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לראשונה :אמנת שירות בין
הלשכה לאיילון ביטוח

במסגרת האמנה יגברו שיתופי הפעולה במגוון תחומים  ‰נשיא הלשכה :נפעל לחתימה
על אמנה דומה עם חברות נוספות  ‰מנכ"ל איילון" :ברגע האמת ,לקוח רוצה לדבר עם
איש מקצוע ולקבל שירות אישי" > עמ' 2

פגיעה במבוטחים
אייזיק לברקת:
"התעלמתם מנקודות
שסיכמנו לגבי הרפורמה
בביטוחי הבריאות" > עמ' 4

לשכת
מבר סוכני הביטוח
כ
והסוכ ת את הסוכנות
נים
ובני חברי הלשכה
משפחותיהם

בברכת חג
פסח שמח
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חיזוק שיתוף הפעולה :נחתמה אמנת שירות
בין איילון ביטוח ולשכת סוכני הביטוח
אמנת השירות קובעת כי איילון תפעל לחיזוק מקצועי של הסוכנים ותתנהל עמם בשיתוף פעולה
למען מבוטחי החברה  ‰הלשכה פועלת לחתימה על אמנה דומה עם חברות ביטוח נוספות
> רונית מורגנשטרן

מ

נכ"ל איילון ביטוח שרון
רייך ונשיא לשכת סוכני
הביטוח סו"ב שלמה אייזיק
חתמו היום על אמנת שירות ראשונה
מסוגה ,הקובעת כי חברת הביטוח
והלשכה – המאגדת את אלפי סוכני
הביטוח בישראל – יפעלו להגברת
שיתוף הפעולה וכי איילון תימנע
מהעברת הצעות באופן ישיר ללקוחות
הסוכנים.
בצעד זה מבקשת איילון לשקף
לסוכנים כי איילון ממשיכה להיות
חברה המשווקת את הפוליסות שלה
באמצעותם ,לרבות באמצעות הכלים
הדיגיטליים שהחברה מפתחת עבורם,
וכי סוכני הביטוח הם מבחינתה אנשי
מקצוע מהותיים שפעילותם משיאה
ערך רב בענף הביטוח.
באמנה נקבע עוד כי איילון
תעניק לסוכני החברה שירות איכותי
ומקצועי למען המשך הצלחתם
העסקית וכן תפעל לחיזוק המקצועי
של סוכני החברה ,באמצעות הדרכות
עדכונם נשיא הלשכה שלמה אייזיק ומנכ"ל איילון שרון רייך במעמד החתימה ׀ צילום :גיא קרן
והשתלמויות מקצועיות,
בנושא מוצרים חדשים והתמודדות
עם החברות הישירות .איילון אף תפתח ותעניק השירות האישי והמקצועי שהסוכן מעניק ,כי ללשכה ולנשיא אייזיק על שהרימו את הכפפה
לסוכנים כלים דיגיטליים למכירה ושירות ,ברגע האמת ,לקוח רוצה לדבר עם איש מקצוע ומאפשרים למהלך החדשני ופורץ הדרך הזה
לטובת סיוע והצלחה גם בהיבטים הדיגיטליים .ולקבל שירות אישי .לסוכני הביטוח יש תפקיד לצאת לפועל".
לצד זאת ,תמשיך איילון לספק לסוכניה לידים מפתח בפעילותה של איילון ,בצמיחה שלה
וברווחיות שלה .ברצוני להודות לסוכנים וכמובן
למכירות.
נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק אמר במעמד
החתימה" :העולם משתנה ,ומטבע הדברים
הדיגיטציה תופסת מקום גדול יותר בחיי כולנו
מאז כניסתו של המנכ"ל רייך לתפקידו לפני
– אבל על רקע כל השינויים התפקיד החשוב
כחודשיים איילון יוזמת שורה של מהלכים לחיזוק
נשיא הלשכה:
שממלאים סוכני הביטוח רק מתחדד .הם החוליה
פעילותה כחברת סוכנים ולחיזוק ערוץ הסוכנים.
עם החתימה אמר רייך" :הקשר של איילון עם "סוכן הביטוח הוא החוליה
המקשרת בין בעל הפוליסה ובין חברת הביטוח,
והם ימשיכו למלא את התפקיד הזה במקצועיות
סוכניה הוא קשר של עשרות שנים אשר בלתי
המקצועית המקשרת
ובמסירות כפי שעשו עד היום .אני מודה לאיילון
ניתן להתרה ,אבל היום אנחנו נותנים לו תוקף
על שהשכילה להבין זאת ויזמה את אמנת השירות,
רשמי.
בין בעל הפוליסה לבין
בתקווה שחברות הביטוח הוותיקות האחרות ילכו
"אנחנו מאמינים כי כיום הסוכן צריך לפעול
חברת הביטוח"
בעקבותיה ויצטרפו למהלך ,שממנו כל הצדדים
בהיברידיות .אנחנו נעניק לסוכני איילון כלים
יוצאים נשכרים".
דיגיטליים ומקצועיים אך אלה לא יחליפו את

החוליה המקשרת

תפקיד מפתח בצמיחה

ביטוח
ופיננסים

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | | 03כתיבה :רונית מורגנשטרן ,מערכת "ביטוח פיננסים" |
מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :יעקב בן שלוש ,טלפון050-7708848 :
 | shivuk@insurance.org.ilצילום השער :גיא קרן | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

חיות המחמד שלנו
הן כבר מזמן חלק מהמשפחה.
אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

סוכנים ,למבוטחי הבריאות שלכם
בהראל יש הטבות בלעדיות:
שירותי הבריאות של
לחיות מחמד בתנאים משתלמים במיוחד
שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות

