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ביטוח ופיננסים

האיש הנכון
 יקי פילרסדורף 

ימונה לראש מערך 
 היועצים בלשכה 

< עמ' 9

סוכן אובייקטיבי
יובל ארנון במאמר 

ביקורת מיוחד על מודל 
הסוכן האובייקטיבי של 

הממונה < עמ' 7

המרוץ לנשיאות הלשכה
סו"ב אודי הוד, יו"ר ועדת 
סניפים ומחוזות בלשכה, 

הודיע כי יתמודד על התפקיד 
בבחירות הקרובות < עמ' 5

 הצלחה ענקית למבצע גביית 
דמי החבר של הלשכה

כ־1,300 סוכנות וסוכנים, מתוך 2,100, הסדירו את 
חובם ללשכה • 800 הנותרים יקבלו זימון לשימוע, 

כשבמקביל יעשה מאמץ נוסף לגביית החוב • "אנחנו 
רוצים להעביר לנשיא הלשכה שייבחר לשכה מסודרת 

ללא חובות של חברים" < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

הגבייה ה מבצע  רשמית  הסתיים  שבוע 
מחברי הלשכה שהיו חייבים לה כספים 
 ,2021 חברות לשנת  חידוש  בגין  הן   –
נובעים  הגדול  שבחלקם  עבר  חובות  בגין  והן 

מביטול הנחות שניתנו בניגוד לתקנון.
בתחילת המבצע, בראשית חודש מאי השנה, היו 
חוב  בעלי  וסוכנות  סוכנים  כ־2,100  הכול  בסך 
בכ־2.3  הסתכם  שלהם  החובות  כשסך  ללשכה, 
מיליון ש"ח. במסגרת המבצע נגבו למעלה מ־1.6 
מיליון ש"ח, כשכ־800 סוכנים טרם הסדירו את 

חובם.
לאחר סיום מבצע הגבייה נמצא כי סניף טבריה, 
גליל והעמקים, בראשות סו"ב מוחמד חטיב, היה 
הסניף.  מחברי  חובות  בגביית  המצטיין  הסניף 
לדברי אנגלמן, ההכרזה על הסניף המצטיין, לו 
גדול  באירוע  תהיה  הצטיינות,  אות  גם  יוענק 
בחסות הלשכה, או בכנס הארצי הקרוב באילת. 

זימונים לשימוע
כי  מעריך,  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  הלשכה  נשיא 
בסופו של יום ייוותרו מאות בודדות של סוכנים 
ויימחקו  מהלשכה  ייגרעו  שכנראה  וסוכנות, 
מספר הבוחרים שלה. בכל מקרה, לדבריו, נשלחו 
שטרם  מי  לכל  לשימוע  זימון  מכתבי  השבוע 
הסדיר את חובו; הליך השימוע הוא האחרון לפני 
הביטוח.  סוכני  בלשכת  מחברות  הסוכן  גריעת 
חובם  את  הסדירו  הלשכה שטרם  חברי   800 כל 
חלקית(,  שילמו  וחלקם  כלל,  שילמו  לא  )חלקם 
הלשכה.  במשרדי  באוגוסט  ב־22  לשימוע  זומנו 
החוב  את  יסדיר  מהם  גדול  שחלק  מאמין  "אני 
בעקבות מכתבי הזימון לשימוע; מי שלא ישלם 
ולא יגיע לשימוע, ב־22 באוגוסט ייגרע מהלשכה 
ומספר הבוחרים, כך שכמובן לא יוכל להשתתף 
שיתקיימו  הלשכה  ומוסדות  לנשיאות  בבחירות 

בנובמבר 2021", מציין אנגלמן.
לטובת מאמץ אחרון, ביקש אתמול יו"ר המועצה 
הארצית של הלשכה סו"ב מקסים דרעי, מכל 74 
חבריה, לפנות אישית למספר חברי לשכה חייבים 
עדיין, שאת שמותיהם קיבל, כדי לנסות ולגבות 

מהם את חובם, וזאת עד ה־15 באוגוסט.
אודי אביטל מוסיף: "למרות הספקות והמקלות 
השבוע  רשמית  הסתיים  המבצע  לנו,  ששמו 
בהצלחה גדולה; אם כמה גורמים לא היו יוצאים 
נגד הגבייה, מסיבות שהייתי מגדיר אותן 'סיבות 

שכך  וחבל  יותר,  הרבה  גובים  היינו  פוליטיות', 
היה. אני מאמין שלאחר המאמץ האחרון שייעשה 

עוד כמה  נוסיף  בעזרת חברי המועצה הארצית, 
ששילמו  אלה  של  לרשימה  לשכה  חברי  מאות 
את חובם. אנחנו רוצים להעביר לנשיא הלשכה 
שייבחר לשכה מסודרת ללא חובות של חברים. 
לכן התגייסנו כולנו לטובת העניין", הוא מציין.

לצדו של אביטל בהובלת הפרויקט, עמדה רחל 
שרעבי, מנהלת כספים וחשבונות בלשכה ועובדי 
אודי  לשכה נוספים. בשטח פעלו בהובלת סו"ב 
הוד, יו"ר ועדת סניפים ומחוזות, שרתם למשימה 
את כל ראשי המחוזות והסניפים; הם קיבלו את 
רשימות הסוכנים בסניף שהיו בעלי חוב ללשכה, 
במגע  הצליחו  עמם  האישית  ההיכרות  ובזכות 

ישיר לגבות מהם את החובות.

 הצלחה גדולה למבצע גביית החובות 
שהסתיים השבוע 

מתוך כ־2,100 חייבים, נותרו כ־800 שעדיין לא כיסו חובותיהם • במקביל למכתבי שימוע, ייעשה 
מאמץ גבייה גם בקרב הנותרים באמצעות חברי המועצה הארצית < רונית מורגנשטרן

אנגלמן: "הליך השימוע הוא האחרון 
לפני גריעת הסוכן מחברות בלשכה. 

הם גם לא יוכלו להשתתף, הן 
כנבחרים והן כבוחרים, בבחירות 

לנשיאות ומוסדות הלשכה 
שיתקיימו בנובמבר"

מימין למעלה ובכיוון השעון: אודי אביטל, אודי הוד, מוחמד חטיב ויוסי אנגלמן,  | צילומים: גיא קרן, באדיבות הלשכה והמצולמים
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יש עם מי לדבר
 איש הביטוח הוותיק יקי פילרסדורף יסייע במענה אנושי לחברי לשכה שנתקלים בקשיים בסוגיות 

 מול חברות הביטוח • "אני איש של סוכנים – הסוכנים הוותיקים מעדיפים מענה אנושי על פני מחשב 
או סמארטפון" < רונית מורגנשטרן

פילרסדורף, א יקי  הוותיק  הביטוח  יש 
בחברות  בכירים  בתפקידים  ששימש 
הביטוח מנורה, הראל וכלל וגם משמש 
לבקשת  נענה  לביטוח,  במכללה  בכיר  כמרצה 
לשמש  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  בפועל  הלשכה  נשיא 
מקצועיות  בסוגיות  הלשכה  לחברי  קשר  כאיש 
היועצים  מערך  לראש  ימונה  הוא   - שונות" 
בלשכה ויבצע את תפקידו בהתנדבות. "יקי יהיה 
לסוכנים  בעיקר  הלשכה,  לסוכני  האנושי  המענה 
הוותיקים. הוא יסייע לסוכנים בסוגיות מקצועיות 
ובעיקר בבעיות מול חברות הביטוח, תוך הסתייעות 

ביועצי הלשכה", מסביר אנגלמן.
פילרסדורף  ופיננסים מספר  ביטוח  בשיחה עם 
עבד  הביטוח  בחברות  הבכירים  תפקידיו  שבכל 
מול סוכנים: "בכלל ביטוח הייתי סמנכ"ל, מנהל 
כך  אחר  ביטוח;  בכלל  שיווק  ומנהל  מרכז  מחוז 
הקמתי  שם  כסמנכ"ל,  כן  גם  להראל,  עברתי 
מאפס את מחוז המרכז של החברה וניהלתי אותו; 
צירפתי אליו סוכנים רבים והוא הפך למרכז ענק. 
לאחר הראל עברתי למנורה כסמנכ"ל, שם הקמתי 
וניהלתי אותו עד לפרישה שלי  את מחוז הדרום 

ב־2012".

