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“מנהלי חברות הביטוח צריכים
לעשות חשבון נפש ובדק בית"
סיקור מיוחד מכנס הבריאות  ‰ 2021כ־ 800סוכנות וסוכנים השתתפו בכנס ,וגם -
התוצאות המפתיעות של סקר שביעות הרצון של הסוכנים מחברות הביטוח > עמ' 2־5

שינויים עתידיים
סו”ב יובל ארנון מסביר מדוע הקמת
לשכה סטטוטורית שתייצג את כלל
סוכני הביטוח תחזק משמעותית את
מעמדם בפני המחוקק > עמ' 15

מחזירים לקהילה

סוכני הלשכה יתנדבו למיזם ייחודי
לסיוע למשפחות של חולי סרטן,
במסגרת שיתוף פעולה מרגש עם
עמותת “נולדת לנצח” > עמ' 8

נדחתה על הסף

בית המשפט המחוזי דחה בקשה
לאישור ייצוגית נגד “הפול” ,בטענה
שלא הפחית את דמי ביטוח רכב
חובה בתקופת הקורונה > עמ' 11
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"נציגי החברות ,תהיו הוגנים ללקוחות
ולסוכנים שעובדים אתכם"
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד סו"ב איגור מורי נשא נאום חריף במיוחד במהלך כנס הבריאות,
בו ביקר את התנהלותן של חברות הביטוח ושל רשות שוק ההון > רונית מורגנשטרן
נציגי החברות ,תעשו חשבון נפש ובדק בית.
תנהגו בהוגנות כלפי הלקוחות וגם כלפי
הסוכנים שעובדים אתכם .האם מצב בו
המוקדן חסר הניסיון שלכם יכול להציע הצעה
שאתם לא מאשרים לשווק לסוכן הביטוח ,זה
הוגן? עקיפת הסוכן בדרך ללקוח שהוא הביא לכם,
שיחות בהם מושמצים הסוכנים על ידי הנציגים
שלכם בשימור ובמכירות ,זה הוגן? משחק
ברשימות מנתחי ההסדר ,מניעת כניסתם של
מנתחים ופגיעה בפועל בחלק העיקרי של פוליסת
הבריאות ,זה הוגן? אבל עזבו את ההגינות ,האם
כל הדוגמאות האלו נכונות מבחינה עסקית?
נראה שלא .זה קוצר ראיה של מנהלים מנותקים
שיודעים רק לקצור את פירות עץ הכסף ,אבל לא
לנטוע אחד כזה .תכבדו את הסוכנים שעובדים
אתכם" ,כך אמר אתמול סו"ב איגור מורי ,יו"ר
ועדת הבריאות והסיעוד ,בנאום תקיף שנשא
בכנס הבריאות השנתי של לשכת סוכני הביטוח.

"

"החלטות חסרות היגיון"
לאחר שתקף את התנהלות חברות הביטוח,
התמקד סו"ב מורי ברשות שוק ההון" :בשנה
האחרונה קיבלנו הרבה רפורמות ,חלקן יצאו
לפועל וחלקן רק הוכרזו .רפורמת ביטוח התאונות
למשל ,קשה לקבוע אם היא הושלמה .משום מה,
החליטו ברשות שוק ההון להחיל אותה ויהי מה,
גם כשאין מוצרים על המדף" ,אמר מורי.
"אף חברה מסורתית לא הצליחה לאשר מוצר
חדש .אני חושב שניתן היה להמתין ולתת
לחברות זמן להיערך .שום דבר לא היה קורה
אם הרפורמה הייתה נכנסת לתוקף מאוחר יותר.

איגור מורי ׀ צילום :גיא קרן

או מספק אותם ,היו מקבלים פתרון .מה ההיגיון
בהורדה של המוצר הזה ,הרי יש פגיעה בלקוחות
וביכולת שלהם לרכוש את המוצר החשוב ביותר
שהיה בענף התאונות" ,הסביר.
בהמשך התייחס מורי לרפורמת רישיון
לרפורמת סוכן הבריאות שמקדמת הרשות ,ואמר:
"מה התועלת ברפורמה הזו אם את עיקר הנזק
ללקוחות גורמים מוקדנים חסרי רישיון שכל

סו"ב מורי" :השנה קיבלנו הרבה רפורמות ,חלקן יצאו לפועל
וחלקן רק הוכרזו .היה אפשר להמתין עם זה ולתת לחברות
זמן להיערך ,אין היגיון בהתנהלות הזו"
במסגרת הרפורמה הזו ,נמחק מהמדף מוצר
הנכות התעסוקתית והייתה לו חשיבות ללקוחות.
המבוטחים החולים ,או כאלה שלא יכולים לרכוש
אובדן כושר עבודה רגיל או שהוא לא מתאים

ביטוח
ופיננסים

מטרתם למכור את המוצר אותו הם דוחפים? מה
התרומה בלהחיל רגולציות על סוכן עצמאי אם
לא מטפלים בסוכנויות בבעלות חברות הביטוח או
במוקדים של חברות הביטוח? מסוכן פרטי מרעננה

או מבאר שבע למשל ,שמכיר את כל הלקוחות
שלו באופן אישי ,הדרישה היא שיהיה לו רישיון
ושהוא יעמוד באופן מוקפד בכללים .סוכנויות
הענק של הבנקים ושל חברות הביטוח נהנות
מדרישות אחרות .החברות האלו מלאות באנשי
מכירות חסרי פנים שנאמנים רק למעסיקים
שלהם .צריך להיות דין ורישיון אחד לכולם .רק
בעל רישיון אישי שכתוב על שמו צריך להיות
בעל זכות למכור ביטוח ללקוחות".

לפתור איומים אסטרטגיים
מורי התייחס בדבריו גם לרשות שוק ההון
ופנה ישירות למי שעומד בראשה" :אני רואה
באולם מאות סוכנות וסוכני ביטוח אובייקטיביים
שבראש דאגתם עומד מי שמפרנס אותם ,הלקוח.
אנחנו נראה את ההוכחה לכך גם בתוצאות סקר
הסוכנים בו שאלנו לגבי רמת חשיבות המרכיבים
בעבודה מול חברות הביטוח .רכיב העמלה
לא עומד בתוצאות האלה בראש ואפילו

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | עורכת ראשית:
מירב לפידות | כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום
במגזין :שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער :גיא קרן | צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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לא באמצע המדרג .עם זאת ,סוכני הביטוח
צריכים להתפרנס טוב ,כי עוני ודוחק לא
מעודדים אובייקטיביות ולא שירות טוב ולא
המלצה נכונה .מה שרשות ההון יכולה להביא זה
אפשרות למשחק הוגן לכל השחקנים".
בתוך כך ,מורי המליץ לרשות לפתור את בעיית
מנתחי ההסדר שהפכה לדבריו לאיום אסטרטגי
על הענף" :המחוקק יכול למחוק את העיוות הזה
על ידי ביטול הסעיף בחוק ההסדרים שמונע
מהחברות מימון מנתח שלא בהסדר .זו חקיקה
טיפשית שפוגעת בזכותו של האזרח לזכות
בנגישות לרפואה איכותית .גם הרשות יכולה
לפתור את הבעיה הזו באופן חלקי על ידי חוזר
שיקבע כי חברות הביטוח צריכות להתקשר

בהסדר עם כל מנתח פרטי שמוכן לעבוד בתנאי
ההסדר הקיים אצלם".
"צריך לשנות לחלוטין התייחסות לכיסוי
שנקרא מחליפי ניתוח .זה אחד התחומים האפורים
ביותר בשוק הביטוח ,עם המון תביעות שנענות
בחיוב מתוך רצון טוב של חברת הביטוח ולפנים
משורת הדין .וזה לא תקין .צריך לתת פתרון ,לא
רק את הרצון הטוב של חברת הביטוח .הפתרון
מאוד פשוט ,להחליף את השם ואת ההגדרה
בכלל .צריך להפסיק לדבר על מחליפי ניתוח,
ולדבר על כיסוי טכנולוגיות רפואיות ,שבאות
לרפא ולמנוע הישנות המחלה או למנוע אותה
כליל .אפשר וכדאי להפוך את הכיסוי הזה ליסודי
ולאפשר לרכוש אותו גם לאלה שאינם יכולים

|  24ביוני 2021

לקנות את פרק הניתוחים המלא .אנחנו מצפים
כבר זמן רב לרפורמה שבאה לשחרר את ענף
הניתוחים מאחידותו ולהסדיר וליישר קו בכיסויי
הקטסטרופות הרפואיות".
בסוף נאומו התייחס מורי אל סוכני הביטוח
עצמם ,שעומדים בפני אתגרים רבים ורצופים,
הן בגלל הרפורמות התכופות והן בשל ההשמצות
הרבות שהם סופגים ברשתות החברתיות:
"בקרוב יהיו שינויים טכנולוגיים שישפיעו גם
על ההעדפות והצרכים של הלקוחות .הרפורמות
יוכרזו ,וייתכן שהן יצליחו או ייכשלו .אנחנו
סוכני הביטוח נמשיך לפעול מתוך שליחות,
מקצועיות ,למען הלקוחות שמהם מגיעה הפרנסה
שלנו ,ונעשה את כל זה בגאווה עצומה".

הממונה ברקת" :לכל האזרחים תהיה
פוליסת בריאות שמתאימה לצרכים שלהם"
"סוכן בריאות בהווה יקבל את הרישיון המיוחד החדש באופן אוטומטי"  ‰הממונה גם החמיא בנאומו
בכנס לנשיא הלשכה בפועל" :יש אנשים שלא יודעים שהם מנהיגים גדולים" > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ד"ר
משה ברקת ,היה האורח המרכזי בכנס
הבריאות של הלשכה .בתחילת דבריו
החמיא לנשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי אנגלמן:
"יש אנשים שלא יודעים שהם מנהיגים גדולים,
ויוסי ידע מתוך שבר מסוים  -להיות הגשר בראש
המחנה .אני מודה לו ,כי אנחנו לא נגד הסוכנים",
אמר לקול תשואות המשתתפים.
ברקת חשף פרטים חדשים על רפורמת ביטוח
הבריאות שתפורסם בקרוב .לדבריו ,הציבור יוכל
לרכוש פוליסת בסיס שתהיה פוליסה אחידה
ותהיה פוליסת קטסטרופות במהותה" :למעשה,
נייצר שתי פוליסות אחידות .האחת עם ניתוחים
בישראל והאחת בכלל ללא ניתוחים בישראל -
השתלות ,ניתוחים בחו"ל ,תרופות מחוץ לסל,
ומי שירצה יוכל להוסיף לזה פוליסה של ניתוחים
בישראל ,משלים שב"ן עם השתתפות עצמית של
 8,000שקל" ,ציין הממונה והוסיף" :מעבר לכך,
ניתן יהיה לקנות תוספות אמבולטוריות ,ובנוסף
ניתן יהיה לקנות הרחבות .העולם של פוליסה
אחידה שהיא פוליסה יחידה ייעלם".
הוא הדגיש כי סוכני הביטוח יוכלו למכור
הרחבות בחברת ביטוח שונה מהחברה שאצלה
נרכשה הפוליסה הבסיסית" :בכך אנחנו פותחים
את השוק לתחרות מוחלטת" ,אמר וזכה למחיאות
כפיים של הסוכנים בכנס .הוא הדגיש כי היצרנים
יחויבו לשווק קודם כל את הפוליסה הבסיסית ורק
לאחר מכן יוכלו להציע את ההרחבות.