ֵמחיר
ַאטרקטיבי

חיסונים
וטיפולים שוטפים

שירותי הבריאות של  Marpetאינם מוצר ביטוחי ואינם מפוקחים על ידי רשות
שוק ההון .השירותים ניתנים על ידי מרפאט בע"מ ובאחריותה בלבד .הפרטים
המלאים והמחייבים הם כמפורט בהתקשרות שבין הלקוח למרפאט .ההטבות
הן למצטרפים חדשים למרפאט ,המבוטחים בכיסוי בסיס בבריאות.
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אייזיק לברקת" :התעלמתם מנקודות
שסיכמנו לגבי הרפורמה בביטוחי הבריאות"
במכתב לממונה מבקש נשיא הלשכה לתקן את תוכנית הרפורמה שפורסמה" :אני חושש כי אי אימוץ
המלצותינו יוביל לעיוותים גדולים יותר בתחום ביטוחי הבריאות הפרטיים ולפגיעה במבוטחים"
> רונית מורגנשטרן

"

ביום  3.3.2022נפגשנו במשרדי רשות שוק
ההון בתל אביב ודנו יחד עם צוותי חשיבה
משותפים אודות טיוטת רפורמת הבריאות
שפרסמה הרשות .לאחר פגישתנו הועבר מטעמנו
מסמך מסודר ומפורט הכולל את עמדת הלשכה
לרפורמה ואף ניתן דגש על אותן נקודות שעלו
בפגישתנו ,אשר בנוגע אליהם ,כפי שהבנתי ,היינו
תמימי דעים שיש לשנותם במסגרת הוראות החוזר
הסופי .הופתעתי מאוד לגלות כי דבר מאותן נקודות
שהועלו בפגישתנו ,כמו גם במסמך מטעמנו ,לא
זכה להתייחסות ראויה במסגרת חוזר הרפורמה".
כך כתב נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק
לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ד"ר משה
ברקת ,בעקבות פרסום הרפורמה.
נשיא הלשכה מציג במכתבו בפני הממונה 9
נקודות עיקריות שהוצגו בדיונים עם הרשות
שלדעת הלשכה הייתה נדרשת התערבות הרשות
לתיקונם בחוזר ,אך הרשות לא התייחסה אליהם
בטיוטת החוזר.
"במהלך פגישתנו ,הצגנו לך ולשאר המשתתפים
שלוש דוגמאות של גרסאות פוליסות מן העבר
תוך שאנחנו מנסים לטכס עימך ועם אנשיך עצה
יחדיו כיצד נכון לנהוג בסיטואציות המורכבות
שהוצגו" ,כתב אייזיק לברקת.

רוחב מחשבה לסוכן

"גם אתה וגם אנשיך ,למיטב הבנתי ,נוכחתם
להבין כי מדובר בסיטואציות שהמענה להן אינו
תמיד חד משמעי ומשכך נדרש לאפשר רוחב
מחשבה בידי סוכן הביטוח המשמש איש מקצוע
הדואג למבוטחיו – שהרי לא כל פעולה היא בגדר

משה ברקת ושלמה אייזיק ׀ צילום :גיא קרן ,דוברות שלמה אייזיק

"החוזר הנוכחי מותיר את
המבוטחים חשופים לשינויים
עתידיים מבלי שיש בידם
בטוחה שביטול תוכנית הביטוח
הקיימת ברשותם תוביל
לשיפור הכיסוי הביטוחי"
'כפל ביטוח' שמטרתה לפגוע במבוטח ,ההיפך
מכך ,לא אחת היא מחויבת המציאות ולמען
הקפדה על שמירת זכויותיו של המבוטח במסגרת
תוכנית הביטוח הקיימת ברשותו.
"יתרה מכך ,החוזר הנוכחי מותיר את המבוטחים

חדשות הלשכה |

הלשכה מסיימת התקשרותה
עם משרד היח"צ הנוכחי שלה
שינוי במערך יחסי הציבור בלשכת סוכני הביטוח :בלשכה החליטו כי במסגרת
שינויים מבניים בארגון ,ישונה גם אופן פעולת מערך היח"צ של הלשכה .בתוך
כך ,פועלים בלשכה לבחינת אלטרנטיבות לנושא.
משרד היח"צ הנוכחי אשר מטפל בתקשורת הלשכה יסיים את עבודתו בשלב
הזה.

חשופים לשינויים עתידיים מבלי שיש בידם
בטוחה (אחרי הכל  -עסקינן בביטוח) שדרישת
ביטול תוכנית הביטוח הקיימת ברשותם טרם
רכישת תוכנית חדשה ,כעולה מהחוזר ,אכן תוביל
לשיפור הכיסוי הביטוחי שברשותם (להזכירך,
תכניות ביטוח משנת  2016ניתנות לשינויים אחת
לשנתיים על ידי חברות הביטוח).

נעדרי כיסוי ביטוחי

"חזרנו והדגשנו בפניך ובפני נציגי הרשות ,שוב
ושוב ,כי על הרשות לשמור על קהל המבוטחים
הקיים על ידי כך שפעולת העברת המבוטח הקיים
לתוכנית חדשה תחייב את חברות הביטוח לוודא
כי בקרות מקרה ביטוח/תביעה המבוטח יהיה זכאי
תמיד לתנאי הפוליסה המיטיבה עימו ("הטוב מבין
השניים") .היעדר הוראה שכזו בחוזר הנוכחי חושפת
את המבוטחים ,המצפים לשדרוג המוצר ,לסיטואציה
בה הם יתעוררו בקרות מקרה הביטוח וימצאו עצמם
נעדרי כיסוי ביטוחי; הצגנו לכם מספר דוגמאות
כיצד הדבר יכול להתרחש הלכה למעשה".
לבסוף כותב אייזיק" :אני מצפה לכך כי השיח
ביננו ובין הרשות יקדם תיקונים חשובים ונדרשים
בטיוטת הרפורמה עם אמפתיה לנושאים אותם אנו
מעלים .הידע ,הניסיון והמקצועיות הקיימים אצלנו
הינם נכסים שרצוי להשתמש בהם לטובת הציבור.
"אבקש שתעברו שוב על הערותינו ועל המצוין
מעלה ותתקנו בהתאם – כל אשר צוין על ידנו
נועד לשמור על טובת המבוטחים הקיימים ואלו
אשר יבוטחו בעתיד .אני חושש מאוד כי אי אימוץ
המלצותינו יוביל לעיוותים גדולים יותר בתחום
ביטוחי הבריאות הפרטיים ופגיעה במבוטחים".