האיש הנכון
איך תסייע לחברי הלשכה במסגרת תפקידך?

בפגישות  בטלפון,   – אנושי  במענה  "בעיקר 
הביטוח  סוכני  בעיקר  מחכים  לזה  אישיות; 
עם  בהצלחה  מתמודדים  שלא  הוותיקים, 
לא  הם   – המתקדמות  והטכנולוגיות  הדיגיטציה 
ולא  אדם  עם  לדבר  רוצים  הם  לזה,  מתחברים 

באמצעות מחשב או סמארטפון.
"המטרה – שיהיה להם עם מי לדבר, ואני אהיה 
בעזרת  בעיות  להם  לפתור  כדי  בשבילם  שם 
הם  הלשכה.  של  החיצוניים  המקצועיים  היועצים 
מתקשים להגיע גם אליהם כשמדובר בהתכתבות 

ולא בדיבור ישיר.
כל  סוכנים; לאורך  אני איש של  ומתמיד  "מאז 
בי,  תמכו  אתי,  הלכו  הם  בביטוח  שלי  הקריירה 
והיום אני רוצה להחזיר להם – לכן הסכמתי לבצע 
את התפקיד הזה בהתנדבות", מסביר פילרסדורף.   

הלשכה  של  הסיוע  ״הנגשת  כי  הוסיף  אנגלמן 
האתגרים,  בכל  להם  לעזור  והרצון  סוכניה,  לכל 
לרבות  סיוע במציאת פתרון לבעיות מקצועיות, 
הם חלק חשוב במחויבות של הנהגת הלשכה כלפי 
חבריה. פילרסדורף יסייע להם בבעיות מול חברות 
הביטוח, לרבות עזרה בתביעות שמסתבכות, וכל 
ידו  על  ינותבו  אשר  הלשכה  יועצי  בעזרת  זאת 
ניסיונו  עם  פילרסדורף,  יקי  שיידרש.  סיוע  לכל 
העשיר, הוא האיש הנכון במקום הנכון. מאחל לו 

בהצלחה".

יקי פילרסדורף | צילום: באדיבות המצולם

הכינו רכבכם לקיץ בדרכים
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בעקבות הלחץ הציבורי ופעילות הלשכה: 
 האוצר צמצם את הערכת ההכנסה ממס 

על הרפואה הפרטית 
< מערכת "ביטוח ופיננסים"

לשכת ל ופעילות  הציבורי  הלחץ  אחר 
סוכני הביטוח, הודיעו במשרד האוצר 
הלשכה  נשיא  ההיטל.  צמצום  על 
אנגלמן: "הטלת המס לא תביא לחיזוק המערכת 
ולמחסור  הפרמיות  לייקור  אלא  הציבורית 

בתורים".
משרד האוצר הבין את הבעייתיות מאחורי החוק 
פרטית  פעילות  על  המס  היטל  סעיף  ומשנה את 
עם  ההסדרים.  בחוק  רפואי  וייעוץ  ניתוחים  של 
יציאת פרסום החוק נקבע כי יוטל מס של עד 40% 
על רפואה פרטית. עם יציאת תזכיר החוק לשכת 
ההיטל.  וביטול  לבירור  פעלה  הביטוח  סוכני 
ביקורת  לייצר  הצליחו  ציבוריים  גופים  עם  יחד 
האוצר  במשרד  הודיעו  כעת  נרחבת.  ציבורית 
להקטין  כוונה  מתוך  ההכנסות,  צפי  צמצום  על 

הרפואה  על  המס  היטל  את 
הפרטית.

ביקשו  כזכור,  בתחילה, 
על  היטל  להטיל  באוצר 
שישלמו  תשלום  כל 
קופות  או  הביטוח  חברות 
התוכניות  במסגרת  החולים 

הנוספים  הבריאות  לשירותי 
)שב"ן( לרופא או למוסד הרפואי 

ניתוחים  של  פרטית  פעילות  על 
וייעוציים. בנוסף ביקשו  להטיל מס גם 
לפי  פרטי.  במימון  ניתוח  תשלום  על 

הערכות במשרד צפי ההכנסות ממס זה עמד על 
כאמור,  כעת,  המדינה.  לקופת  שקל  מיליון   940
והודיעו על צפי  הנוסח  שינו במשרד האוצר את 

שקל  מיליון   300  – בהרבה  נמוך 
בלבד.

הלשכה  נשיא  אנגלמן,  יוסי 
משרד  דעתנו  "לעניות  בפועל: 
שר  בראשו  והעומד  האוצר 
מבינים  ליברמן,  אביגדור  האוצר 
שהטלת מס של בין 10% עד 40% 
יביאו  לא  הפרטיים  הניתוחים  על 
הציבורית אלא  לחיזוקה של המערכת 
וכתוצאה  הביטוח  פרמיות  לייקור  יגרמו 
מכך למחסור עתידי בתורים עבור כלל ציבור 
בתוקף  להתנגד  תמשיך  הלשכה  המטופלים. 
עד שסעיף זה יוסר מחוק ההסדרים כדי שמקבלי 
יוכלו לדון בכובד ראש בכל ההיבטים  ההחלטות 

וההשלכות של רפורמה זו".

 הרשות מקשיחה תנאי הכניסה לאתר 
"הר הביטוח"

 החל מה־29 באוגוסט תתאפשר כניסה רק באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית, כדי למנוע 
ממתחזים לפעול בשם המבוטחים < רונית מורגנשטרן

"
ותלונות  הרשות  שביצעה  ביקורות  לאור 
גורמים  כניסת  לגבי  שהתקבלו  ציבור 
מפוקחים שלא  גורמים  או  מפוקחים  שאינם 
קיבלו אישור מהמבוטחים לבצע שאילתה באתר 
את  להגביר  כדי  פועלת  הרשות  הביטוח,  הר 
באמצעות  הביטוח  להר  בכניסה  ההזדהות  רמת 
מערכת ההזדהות הממשלתית, זאת במטרה למנוע 
מאתרים מתחזים וגורמים שאינם מורשים לפעול 
מטעם המבוטחים". כך נכתב בתיקון לחוזר ממשק 
רשות  ביטוח שפרסמה  מוצרי  לאיתור  אינטרנטי 
שוק ההון ב־8 באוגוסט 2021. החוזר ייכנס לתוקף 

ב־29 באוגוסט.  