התאמה לצרכים

ברקת ציין כי לטובת הרפורמה ,הרשות התייעצה
עם צמרת עולם הבריאות המקצועי והממסדי

ד"ר משה ברקת בכנס הבריאות ׀ צילום :גיא קרן

בישראל .לדבריו ,הרפורמה תוצג כטיוטה בפני
הציבור ולפני שתפורסם תשמע הרשות את חוות
הדעת של חברות וסוכני הביטוח.
בהתייחסו לביטוח הסיעודי ,טען ברקת כי השקת
הרובד הנוסף בביטוחי קופות החולים תביא לכך
שהציבור יקבל בסופו של דבר מוצר טוב לכל
החיים במחיר נמוך יותר.
לגבי הרישיון הייחודי של סוכן בריאות
שהרשות מקדמת ,הרגיע ברקת את הנוכחים" :מי
שמכר בריאות לפרנסתו ימשיך לקבל את הרישיון
הזה באופן אוטומטי דרכנו .אין שום כוונה לפגוע

בעיסוק של אנשים ,אבל כאשר אנחנו בונים את
דור העתיד ,אנחנו נבטיח שמי שמוכר בריאות
יהיה מי שמוכשר לעניין הזה ותהיה לו ההכשרה
הראויה .יש ללשכה את הכלים שיאפשרו את
ההכשרות האלה" ,אמר.
הממונה עדכן כי השית עיצומים/קנסות בסך
כולל של  15מיליון שקל ,כששתי חברות נקנסו
כל אחת בסכום של  5מיליוני שקל בגלל שיווק
מטעה במוקדיהן" .אני מצפה שגם לסוכנים תהיה
אחריות ואני חושב שהאחריות היא כאשר יש לך
ידע וכאשר אתה נותן את הידע המתאים".
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"לא ניתן יד לשום מהלך שיגרום לביטול
תפקיד סוכן הביטוח"
נשיא הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן סיפר בכנס הבריאות על השיח בין הלשכה לרשות ההון ועל
הניסיון לבטל את סוגיית הלידים" :זו התערבות שאין לה מקום" > רונית מורגנשטרן
מעבר לכל נושא אחר במכלול הנושאים
בהם אנחנו מטפלים באופן שוטף בלשכה,
הדבר החשוב ביותר ששמתי לנגד עיני ,יחד
עם שותפי בוועד המנהל ,היה הרצון לשפר את
היכולות המקצועיות של סוכן הביטוח .עשיתי זאת
בין היתר בגלל הרצון שלי לקדם ולקיים מטרה
חשובה שכתובה בתקנון הלשכה ,והיא לשקוד
על קידום הכשרתם המקצועית של כלל הסוכנים
שעוסקים בענף .אין לי ספק שכנס הבריאות
הזה הוא חלק משמעותי מאוד בהליכי הקידום
והשיפור של המקצועיות של סוכני הביטוח,
בייחוד בתחום מקצועי שחשוב ביותר לשמירת
איכות הבריאות של ציבור המבוטחים בישראל",
כך אמר הנשיא בפועל של לשכת סוכני הביטוח
סו"ב יוסי אנגלמן ,בדברים שנשא בכנס הבריאות
הארצי שנערך אתמול בגני התערוכה בתל אביב.
בהמשך דבריו סקר אנגלמן את הישגי הלשכה
במהלך החודשים האחרונים" :שיפרנו את הסכם
ההתקשרות עם מכללת  BDOולאחרונה גם חתמנו
על הסכם מחודש מתוך רצון לפתוח אפשרויות
הדרכה מקצועיות והשתלמויות לסוכני וסוכנות
ביטוח בכל מקום בארץ .עומדים לרשותנו מתקני
ההדרכה משוכללים של המכללה ,שפרוסים בכל
הארץ ,לטובת הדרכה ולמידה עבורכם ,חברי
הלשכה".
"הלשכה תמשיך לבצע את כל שיתבקש כדי
להעמיק את הפעילות להכשרת סוכנים בתחומים
שונים .אני מציע לכולם לעקוב אחר הפרסומים על
ההדרכות השונות ולהשתתף בהם .חשוב להמשיך

על ספקי הלידים .בעיני הלשכה ,זו התערבות שאין
לה מקום .אנו מקווים שהדרישה תרד במסגרת
הדיונים שנקיים עם הרשות בעניין .כך גם ביחס
לדרישות החדשות שהועלו בטיוטת חוזר הצירוף.
גם כאן אנו בדעה שמנסים לפתור אתגרים שונים
על ידי החלטות שאינן ישימות מול ציבור סוכני
ביטוח .אנו מנהלים דיון ענייני ומכבד מול הרשות
ולכן לא אפתח כאן את הסוגיות במחלוקת ,אבל
אציין שלשכת סוכני הביטוח פועלת למענכם
ולטובת הביטחון הכלכלי של סוכני הביטוח".

"

יוסי אנגלמן ׀ צילום :גיא קרן

ולהתעדכן בשינוים בענף הדינמי שלנו" ,הוסיף.

מסתכלים לעתיד

אנגלמן התייחס בהמשך דבריו גם לשיפור היחסים
בים הלשכה לרשות ההון ואמר" :יש לפנינו משימות
מאתגרות בתחום הרגולציה ,ביחס לדרישות של
רשות שוק ההון לקבוע ביחס לסוכני הביטוח .קיים
שיח פורה בין רשות שוק ההון להנהגת הלשכה,
במטרה לדון בעתיד סוכני הביטוח .הלשכה מדגישה
בצורה ברורה שלא משתמעת לשני פנים שסוכן
הביטוח כאן כדי להישאר לטובת ציבור המבוטחים
בישראל ,ולא ניתן יד לשום מהלך שיכול לגרום
לביטול תפקידו של סוכן הביטוח".
אנגלמן הוסיף ופירט גם על נושאים נוספים בהם
מטפלת הלשכה מול הרשות ובראשם טיוטת חוזר
שירות סוכנים ויועצים" :אנו מביעים התנגדות
נחרצת בכל הנוגע לסוגיית האחריות של הסוכנים

חפשו

הגבינה זזה

"עם זאת צריך לומר זאת באומץ ,עלינו להבין
כי 'הגבינה זזה'" ,הדגיש אנגלמן" ,עלינו להתאים
את עצמנו לשינויים הטבעיים בתחום ,למוצרים
שבנויים בצורה שונה כמו פוליסות התאונות
האישיות שניתן יהיה לשווק רק לשנתיים .וחשוב
מכך ,צריך להבין את העובדה שקיים רצון של
המדינה ,באמצעות רשות שוק ההון ,לשינוי בתפיסת
הנראות של סוכן הביטוח "כסוכן אובייקטיבי".
"מדובר בנושא מורכב שכולל היבטים
והתייחסויות לפרמטרים שונים ביחס לענפי
הביטוח השונים ,אך אני יכול לומר לכם בביטחון
מלא שלשכת סוכני הביטוח לא תחסוך באמצעים
לייצג את האינטרסים של הסוכנים נאמנה ,הן
מול רשות שוק ההון והן מול המחוקק ,כל זאת
כדי לשמור על כבוד המקצוע ועל פרנסת כל
העובדים ,העובדות ובני ביתם של המתפרנסים
בענף זה" ,סיכם אנגלמן.

דרכים אונליין

האמת ,גרמתם
לנו להסמיק.
תודה לכל סוכני הביטוח שבחרו בנו

כחברת ביטוחי הבריאות המומלצת ביותר
בסקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח .2021
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המהפך של הפניקס :זכתה במקום הראשון
בקטגוריית ביטוחי הבריאות
הנתונים נחשפו עם פרסום תוצאות סקר שביעות הרצון של הסוכנים מחברות הביטוח  ‰מדיקר
מובילה בקטגוריית חברות השירותים ופספורטכארד בביטוחי הנסיעות לחו"ל  ‰הראל
זכתה בתואר הנחשק  -החברה המומלצת ע"י הסוכנים > רונית מורגנשטרן

ח

ברת הפניקס ביטוח היא
הזוכה בסקר שביעות
רצון סוכני לשכת סוכני
הביטוח בתחום ביטוחי הבריאות
לשנת  .2021מדובר במהפך של
 180מעלות מהסקר שנערך בשנה
שעברה ,אז הייתה החברה במקום
האחרון.
תוצאות סקר שביעות הרצון של
חברי הלשכה מחברות הביטוח
וחברות השירותים בתחום ביטוחי
הבריאות ,פורסמו אתמול במהלך
כנס הבריאות של הלשכה .בסקר
שבוצע על ידי מכון שריד ,השתתפו
מספר שיא של  693סוכני ביטוח.
כל סוכן דירג מספר חברות ביטוח
איתן הוא עובד ,ובסה"כ התקבלו
תשובות על  1,782שאלונים .הסקר
נערך במהלך חודשי מאי ויוני של
השנה הנוכחית .בין היתר נמדדה
שביעות רצון מההיבטים המרכזיים
של שירות ,לצד החשיבות שהסוכן
מייחס לשירות בכל אחד מההיבטים
שנמדדו.
במקום השני בסקר הכולל נמצאת
חברת כלל ביטוח ואל המקום
השלישי הגיעה מנורה מבטחים,
זוכת הסקר בשנה שעברה .חברת
הכשרה מדורגת במקום האחרון.
הסקר בדק גם את נכונות הסוכנים
להמליץ על חברת ביטוח בתחום
הבריאות ,והממצאים שעלו בנתון
זה מעניינים במיוחד משום שחברת
הפניקס ,הזוכה בדרוג הכללי ,כלל
אינה נמצאת בין שלוש התשובות
המובילות .הראל דורגה כחברה
המומלצת ביותר ,למרות שהיא
ממוקמת במקום האחרון בסעיף
ההוגנות של העמלות שהיא מעניקה
לסוכנים ,כלל ביטוח דורגה במקום השני ומנורה
מבטחים במקום השלישי.
להלן דרוג החברות בסקר שביעות הרצון לפי
הקטגוריות השונות:
 ‰שירות לסוכן :הפניקס נמצאת במקום ראשון
ואחריה הראל וכלל ביטוח.