ממשיכים לצמוח ביחד
No matter what.

פסח הגיע וזה הזמן לאחל לכם
שתדעו רק הצלחות ושגשוג ,שתחוו שנה של ברכה ושמחה,
וכמובן שנמשיך לפרוח ולצמוח ביחד.

חג שמח!

ממשפחת פספורטכארד דיוידשילד
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האוצר ורשות שוק ההון ממליצים לבטל
את המגבלה על שיעור ההוצאות הישירות
הלשכה בתגובה" :אין צורך במרכיב נוסף של דמי ניהול .התחרות בשוק חזקה מספיק"  ‰לפי הטיוטה
שפורסמה המוסדיים יקבעו לעצמם את ההוצאות הישירות לפי המסלולים > רונית מורגנשטרן

ב

משרד האוצר ורשות שוק ההון ממליצים
לבטל את המגבלה שהטילה הממונה
הקודמת דורית סלינגר על שיעור
ההוצאות הישירות (דמי ניהול חיצוניים) שעמד
עד .0.25%
בטיוטת התקנות ממליצה הרשות כי כל גוף
המוסדי יקבע מדי שנה עבור כל מסלול או קופת
גמל שבניהולו ,את תקרת עמלות הניהול החיצוני
לשנה הקלנדרית הבאה ,מבלי שתקבע בתקנות
תקרה מספרית באחוזים ,כפי שקיים היום מאז
 .2014ברשות טוענים כי המלצה זו גם תואמת
את הסתייגות ועדת יפה לפיה מגבלת ההוצאות
שהינה כאמור בשיעור של  ,0.25%כפי שנקבעה
בהוראות שעה ,היא שרירותית .עם זאת ,יש
לציין כי הוועדה המליצה על דמי ניהול אחידים
וקבועים מהצבירה שיכללו גם את ההוצאות
הישירות; הרשות אימצה את ההמלצה אך קובעת
כי ההחלטה על גובה דמי הניהול יקבע על ידי
הגופים המוסדיים.

איננו שותפים לתחושת
הרשות כי הכנסת עלויות
ההוצאות הישירות תפגע
באיכות ההשקעות ו/או
תעלה את דמי ניהול
עוד עולה מהתקנות כי שאר סוגי ההוצאות
הישירות ,בין אם נובעות מהשקעות ישירות
סחירות ובין אם נובעות מהשקעות ישירות שאינן
סחירות (השקעות אלטרנטיביות ,השקעה באג"ח
לא סחירה) ,לא יהיו כפופות למגבלת עמלות
הניהול החיצוני.

התאמה למאפייני המסלול
ברשות מסבירים כי קביעת שיעור התקרה על

אלון דור ׀ צילום :אריאל שנדלמן

ידי הגוף המוסדי תאפשר גמישות בכך שהיא
תתאים למאפייני המסלול ,ולשיעור הנכסים
הצפויים להיות מנוהלים במסגרתו על ידי
מנהלים חיצוניים .באשר להוצאות הישירות
שאינן כפופות למגבלת עמלות ניהול חיצוני,
בגין הוצאות אלו המשקיע המוסדי נדרש למידת
גמישות גבוהה יותר ,וזאת משום שהיקף הוצאות
אלו נקבע במהלך השנה ואינו ניתן לחיזוי באופן
מהימן בתחילת השנה.
בנוסף ,טוענת הרשות כי חלקן הארי של
ההוצאות מסוג זה אינו נגזר מחוזים ארוכי טווח,
מאפיין אשר מקל על חיזוי שיעורם השנתי .כך
למשל ,במסלולים בהם צפוי המוסדי להיעזר
בצורה רבה יותר בגופים חיצוניים ,עבורם נגבית
העמלה מהחוסכים (כמו מסלולים בהשקעות לא
סחירות) יתאפשר למוסדי לגבות שיעור הוצאות
ישירות גבוה יותר וההיפך.

תגובת הלשכה
בתגובה אומר סו"ב אלון דור ,יו"ר הוועדה
הפנסיונית בלשכה" :קיבלנו את טיוטת התקנות

ואנחנו לומדים אותה ,אם כי נראה שהמנגנון
שהרשות רוצה להחיל מורכב מידי ולטעמנו אינו
נדרש ויקשה על השקיפות.
"לדעתנו ,כל דמי הניהול במוצר פנסיוני
צריכים להיות מרוכזים תחת קורת גג אחת ,קרי
דמי ניהול מצבירה ודמי ניהול מהפקדה ,ואין
מקום או צורך במרכיב נוסף של דמי ניהול .איננו
שותפים לתחושת הרשות כי הכנסת עלויות
ההוצאות הישירות תפגע באיכות ההשקעות
ו/או תעלה את דמי ניהול ,אנחנו מאמינים כי
התחרות בשוק חזקה מספיק כדי לשמור רף דמי
ניהול הנמוכים וכי גם חברות ביטוח ,קרנות
פנסיה והגופים המוסדיים ימשיכו להשתמש
בגורמי יעוץ מתמחים היכן שצריך בדגש על
השקעות בחו"ל.
"ככלל ,אנו רואים ב'דו"ח הועדה המייעצת
(ועדת יפה) לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
בנושא בחינת ההוצאות הישירות' ,אבן דרך חשובה
באבולוציה של החיסכון הפנסיוני .הדו"ח הוא
רחב ומקיף הרבה מעבר לדיון הנקודתי בהוצאות
הישירות .אנחנו בלשכת סוכני הביטוח מתכוונים
לקחת חלק פעיל בדיון על יישומו".