לחצן נפרד למשווקים
הרלוונטיים  לעובדים  יתאפשר  החוזר,  פי  על 
הרשאת  קבלת  לאחר  לצפות,  הביטוח  בחברות 
לביטוח  מועמדים  אודות  במידע  פרטנית,  שימוש 

באתר.
היא להנחות את חברות הביטוח  מטרת התיקון 
באשר לגורמים המורשים לקבל הרשאה לצפייה 
ביחס  וכן  בפרטי מועמדים לביטוח בהר הביטוח, 

לאופן הדיווח לרשות על הגורמים המורשים על 
ידי חברות הביטוח שיקבלו הרשאה לצפות במידע 

אודות מועמדים לביטוח באתר.
העברה  לגבי  לחברות  הנחיות  מפורטות  בחוזר 
הרשאים  החברה  עובדי  של  רבעון  בכל  מסודרת 

לצפות בנתוני מבוטחים בהר הביטוח.
כניסת משווקים, לרבות סוכני ביטוח, יועצים 

חברות  מטעם  מורשים  וגורמים  פנסיונים 
הביטוח,  לתיקיהם של מבוטחים, תתבצע לאחר 
במערכת  המשווק  הגורם  של  אישית  הזדהות 
וזיהוי הגורם המשווק על  ההזדהות הממשלתית 
נפרד  לחצן  על  הקשה  ובאמצעות  הרשות,  ידי 
הכניסה  ללחצן  שיתווסף  למשווקים,  כניסה   –

למבוטחים.

צילום מסך מתוך אתר הר הביטוח

יוסי אנגלמן | צילום: 
באדיבות המצולם
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 סו"ב אודי הוד הודיע על התמודדותו 
לתפקיד נשיא הלשכה בבחירות הקרובות

< מערכת "ביטוח ופיננסים"

סניפים ס ועדת  יו"ר  הוד,  אודי  ו"ב 
הביטוח,  סוכני  בלשכת  ומחוזות 
נשיא  תפקיד  על  יתמודד  כי  הודיע 
הלשכה בבחירות שיתקיימו בנובמבר הקרוב. כך 

נודע ל"ביטוח ופיננסים".
הוד אישר את המידע, ולדבריו כבר הקים מטה 
וסוכנות  סוכנים  בו  שותפים  שלדבריו,  בחירות 
"בימים  פיננסיים.  ומתכננים  וצעירים  ותיקים 
של  תקדים  חסרת  לתמיכה  זוכים  אנחנו  אלה 
שמונה  קריית  ועד  בדרום  מאילת  ביטוח  סוכני 
בצפון. עוד טרם יציאת הקמפיין לדרך החלטנו 
כי ברצוננו להקשיב לסוכנים, להבין לעומק את 
ששמענו  אחרי  והצרכים.  החששות  האתגרים, 
הפכו  מהם  ניכר  שחלק  סוכנים  עם  ונפגשנו 
לתומכים, החלטנו שהמטרה שלנו היא לאחד את 
שיחזקו  מהלכים  להוביל  כדי  ולפעול  השורות 

את מעמד הסוכן. 
בנוסף, לסייע לסוכנים לשגשג מעל האתגרים 
סוכני  לשכת  בו  מצב  ולייצר  בענף  והשינויים 
והחדשנות  הקדמה  את  מטמיעה  הביטוח 
הטכנולוגית בענף הביטוח בישראל, תוך שמירה 

של  והזכויות  האינטרסים  על  איתנה  ועמידה 
סוכני הביטוח", מסר סו"ב הוד.

4 מתמודדים
שטרק,  אלי  סו"ב  נוסף,  ותיק  לשכה  פעיל 
על  יתמודד  הוא  גם  כי  כשבועיים  לפני  הודיע 
ארבעה  הודיעו  כה  עד  הלשכה.  נשיא  תפקיד 
על מועמדותם לתפקיד נשיא הלשכה בבחירות 
שהודיע  יונט,  מנכ"ל  אייזיק,  שלמה  הקרובות: 

על מועמדותו כבר לפני מספר חודשים. 
יו"ר  נוגה עקל, עד לפני מספר חודשים  סו"ב 
מחוז תל אביב והמרכז, הודיעה כי תתמודד על 
התפקיד, וכאמור אלי שטרק ואודי הוד שאישר 
נוסף  מועמד  של  שם  מתמודד.  הוא  כי  אתמול 
תל  מחוז  יו"ר  אביטל,  אודי  סו"ב  הוא  לתפקיד 
אביב והמרכז; אביטל לא הכריז על התמודדות, 
ברצינות  זאת  טוענים שהוא שוקל  אך מקורביו 

לאור פניות רבות אליו. 
לתפקידים  מועמדות  להגשת  האחרון  המועד 
הוא  נובמבר  בבחירות  בלשכה  השונים 

לנשיאות  מועמדות  להציג  כדי   .29.09.2021
הלשכה, חייב המועמד להציג לפחות 100 שמות 

חברי לשכה שתומכים בו. 

אודי הוד | צילום: באדיבות הלשכה

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

לא משנה לאן, לא משנה מתי
ולא משנה לכמה זמן





| 12 באוגוסט 72021  02  02  02  02  02  טור דעה | 

סוכן אובייקטיבי עם נגיעה סובייקטיבית
סו"ב יובל ארנון בוחן ומבקר את מודל ה"סוכן האובייקטיבי" שמציע הממונה 

ברקת ומציג כמה מסקנות חשובות בנושא – וגם פניה אישית לממונה 

מספר מ עם  נפגש  לא  מאיתנו  י 
וקיבל  ענף  מאותו  מקצוע  בעלי 
לאותה  שונה  והתייחסות  תשובות 
רו"ח,  רופאים,  עם  לנו  קורה  זה  בעיה? 
השרות  נותני  אחרון  ועד  מהנדסים  עו"ד, 
העצמאים איתם אנו נפגשים ביום יום. מדוע 
ביטוי  זה קורה? כל בעל מקצוע מביא לידי 
בתחום,  שלו  הוותק  המקצועי,  ניסיונו  את 
התמקצעות שעבר, ציוד חדיש שרכש ועוד. 
הסובייקטיביות היא למעשה המנוע שמפעיל 
זאת  היא  השונות.  לאור  התחרות  את 
התמורה  את  ביטוי  לידי  מביאה  שלמעשה 
שיקבל,  למה  בהתאם  הלקוח  ישלם  עליה 

ודרגת שביעות הרצון שלו ממנה.
כך למשל, בתחום הרפואה, חוות דעת של 
השתלמות  משנת  מחו"ל  לא  שחזר  רופא 
בתחום מסוים תהיה שונה לגמרי מחוות דעת 
לחידושים  אולי  נחשף  שלא  אחר  רופא  של 
האחרונים ולאפשרויות הטכנולוגיות שנכנסו 
לגבות  נדרשים  הרופאים  שני  האם  לתחום. 
את אותו תגמול וזאת בשם האובייקטיביות? 
ולזכותו  רב  ניסיונו  אשר  פלילי  עו"ד  האם 
לטובת  המשפט  בבית  רבות  הצלחות 
תגמול  אותו  את  לדרוש  צריך  לקוחותיו 

מעו"ד צעיר והכל בשם האובייקטיביות?
מדוע בתחום הביטוח רוצה הממונה לייצר 
השונה,  ניסיונה  שלמרות  מוטציה,  איזו 
ועוד,  שונות  התמחויות  שונה,  מקצועיות 

תוגדר  אחיד,  תגמול  תקבל  מוטציה  אותה 
אובייקטיבית ולמעשה הסובייקטיביות לא תבוא 

לידי ביטוי כלל?