 ‰ייחודיות מוצרי החברה :הפניקס
ממשיכה להוביל במקום הראשון,
אחריה הראל במקום השני ומגדל
במקום השלישי.
 ‰שיווק ישיר :הכשרה ביטוח,
שנמצאת במקום האחרון בסקר
הכולל ,היא דווקא הזוכה בקטגוריית
"הימנעות החברה מתחרות עם
הסוכנים על לקוחות" .איילון
דורגה במקום השני ,ומגדל במקום
השלישי .הפניקס שנחשבת לחברה
שהכי מתחרה עם סוכניה בשיווק
ישיר ,דורגה דווקא במקום האחרון.
 ‰מערך החיתום בחברה :כלל
במקום הראשון ,מנורה במקום השני
והפניקס במקום השלישי.
 ‰זמינות עובדי/מנהלי החברה :גם
בקטגוריה זו מובילה חברת הפניקס,
כלל אחריה במקום שני ומנורה
במקום השלישי.
 ‰היקף רשימת רופאי ההסדר :מנורה
במקום הראשון ,הפניקס במקום שני
והראל במקום השלישי .מגדל דורגה
במקום אחרון.

חברות שירות

בסקר שביעות הרצון הכללי
מחברות השירות ,חברת MEDICAR
דורגה ראשונה ,לפני Bewell
שדורגה במקום השני וביקורופא
שלקחה את המקום השלישי.

ביטוחי נסיעות לחו"ל

 ‰זמן טיפול בתביעות :הראל דורגה ראשונה,
הפניקס במקום השני וכלל במקום השלישי,
כאשר חברת מגדל מוקמה במקום האחרון.
 ‰הוגנות העמלות :איילון במקום הראשון,
הפניקס במקום השני והכשרה במקום השלישי .גם
בקטגוריה זו הראל דורגה במקום האחרון.

בתחום ביטוחי נסיעות לחו״ל
דורגה פספורטכארד גם השנה
במקום הראשון ,הפניקס במקום
השני והראל במקום שלישי.
מהסקר עולה כי פחות ממחצית
מסוכני ביטוחי הבריאות עוסקים
באופן מלא בתחום ביטוחי נסיעות לחו"ל (.)43%
הסיבה המרכזית להימנעות לעיסוק מלא בתחום
היא בעיקר "חוסר זמן" ,כהסיבה הנפוצה השנייה
היא שזה "לא משתלם" 86.1% .הסוכנים העוסקים
בתחום עובדים עם פספורטכארד 61.7% ,עם
הראל ו־ 39.3%עם הפניקס.

בריאות
במקום
הראשון

הפניקס ביטוחי בריאות
נבחרה במקום הראשון

בסקר שביעות רצון
של לשכת סוכני הביטוח לשנת 2021

תודה לכל הסוכנים

על האמון והבחירה בנו.
נמשיך להעניק לכם את השרות הטוב ביותר.

תוצאות סקר שירות ושביעות רצון מחברות הביטוח בתחום ביטוחי בריאות בקרב חברי לשכת סוכני הביטוח בתאריך 23/06/2021
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סוכנים מסכמים
כנס הבריאות  2021שנערך אתמול בגני התערוכה בת"א נחל הצלחה גדולה ולקחו בו
חלק כ־ 800סוכנות וסוכנים – "השאיר טעם של עוד" > רונית מורגנשטרן

ש

לאזניהם של מנכ"לי חברות הביטוח ולראש
הרשות .לסיכום  -השאיר טעם של עוד".

צילומים :גיא קרן ,שמרית קרמר באדיבות המצולמים

יא של  800משתתפים נרשם בכנס
הבריאות הארצי של הלשכה (ב־,2019
בכנס הפרונטלי האחרון השתתפו
כ־ 700סוכנים) ,שהתקיים אתמול בגני התערוכה.
לאחר הכנס ,ביקשנו מסוכנים מובילים לספר
כיצד התרשמו מהכנס.
סו"ב מקסים דרעי ,יו"ר המועצה
הארצית" :אני גאה להגיד שהיה
כנס מקצועי ,מושקע ומוצלח
מאוד עם הענות גדולה בהרבה
מהמצופה .שאפו לאיגור ולכל
העושים במלאכה .יצוינו לשבח
האכסניה ,התכנים והכנס בכללותו כולל המרצים
והמרואיינים .במיוחד ראש הרשות ברקת שציין
את הקשר והרוח החיובית הקיימת כיום בין
הלשכה לפיקוח והדגיש את השקט והצניעות
שהקשר מנוהל על ידי הנשיא יוסי אנגלמן.

מטה MDRT

סו"ב מיכל שילה" :היה כנס
מאוד מושקע עם הרצאות ותכנים
טובים .המרצים היו מכל הקשת
של הענף .נאומו של איגור מורי
היה טוב ונחרץ .נקווה שיגיע

סו"ב יוסי אנגלמן ,נשיא הלשכה" :לעמוד על
הבמה ולשאת דברים בפני כמות אדירה של

סו"ב מירה פרחי ,יו"ר ועדת
הרווחה" :לאחר תקופה ארוכה
שלא נפגשנו ובצל ההתראות
על התפרצות נוספת של הנגיף,
הסוכנים מהענף הצביעו ברגלים
וגמעו בצמא את השינויים בהווה
ואת הבא עלינו לטוב ולרע .כסוכנת ביטוח
ויועצת לשכה ,בדיוק בתחום הכנס ,אני גאה
שהכנס העביר בדיוק את הנושאים בדרך וחשיבה
יצירתית ושיקף את התנהלות נותני השירות
וחברות הביטוח".
סו"ב יוסי מנור ,נשיא הלשכה
לשעבר ויו"ר
אירופה" :כנס עם תכנים מקצועיים
מעולים  -חוויה מקצועית לכל
סוכן וסוכנת שהיו בכנס".

סוכנים זה מרגש מעצם המעמד
ובמיוחד מהאירוע הפרונטלי הזה.
מעבר לכך ,זה גם מעצים את
התובנה שיש לנו לשכה חזקה,
וככל שתהיה כך ,אנחנו תמיד נהיה
שחקנים מרכזיים בעולמות הביטוח .מי
שעדיין שואל את עצמו בשביל מה צריך לשכה?
מה היא נותנת? אם נכח באירוע הזה ,שהיה
מקצועי ומאורגן ברמות הגבוהות ביותר ,כנראה
שאינו מבין".
סו"ב לילך מטרני ,יו"ר ועדת
הצעירים" :זה היה הכנס הראשון
של לשכת סוכני הביטוח אחרי
שנת קורונה מאתגרת .כמי
שהעיסוק בתחומי ביטוח בריאות
הוא ליבת העסק שלה וגם חוותה על
בשרה כיצד ביטוח הבריאות הציל את חייה  -אני
יכולה לומר שזה היה כנס מרתק וחיוני מאוד.
מעבר לכך ,הוא פתח הזדמנות לסוכנים הצעירים
והוותיקים להתמקצע יותר ,להיפגש אחרי שנה
של ריחוק חברתי ולחדש את מנגנון הנטוורקינג
של סוכני הביטוח .כולי ציפייה לכנסים הבאים".

לשכות יועצי המס וסוכני הביטוח הגדירו
יעדים ראשוניים לשיתוף הפעולה

ב
צילומים :סוב אורן נמרוד ,באדיבות המצולם

אני רואה חשיבות גדולה לאיחוד הכוחות
שבוע שעבר התקיימה פגישה ראשונה של לשיתוף דאטה ועבודה ,כמו בדיקת
בין הלשכות ,שיכול להביא תועלת רבה
צוותי הפעולה שהקימו לשכת יועצי המס פוליסות ללקוחות של יועצי המס ומתן
גם לסוכני הביטוח וגם ליועצי המס,
ולשכת סוכני הביטוח ,בעקבות שיתוף ייעוץ מקצועי בענייני מסים ללקוחות
וכאמור ,בעיקר לסוכנים הצעירים יותר.
הפעולה המתהווה בין שני הצדדים בעבודתם מול של סוכני הביטוח.
אני חסיד של שיתופי פעולה שמתפקדים
מי שייהנה במיוחד מהפעילות
הלקוחות .במפגש השתתפו מצד הלשכה סו"ב אניה
כך שכל אחד מהצדדים מעצים את היתרון
לוין ,סגנית הנשיא ,סו"ב אודי הוד ,יו"ר ועדת המשותפת הם סוכני הביטוח
היחסי שלו.
סניפים ומחוזות ,סו"ב אורי אזולאי וסו"ב מוטי הצעירים שיוכלו להגיע להרבה
סו"ב אורי אזולאי
סוכנים צעירים יוכלו לחבור ליועצים
לקוחות חדשים" .אני מברך על
אוחנה .אזולאי מונה לפרויקטור של השת"פ
ההחלטה להקים צוות משולב שיביא וותיקים בעלי מסד לקוחות משמעותי וכך יוכלו
מצד הלשכה .מטעם לשכת יועצי המס
להגדלת ההכנסה של סוכני הביטוח ,להעניק שירות מקצועי ויעיל המושתת על
השתתפו רו"ח רויטל סיטון בן ארי,
ובמיוחד לצעירים שבהם .מדובר גם על טכנולוגיה מתקדמת .יועצי מס צעירים יחברו
סגנית נשיא הלשכה ויועצי המס אור
שילוב סוכן ביטוח במשרדו של יועץ לסוכנים וותיקים ,כדי להעניק שירותי ייעוץ מס
גני ואבי אברבנאל.
וכו׳ ללקוחות הסוכנים .סוכם שהצדדים יכינו מתווה
המס ,למשל ",הסביר אנגלמן.
לפני כשבועיים סיכמו הנשיא בפועל
בתום המפגש הראשון של צוות הפעולה מסודר לפעילות כולל מטרות ויעדים .אני מודה
של לשכת סוכני הביטוח סו"ב יוסי
המשותף ,מסר סו"ב אורי אזולאי :ליוסי אנגלמן על היוזמה הברוכה הזו".
אנגלמן ,יחד עם נשיא לשכת יועצי
סו"ב מוטי אוחיון
סו"ב מוטי אוחיון מסר" :שמחנו לגלות בצד השני
"שמחתי להשתתף בפגישת ההכנה
המס ירון גינדי ,במפגש בו השתתף גם
סו"ב אודי הוד ,על שיתוף פעולה בין סוכנים ויועצי למתווה הפעילות המשותפת שתחל בין סוכני שותפים לדרך ,אשר דואגים כמונו להמשך הצמיחה
הביטוח ,באמצעות לשכת סוכני ביטוח ,ובין יועצי העסקית של ציבור יועצי המס וסוכני הביטוח .אין
מס שהם חברים של שתי הלשכות.
אנגלמן מסר כי "שני הצדדים זיהו פוטנציאל המס ,באמצעות לשכת יועצי המס .במהלך הפגישה ,לי ספק שבקרוב נוכל לשלב ידיים למען העתיד
לשיתוף פעולה ממנו גם יועצי המס וגם סוכני בה נכחו נציגים משתי הלשכות ,דנו בערך המוסף של כולנו ,לפרוץ ולהגיע לקהלים חדשים ולחזק
את מעמד סוכני הביטוח".
הביטוח ייצאו נשכרים" .לדבריו ,הכוונה היא ללקוחות של סוכנים ושל יועצי המס כאחד.