חדשות |

9
02

|  14באפריל 2022

יו”ר ועדת הבריאות בלשכה“ :המטרה העליונה שלנו היא
חיזוק מעמד הסוכנים בקרב מבוטחיהם”
במפגש ייחודי שנערך בין נציגי הלשכה לנציגי המרכז הרפואי מדיקה  RMCבעפולה
הוחלט על שיתוף פעולה שיאפשר שיפור השירות למבוטחים באזור הצפון

ב

יוזמת יו”ר ועדת הבריאות סו”ב נחמה
גולדווסר ,ביקרו יו”ר מחוז הצפון תדהר
סאטובי וסגן יו”ר סניף חיפה סער חי־
שמיר במרכז הרפואי מדיקה  RMCשבעפולה.
הם סיירו בחדרי הניתוח יחד עם חן פורמן ,מנכ”ל
המרכז ,ועדי בר־שלו ,מנהלת השיווק ,על מנת
להכיר את המרכז מקרוב ולבחון שיתופי פעולה
עבור מבוטחי סוכני הביטוח בצפון ובעמקים.
בתום פגישתם הדגיש חן פורמן כי במרכז הרפואי
מאמינים שמגיעה לתושבי העמק והצפון רפואה
מתקדמת ,זמינה וחדשנית .כל זאת תוך מתן יחס
ושרות אישי לכל מטופל ומטופלת.

שירותים ייחודיים

יו”ר ועדת הבריאות ,נחמה גולדווסר ,ציינה
כי היא מברכת יוזמות של שיתופי פעולה למען
מבוטחי סוכני הביטוח בישראל וכי המטרה העליונה
היא חיזוק מעמד הסוכנים בקרב מבוטחיהם.
מדיקה  RMCהוא מרכז רפואי פרטי מרשת
מדיקה מרכזים רפואיים ,המספק ייעוץ ואבחון
ומתבצעים בו ניתוחים קטנים ובינוניים במגוון
תחומים.
מטופלים אשר מגיעים למדיקה  RMCזוכים

הרפואי מוקדשת תשומת לב מיוחדת לילדים:
כל הצוות העוסק בניתוחי ילדים עובר הכשרות
ייעודיות בנושא ,ההורים מוזמנים לערוך במקום
סיור מקדים יחד עם ילדם וביום הניתוח מקבלת
את פני הילד ליצנית רפואית אשר עוזרת לתהליך
להיות קל ואפילו מצחיק ונעים.

ימי עיון משותפים

המפגש במרכז הרפואי .מימין :פורמן ,חי־שמיר וסאטובי

לחווית  :VIPהחל מזמינות התורים הגבוהה ,בחירת
הרופא מבין שורת מומחים וכלה בשרות ויחס אישי
לכל אורך הדרך .הרופאים המנתחים במדיקה
 RMCהם רופאים בכירים ,רובם סגני מנהלים
ומנהלי מחלקות מבתי החולים המובילים בכל רחבי
הארץ .במקום שבעה חדרי ניתוח חדשניים וההקפדה
על בטיחות ומניעת זיהומים היא מהגבוהות בעולם.
במסגרת השירותים הייחודיים הניתנים במרכז

סגן יו”ר סניף חיפה סער חי־שמיר“ :התרשמתי
רבות מהמרכז הרפואי ,מרמתו המקצועית והחדשנות
המוצעת למטופלים במקום .היחס האישי הניתן לכל
מטופל ניכר בכל פינה ואני מצטרף לקריאתו של
מנכל המרכז ומזמין את סוכני וסוכנות הביטוח באזור
לסיורים אשר נערוך למענם .בימים אלו אנו בונים
תכנית ולו”ז למספר סיורים ואתן על כך פרטים
נוספים בהמשך ,במדיות השונות”.
יו”ר מחוז הצפון תדהר סאטובי הוסיף כי הוא
מברך את ועדת הבריאות ואת מדיקה  RMCעל
המיזם המשותף למען שיפור השרות עבור מבוטחי
הסוכנים בצפון .הוא ציין כי הוא מאמין ששיתוף
פעולה זה יוכל להנגיש לציבור המבוטחים רפואה
פרטית מתקדמת ,ובכך גם יעלה את קרנם של
סוכני הביטוח בישראל”.

האם הוספת כיסוי סייבר
לצד א' בפוליסת האחריות
המקצועית שלך?
סו”ב אריאל ארז
מנהל עסקים סוכנות ליסו”ב

לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן

ליסו"ב סוכנות לביטוח ) (1993בע"מ

הבלוף הגדול של "הביטוח" (?) הסיעודי
באמצעות קופות החולים
מדינה ללא פתרון לאזרחיה למצב סיעודי
אחת מהשערוריות הגדולות ביותר הקיימות  -הטעיית הציבור ופגיעה כלכלית באוכלוסיות הצעירות
אשר משלמות להסדרי הסיעוד של קופות החולים (ברובן הגדול לשווא).
סו"ב נחמה גולדווסר ,יו"ר וועדת הבריאות
סו"ב שלמה אייזיק ,נשיא לשכת סוכני הביטוח
האם קופות החולים המצרפות צעירים להסדרי
הסיעוד באמצעותן" ,מגלות" לאותם צעירים שיש
סיכוי ,יותר מסביר ,שההסדר עשוי להגיע לסיומו
והם יישארו ללא כיסוי למרות ששילמו ממיטב
כספם במשך כל תקופת חברותם בהסדר?
ההסדר המדובר מקורו בהוראות הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת
חולים) ,תשע"ו - 2015-מיליוני אזרחים בישראל מבוטחים
בביטוח (איזה ביטוח?) סיעוד דרך קופות החולים השונות
המציעות לחברי הקופה את האפשרות להצטרף לתכנית
הסדר במסגרת פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי אחיד
ומשלמים באופן פרטי.
ההסכמים לביטוחים קבוצתיים מוגבלים בזמן ומתחדשים
מידי תקופה.
תקופת הביטוח שנקבעה בפוליסה הקבוצתית ,לדוגמא ,של
"מכבי סיעודי" הינה באמצעות הפניקס ונחתמה ל 5 -שנים
עד ליום  .31.12.2023לקופ"ח מכבי ,בעלת הפוליסה ,עומדת
הזכות להאריך את תקופת הביטוח ל 3-שנים נוספות בתום
תקופת הביטוח ,בהתאמות הנדרשות ובתיאום עם חברת
הביטוח המבטחת (נכון להיום  -חברת "הפניקס").
לאחר סיום ההתקשרות הנ"ל ,במידה ולא יהיו שינויים
רגולטוריים נוספים וככל שהדבר יתאפשר – תפעל מכבי
להמשך הביטוח (איזה ביטוח?) הסיעודי הקבוצתי לתקופות
נוספות באמצעות חברת ביטוח ,והכל בכפוף לאישור רשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
רקע להסדר הסיעוד
תנאי ההסדר והכיסוי הביטוחי (איזה ביטוח?) זהים בין כל
קופות החולים ,וההבדלים עשויים להיות בטיב השירות
ובמחיר הכיסוי ,כל קופת חולים התקשרה עם חברת ביטוח
ולכל אלו שהצטרפו להסדר נוצר הרושם שזו תכנית ביטוח
"סטנדרטית" במסגרתה מבוטחים בחברת ביטוח ,ואולם,
מה שמרבית האזרחים לא יודעים  -שכיום ,להבדיל מבעבר,
בעת תביעה את עיקר תגמולי הביטוח משלמת קופת
החולים עצמה ולא חברת הביטוח  -הדבר מעמיד בסכנה
את פוטנציאל תשלום התביעות העתידי ,מה שבפועל גורם

לכך שחברי קופה צעירים אשר הצטרפו להסדר זה הם ,הלכה
למעשה ,אלו שמממנים את המבוגרים .בנוסף ,מאחר ואנו חיים
בעידן בו תוחלת החיים הולכת וגדלה ,כך גוברת ההסתברות
שתשלום התביעות העתידי יקטן בהתאמה.
סבירות גבוהה מאוד כי רובם המכריע של חברי הקופות הצעירים
אשר הינם בהסדר זה לעולם לא יוכלו ליהנות ממנו כיוון ,שסביר
להניח ,שההסדר יבוטל.

אם כך מדוע חברי הקופות הצעירים משלמים
להסדר זה? – כי "מוכרים" להם מוצר ומבלי
שהם מבינים את משמעותו.
אילו היו מסבים את תשומת ליבם לכך שהצטרפותם להסדר
נדרשת על מנת לסבסד את אלו אשר נמצאים בדרגת סיכון גבוהה
לזכאות סיעודית (חולים ומבוגרים)  -סביר להניח שהמציאות
היתה אחרת!

כך יוצא שעתיד הביטוחים הסיעודיים בקופות החולים יכול ויהיה
כמו עתיד הביטוחים הקבוצתיים כפי שהיה בעבר ,פשוט יפסק
ויעלם מן העולם .
הצעירים אשר לא מבוטחים בפועל בהסדרי הסיעוד הקיימים
באמצעות קופות החולים ,יצטרכו למצוא פתרון אחר.
נותר רק לקוות שחברות הביטוח יציעו פתרון סיעודי פרטי כזה
או אחר ויפה שעה אחת קודם.
לטעמי ,לרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון יש את הכלים לעודד
זאת (ניתן למצוא דוגמאות לכך מפעולות שנערכו מטעם רשויות
הפיקוח בתחום הביטוח ברחבי העולם).
אגב ,אני תוהה - ...האם קופות החולים מקפידות לגלות
למצטרפים השונים (מבוגרים וצעירים) כי בקרות מקרה ביטוח
שנגרם עקב תאונת עבודה או תאונת דרכים או עקב שירות
בגוף ביטחוני או השתתפות פעילה בפעולות איבה – לא יתקבלו
תגמולי ביטוח (פיצוי) במסגרת ההסדר הקיים???

המאמר נכתב כשירות לציבור שאינו מודע לגזל.
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בסימן אחדות :יותר מ־ 220סוכנות וסוכנים
בכנס האביב של מחוז הצפון
הנהלת הלשכה ונציגי כל הדתות לקחו חלק בכנס האביב המסורתי של מחוז הצפון בלשכה שנחל
הצלחה מרובה  ‰המשתתפים נהנו מהרצאות ומפאנל מרכזי בנושא אחדות ושוויון בין הדתות
> רונית מורגנשטרן
סו"ב תדהר
סאטובי -
יו"ר מחוז חיפה
והצפון