בנצ'מרק לשוק
כלשהו  מוצר  מציע  אשר  ביטוח  סוכן  כל 
לנמק  חייב  הפנסיוני,  בתחום  למשל  ללקוח, 
הסוכן  המלצתו.  זו  מדוע  מורכב  במסמך  ללקוח 

צריך וחייב להגן, אם ידרש לכך, על מה שהציע 
לפנות  יכול  לקוח  שנתן.  ההנמקה  מסמך  לאור 
ניסיונו,  לאור  סוכן  וכל  שונים  סוכנים  ל־5 
מקצועיותו, והכשרתו יציע פתרון שונה מהאחר, 
שונה  זה  ואין  ההנמקה  במסמך  עליו  להגן  ידע 
אחר  מקצוע  בעל  שנותן  אחרת  דעת  חוות  מכל 

ללקוח, אז מה פסול בכך?
חושב  וחסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
סובייקטיביים,  היותם  בעצם  הביטוח,  שסוכני 

מתאימים  שאינם  מוצרים  ללקוחות  מציעים 
ולכן  אובייקטיבים,  ואינם  מוטים  שהם  מכיוון 
יש סבירות שיציעו מוצר נחות ללקוח או מוצר 
זה  בגין מוצר  כי התגמול  ורק  נדרש אך  שאינו 
שהינם  אחרים  מוצרים  של  התגמול  על  גובר 
שירות  מקבל  הציבור  ולכן  מתאימים  יותר 

וטיפול מקצועי לקוי, האמנם?
אם הממונה חושב שהוא יודע מה טוב ללקוחות 
של סוכני הביטוח הייתי מציע לו להעמיד כלים 
שנתי  דו"ח  ולא  ציבור  אותו  לטובת  מתאימים 
בענף  המקצוע  אנשי  את  רק  שמעניין  מורכב 
הציבור  לדעת  יכול  איך  עיתונאים.  מספר  או 
מקצועי  מענה  לו  נותן  שלו  הביטוח  סוכן  האם 
ומוטה?  סובייקטיבי צר  ולא  "אובייקטיבי" ראוי 
יטרח הממונה וצוות משרדו לפרסם פעם בשנה 
שנמכר  ביטוחי  מוצר  לכל  ביותר  מקיף  מדד 
דיווח  בכל  יופיע  שגם  מדד  ישראל,  במדינת  לם
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למבוטח חשובה דעתו הסובייקטיבית של הסוכן על בסיס 
ניסיונו, הכשרתו ופעילותו לאורך השנים בתחום אותו 

מבקש הלקוח לבטח

shutterstock :לסוכן יכולת אובייקטיבית לבחור יצרן/מוצר על בסיס דעתו הסובייקטיבית | צילום



| 12 באוגוסט 82021  02  02  02  02  02  טור דעה | 

הניהול  דמי  שיעור  מה  רק  ולא  הלקוח  שמקבל 
הנגבים ביחס לממוצע השוק.

שיווק לפי מדד
יפרסם  הפנסיה,  בתחום  למשל  עסקינן  אם 
אשר  הפנסיוני  בתחום  מדד  שנה  כל  הממונה 
יכלול בתוכן מספר פרמטרים גדול, החל משיעור 
ההשקעות  ועדת  הרכב  ניהול,  דמי  התשואה, 
פדיון  שירות,  מדדי  דרך  בה,  היושבים  וניסיון 
מענה.  לזמני  ועד  בשינויים,  טיפול  כספים, 

יפרסם  בשנה  ופעם  המשתנים  כל  את  ינתח 
מדד פנסיוני ובו דרוג כל הגופים על בסיס כל 
זה  ומדד  לבדיקה  והניתנים  הקיימים  המשתנים 

יהיה למעשה הבנצ'מרק של השוק.
הממונה,  ידי  על  כזה  מדד  שיפורסם  ברגע 
שונים  מדדים  אלא  מורכב,  כזה  מדד  אין  וכיום 

מסוכני  חלק  מהשניים:  אחד  יקרה  ומפוזרים, 
בסיס  על  מוצרים  ישווקו  שנה  באותה  הביטוח 
ידרש מסמך הנמקה מאוד  מדד הממונה, פה גם 
שירצו  הביטוח  מסוכני  חלק  ואילו  וקולע,  קצר 
שלהם,  הסובייקטיביות  את  ביטוי  לידי  להביא 
ניסיונם, דעתם, התייחסותם ועוד, יצטרכו לנמק 
בצורה משכנעת מדוע הם ממליצים על מוצר או 
כראוי  ינמקו  הממונה,  בניגוד למדד  יצרן שונה 

וידעו להגן על דעתם, במידה וידרשו לכך.
האחיד",  ב"לחם  עוסקת  לממונה  נוספת  הצעה 
תקנוני  זהה,  הינו  המוצרים  בסיס  כיום  הרי 

רכב/דירה  פוליסות  בריאות,  פוליסות  פנסיה, 
אם  רבים.  מוצרים  עוד  וכך  ותקניות,  אחידות 
התגמול  גובה  משנה  זה  מה  אחיד  הוא  המוצר 
שמקבל הסוכן בגין שיווקו? אפשר לציבור לשלם 
לבעל המקצוע – סוכן הביטוח, תגמול )גם בתחום 
מהיצרנים  מקבל  שהוא  ממה  בנוסף  הפנסיוני( 

השוטף,  השרות  ונתינת  הלקוח  רכישת  בגין 
ולאחר כמה שנים תוכל כממונה להגדיר מראש. 
כפי  בדיוק  ביותר  הבריאה  בצורה  יסתדר  השוק 
החשבון  ראיית  הרפואה,  בתחומי  מסתדר  שהוא 
ועריכת הדין, ובמידה ולא - תמיד תוכל לנקוט 

בצעדים.

יכולת אובייקטיבית
מקצוע  בעל  מאף  נופל  אינו  הביטוח  סוכן 
ישירה  רכישה  לבצע  הלקוח  ירצה  אם  אחר, 
יחליט  אם  אך  לו,  עומדת  זכותו  היצרנים  מול 
לעשות זאת דרך איש מקצוע – סוכן ביטוח, הוא 
הסובייקטיבית  דעתו  לו  חשובה  כי  זאת  עושה 
של הסוכן על בסיס ניסיונו, הכשרתו ופעילותו 
לאורך השנים בתחום אותו מבקש הלקוח לבטח.

יכולת  עם  למעשה  הוא  כברוקר  שיוגדר  סוכן 
דעתו  בסיס  על  יצרן/מוצר  לבחור  אובייקטיבית 
אך  המייצג  קשור  סוכן  ואילו  הסובייקטיבית, 
על  שוויתר  סוכן  למעשה  הוא  אחד  יצרן  ורק 
האובייקטיביות בבחירה, ומסתפק בסובייקטיביות 
בלבד אשר בנויה על נימוקים מוטים מלכתחילה, 

ורק אותם למעשה הוא יכול להציג ולשווק.
חומר למחשבה.