תודה!
שאתם בוחרים בנו שנה אחר שנה
כחברת ביטוחי הנסיעות הטובה ביותר.
נמשיך להיות מחויבים לאמון שלכם
ולהוביל יחד את ביטוחי הנסיעות בישראל.

PassportCard

חברת ביטוחי הנסיעות לחו“ל הגדולה בישראל.
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מחזירים לקהילה :סוכני הלשכה יתנדבו
בסיוע למשפחות חולי סרטן
זאת במסגרת שיתוף פעולה עם עמותת "נולדת לנצח"  ‰סו"ב בן פורת העומד בראש המיזם
בלשכה" :מדובר בחיזוק הקשר של הסוכן עם הקהילה בה הוא חי" > רונית מורגנשטרן

ב

הסוכן האישי.
ימים אלה מוקם בלשכה מיזם ייחודי ,מנת להעניק תמיכה קהילתית למשפחות
"אני מבקש מסוכני הלשכה להירתם
זאת במסגרת שיתוף פעולה עם עמותת המתמודדות עם מחלת הסרטן.
לפרויקט ולשלוח לי מייל לכתובת
"נולדת לנצח" .סוכנים וסוכנות חברי המשפחות מקבלות מהמתנדבים
 li.oc.sninehsoh@kihsomעל
הלשכה שישתתפו במיזם יתרמו לחולות וחולי מעטפת של תמיכה ,סיוע בארוחות
נכונותם לתרום לו" ,מסכם בן פורת.
חמות ,אהבה ובעיקר הבנה שהן לא
סרטן באמצעות מתן סיוע מקצועי חינם.
גרינבלט סגמן מסרה בתגובה:
את שיתוף הפעולה יזם בלשכה סו"ב מושיק לבד וחלק מקהילה דואגת ותומכת.
"מעורבות חברתית ותמיכה קהילתית
בן פורת ,יו"ר סניף השרון ,לאחר היכרות
גרינבלט סגמן הם החזון של העמותה .בזכות שיתוף
אישית עם העמותה בעקבות מחלת סרטן של
הפעולה עם לשכת סוכני הביטוח נצליח
"כשיזמתי את הפרויקט הזה ,שאלתי
קרובת משפחה .לדבריו ,מדובר ביוזמה שהחלה
את עצמי איך סוכני הביטוח יכולים לסייע למשפחות בתחום הביטוח בו הם זקוקים
להתגלגל כבר לפני חודשים ספורים ,אך
להחזיר לקהילה ,ומיד חשבתי על הערך לעזרה ולאפשר להם להתרכז בהחלמה ,תוך כדי
היא יוצאת לדרך בימים אלה לאחר
המוסף שהם יכולים להביא לחולי הבנה והכרה בשמירה ומימוש הזכויות שלהם
בדיקה משפטית שדנה בסוגיה האם
סרטן ובני משפחותיהם בעת המאבק כמבוטחים על מנת להקל על מי שנלחם במחלת
חבר לשכה יכול לייעץ בסיטואציות
במחלה" ,מספר בן פורת .בן פורת הסרטן".
כאלו .כמו כן נבחנו היבטי פוליסת
נשיא הלשכה ,סו"ב יוסי אנגלמן" :אני מברך
מסביר שהעמותה תציע את השירות
ביטוח האחריות המקצועית של חברי
לחולים הקשורים עמה ,והוא זה שירכז את מושיק בן פורת שמוביל יחד עם אניה לוין
הלשכה בנושאים אלה.
את ועדת איתור הסוכנים שישתתפו במיזם ,ואלי שטארק מהלך חשוב של נתינה לציבור נזקק,
המיזם
את
מנהלים
לצידו של בן פורת
פורת
ובה חברים גם לוין ושטרק .עוד הוא מדגיש ,כי עם דגש על סיוע לנשים חולות סרטן ,וכל זאת
סגנית הנשיא ,סו"ב אניה לוין ,ויו"ר הוועדה
אם מדובר בחולה שיש לו סוכן ביטוח אישי ,ולמרות בעזרתם האדיבה של סוכני ביטוח שהתנדבו לסייע
לפעילות קהילתית סו"ב אלי שטרק.
עמותת "נולדת לנצח" הינו ארגון התנדבותי־ זאת הוא מבקש להסתייע בשירות החינמי המוצע וללוות אותן ואת משפחותיהן בשעות הקשות אותן
חברתי ,שהוקם על ידי קרן גרינבלט סגמן ,על על ידי הלשכה ,השירות יבוצע בשיתוף פעולה עם הן חוות״.

ערך מוסף

צילומים :גיא קרן ובאדיבות המצולמת

מצטרפים עכשיו למערך השירות של רשת ד"ר פח וצבע
ונהנים ממגוון שירותים מתקדמים
 8סניפים
בפריסה ארצית

מערכת אונליין
לצפייה ובקרה
מערך
הסדרי צד ג'
התייעלות
וחסכון משמעותי
בהוצאות השוטפות

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי

ניהול
תביעות
צד ג'

052-6366154

ofirha@drpz.co.il

סיוע בתביעה
משפטית
טיפול בתביעות
מול חברות
ליסינג/השכרה

מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מבית לשכת סוכני הביטוח
ע"ש שלמה רחמני ז"ל

השתלמות
פרונטאלית

כלי עבודה לסוכן הביטוח
בעידן דיגיטלי משתנה

השתלמות מטעם מחוז חיפה והצפון
 09.30-10.00התכנסות ,רישום וכיבוד קל
 10.00-10.15סו"ב מיכה אדוני ,יו"ר מחוז חיפה והצפון  -חבר הועד המנהל
 10:15-10:30סו"ב יוסי אנגלמן ,מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח
 10.30-11.15מנהיגות עסקית בעידן של שינוי דיגיטלי מהיר
מר איתמר לחמי ,מנכ"ל גמאי טכנולוגיות
 11.15-11.45התיישנות בתביעות ביטוח וחידושי חקיקה וממה צריך להיזהר סוכן הביטוח
עו"ד עדי בן אברהם ,יועץ משפטי של לשכת סוכני הביטוח
 11.45-12.15הערכות נכונה למתקפות סייבר והדרך לפתרון
משרד עו"ד קן דרור
 12.15-13.00חידושים ועדכונים בסליקה פנסיונית של תהליך קליטת עובד
חדש והצגת כלים דיגיטליים
רו"ח זיו ריקלין

מועד :יום שלישי | 06.07.21
שעות13:00-09:30 :

מכללת יוזמות  -רח' בונה אליעזר  ,11חיפה
קומה  ,2כיתת ( | We classחניון צמוד לבניין)

מספר מקומות מוגבל | כל הקודם זוכה!

לפרטים והרשמה  -לחצו כאן

ליצירת קשר:

*5823
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“כדאי לסוכני הביטוח לעבוד עם מנורה
מבטחים”
עמוס רוקח ,משנה למנכ"ל ומנהל אגף מכירות סוכנים במנורה מבטחים ,מדבר בראיון על
שיתוף הפעולה עם סוכני הביטוח ("גורם ההפצה המשמעותי ביותר בשוק") ועל ההובלה בתחום
ביטוחי הבריאות (" 7/24זו לא סיסמא ,זו אמירה שאנחנו עומדים מאחוריה")

מ

היא
מבטחים
נורה
חברה מובילה בתחומי
הביטוח והפנסיה ,ובשנים
האחרונות היא מובילה גם בתחום
ביטוחי הבריאות .בסקר שביעות
הרצון של לשכת סוכני הביטוח היא
נבחרה לחברה המצטיינת ובמקום
הראשון בין כל החברות איתן
עובדים סוכני הלשכה בתחום ביטוח
הבריאות .שוחחנו עם עמוס רוקח,
משנה למנכ”ל ומנהל אגף מכירות
סוכנים בחברה ,על שיתוף הפעולה
עם סוכניה.
איך הפכה מנורה למובילה בתחום
ביטוחי הבריאות?
"מנורה מבטחים הינה חברת ביטוחי
הבריאות הצומחת ביותר בישראל
בשנים האחרונות וזאת תוך מתן דגש
על שירות איכותי לסוכן וללקוח,
חדשנות והובלה בפיתוח מוצרים
וזכייה במכרזי בריאות יוקרתיים.
"הייחודיות שאנו רואים אצלנו
בהקשר של סוכן הביטוח הינה
שסוכן ביטוח אשר עובד איתנו
בביטוח בריאות מעדיף לעבוד רק
איתנו .הסיבה המרכזית לכך היא
אמון באנשים של מנורה מבטחים
ובשירות שאנו מעניקים לסוכנים
וללקוחות .הדבר מתבטא הן בזמן
המכירה של המוצר והן בזמן התביעה
אנחנו בשביל הסוכנים שלנו למען
הלקוחות 24/7 .זו לא סיסמא ,זו
עמוס רוקח | צילום :יעל צור
אמירה שאנחנו עומדים מאחוריה.
"בנוסף ,אנחנו חברה שמחדשת
ומובילה עם איכות המוצרים הטובה ביותר .ביותר בשוק הביטוח והפיננסים בישראל .אנו
דוגמה טובה לכך  -מוצר המחלות קשות .בשנים במנורה מבטחים רואים בערוץ הסוכנים חשיבות
האחרונות חידשנו ושיפרנו את המוצר מספר עצומה ושותפי אמת  -כך היה וכך יהיה תמיד.
פעמים ,דבר שנתן לסוכני מנורה מבטחים יתרון על כן ,אנו מעניקים להם את כל הכלים בכדי
איכותי על פני המתחרים ,עובדה שבעידן הנוכחי להמשיך להצליח ולצמוח .בהיבט של מוצר
משמעותית ביותר בעת מכירת מוצרי ביטוח הבריאות ,יש לזכור כי מוצר הבריאות הוא מוצר
חשוב ביותר בסל הביטוחי של הלקוח ,מוצר
ללקוחות".
מורכב ועתיר שירות ולכן סוכן הביטוח הוא
הכתובת הנכונה ביותר והמקצועית ביותר לנהל
את הסיכון הביטוחי עבור המשפחה".
אתם מעדיפים לעבוד עם סוכני ביטוח .מדוע?
מה אתם מציעים לסוכנים שלכם כדי לשפר את
"סוכני הביטוח הם גורם הפצה משמעותי וחשוב