ב

סו"ב עוזי
ארגמן

שלמה אייזיק,
נשיא הלשכה

הרצאה של
המאמנת
גילי ראובני

צילומים :גיחא קרן

יום ב' השבוע התקיים בעיר נצרת כנס
האביב של מחוז הצפון .בכנס השתתפו
כ־ 220סוכנים ונציגי חברות ביטוח,
בינהם סמנכ"ל מנורה אייל אוחיון ומנהל מרחב
צפון במגדל יוסי אביב .כמו כן ,נכחו בכנס בכירי
הלשכה הנשיא סו"ב שלמה אייזיק וסגניתו
סו"ב רים שוקחה  ,נציגי רשות שוק ההון וחברת
הכנסת ח’טיב אימן יאסין (רע”מ).
הכנס המסורתי ,בסימן אחדות של כל הדתות,
התחדש השנה והנושא המרכזי התבטא גם בפאנל
מרשים שבו לקחו חלק נציגי ארבע הדתות:
ח’טיב מוחמד סיפר על מנהגי הרמאדן; סמיר
בלאו על הפסחא; סער חי־שמיר על פסח ועלי
טריף על חג הנביא שועייב.
סו"ב תדהר סאטובי ,יו"ר מחוז חיפה והצפון:
"לשכת סוכני ביטוח הייתה בכנס במלוא הדרה
כגוף מאחד לכל הדתות והעבירה מסר ברור
שאנחנו פה למען כל אזרחי מדינת ישראל ללא
הבדל דת גזע ומין”.
נשיא הלשכה שלמה אייזיק אמר כי "הלשכה לא
תאפשר אפליה לסוכני הביטוח מהחברה הערבית
ונפעל בכל דרך למנוע זאת”.
במהלך הכנס ניתנה גם תעודת הוקרה לנשיא
הלשכה הקודם סו"ב ליאור רוזנפלד על פועלו
למען סוכני הביטוח .בנוסף ,נהנו המשתתפים
מהרצאה מרתקת של לינוי בר־גפן על התמודדות
במשבר ומהנחיה של האומן אילן קובץ.
״כולנו משרתים את אזרחי ישראל .הלשכה הוא
בית חם ומאחד בו כולם שווים” ,סיכם סאטובי.

סו"ב עאדל מחג'נה

ח"כ חטיב אימן
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אחרי שנתיים :עשרות סוכנים בכנס
פרונטלי של מחוז הדרום
בין המשתתפים בכנס ,שכלל גם הרמת כוסית לפסח ,ראש העיר באר שבע רובי דנילוביץ',
הרצאות מעשירות והופעה של הזמר דיוויד ברוזה > רונית מורגנשטרן
גבי מלכה ,יו"ר
מחוז הדרום

חברי המחוז בכנס .שני
משמאל ,אבי שבי יו"ר
מחוז השפלה
רוביק דנילוביץ,
ראש עיריית
באר שבע

כ

־ 70סוכני מחוז באר שבע והדרום נפגשו
אתמול בסינמה סיטי בבאר שבע לכנס והרמת
כוסית לקראת חג הפסח.
סו"ב אבי מלכה ,יו"ר המחוז מסכם" :כנס ראשון ומרגש
במחוז דרום אחרי שנתיים וחצי שלא נפגשנו עקב
הקורונה".
הכנס התחיל בסקירה של יו"ר המחוז על הנעשה בלשכה
ובמחוז; לאחר מכן ראש העיר באר שבע רובי דנלוביץ
נשא ברכה לחג לסוכנים ולסוכנות; נשיא הלשכה סו"ב
שלמה אייזיק ,בירך גם הוא את המשתתפים.
הייתה הרצאה מאלפת של אלעד סקר ,מפקד יחידת
חילוץ ערבה לשעבר בנושא קבלת החלטות בתנאי
לחץ .לאחר מכן התכנסו המשתתפים בזאפה באר שבע
לארוחת ערב ולסיום קינחנו בהופעה של דיוויד ברוזה.
"היה מצוין .נפרדנו מהסוכנים בשי לחג ועם הרבה מצב
רוח להמשך עשיה מבורכת".

חברי הלשכה בכנס מחוז הדרום
סוכני ביטוח חברי
המחוז בכנס

צילומים :גיחא קרן

חברי הלשכה בכנס
מחוז הדרום

יב' ניסן תשפ"ב
 13באפריל 2022
לכבוד
תפוצת חברי לשכת סוכני הביטוח

הנדון :הצעת מחיר להנפקה/חידוש "כרטיס חכם" לשם דיווח סוכן תאגיד
בהמשך להודעת הח"מ מיום "( 3.4.2022תזכורת לבעלי רישיון סוכן תאגיד  -דיווח שנתי") פנתה הלשכה
לקבלת הצעות מחיר להנפקת "כרטיס חכם" חדש ,לחילופין ,חידוש "כרטיס חכם" קיים.
יובהר ,כי אין מדובר בהצעות מחיר אחידות ומשכך ,הוחלט להציג לחברי הלשכה את שתי הצעות המחיר
של החברות הרלוונטיות :חברת " "Comsignוחברת " ,"Personal IDכמפורט להלן:
הצעת המחיר לחברי הלשכה מטעם חברת ""Personal ID
תיאור המוצר
הנפקת כרטיס חכם ע"ג טוקן לתקופה של שנתיים
הנפקת כרטיס חכם ע"ג טוקן לתקופה של  4שנים
הנפקת כרטיס חכם ע"ג טוקן לתקופה של  6שנים


מחיר רגיל
₪ 450
₪ 700
₪ 950

מחיר מיוחד
לחברי לשכה
₪ 300
₪ 400
₪ 600

המחירים בטבלה כוללים מע"מ

חלופות לאופן הרכישה באמצעות חברת Personal ID
 .1הגעת מנהל העסקים של הסוכנות למשרדי חברת  – Personal IDלחברה  5סניפים בפריסה ארצית:
רמת-גן ,חיפה ,ירושלים ,באר שבע ונוף הגליל (יש לתאם הגעה מראש).
 .2הגעת חברת  Personal IDלמשרדי הסוכנות – בהתאם לעלויות הבאות:
 .2.1הגעה להנפקה במשרדי הסוכנות בת"א ,רמת גן ,פתח תקווה ,בני ברק ,גבעתיים – .₪ 650
 .2.2הגעה להנפקה במשרדי הסוכנות בין נהריה לבאר שבע – .₪ 1,000
 .2.3הגעה להנפקה מחוץ לאזורים אלו – .₪ 1,200
 .3הנפקה מרוכזת במשרדי הלשכה בתל-אביב ,בהתאם למפורט להלן:
 .3.1רכישה במועד ספציפי ובכפוף להתחייבות רכישה של מינימום  35סוכנים (מנהלי עסקים).
 .3.2אלו אשר יגיעו ביום זה יהיו זכאים להנחה נוספת של .10%
 .3.3הודעה על רישום מוקדם תופץ מטעם הלשכה לאחר חוה"מ פסח  -בהתאם לכמות הנרשמים
תיבחן הרלוונטיות להנפקה מרוכזת במשרדי הלשכה.