הכותב הוא חבר המועצה הארצית בלשכה

 הממונה צריך לאפשר לציבור לשלם לבעל המקצוע – 
 סוכן הביטוח, תגמול גם בתחום הפנסיוני, בנוסף 

למה שהוא מקבל מהיצרנים
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יפתח רון־טל מונה 
למנכ"ל מגדל אחזקות

ירקטוריון מגדל אחזקות אישר בתחילת ד

)במיל.(  האלוף  של  מינויו  את  השבוע 

יפתח רון־טל, המכהן כיו"ר דירקטוריון  חברת 

החברה.  מנכ"ל  לתפקיד  ביטוח,  מגדל  הבת, 

התפטרותו  לתוקף  נכנסת  זה  מינוי  במועד 

של מוטי רוזן מתפקידו כמנכ"ל החברה. 

של  הכספים  כמנהל  המכהן  ברוך,  בן  יוסי 

החטיבה  ומנהל  למנכ"ל  וכמשנה  החברה 

לתפקיד  מונה  ביטוח,  מגדל  של  הפיננסית 

משנה למנכ"ל החברה.

לחברת  חדש  מנכ"ל  גם  מחפשים  במגדל 

כחודש  לפני  התפטרותו  בעקבות  הביטוח, 

תפקיד  לטובת  עוז,  רן  הנוכחי  המנכ"ל  של 

הוקמה  כך  לשם  ישראכרט.  חברת  מנכ"ל 

ועדת איתור שבוחנת מועמדים מחוץ למגדל 

ביטוח ואנשי מפתח מתוך החברה.

בכל זמן נתון

למה ביטוח משיקה מוקד שירות חדש ש 

שיעמוד לשירות הלקוחות 24/7.

"אנחנו  ביטוח:  שלמה  מבעלי  שמלצר,  טובי 

הראשונה  הסוכנים  חברת  להיות  שמחים 

שתעניק שירות 24/7 ללקוחותיה. ראינו את 

הצורך של לקוחותינו למענה המהיר והאיכותי 

של  הקטנות  בשעות  גם  ביטוח  שלמה  של 

והמוקד  המוקדמות  הבוקר  ובשעות  הלילה 

החדש יספק מענה זמין ואיכותי לכך". 

עוד נמסר, כי במקרה של תאונה או מקרה 

ממוקד  ייהנו  ביטוח  שלמה  לקוחות  חירום, 

ימים בשבוע בכל   7 ומיומן,  שירות מקצועי 

מידע  ללקוח  יעניק  המוקד  היממה.  שעות 

של  טיפול  להמשך  וידאג  וחיוני  ראשוני 

המחלקה הרלוונטית.

השתתפות עצמית < רונית מורגנשטרן

יפתח רון־טל

טובי שמלצר



נומינלית  וחיסכון ומתייחסים לתשואה  *הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח 
החברה הפנסיה המקיפה של  קרן  של  )כולה(   30.6.2021 ליום  ועד   1.7.2016 לתקופה שמיום  מצטברת  ברוטו 
במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק בתקופה 
זו. אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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 ברקת נגד הקמת ועדת הרגולציה של 
שר האוצר

לדברי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במקום להקים ועדה בלתי תלויה הוקמה 
ועדה משותפת למשרד האוצר ובנק ישראל • בנוסף הוא מציע מנגנון של אג"ח 

מדינה במקרה של ביטול אג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה < רונית מורגנשטרן

בקרב " כשל  שום  מכיר  לא  אני 
אולי  הפיננסיים;  הרגולטורים 
אני  אבל  שוליות,  חפיפות  יש 
רואה רגולציה ששמרה על יציבות 
המערכת הפיננסית ועל האמון בה 
עצמאית  רגולציה  המשבר.  למרות 

יעילה,  הציבור,  טובת  את  הרואה 
מקדמת תחרות וטכנולוגיות חדשות. 
תמיד יש מה לשפר ומה לבחון, אבל 

מה הבהילות?".
כך אמר ד"ר משה ברקת, הממונה 

ב"זום"  בדיון  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על 
פישר  ומרכז  קסירר  מכון  ביוזמת  שנערך 
באוניברסיטת תל אביב, ועסק במסקנות הוועדה 
תלויה  בלתי  ועדה   - יפה  ישי  פרופ'  בראשות 
שברקת הקים לבחינת נושא ההוצאות הישירות 

)כפל דמי הניהול( של המוסדיים.
הביקורת של ברקת היא נגד כוונת משרד האוצר, 

להקים  ההסדרים,  חוק  במסגרת 
הרגולציה  מבנה  את  שתבחן  ועדה 
הפיננסית בישראל אותה מובילים 
ישראל,  בנק  גופים:  שלושה  כיום 
הרשות לניירות ערך ורשות שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון. בראש הוועדה 
יעמוד מנכ"ל האוצר, רמי בלינקוב, 
ולאחר דרישה של נגיד בנק ישראל, 
צורפו אליה שני נציגים מטעמו. על 
כך העיר ברקת: "במקום להקים ועדה 
ממומחים,  המורכבת  תלויה  בלתי 
אנשי אקדמיה, משק וכלכלה ורגולטורים לשעבר 
ועדה משותפת  הוקמה  אישי,  עניין  שאינם בעלי 
להטיל  עשוי  זה  ישראל.  ובנק  האוצר  למשרד 
אף  "על  והוסיף:  אמר  הוועדה",  המלצות  על  צל 
ירון  ואמיר  בלינקוב  רמי  על  סומך  אני  האמור, 
שהם אנשים ישרים והגונים. אני סבור שוועדה כזו 
ואת  שלנו  הפנסיה  על  הפיקוח  את  לחזק  צריכה 

רשות שוק ההון כתאגיד סטטוטורי בעל משאבים 
דומים לרגולטורים המקבילים".

ביטול האג"ח המיועדות
ברקת גם הסתייג ממנגנון נוסף שהציע האוצר 
במסגרת חוק ההסדרים. האוצר רוצה לבטל את 
האג"ח המיועדות המונפקות לטובת 30% מנכסי 
ולהחיל במקומן התחייבות של  הפנסיה,  קרנות 
המדינה לתשואה שנתית של 5% לפחות על חלק 

זה בכך שהמדינה תשלים לתשואה שכזו. 
לגבי  הוודאות  שרמת  שצריך  סבור  ברקת 
הבטחת התשואה של המדינה תהיה גבוהה יותר. 
למשרד  מכתבים  שלחה  אף  ההון  שוק  רשות 
שהפתרון  ממליצה  היא  בהם  זה,  בנושא  האוצר 
כמו  חזקה  בטוחה  של  בדמות  יהיה  זו  לסוגיה 
אג"ח מדינה, ולא הפתרון המוצע של הקמת קרן, 
ובמידת  שמדי חמש שנים תחשב את התשואה, 

הצורך תזרים כסף לקרנות הפנסיה.