סוכני הביטוח – שותפי אמת

התפוקה שלהם?
"ראשית ,סדרת מוצרים מהאיכותיים
ביותר שקיימים בשוק הביטוח
הישראלי ויש לכך חשיבות עצומה.
בכדי לנהל את הסיכון הביטוחי של
הלקוח על סוכן הביטוח להאמין
שהוא מוכר את המוצר הטוב ביותר
שקיים בשוק ואנו שמחים להיות
מובילים ופורצי דרך בכך .התגובות
של הסוכנים שלנו למוצרי החברה
מצוינות ונותנות לנו את הרוח
הגבית להמשיך ולהוביל את חדשנות
המוצרים בענף .בנוסף ,תחושה של גב
חזק ושיש תמיד מי שעומד מאחורי
הסוכנים כשהם צריכים את עזרת
החברה ,וזאת החל מזמינות  24/7של
אגף הבריאות ,מנהלים ומפקחים.
"בנוסף ,אנו שמים דגש על הקניית
ידע מקצועי ובמסגרת זו יש לחברה
את בית הספר לידע 'טופ סקול'
שמעניק ומרחיב לסוכנים את הידע
המקצועי ונוחל הצלחה רבה .וכמובן,
כל מה שקשור להיבט הטכנולוגי
במטרה לשים את סוכן הביטוח
בקדמת הטכנולוגיה והדיגיטל.
בהקשר זה ,אציין כי לאחרונה יצאנו
עם מערכת מכירות דיגיטלית חדשה
'הזדמנויות מכירה' אשר מסייעת
למכור מוצרים שחשובים ללקוחות
הסוכן ,והכל דיגיטלי מקצה לקצה.
"לסוכני הביטוח חשיבות עצומה
לקבוצת מנורה מבטחים .יצאנו
לאחרונה עם קמפיין חדש לסוכני
הביטוח שנקרא קמפיין 'בואו'
שמטרתו להדגיש לסוכני הביטוח מדוע כדאי
להם לבוא לעבוד עם מנורה מבטחים ומדוע כדאי
לסוכנים הקיימים להגדיל את העבודה איתנו
וזאת תוך דגש על היתרונות שלנו בהון האנושי,
בשירות ,בטכנולוגיה ובפן ההדרכה .כמי שחי
ונושם את ענף הסוכנים עשרות שנים אני יכול
להגיד שהיום ,יותר מתמיד ,אני מאמין בעתיד
הסוכנים ,הסוכנים הם מניה שנמצאת בעלייה
מתמדת והדוגמה הטובה ביותר לכך היא שאנו
עדים להצטרפות רבה של סוכנים צעירים חדשים
לענף .לסיכום" ,בואו" למנורה מבטחים.

ודאו
שהלקוחות
שלכם יודעים
איפה הפנסיה
שלהם
דאגו לעתיד לקוחותיכם וצרפו אותם לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם
מקום ראשון בתשואות ב 5-השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל*
*הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה נומינלית
ברוטו מצטברת לתקופה שמיום  1.6.2016ועד ליום ( 31.5.2021כולה) של קרן הפנסיה המקיפה של החברה
במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בשוק בתקופה
זו .אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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נדחתה על הסף הבקשה לאישור
ייצוגית נגד ה"פול"

התובענה הייצוגית הוגשה בטענה כי הפול לא הפחית את דמי ביטוח רכב חובה בתקופת הקורונה ‰
ביה"מ המחוזי" :לא ניתן להפחית דמי ביטוח לאחר כריתת חוזה הביטוח .תעריף החובה נקבע על ידי
הרשות" > רונית מורגנשטרן

ב

ית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל
את בקשת הפול – התאגיד המנהל של
המאגר לביטוח רכב חובה  -לדחות על
הסף בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדו
לפני שנה .מדובר בדחיית הבקשה אשר הוגשה
בשיא מגיפת הקורונה נגד כל חברות הביטוח
בארץ ,בנוגע לביטוחי הרכב.
בתביעה נטען כי עקב המגבלות שהוטלו
בארץ ,כפועל יוצא של התפשטות נגיף הקורונה,
אשר בעטיין הושבתה תנועות כלי הרכב באופן
משמעותי ,חלה הפחתה בסיכון של ביטוחי הרכב,
באופן המחייב את הפחתת דמי הביטוח.
ביהמ"ש קיבל את עמדת ה"פול" ,שיוצג על די

השתתפות עצמית

לא ניתן לשנות דמי ביטוח ביעבד

משרד מ.פירון ושות' ,וקבע" :בסוגיה הספציפית
העומדת לדיון והיא הפחתת דמי הביטוח מכוח
טענה של הפחתת סיכון ביטוחי ,נעדרת המבקשת
כל סמכות או שיקול דעת לשנות את דמי הביטוח
הנקבעים על ידי הרשות ועל כן דין התביעה נגדה
להימחק מחמת העדר יריבות .בקשת האישור
מושתתת על הטענה כי יש להפחית את דמי
הביטוח בגין הפחתת הסיכון הביטוחי בימי מגפת
הקורונה ,וזאת בדיעבד ולאחר שחוזה הביטוח כבר
נכרת ,היינו להתערב בדמי הביטוח שקבעה הרשות
 מקום בו אין חולק כי הרשות היא זו שקובעתאת דמי הביטוח אותם רשאית המבקשת לגבות מן
המבוטחים ,במסגרת הוראות הדין כמפורט לעיל".

| רונית מורגנשטרן
בר אלכוהול חופשי ,עמדות אוכל ומספר
תקליטנים.
יבה מרקוביץ ,סמנכ"ל משאבי אנוש בחברה,
אמרה" :זו הייתה שנה לא פשוטה .גם בשנה
הבאה הדירוג שלנו ימשיך לטפס בזכות
העובדים שלנו".
שמעון מירון ,מנכ"ל הכשרה לביטוח ,בירך
את העובדים ואמר" :אתם משקפים מצוינות
והישגיות שההכשרה דוגלת בה .אתם המנוע
שלנו להתפתחות ומצוינות .בזכות הנחישות
שלכם ,הכשרה מגיעה להישגים מעוררי גאווה".

מגדל זכתה בשלושה פרסי
ביטוח בינלאומיים

מ

צילומים ,shutterstock :פרוצ'י הפקות

גדל ביטוח זכתה בימים האחרונים לכבוד
והוקרה בינלאומיים ,עם זכייתה בשלושה
פרסים של שני ארגונים בינלאומיים המדרגים
חברות ותאגידים ממגוון תחומים.
החברה הוכרזה כ"חברת ביטוחי הבריאות
הטובה ביותר לשנת  "2021על ידי Global Brand
 ,Magazineמגזין המותגים הבריטי מהמובילים
בעולם .מגדל התמודדה בקטגוריית הביטוח ,בה
התמודדו גם חברות ביטוח ממגוון מדינות ,בהן
ארצות הברית ,אוסטריה ,אנגליה ,צרפת ,שוויץ,
גרמניה ,איטליה ,איחוד האמירויות ועוד.
מידי שנה מעניק המגזין פרסים לחברות
שמצטיינות באופן יוצא מן הכלל בתחומי
הפיננסים ,חינוך ,לייף סטייל ,רכב וטכנולוגיה.
הפרסים מוענקים לשחקני מפתח בתחומם
ומקנים להם הכרה עולמית .איכות המותג
נמדדת גם בהיבטי שירות ,ביצוע ומיתוג.
בתוך כך ,זכתה החברה גם בשני פרסים של
ארגון  IFMלשנת  ,2021כחברת הביטוח הטובה
ביותר בקטגוריית ביטוחי הבריאות וכחברת
הביטוח החדשנית ביותר ,וזאת לאור תפיסת
החשיבה הירוקה של החברה.
ארגון ( IFM (International Financeהוא ארגון
יחסי ציבור מלונדון ,שמעניק מדי שנה פרסים
לחברות מובילות במגזר הפיננסי ,נפט גז
וכרייה ,תרופות ,תעופה ,קמעונאות ,נדל"ן,
שירותי בריאות ועוד ,בהתבסס על צמיחתן,
מצוינותן ,חדשנותן ותרומתן לחברה.
מגדל זכתה להוקרת הארגון לאור עשייתה
הנרחבת למען מבוטחיה במהלך תקופת
הקורונה וכן לאור השקת מוצרים מתקדמים

הכשרה ביטוח חוגגת את פתיחת הקיץ ואת כניסתה לרשימה

ופורצי דרך במהלך שנת  ,2020בהם תור מהיר
לרופאים מומחים במגוון רחב של תחומים
ושירות ייעוץ אונליין בביטוח הבריאות.

"הכשרה ביטוח" חגגה את
כניסתה לרשימת החברות
שכדאי לעבוד בהן
"הכשרה חברה לביטוח" פתחה את הקיץ עם
מסיבה מושקעת בחוף הדקלים ,עם הופעה של
אברהם טל ושלל אטרקציות .המסיבה נערכה
ברקע בחירת החברה למקום השני בין כלל
חברות הביטוח ובמקום ה־ 26מתוך  100החברות
שכדאי לעבוד בהן לפי סקר  BDIומגזין
.TheMarker
האירוע כלל משחקי הישרדות ,מתחם עיסוי,
סדנאות סטיילינג וסאפ ,עמדות מניקור,

קבוצת הראל נתנה חסות
ליום התרמה למען ארגון
איחוד הצלה
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים העניקה חסות
ליום התרמה ייחודי של ארגון איחוד הצלה.
במסגרת החסות סיפקה הראל את שירותי
המוקד הטלפוני שלה ליום ההתרמה ,לצד
למעלה מ־ 100נציגי שירות ומכירה של הראל
שהעניקו מענה בנושא במשך היום.
מהראל נמסר" :אנו גאים בתרומה המשמעותית
של ארגון איחוד הצלה ,ובהירתמות של עובדי
הראל למשימה הזו .לאורך השנים ,פעלנו למען
עמותות שונות מתוך מחויבות עמוקה לנתינה
לקהילה .נמשיך לעשות זאת בעתיד".
ארגון איחוד הצלה הוקם בשנת  2006והוא
מושתת על מתנדבים .מטרתו להעניק מענה
רפואי ראשוני על מנת להציל חיים .כיום מונה
הארגון מעל ל־ 6,000מתנדבים פעילים ברחבי
הארץ והוא מאושר כגוף סיוע רשמי לשעת
חירום על ידי משרד הבריאות.

מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מבית לשכת סוכני הביטוח
ע"ש שלמה רחמני ז"ל

השתלמות
און ליין

ההיבט המשפטי של מכירה וקניית תיק –
כיצד מתמחרים תיק ביטוח?
מטעם הועדה הבין-דורית
דוגמאות של הסכמים דגשים בעריכת סעיפי ההסכם.
מהם הגורמים המשפיעים על מחיר העסקה
מרצים :עו"ד ליאור קן דרור ורו"ח בועז מקחל
מנחה :סו"ב רחל כבודי

מועד :יום שני | 28.06.21
שעה13:30-12:30 :

השתלמויות

ללא
עלות!