לקוחות  Personal IDיהנו משימוש ניסיון של  30יום ללא עלות מתוכנת חתימה דיגיטלית.

לקבלת פרטים נוספים מול חברת 03-7544666 :Personal ID
לתיאוםhttps://www.tor4you.co.il/edstn.asp?siteid=8827&sid=B83B4A5E709A5EFA :

הצעת המחיר לחברי הלשכה מטעם חברת ""Comsign
לחידוש כרטיס קיים
תיאור המוצר

מחיר רגיל

הנפקת כרטיס חכם לתקופה של שנתיים
הנפקת כרטיס חכם לתקופה של  4שנים
הנפקת כרטיס חכם לתקופה של  5שנים
למעוניינים בכרטיס טוקן

₪ 520
₪ 760
₪ 870
₪ 120



לרכישת כרטיס חדש
מחיר רגיל

מחיר מיוחד
לחברי לשכה
₪ 416
₪ 608
₪ 696
₪ 50

₪ 520
₪ 760
₪ 870
₪ 120

מחיר מיוחד
לחברי לשכה
₪ 442
₪ 646
₪ 739
₪ 50

המחירים בטבלה כוללים מע"מ

חלופות לאופן הרכישה באמצעות חברת ""Comsign
 .1ברכישת כרטיס חדש :הגעת מנהל העסקים של הסוכנות למשרדי חברת  – Comsignלחברה 3
סניפים בפריסה ארצית :תל-אביב ,חיפה וירושלים (יש לתאם הגעה מראש).
 .2בחידוש כרטיס קיים :ניתן לבצע טלפוני וללא צורך בהגעה למשרדי חברת  Comsignובלבד שתוקפו
של הכרטיס הקיים טרם פג.
למעוניינים בפתרונות נוספים ובהנחות לחברי לשכה באמצעות חברת ""Comsign


תוכנת חתימה דיגיטלית מהמחשב ( + )CTDכרטיס חכם 30% :הנחה.



ארכיב דיגיטלי  +כרטיס חכם 30% :הנחה.



תוכנת חתימה דיגיטלית להחתמת לקוחות מרחוק ( + )Wesignכרטיס חכם 30% :הנחה.

לקבלת פרטים נוספים מול חברת " 03-6443620 :"Comsignאו *8770
לתיאוםhttps://www.comsign.co.il/meeting-online :

בברכה,
יניב מאיר ,עו"ד
יועץ מקצועי ללשכה
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ירידות בשווקים :כך תנהלו את
תיק ההשקעות שלכם
סו”ב אסי קריטי מסביר למה חשוב להתאים את ההשקעה לצורכי הלקוחות ואיך סוכני הביטוח
יסייעו לכם בקבלת החלטה נכונה ומושכלת

ה

עולם רועש וגועש ויש לכך סיבות
רבות .הסיבה המרכזית בימים אלה היא
המלחמה בין רוסיה לאוקראינה .כדי
להישאר עם היד על הדופק בדקנו מהן ההשפעות
של מלחמות ואירועים היסטוריים על שוק ההון,
על מנת להבין מה יקרה לכסף שלנו.
הירידה הגדולה ביותר בשווקים חלה ביום
הראשון של אירועי ה־ 11לספטמבר  2001לאחר
ההתקפה על מגדלי התאומים בניו יורק .ביום
הראשון מדד  500החברות הגדולות בארה”ב
(ה־ )S&Pצנח ב־ .4.9%הירידות הגיעו עד
ל־ 11.6%לאחר כמעט שבועיים .אולם לאחר 31
יום בלבד השוק “החזיר” לעצמו את כל הירידות.
מהמקרה הזה וממקרים נוספים אנו למדים על
התנהגות השוק במקרה של עימותים בין מדינות.
כמובן שכל מקרה הוא שונה ,אבל במקרי לחימה
מאז  1941המסקנה העיקרית לניהול חיסכון ארוך
טווח :השוק מתאושש .לעיתים מהר משחושבים,
כמו במלחמת יום הכיפורים .אז זה לקח לנו שישה
ימים בלבד .במקרים אחרים ההתאוששות אורכת
יותר זמן ,כמו הפלישה של עירק לכווית ב־.1991
אז השוק התאושש לאחר  189יום.