 ברקת. צריך שרמת הוודאות 
לגבי הבטחת התשואה של 
המדינה תהיה גבוהה יותר

 בשל הגבלות הקורונה המתחדשות: 
הלשכה מודיעה על שינויים בתוכנית הכנסים

עקב העלייה בתחלואת הקורונה החליטה הנהלת הלשכה על שינוי פורמט כנסי הלשכה • הכנס באילת 
המתוכנן לסוף אוקטובר – יתקיים במתכונת רגילה, נכון לעכשיו < רונית מורגנשטרן

החליטה ה הביטוח  סוכני  לשכת  נהלת 
על שינוי תוכנית הכנסים הפרונטליים 
נתוני  וזאת לאור  המתוכננים במחוזות, 
התחלואה הגבוהים כתוצאה מהתפשטות מחודשת 

של נגיף הקורונה.
כנס המחוזות המרכזי שתוכנן יפוצל ל־6 כנסים 
קטנים יותר, לכל מחוז בנפרד. "הכנסים במחוזות 
יתקיימו  השנה  ראש  לקראת  כוסית  להרמת 
בפורומים קטנים, בשלוחות BDO, שקיימות בכל 
ללשכת   BDO בין  להסכמים  בהתאם  וזאת  מחוז 

סוכני הביטוח", אומרים בלשכה.
בלשכה תוכנן לקיים את כנס הפיננסים השנתי 
 2021 מיולי  שנדחה  לאחר  אוקטובר,  בתחילת 
בעקבות דו"ח ועדת הבדיקה החיצונית. כרגע, יש 

ספק רב שהוא יתקיים במתכונת פרונטלית. 
"זו תוצאה מתבקשת של המצב שנוצר לדאבוננו, 

שהולכות  וההגבלות  הנדבקים  נתוני  עקב 
ומתרחבות", מסר נשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי 
עדיין   – הפיננסים  כנס  "לגבי  והוסיף:  אנגלמן, 
יישום  יתקיים; אנחנו בתהליך  ואיך  ידוע אם  לא 
הכנסים  שנושא  החיצוני,  המבקר  דו"ח  טיוטת 

על  עובדים  ובמקביל  שלו,  הביקורת  במרכז  היה 
נבון,  קובי  רו"ח  המבקר  בליווי  מסודרים  נהלים 
עמו עובדת מנכ"לית הלשכה עו"ד בשמת כרמון, 

ישירות".

"מקווים שהתחלואה תרד"
בלשכה,  אומרים  באילת,  הארצי  לכנס  בנוגע 
כנס  יתקיים  מה־25.10  החל  אוקטובר,  בחודש 
באילת, הפעם הוא יהיה מאוחד. הכנס הזה יהיה 
חברי  כל  מוזמנים  יותר.  גדול  הוא  כי  שונה 
האלמנטרי.  וגם  הפנסיוני  מהתחום  גם  הלשכה, 
יגבילו  אם   - הקורונה  במגבלות  יערך  הכנס 
אבל  אלטרנטיבות,  ימצאו  משתתפים  לכמות 
ויש  מאוד  מושקע  כנס  "מכינים  יתקיים.  הכנס 

למה לצפות".

פיננסים | 

בשל העלייה בתחלואה - כנסי המחוזות יתקיימו בזום
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צורך שעלה מהשטח: שירות חדשני בתחום 
הבריאות בישראל

 מנורה מבטחים תספק למנותחים מבוטחי החברה ליווי צמוד של מטפלים לפני ואחרי הניתוח • "המטרה 
היא להקל על המטופלים ולהעניק להם תמיכה רגשית ופיזית גם לאחר הניתוח" < רונית מורגנשטרן

חדשני מ שירות  משיקה  מבטחים  נורה 
הבריאות  שירותי  בחוויית  למבוטחיה 
עם  פעולה  בשיתוף  וזאת  בישראל 
א.ר.ם, המרכז הרב תחומי לא.א.ג. מבוטחי החברה 
מאפשרת  אשר  ייחודית  מהטבה  ליהנות  יזכו 
קבלת ליווי צמוד של מטפל לפני, במהלך ואחרי 
ליווי  יספק  החדש  השירות  מורכבים.  ניתוחים 
עם  להתמודדות  כלים  בתוכו  הכולל  ותמיכה 
לחץ וכאב בשיטות ריפוי טבעיות, לרבות דיקור, 
לצוות  משפחתו  ובני  המנותח  בין  תיווך  שיאצו, 

הרפואי וכן ליווי בחזרה לשגרה לאחר הניתוח. 
בכיסוי  המחזיקים  למבוטחים  תינתן  ההטבה 
במגוון  גדול  ניתוח  ועוברים  בישראל  לניתוחים 
בריאטריה,  שדרה,  עמוד  תחומים:  של  רחב 
צינתורים(  )למעט  לב  ניתוחי  נוירוכירורגיה, 
וניתוחים אונקולוגים. השירות יינתן בהשתתפות 

עצמית של 250 ש"ח בלבד.
במנורה  תביעות  תחום  מנהלת  פליישר,  יעל 
מבטחים מסרה כי "אנו גאים להיות החלוצים בענף 

הביטוח שמשיקים שירות חדשני בתחום 
מנורה  קבוצת  בישראל.  הבריאות 

חרטה על דגלה את ערך החדשנות 
תוך  בישראל  הביטוח  ענף  וקידום 
הבנה עמוקה של צרכי המבוטחים. 
להקל  החדש  השירות  מטרת 
משמעותית על המטופלים במהלך 

להם  להעניק  מורכבים,  ניתוחים 
תמיכה וקשר עם הצוות הרפואי ולעזור 
להם מבחינה רגשית ופיזית גם לאחר 

הניתוח".
נולד  "השירות החדש  א.ר.ם:  נעה מנלה, מנכ"ל 
כתוצאה מצורך שעלה מהשטח, חלק מהמועמדים 
כדי  לעזרה  וזקוקים  וחרדה  מתח  חשים  לניתוח 
לעבור את חווית הניתוח 'בשלום'. השירות החדשני 
עוצב וגובש על ידי עירית וולף גודמן, אשר מובילה 
אינטגרטיבית   – המשלימה  הרפואה  פעילות  את 
בא.ר.ם ומנכיחה את התפיסה ההוליסטית ביום יום 
שלנו - תזכורת לטפל לא רק בגוף אלא גם בנפש 

וברוח, על מנת להיות בריאים".  

תורים מהירים
היא  כי  מנורה  הודיעה  השבוע 
עבור  נוסף  חדש  בשרות  יוצאת 
אשר  שירותים  סל  לקוחותיה: 
ליהנות  החברה  ללקוחות  יאפשר 
מהטבות בריאותיות משתלמות ללא 
כי  מבטיחים  בחברה  פרמיה.  תוספת 
המהלך החדש יסייע בקידום משמעותי 
של טיפול מהיר בבירוקרטיה הרפואית, 

יקצר את זמני ההמתנה ויוזיל עלויות.
למצוא  ניתן  ללקוחות  המוצעות  ההטבות  בין 
תורים מהירים תוך ימים בודדים בלבד לבדיקות 
אבחנתיות MRI, CT, PET-CT, תורים מיידים 
יום  תוך  סנטר  מדיקל  של  המומחים  לרופאים 
דחופה  לרפואה  מומחים  מוקדי  אחד,  עסקים 
ייעוץ  השד,  ורפואת  גניקולוגיה  א.א.ג,  בתחומי 

תזונה אונליין ועוד.

 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי 
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך $300 לטובת הטיפול

יעל פליישר | צילום: יעל צור



ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של המכללה לפיננסים וביטוח

ליצירת קשר:

*5823

ליצירת קשר:

*5823

השתלמות
און ליין

השתלמות
און ליין

השתלמויות
ללא

עלות!

השתלמויות
ללא

עלות!