חידושים ועדכונים בתוכנות למשרד הסוכן
מטעם ועדת טכנולוגיה
בהשתלמות זו נציג עדכונים בדבר שירותים חדשים לסוכנים מטעם חברות תוכנה
מנחים:
סו"ב עמוס גואטה ,יו"ר ועדת הטכנוטלוגיה
סו"ב מוטי הרשקו ,סגן יו"ר ועדת הטכנולוגיה
משתתפים:
רו"ח זיו ריקלין  Pay-it -חידושים ועדכונים בסליקה פנסיונית ודיגיטציה של תהליך קליטת עובד חדש.
ירון פלח –  Easyclaimמערכת דיגיטלית להגשת תביעות בריאות
יוני גרטי  -מערכת  Surenseניהול לקוחות ,לידים ותפעול כולל הזמנת מידעים על המערכת אחת

מועד :יום רביעי | 30.06.21
שעות14:00-12:30 :

ליצירת קשר:

*5823

ההשתלמויות ישודרו בעמוד הפייסבוק של מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח
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בשידור חי משיבא :איילון קיימה כנס
חדשנות רפואית לסוכניה
מנהלת מחלקת תשלומי ביטוח בחברה סיפרה על דילמות בעת יישוב תביעות בתחומי תרופות מחוץ
לסל הבריאות ,ניתוחים בחו"ל וטיפולים חדשניים > רונית מורגנשטרן

א

יילון חברה לביטוח קיימה
כנס חדשנות רפואית
דיגיטלי ששודר בחלקו
מבית החולים שיבא ,תל השומר,
בהשתתפות סוכנות וסוכני החברה.
הכנס עסק בנושא חדשנות ברפואת
העתיד ובטכנולוגיות מתקדמות,
בהשתתפות פרופ' אמתי זיו ,מנהל
מקצועות הבריאות וסגן דיקאן
במרכז הרפואי שיבא ,ומזל זאורוב,
מנהלת מחלקת תשלומי ביטוח
באגף הבריאות של איילון.
פאר־סגל וזאורוב | צילומים :אייל גזיאל ויח"צ
הרצאתו של פרופ' זיו הועברה
בשידור חי מבית החולים שיבא ובה
הושם דגש על עולם הסימולטורים והמציאות יתרונותיהן וייחודן של פוליסות הבריאות של
איילון תוך מתן דוגמאות לגבי דילמות בעת יישוב
המדומה ברפואה.
תביעות בתחומי תרופות מחוץ לסל הבריאות,
“כנסים שהופכים למסורת”
טיפולים וניתוחים בחו"ל וטיפולים חדשניים.
במסגרת הכנס סקרה זאורוב בפני הסוכנים את בין היתר סיפרה זאורוב לסוכנים כי בשנת 2020

לבדה שילמה איילון סכום של מעל
 153מיליון שקל תביעות ללמעלה
מ־ 30אלף מבוטחים.
יעל פאר־סגל ,סמנכ"לית אגף
שיווק ותקשורת באיילון ,ציינה
בסיום הכנס כי "זהו הכנס השני
בתחום חדשנות ברפואה לסוכנות
וסוכני איילון ,המתקיים במסגרת
פעילותנו המתמדת לייצר ערך
מוסף מועיל וייחודי עבורם .כנסי
החדשנות הרפואית כבר הופכים
למסורת ,ובכוונתנו להמשיך
ולהרחיב את הפעילות בתחום
ולהזמין מרצים מובילים נוספים
בתחומי החדשנות והרפואה בישראל ,היכולים
להעשיר את הידע המקצועי של הסוכנים
והסוכנות שלנו שאגב כך מקבלים גם את המידע
העדכני ביותר על הנעשה בעולם ביטוחי הבריאות
בישראל".

חדשות | פיננסים

מנורה אנרגיה ותנועת המושבים
מרחיבות את שיתוף הפעולה
הצדדים חתמו על הסכם להרחבת הפעילות בתחום האנרגיה הירוקה ,שיכלול כעת תחומים נוספים
כמו הטענת רכבים חשמליים ואגירת אנרגיה ומטרתו ליצור מעטפת כוללת לכלל המושבים
> רונית מורגנשטרן

מ

נורה מבטחים אנרגיה הודיעה על
הרחבת שיתוף הפעולה העסקי עם
תנועת המושבים.
החברה חתמה ביום ה' האחרון על הסכמים
עם תנועת המושבים שבמסגרתם היא תרחיב
את שיתוף הפעולה שהתמקד עד כה בתחום
הקרקעי ,לתחומים נוספים ,כמו :אגירה ,קירוי
מבני ציבור וחממות ,הטענות רכבים חשמליים
ועוד.
מטרת העמקת שיתוף הפעולה בין מנורה
מבטחים אנרגיה לבין תנועת המושבים הינה
ייצור מעטפת כוללת במגזר המושבים וזאת
על מנת להציע לכל מושב מגוון רחב של

אפשרויות בתחום האנרגיה הירוקה ,בתנאים
הטובים ביותר.
עד כה ,שיתוף הפעולה בין מנורה מבטחים
אנרגיה לבין תנועת המושבים הניב הצלחה רבה
והביא לייזום של פרויקטים קרקעיים בהיקף של
כ־ 700מגה ,בשילוב עשרות מושבים.
כפי שפרסמנו ,בתחילת שבוע שעבר מנורה
מבטחים חתמה על הסכם עקרונות להקצאת
מניות ללאומי פרטנרס במנורה מבטחים אנרגיה
בשיעור של  12.8%תמורת  120מיליון ש"ח.
ללאומי פרטנרס תהיה אופציה להגדיל את
ההחזקה ל־ 16.5%עד ליום  31.12.2023תמורת
שווי חברה ,לפני הכסף ,שינוע בין  990מיליון

מעמד החתימה על ההסכם בין מנורה לתנועת
המושבים .צילום :יח"צ

ש"ח ל־ 1.02מיליארד ש"ח .העסקה כפופה
לבדיקת נאותות וחתימה על הסכם מחייב.
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נערכים לעתיד
סו"ב יובל ארנון מסביר למה לשכה סטטוטורית תייצג את כל סוכני הביטוח בישראל
ותחזק את מעמדה מול המחוקק והרגולציה

ל

שכת סוכני הביטוח אשר הוקמה
לפני יותר מ־ 70שנה אינה
משמשת כיום כלשכה סטטוטורית
לחבריה סוכנות וסוכני הביטוח .בתקופה
האחרונה עולה הדיון האם יש להפוך לשכה
זו ללשכה סטטוטורית והאם זה אכן כדאי
ויתרום לסוכני הביטוח וללקוחותיהם.
אין ספק שלשכה שהוקמה לפני כל כך
הרבה זמן חייבת לעבור מספר גדול של
שינויים והתאמה לזמן הנוכחי ולעתיד,
ויש דברים רבים שנדרשים לשינוי כדי
שתמשיך לייצג את סוכני הביטוח כראוי.
האם אחד השינויים ,כגון הפיכתה ללשכה
סטטוטורית ,אכן יביא לשינוי? אנסה
במאמר זה לגעת במספר נקודות הקשורות
לסוגיה זו.

מהי לשכה סטטוטורית?

תאגיד סטטוטורי הוא ישות משפטית
אוטונומית למחצה אשר פועלת מתוקף
חוק ויכולה להחזיק בסמכויות חקיקתיות,
ביצועיות ושיפוטיות .לפעמים מוקם גוף
כזה בחקיקה ממשלתית בכנסת ולעיתים
זה גוף פרטי שמקבל סמכויות בחוק.המונח בשנים האחרונות מופנות פניות רבות למחוקק להסדרת הלשכה כגוף סטטוטורי | צילוםshutterstock :
"סטטוטורי" פירושו "על פי חוק" (כך לפי
העו"ד "הזרוע השלישית של עשיית דין וצדק" ,בוררים ,לפעול להגנת ענייניהם המקצועיים של
ויקיפדיה).
חברי הלשכה ,לייסד קרנות ביטוח ,קרנות פנסיה
במדינת ישראל יש הרבה תאגידים סטטוטוריים ,לצד הרשות המחוקקת והשופטת.
למעשה ,אחד השיקולים המכריעים של המדינה ומוסדות אחרים לעזרה הדדית ,לעסוק בהוצאת
כמו למשל בנק ישראל ,המועצה להשכלה גבוהה,
רשות השידור ,מועצת רואי חשבון ולשכת עורכי בשנת  1961בה הוקמה הלשכה היה לייצר איזון ספרות מקצועית וליזום ולהשתתף בפעולות
הדין .לשכת סוכני הביטוח ולשכת רו"ח אינן בין הרשויות על ידי ניתוק המקצוע מהממסד מחקר בנושא משפט.
גופים סטטוטורים ובשני הגופים האלו נשמעים השלטוני ,כאשר עורכי הדין ינהלו את ענייני
קולות בעד הפיכתם לגופים סטטוטורים בשנים המקצוע ,ואילו הבקרה והפיקוח יוטלו על היועץ
כל עו"ד במדינת ישראל חייב להיות חבר
המשפטי לממשלה ,ועל שר המשפטים ,והלשכה
האחרונות.
כפופה לביקורת מבקר המדינה .בנוסף ,נלקחה בלשכת עו"ד ,בשינוי מהמצב אצל רו"ח או
בחשבון הכרה בשילוב ציבור היועצים המשפטיים סוכני הביטוח שרק מי שרוצה מצטרף ללשכה
לשכת עו"ד בישראל הוקמה בשנת  ,1961והפרקליטים בשירות הציבורי בלשכה המקצועית ומי שלא  -אינו חייב .בישראל רק כ־ 50%ואולי
קדמו לה  12שנים של דיונים מקיפים משינוי ועצמאית ,וזאת לחיזוק הצביון הכללי הציבורי פחות מבעלי רשיון סוכן ביטוח מורשה מאוגדים
בלשכה וכל השאר למעשה אינם חברים בה.
המצב לפני קום המדינה אז פעלה הסתדרות של הלשכה.
בתחום רו"ח המצב יותר מורכב ,קיימת מועצת
עורכי דין ולנטרית לצד מועצה ממונה מטעם תפקידי לשכת עו"ד:
השלטון המנדטורי .בשנת  1961היא הוקמה כגוף • לרשום ,לפקח ולבחון מתמחים במקצוע עריכת רו"ח שהיא גוף סטטוטורי ,מנוהל בעיקר ע"י
עו"ד ,רו"ח חייבים לשלם אגרת שנתית למועצה
דין.
סטטוטורי.
זו ,ולמעשה היא קובעת את מבחני ההסמכה,
כאשר בוחנים את הסיבות העיקריות לקבלת • להסמיך עו"ד חדשים.
מעמד זה מטעם המדינה ,אחת מהן הייתה "הכרה • לקיים את השיפוט המשמעתי לעו"ד ולמתמחים .רישוי ,דין משמעתי ועוד .כיום יש נטיה של רוב
בחשיבותו של מקצוע עריכת הדין במדינה • לתת סעד משפטי למעוטי אמצעים שאינם רו"ח במדינת ישראל להפוך את הלשכה שלהם
לסטטוטורית ולבטל את המועצה ,די דומה למה
דמוקרטית הקולטת עליה ,הכנת תשתיות זכאים לכך מהמדינה על פי חוק.
משפטיות ,שבה נדרש מעורך הדין לייצג ולהפעיל • לנהל מרשם של עו"ד זרים הנותנים שרותים שארע בזמנו בשנת  1961עם עו"ד בישראל.
המצדדים בהפיכת הלשכה לסטטוטורית
את מערכת הגנת זכויות האזרח מול הרשויות משפטיים בישראל.
הלשכה גם רשאית לחוות דעתה על הצעות טוענים כי עצם החובה של כל סוכן ביטוח
ולהשמיע דעתו בנושאים בעלי רקע ציבורי" .שר
המשפטים בזמנו ,פנחס רוזן ,הגדיר את תפקיד חוק בעניני בתי משפט וסדרי דין ,לשמש ולמנות במדינת ישראל להיות חבר בלשכה ,ייתן

חברות בלשכה

לשכת עוה"ד בישראל

צילום ראש :באדיבות המצולם
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לה כוח רב במאבקה למען חבריה ,יגדיל את
תקציבה ויאפשר לה לעשות דברים רבים נוספים
עבור חבריה .כיום למעשה אין ללשכה במצבה
הנוכחי שום אפשרות וסמכות או יכולת להחיל
את חוקי האתיקה על כל סוכני הביטוח במדינת
ישראל ,ולמעשה אותם חברי לשכה קיימים אשר

הכשרתם ,טיפול בסוכנים המפירים את האתיקה
ביד חזקה ,קביעת תוכנית לימודים והכשרות
שמחייבת את כל חברי הלשכה ובסופו של יום
קידום מעמדה וחוזקה של הלשכה לטובת חבריה
באופן ישיר אבל גם לטובת הלקוחות באופן עקיף,
כי נותני השרות שלהם יהיו יותר מקצועיים ,יותר

המצדדים בהפיכת הלשכה לסטטוטורית טוענים כי עצם
החובה של כל סוכן להיות חבר בלשכה ,ייתן לה כוח רב
במאבקה למען חבריה ,יגדיל את תקציבה ויאפשר לה
לעשות דברים רבים נוספים עבור חבריה
משלמים דמי חברות כל שנה ,מסבסדים ציבור
גדול של סוכני ביטוח שאינם חברי לשכה אבל
נהנים מפעילות הלשכה בתחומים שונים וזאת
מבלי לשלם אגורה שחוקה אחת.
לשכה שמונה מעל  10,000בעלי רישיונות
לעומת לשכה של כ־ 4,500חברים כיום ,כוחה
והשפעתה הרבה יותר גדולות ,והיכולת שלה
להתמודד עם רגולציה וחקיקה שונה בתכלית;
טענת המצדדים בהפיכת הלשכה לסטטוטורית
מתבססת על כך שמהלך זה יקנה ללשכה חוזק רב,
יכולת השפעה ,שליטה על הנכנסים לענף כולל

מחוייבים ותחת פיקוח עצמי יותר הדוק.

הרגולציה תגבר?

המתנגדים טוענים שהפיקוח יגדל ,החקיקה
שתאפשר מצד אחד הקמת לשכה סטטוטורית,
תגדיל מצד שני את הפיקוח הקיים מעבר לרגולטור
גם לכיוון משרד המשפטים ,מבקר המדינה ועוד.
יכול להיות שגם מיסי החבר יעלו לאור צרכים
חדשים של מבנה ארגוני שיהיו לאור השינוי.
האם במציאות הישראלית הקיימת ישנה
הכרה במעמדו של סוכן הביטוח וחשיבותו? האם

מדריך מעשי לביטוח עסקי
(ביטוחי רכוש ואחריות)
מאת עו"ד אורי אורלנד

ספרו של יועץ הביטוח עו״ד אורי אורלנד ,הכולל הסברים על
ביטוחי רכוש ואחריות וכן ניתוח שיטתי של פוליסות ביטוח
רבות ,תוך התמקדות בפן הפרקטי.
המדריך במתכונת אוגדן שיעודכן מעת לעת ,מיועד לסוכני
ביטוח ולעובדיהם ,לחתמים ,לאנשי תביעות ,לאחראים על
ביטוח בארגונים ,ולכל אדם המתעניין בנושא.

מחיר הספר ₪450 :כולל מע״מ
למנויי עיתון פוליסה ₪400 :כולל מע״מ

להזמנות

במציאות הקיימת יהיה ניתן לשכנע את המחוקק
שאכן מעמדו של הסוכן חשוב ביותר ותרומתו
לחברה גדולה?
כפי שכבר טענתי במאמרים קודמים ,לשכת
סוכני הביטוח חייבת לשנות צורתה ולהתאימה
למאה הנוכחית ולעתיד .אי אפשר להמשיך
לנהל לשכה על בסיס מוסכמות ,הרגלים ותפיסה
שהייתה טובה אולי לפני עשרות שנים והיום
כבר אינה מספיקה ,חוסר שינוי מהותי בתפקוד
הלשכה גם ירחיק ממנה בעתיד חברים חדשים
ויתקשה לשמור על הקיימים ,וגם אם תתקבל
החלטה לאחר דיון מעמיק שיש צורך בלשכה
סטטוטורית לסוכני הביטוח ,ללא שינוי מעמדו
של סוכן הביטוח בחברה הישראלית יהיה קשה
מאוד לשכנע את המחוקק בנחיצות השינוי
מהמצב של היום ללשכה סטטוטורית על כל
המשתמע מכך.
הלשכה בשנת  2021צריכה וחייבת לקבוע סדר
יום חדש ,שונה בתכלית ממה שהיה נהוג עד היום,
כולל דיון מעמיק בנושא לשכה סטטוטורית בעד
ונגד ,ויש לכל צד את הנימוקים שלו ,אבל זהו רק
דיון אחד מיני רבים שנוגע וקשור לעתיד לשכת
סוכני הביטוח ולמעמדו של סוכן הביטוח בחברה
הישראלית בשנים הבאות.
הכותב הוא חבר המועצה הארצית בלשכה
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מגבירים את האמינות :חשיבות תיעוד
נזק לכלי הרכב במקרה של תאונה
בבית המשפט נדחתה תביעה של אדם שדרש תגמולי ביטוח עבור תאונה שלא נכח בה *
מדוע נטל ההוכחה נמצא בחלקו גם על כתפי המבוטח?

ב

שמעיד על תאונה קשה .עוד צוין כי
בית משפט השלום בתל
לא ברור כיצד תאונה עם נזק כבד כל
אביב נדונה תביעת מבוטח
כך ,שהובילה לאובדן מוחלט של כלי
שתבע את חברת הביטוח
הרכב ,אירעה במגרש חניה מבודד
לקבלת תגמולים בשל נזקים לרכב.
יחסית ודליל מתנועת כלי רכב או
לטענת המבוטח ,הוא החנה את רכבו
עוברי אורח.
באזור התעשייה בפתח תקווה ולאחר
בית המשפט הוסיף כי פגיעה ברכב
מכן יצא לאימון הליכה במסלול
שחונה בחנייה יכולה להיגרם על ידי
הקבוע שלו .כשחזר לרכב והחל
רכב אחר אשר מן הסתם לא נסע
בנסיעה ,שמע רעשים והרגיש שמשהו
במהירות גבוהה במגרש חנייה ,אך לא
אינו כשורה .הנהג עצר בצד הדרך,
ייתכן כי הרכב הפוגע בתרחיש כזה
הסתכל ברכב וגילה להפתעתו כי
יפגע ברכב אחר בשלושה מוקדים
חלק ממנו נפגע.
שונים בעת ובעונה אחת.
לאחר מכן הוא המשיך בנסיעה קצרה
בית המשפט המשיך וציין כי
עד לחניה בסמוך למקום עבודתו,
התנהלותו של המבוטח לאחר האירוע
השאיר שם את הרכב ושב לביתו.
בהמשך העביר את הרכב למוסך חברת הביטוח שלחה מכתבי התראה ,בדואר וגם במסרונים | צילוםshutterstock :
מעלה תהיות רבות ,בעיקר העובדה
שבחר לבצע הליכה ספורטיבית
שם הוא נבדק על ידי שמאי חברת
הוא טען כי החל להרגיש רעשים שיוצאים ממנו .אחרי שהעיד על עצמו שכבר השלים אימון בחדר
הביטוח שקבע שמדובר במצב של אובדן מוחלט.
בהתאם לתנאי הפוליסה ולקביעת השמאי ,ביקש בשלב זה הוא יצא מהאוטו ,בדק אותו וגילה כושר ,בו הוא היה יכול להשתמש בהליכון .בנוסף,
בית המשפט ציין כי הגרסאות שהעניק המבוטח
המבוטח לקבל את תגמולי הביטוח בשווי הרכב שאירעה תאונה.
המבוטח לא צילם את הנזקים שראה מיד לאחר שונות ביחס להתנהלות שהפגין ,ולכן נקבע כי
בקרות מקרה הביטוח ,משוקלל למחירון לוי יצחק.
חברת הביטוח דחתה את התביעה וטענה כי מדובר שגילה אותם ,אלא החליט לנסוע מהמקום עם רכב די בעובדות הללו בכך כדי להטיל צל כבד על
בניסיון לקבלת תגמולי ביטוח שלא כדין בנסיבות אחר שלו ,שנשאר בחנייה של מקום העבודה שלו .הגרסה שהגיש.
למרות שנטל הראיה להוכחת כוונת מרמה הוא
בבית המשפט טען כי מדובר ברכב נוסף שרכב,
בהן כלל לא אירע המקרה הנטען.
תחת אחריותה הבלעדית של חברת הביטוח ,בית
המשפט קבע שבמקרה הזה ,המבוטח לא הצליח
לבסס תשתית ראיה בסיסית להוכחת מקרה
המבוטח לא צילם את הנזקים והחליט לנסוע מהמקום עם
הביטוח שתבע.
בדיון הודגש כי במקרה בו התאונה מתבססת על
רכב אחר .בית המשפט ציין כי התנהלותו ,שלא מתיישרת עם
עדות יחידה של המבוטח ,שכלל לא נכח באירוע
ההתנהגות המצופה מהאדם הסביר ,מעלה תהיות רבות
בזמן התאונה ,נדרשת אמינות בגרסה ברמה
שמתיישבת עם ההיגיון שמצופה מהאדם ממוצע.
עוד הוסיפה חברת הביטוח היא פטורה מחבות כי התכוון לתת את הרכב שעומד במרכז התביעה הראיות שהוצגו ,היקף הנזק שנגרם ולבסוף
הגרסה הסופית שהוצגה בפני בית המשפט הציגה
בשל העובדה שהמבוטח מסר לחברה פרטים במתנה לבנו.
לטענתם התנהגות שאינה מתיישבת עם האדם
שגויים וכוזבים בנוגע לנסיבות שגרמו לאירוע
הסביר .לאור כלל התהיות שעלו ,בית המשפט
והן להיקף הנזקים שנגרמו לרכב המבוטח ,וזאת
בזמן הזה ,הסביר המבוטח ,הוא ממשיך לנסוע דחה את התביעה וחייב את המבוטח בהוצאות
בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח ,לפיה תביעה
בכוונת מרמה פוטרת את חברת הביטוח מחובתה .עם הרכב המדובר למקום עבודתו וחזרה כאשר המשפט .בשלב זה לא ידוע אם יוגש מטעמו
בחקירה שנערכה בנושא בבית המשפט ,טען הרכב הנוסף שקנה חונה בקביעות במקום העבודה ערעור.
מפסק הדין ניתן ללמוד על החשיבות של תיעוד
המבוטח כי נסע והשתמש ברכב לאחר שהתאמן שלו ,במטרה למנוע נזק ושריטות לרכב החדש.
במהלך הדיון התברר כי מספר ימים לפני תאונה ,תיעוד של עדים אפשריים ,צילום של כלי
שעה במכון כושר .לאחר מכן הוא התכוון לצאת
להליכה ספורטיבית וטען כי חנה את רכבו באזור שהאירוע התרחש ,המבוטח נערך לקראת מבחן הרכב שנפגע או כל תיעוד נוסף שיוכל לתמוך
תעשייה הסמוך ,בשטח של חניית כורכר לא רישוי של הרכב ,אך הרכב לא עבר את המבחן למבוטח לתאר את האירוע מול חברת הביטוח
מוסדרת ,בה יש נוכחות דלילה של עוברים ושבים בשל כמה תיקונים שנדרשו בו .עוד התגלה כי שלו.
לרכב החדש שרכש כלל לא היה ביטוח.
וכלי רכב.
בית המשפט ציין שבדיקת הרכב שנפגע בתאונה הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש
בהמשך הוא צעד עד למקום עבודתו ואז חזר
למכוניתו .כאשר נכנס אליה והתחיל בנסיעה ,מלמדת כי נפגע בשני מוקדי נזק שונים ,מה הלשכה