איך משיגים לקוחות בענף הביטוח בדרך הקשה – מיתוג ובידול
מטעם הועדה הפנסיונית

מרצה: סו"ב רון קשת
מנחה: סו"ב מקסים דרעי

מרצה: מר עודד טוביה
מנחה: סו"ב לידור לבקוביץ

מועד: יום שני | 16.08.21
שעה: 13:30-12:30

מועד: יום רביעי | 18.08.21
שעה: 13:30-12:30

איך ניתן להגיע ללקוחות זהב? 
אין תגרמו לזרם של לקוחות להגיע אליכם? 

לראשונה - השקה של מערכת שמור לקוחות!

הוראות רלוונטיות לנושא פיננסים ופרישה מהמדינה
מטעם הועדה לפיננסים

מדברים וסוקרים הוראות של חברות ביטוח
ובתי השקעות שנוגעות לקורנה

ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של המכללה לפיננסים וביטוח
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תגמולי ביטוח על פי ביטוח מקיף
 עו"ד עדי בן אברהם במאמר מיוחד על נטל הוכחת מקרה ביטוח ונטל הראיה המוטל 

על חברת ביטוח ביחס לכוונת מרמה

כי מ טען  לרכבו  מקיף  בביטוח  בוטח 
כאשר נהג ברכב סטה מהדרך והתדרדר 
הרכב  כי  קבע  שהוזמן  שמאי  לתעלה. 
את  דחתה  הביטוח  חברת  לוס(.  )טוטאל  מושבת 
בטענה  ביטוח  לתגמולי  המבוטח  של  התביעה 

למסירת פרטים כוזבים. 
וטען  המשפט  לבית  תביעה  הגיש  המבוטח 
לביתו,  חזרה  בדרכו  ברכב,  לבדו  נסע  כאשר  כי 
התכופף כדי להרים קופסת סיגריות ולפתע מצא 
את עצמו בתעלה בצד ימין של הכביש, כשהרכב 
אולם  נפתחו,  האוויר  כריות  השיחים.  בתוך 
המבוטח עצמו לא נפגע בגופו ולא נזקק לטיפול 
הרכב  את  שיגרור  גרר  הזמין  המבוטח  רפואי. 
הרכב  ותמונות  החשבוניות  את  ושלח  מהמקום 

לחברת הביטוח בדרישה לתגמולי ביטוח.  
שיתף  לא  המבוטח  כי  השיבה  הביטוח  חברת 
פעולה עם החוקר מטעמה, סירב למסור את תדפיס 
שיחות הטלפון מיום התאונה וסירב להראות את 
מיקום הנייד שלו. חברת הביטוח הוסיפה כי הואיל 
את  הרים  לא  המבוטח  יחידה  עדות  על  ומדובר 
שהרי  התביעה,  נשוא  התאונה  את  להוכיח  הנטל 
תומכים,  מסמכים  או  לתאונה,  נוספים  עדים  אין 

משכך פטורה חברת הביטוח מחבות.

כוונת מרמה?
חוק  כי  קבע  בתביעה  דן  אשר  המשפט  בית 
חוזה הביטוח מטיל על המבוטח חובה להודיע על 
האירוע הביטוחי, וכן למסור לחברת הביטוח את 
החבות  בירור  לשם  הדרושים  והמסמכים  המידע 
שימסור  מבוטח  כי  החוק  קובע  עוד  הביטוחית. 
עובדות כוזבות או יעלים מידע בכוונת מרמה לא 
מרמה  כוונת  המושג  ביטוח.  לתגמולי  זכאי  יהיה 

מורכב משלושה יסודות: 
1. מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות.

2. מודעות של המבוטח לאי נכונות העובדות.
יסוד  על  כדין  שלא  כספים  להוציא  כוונה   .3

העובדות הכוזבות.  
על חברת הביטוח המבקשת להוכיח כוונת מרמה 
לעיתים  אגב,  הללו.  היסודות  בשלושת  לעמוד 
הרכיבים  שני  את  תוכיח  שהמבטחת  בכך  די 
המבוטח  כי  להוכיח  שהנטל  מנת  על  הראשונים, 
כוונת  מתוך  ולא  אחר  ממניע  המידע  את  מסר 
מרמה יוטל על המבוטח. במקרה זה, חברת הביטוח 
מרמה  בכוונת  פעל  המבוטח  כי  להוכיח  מנסה 
אשר  שונים  מסמכים  לה  הציג  לא  והוא  הואיל 
לטענתה היו תומכים בתביעה ומשכך מדובר על 
יסוד של מסירת עובדות כוזבות או בלתי נכונות 

כנדרש לעניין "כוונת מרמה". 
בית המשפט קובע כי לא הוכח שהמבוטח מסר 
כוזבות על מקרה הביטוח. אלא המבוטח  עובדות 

הוכיח את מקרה הביטוח שהרי הודעה על מקרה 
הביטוח  חברת  הביטוח,  לחברת  נמסרה  הביטוח 
גרסת  את  סתר  לא  אשר  לרכב,  שמאי  שלחה 
המבוטח  שנגרם.  והנזק  האירוע  לעניין  המבוטח 
את  הגרר שגרר  חשבונית של  וכן  תמונות  צירף 
המבוטח  כי  המשפט  בית  קובע  אלו  מכל  הרכב, 

בית  ביטוח.  במקרה  מעורב  היה  אכן  כי  הוכיח 
יחיד  עד  הוא  המבוטח  אומנם  כי  מציין  המשפט 
מהוות  והתמונות  השמאי  של  חוו"ד  אך  לתאונה, 

סיוע לגרסתו. 

נטל ההוכחה
חברת  על  מוטל  המרמה  כוונת  להוכחת  הנטל 
הביטוח, אלא שבית המשפט קובע כי נטל זה לא 
הורם. חברת הביטוח לא הוכיחה כי המבוטח היה 

ודרוש  מהותי  היה  שלטענתה  למידע  כלל  מודע 
לה לבירור חבותה, וכן לא הוכיחה כי מדובר על 
ביחס למקרה  דבר  יפול  או  יקום  פיו  מידע שעל 

התאונה נשוא התביעה.
בנייד  השיחות  פירוט  למשלוח  לדרישה  ביחס 
של המבוטח קובע בית המשפט כי מדובר בדרישה 

הכרוכה בהתנגשות בין עצם הזכות לפרטיות לבין 
הביטוחית  החבות  לבירור  הדרוש  המידע  מסירת 
כי  הביטוח  חברת  סברה  לו  כי  היתר  בין  ומוסיף 
צו  לבקש  יכלה  היא  השיחות  תדפיס  לה  דרוש 
מדוע  ולנמק  הסלולר,  לחברת  המופנה  שיפוטי 

המידע נחוץ, אלא שבקשה שכזו לא הוגשה. 
יובהר כי המבוטח לא סירב למסור את התדפיס, 
המשפט  במהלך  לכך  סירבה  הביטוח  חברת  אך 
על  להלין  יכולה  הביטוח  חברת  אין  ומשכך 

המבוטח. 
בית המשפט מסכם וקובע כי משהוכיח המבוטח 
את מקרה הביטוח, הרי שעל חברת הביטוח לשלם 
לא  הביטוח  וחברת  והואיל  הביטוח  תגמולי  את 
המידע  ממסירת  הימנעות  כי  להוכיח  הצליחה 
והמסמכים נעשה בכוונת מרמה מצד המבוטח, דין 

התביעה להתקבל. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה

Shutterstock :צילום | 

משהוכיח המבוטח את 
מקרה הביטוח, הרי שעל 

 חברת הביטוח לשלם 
את תגמולי הביטוח
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לוח הביטוח
דרושים

סוכן ותיק  מחולון מציע שרותי משרד בחולון )ללא 
תשלום( ותמיכה מקצועית למועמד עם או  בלי רישיון  

לעיסוק  כסוכן עצמאי  )עפ"י הסכם( קו"ח   לשלוח  
למייל:skashro@bezeqint.net מס' הטלפון  

במשרד - 03-5032893 

לסוכנות ביטוח ומשרד לתכנון פיננסי באזור נשר 
דרוש סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני לתפקיד מנהל 

תיקים שכיר. ניסיון מוכח בתחום הביטוח הפנסיוני 
3 שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי - יתרון 

מסגרת העסקה א-ה 8:30-14:00 נא לשלוח קורות 
sharon@og-ins.co.il :חיים ל

לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות, המתמחה בשיווק 
כיסויי ביטוח בתחום הסיכונים פרט, חיים/בריאות, 
דרושים: רפרנט/ית שימור לקוחות, אנשי מכירות 

עם רישיון לסגירת עסקאות מרחוק/בשטח, מתאמי 
פגישות עם ניסיון ויכולת גבוהה בתחום, מזכירה 
בכירה עם ניסיון, תנאים וסביבת עבודה מעולים! 

לפרטים: 054-7000072 חגי

לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן, דרוש/ה 
עוזרת אדמיניסטרטיבית בתחום האלמנטרי, עם נסיון 

בתחום וידע בתוכנות של חברות הביטוח. עבודה 
לטווח ארוך. התחלה מיידית. שעות העבודה בימים 

א'-ה' 8:30-16:00 יום ו', פעם בחודש, 9:00-12:00 נא 
cochi@shir-ins.com :לשלוח קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח רפרנט/ית רכב ודירה. העבודה מהבית 
באופן קבוע. משרה לטווח ארוך. לשלוח קו"ח למייל: 

boazb@bezeqint.net
לסוכנות ביטוח בצפון דרוש/ה פקיד/ה אלמנטרי עם 

ניסיון בלבד! ניהול כל תחום האלמנטרי, ניהול תיקי 
לקוחות ועבודה מול החברות. יש אופציות קידום! שכר 
גבוה למתאימים! המשרה עם ניסיון בלבד! יש לשלוח 

tomerinsur@gmail.com :קו"ח למייל

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 
Rh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -בתנאים

חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים 
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית 

roznerbit@walla.co.il ומקצועית באזור

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 
gabin@barak-fin.com 0522759119  :גבי

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 2 חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, רחוב מוטה גור 9 פתח 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, שמוליק: 054-4946290

להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים. 
גודל 94 מ"ר. נא לפנות לאריה 054-5210974

להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם 
בגין 48 ת"א 2 חדרים 33 ממ"ר + חניה לציון טל' 

0522445755

בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב 
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד 

udi98@shneller.co.il 050-5237770 שנלר

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, מוטה גור 9 פתח 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 156 ת”א, להשכרה 
בקומה 20 חדר במשרד מפואר. אפשר גם שירותי 

משרד. טלפון 054-4647407 מאיר

להשכרה חדר+2 עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת 
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה 

*חניה בשפע *שירותי משרד - אופציונלי יש לפנות 
לאודי, 054-3117755

להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 
צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  

סוללר 050-5240011

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סו"ב יקר/ה, מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ 

המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת K&R כסף 
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 קרקסוני, 052-2944888 

https://www.facebook.com/krsmartmoney

סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת ברכישת תיק 
ביטוחי )אלמנטרי ופנסיוני ( לפרטים ניתן לפנות

yanivaghion@gmail.com
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 

 052-7703399 גיל 052-4526944 משה
 gil@beyahad-ins.com

ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות 
חדשים. מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ? 

רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור 
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח 

שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק 
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך. אנא 

 פנו אלינו בנייד 052-7703399 או במייל: 
ins.com־gil@beyahad

 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות 
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

האוצר הבריטי מגבה 
מבטחי אירועים ב־750 

מיליון ליש"ט

שרד האוצר הבריטי נחלץ לסייע למארגני אירועי מ
מוסיקה, תרבות וכנסים כלכליים שנפגעו ממגפת 
האירועים  למבטחי  פיננסי  גיבוי  מעניק  הוא  הקורונה. 
וסיוע  ליש”ט, תוך תיאום  מיליון  האלה בסכום של 750 

של בנק לויד’ס.
   Live Events Reinsurance הסיוע,  תוכנית 
האירועים  לתעשיית  פתרון  לתת  נועדה   ,Scheme
אירועים  ביטוח  פוליסות  להשיג  שהתקשתה  בבריטניה 
כמבטח  לשמש  החליט  הבריטי  האוצר  הקורונה.  בשל 
ועד  השנה  מספטמבר  האירועים  מבטחי  של  משנה 
ספטמבר 2022. הכנסות ענף אירועי התרבות בבריטניה 

מוערך ב־70 מיליארד ליש”ט בשנה.
שתעשיית  הסביר  סונק  ריסי  הבריטי  האוצר  שר 
בריטניה  ברחבי  עובדים  אלפי  מאות  האירועים מעסיקה 
ובכוונת המארגנים לפעול לקיומם לאחר ביטול מגבלות 
הקורונה. אולם, הוסיף השר, יש להם בעיה בהשגת הביטוח 
הדרוש ולכן הממשלה נחלצת לעזרתה במטרה לאושש את 

הכלכלה ולהגן על מקומות העבודה.

שת בתי חולים בפנסילבניה ארה”ב הגישה תביעת משפטית של מיליארד דולר ר
כנגד המבטחת האמריקאית של קבוצת הביטוח ציריך. בתביעה נאמר כי היו לה 
במלוא  אותה  לפצות  מסרבת  המבטחת  אבל  הקורונה,  מגפת  בשל  עסקיים  הפסדים 

הסכום.
רשת בתי החולים AHN, החולשת 
ארה”ב,  ברחבי  חולים  בתי   13 על 
טוענת שהמבטחת AGLIC, חברה־
בת של המבטחת ציריך, הקטינה את 
לנזקי  ביחס  הביטוחי  הכיסוי  היקף 
העסקית  בהכנסה  והקיטון  הרכוש 
מציינת  הרשת  הקורונה.  בשל 
דולר,  אלף  פיצוי של 100  שקיבלה 
בעוד שהנזקים וההפסדים הם הרבה 

יותר גדולים.
בתביעה נגד המבטחת מדווח שבין 
באוקטובר  ל־31   2020 במרץ   15
רשמה  השנה  של  השלישי  ברבעון  דולר.  מיליון  ב־260  קטנו  נטו  ההכנסות   2020
הרשת הפסד של 17.9 מיליון דולר. הרשת מציינת שאלמלא הסיוע הממשלתי, ההפסד 
היה גדול יותר. הרשת מוסיפה בתביעה כי הפוליסה שנרכשה נועדה לכסות נזקים 

והפסדים ממגפה ונזקים לרכוש.
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אפקט קורונה: קבוצת הביטוח 
“ציריך" נתבעת בכמיליארד דולר 

לשכת סוכני הביטוח 
משתתפת בצערה של משפחת 

מורגן על פטירתה של

חנה מורגן  ז"ל
שלא תדעו עוד צער

בניין ההנהלה של קבוצת הביטוח ציריך בגרמניה
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