חשיבות התיעוד

צילום ראש :גיא קרן
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דוד ליפקין

הכירו את חברת הביטוח
החדשה שמתחייבת לשלם
תביעות תוך  24שעות

משרד המשפטים האמריקאי
מנסה למנוע מיזוג בין AON
ו־WILLIS

ס

מ

צילוםshutterstock :

שרד המשפטים האמריקאי הפתיע את תעשיית הביטוח בתביעה
קטור הביטוח באוסטרליה עובר טלטלה .חברת ביטוח חדשה מבשרת
משפטית במטרה למנוע מברוקר הביטוח  AONלרכוש את
שתהיה המבטחת הראשונה שתשלם תביעות מבוטחים תוך יום.
החברה גם תעניק הנחה של  8%בפרמיה השנתית למבוטחים שיתקינו הברוקר  Willis Towers Watsonבסכום של  30מיליארד דולר.
סנסורים שיסייעו לגלות סימני שרפה ,פיצוצים בצנרת המים ,גניבה משרד המשפטים מבקש מבית המשפט למנוע את המיזוג בטענה שיפגע
בתחרות בענף הביטוח.
וונדליזם.
בתביעה למניעת המיזוג ,טוען
חברת הביטוח החדשה,Honey Insurance ,
משרד המשפטים כי מדובר במיזוג
שמתמחה בביטוחי רכוש ,הכינה מחקר על הנעשה בתחום.
של שני ברוקרי הביטוח הגדולים
אחת המסקנות מהמחקר היא כי ניתן למנוע הגשה של
בעולם .מיזוג זה יפגע בתחרות
 50%מהתביעות .עוד נמצא כי  80%מהאוסטרלים הם
ויגרום לייקור פרמיות הביטוח.
בתת־ביטוח בשל התעריפים הגבוהים .כתוצאה מכך הם
יתר על כן ,המיזוג יגרום למניעת
מחויבים בהוצאה נוספת שמגיעה ל־ 1.5מיליארד דולר.
חדשנות במגזר העסקי האמריקאי.
במסגרת מאמצי השיווק ,החליטה המבטחת
התובע הכללי של ארה”ב
האוסטרלית החדשה להעניק למבוטחים סנסורים
ציין כי החברות האמריקאיות
בשווי  250דולר לכל מבוטח במטרה להקטין את סכומי
שימוש בלוויין כדאי לאתר תקלות או שיפורים במבנה המבוטח והצרכנים סומכים על תחרות בין
התביעות הודות לגילוי המוקדם.
המבטחת משתמשת גם בלוויין כדי לאתר שיפורים במבנה של המבוטח ,שני ברוקרים שיורידו תעריפי ביטוח לשירותים חיוניים ,כולל בריאות
כגון הוספת אגף חדש או התקנת בריכת שחיה .הנתונים האלה מוזרמים ופרישה מעבודה .הוא מוסיף כי התרת המיזוג תצמצם תחרות חשובה
למשרדי המבטחת כדי לעדכן את פוליסת הביטוח ,דבר שיחסוך כסף ותגרום לכך שישארו ברירות בודדות ,מחירי ביטוח גבוהים ושירות ברמה
נמוכה יותר.
למבוטחים בעת הגשת התביעה.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש שותף להמשך פיתוח
המשרד וניהול שוטף .לצד פעילות מסורתית ,המשרד
פועל בתחום  -תכנונים פנסיונים ,מיסוי ,תהליכי
פרישה ,גורם מתפעל .קורות חיים/מידע נוסף במייל
ibn1976@gmail.com
לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה עובד/ת ביטוח
אלמנטרי (דירות /עסקים/רכב) עבודה בסביבה
נעימה ומשפחתית – קורות חיים לשלוח ל-
avi@ashani.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה תפקיד מנהל עסקים
בתחום הביטוח פנסיוני  /אלמנטרי  -שיפור ניכר
בתנאיםRh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -
חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית
ומקצועית באזור roznerbit@walla.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה מאוד בפריסה ארצית ,דרוש/ה
עובד/ת שטח מוכשר/ת למשרת גיוס סוכנים/
סוכנות .ניסיון קודם הכרחי .קורות חיים למייל:
star202118@gmail.com
לסוכנות מובילה בנס ציונה דרוש/ה עוובד/ת ביטוח
אלמנטרי מיומן ומקצועי חשוב ניסיון בביטוחים
עסקיים ויכולת ניהולית אפשרות שיתוף פעולה עם
סוכן עם רישיון אלמנטרי מהאזור  ,כולל אפשרות
לשותפות עתידית israel@di--ins.co.il .נייד -
0544260833
קבוצת ברק פיננסים מגייסת סוכני ביטוח מקצועיים
וחדשים בענף שמעוניינים לקבל לידים ,פגישות
מתואמות והכשרה .לתיאום פגישה לא מחייבת עם
גביgabin@barak-fin.com 0522759119  :
לביחד סוכנות ביטוח בבני ברק דרוש/ה רפרנט/ית
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון ברכבים דירות ,עסקים,
למטרת ביצוע חידושים ,פיתוח עסקי ותפעול ,שעות
גמישות .עבודה באווירה נעימה ומקצועית ,דרישות
 :יחסי אנוש טובים ורצון להצליח ,מוטיבציה גבוהה
וראש גדול יתרון ,קורות חיים יש לשלוח

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

MOSHE@BEYAHAD-INS.COM
gil@beyahad-ins.com
נייד  052-4526944משה נייד  052-7703399גיל
דרושים  5סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם,
הפניות ועוד יתרונות ייחודיים .ניתן לפנות המייל:
 afikf.gabi@gmail.comאו בהודעת ווצאפ :
 .0587305550בתודה גבי נתן
לסוכן ביטוח בתל אביב במגדל רסיטל דרושה פקידה
לביטוח ל 3/4-משרה 5 ,ימים בשבוע .תחום ביטוח
חיים עם ידע בסיסי באלמנטרי .קורות חיים במייל:
meir_na@013net.net

שכירות משנה
להשכרה במשרד מפואר ,חדר גדול כולל חלון
ענק .המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי ,חניה
חופשית ,השכירות חודש בחודשו ,מחיר פיקס כולל
(דמי ניהול ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון יומי) .ניתן לקבל
מרוהט ,שלמה 052-2944888
להשכרה  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח תקוה .החדרים
מרוהטים ,בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת .העלות הנדרשת כולל
חשמל ,ארנונה ,אינטרנט ,ועוד 4,000 :ש"ח  +מע"מ.
לפרטים ,שמוליק054-4946290 :
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין
מגורים .גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054-5210974
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה אמיר צימר
על פטירת אימו

אגי אגנטה
שלא תדע עוד צער

ז"ל

בגין  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'
0522445755
בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד
שנלר udi98@shneller.co.il 050-5237770
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,מוטה גור  9פתח תקווה .החדר מרוהט
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת .עלות כולל
חשמל ארנונה וכו' 2,000 :ש"ח  +מע"מ .לפרטים,
שמוליק 054-4946290:
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל משה
אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות התפעוליות
הנדרשות אפשרות להתמחות 050-5293836
במגדל רסיטל היוקרתי בדרך בגין  156ת”א ,להשכרה
בקומה  20חדר במשרד מפואר .אפשר גם שירותי
משרד .טלפון  054-4647407מאיר
להשכרה חדר 2+עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה
*חניה בשפע *שירותי משרד ־ אופציונלי יש לפנות
לאודי054-3117755 ,
להשכרה משרד  2חדרים עם דלת מקשרת "בית
צרפתי "רחוב הרצל  91ראשון לציון לפרטים יוסי
סוללר 050-5240011
בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש־ להשכרה
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים ־החל מ־₪ 990
לחודש לפני מע"מ והוצ' לפרטים 0545270964

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של יהודה אברהם על פטירת אחיו

משה אברהם
ז"ל

שלא תדע עוד צער

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות
 /עצמאים  /פרטיים.
אנו מתמחים ביועץ למשכנתה (חדשה  /מיחזור /
איחוד הלוואות  /ועוד) .נשמח לשת"פ עמך על תיק
המבוטחים שלך ,ובמקביל ללמד אותך את התחום.בוא
נפגש לקפה ,שלמה קרקסוניhttps:// 052-2944888 ,
www.facebook.com/krsmartmoney

אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ
ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו
ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את
הפתרון הכי מתאים עבורכם .ביחד סוכנות לביטוח
מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים
קיימים .אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי
פעולה שבהם כולם מרוויחים (יש לנו שת"פים
שעובדים יום יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים
בדבר וזה בדוק) שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו
רק כדי שתוכלו לקבל את כל המידע על מנת לקחת
החלטה מושכלת .ניתן לפנות אלינו במייל /בנייד נייד
 052-7703399גיל  052-4526944משה
gil@beyahad-ins.com
סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת ברכישת תיק
ביטוחי (אלמנטרי ופנסיוני ) לפרטים ניתן לפנות
yanivaghion@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת יוזבגי על
פטירתו של חבר הלשכה

ליאון יוזבגי
שלא תדעו עוד צער

ז"ל