התאמה לצרכים

בסופו של דבר ,בניהול חיסכון לטווח ארוך חשוב
שנתאים את ההשקעה לצרכים שלנו .אם הצרכים
שלנו משתנים ומטרת החיסכון לא משתנה – לא
כדאי לשנות מסלול השקעה .החלטה כלכלית
תחת ערפל הקרב היא לא יותר מהימור.
מה שאנחנו יודעים הוא שבסופו של דבר לא
משתלם לנסות לתזמן את השוק אלא דווקא לתת
לזמן להחזיר את הירידות .ה־ P&Sירד בכ־13%

המסקנה העיקרית בניהול חיסכון ארוך טווח :לזכור שהשוק תמיד מתאושש | צילוםshutterstock :

מאז החלו האיומים לפלישה לאוקראינה ,חודשים
ינואר־פברואר אופיינו בתנודתיות גבוהה והסתכמו
בירידות ,בחודש מרץ התנודתיות המשיכה אך
מרץ נסגר דווקא בעליות וצמצם בעלייה של .5%
ברור לנו כי השפעת המלחמה עדיין לא
הסתיימה ולכן אנו צפויים להמשיך ולראות
תנודתיות גבוהה בשווקים .התנודתיות תושפע
מכל אמירה או התקדמות במלחמה באירופה,
בדיוק כמו שהשוק הגיב לאיומי פוטין לסנקציות
במכירת הנפט לאירופאים .מן הצד השני ,של

אוקראינה ,הלחימה משפיעה על מחיר החיטה
בצורה משמעותית שגם גוררת אפקט פרפר
עולמי.
אז מה לעשות עם תיק ההשקעות שלנו?
קודם כל לוודא שהתיק אכן מתאים לצרכים
שלנו .אם אין תאריך יעד למימוש ההשקעה ,אין
סיבה לבצע שינוי במדיניות ההשקעה .אם יש
לנו יעד למימוש הכסף בטווח הנראה לעין כדאי
לוודא שהכסף מושקע ברמת סיכון נמוכה יחסית.
חשוב ללמוד מלקחי העבר ולא למהר לממש בזמן
ירידות .יציאה מהשוק משמרת את ההפסד.
אם יש צורך ממשי בסכום המוחלט אז אין
ברירה ,אך אם אין לזה צורך וההשפעה היא
מנטלית בלבד ,כדאי לקחת אויר ולהיוועץ
עם מנהל ההשקעות שלכם ,סוכן הביטוח
או המלווה הפיננסי שלכם .הם בעלי
המקצוע שיתאימו את התיק לצורך שלכם
ואמורים להכיר את המצב הסוציואקונומי
שלכם בצורה הטובה ביותר כדי לקבל
החלטה מושכלת.
הכותב הינו מתכנן פיננסי־פנסיוני,
חבר הוועדה לפיננסים בלשכה

אין באמור לעיל להוות תחליף ליעוץ או
שיווק השקעות.
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מעבדות לחרות – מהחמצה למיצוי
סו"ב מירב ג'והן ,יו"ר הוועדה הבינדורית בלשכה ,על השינויים הגדולים בעולם הביטוח
" ‰רק סוכנים שיאמצו את מודל שיתופי הפעולה יוכלו להנות מהמשך תזרים כלכלי,
ולא יוותרו מאחור"

חברי הוועדה הבינדורית .צילום :באדיבות לשכת סוכני הביטוח

ח

ג הפסח הינו אחד משלושת הרגלים,
אשר מזוהה עם סיפור יציאת מצריים
ויציאה מעבדות לחרות .גם בעולם
הצומח ישנה התחדשות ,פריחה ולבלוב ,והשם
חג האביב מעיד על המשמעות החקלאית של חג
הפסח ,שחל בעונת האביב ואשר בו מתחילים את
קציר התבואה הראשון – וליתר דיוק :את קציר
השעורים  -חלק מעדות המזרח נוהגות אף לברך
בברכת "שנה ירוקה" בחג הפסח.
לחג הזה יש המון סימבוליות ואנשים רבים
מאמצים אותם לחייהם ,בין אם בין אדם לאדם ,בין
אדם לילדיו ,למשפחתו ,ובין אם בעסקיו הפרטיים.
אני ברשותכם אעשה את האנלוגיה לעסק
הפרטי שלנו סוכני הביטוח  -זה זמן נהדר
לעשות ניעור שורות ולאוורר את מה שלא נחוץ
ולאמץ את מה שצריך .אז אם ברוח החג עסקינן -

צילום :בדיבות המצולם

"חמץ ומצה"
חמץ מלשון החמצה ומצה מלשון מיצוי .יש
אפשרות שאדם יחמיץ את כל חייו ולעומת זה
יש אפשרות שאדם ימצה את כל חייו על הצד
הטוב ביותר.

ׁשּותי
ּומ ְר ִ
יתי ֵ
מּב ֵע ֵרת ָח ֵמץ ִמ ֵּב ִ
חמץ ְּ -כ ֵׁשם ֶׁש ֲאנִ י ְ
צֹותי
ַאב ֶער ֶאת ָּכל ַה ְח ָמ ַ
ָּכְך ָ
ֶׁש ֶה ְח ַמ ְצ ִּתי ְּב ָׁשנָ ה זֹו ְּוב ָׁשנִ ים ֲא ֵחרֹות
ּזֹורם
ְּבתֹוְך נָ ָהר ָה ֶא ְפ ָׁש ֻרּיֹות ָה ָר ָחב ַה ֵ
רֹובה
ּומ ֶּ
ּומ ִהיר ֵ
ֶׁש ַהּכֹל ּבֹו זָ ִמין ָ
ַאּתה ׁ ֶש ָע ַשׂנִ י ַּדוְ ָקא ֵמ ַהּדֹור ַהּזֶ ה
מצה ָ -
ֶׁשּבחירּות ּבֹו ָרבֹות ֵמ ַה ִכיל
ּצֹורְך ִל ְהיֹות
ֶש ְמ ָכ ַרנִ י ַל ִּפּצּול וְ ַל ֵ
ְּב ָכל זְ ַמן
סוכנים ותיקים יקרים  -בואו נהיה בצד שימצה
את חייו ועסקיו ,שידע לזהות הזדמנויות וייקח
אותם בשתי ידיו  -יעשה ויצליח ויחיה את חייו
בצורה המיטבית עבורו ועבור עסקו.
אנו לקראת שינויים גדולים בעולם הביטוח ורק
סוכנים שיאמצו את מודל שיתופי הפעולה יוכלו
להנות מהמשך תזרים כלכלי ,ולא יוותרו מאחור.
כיו"ר הוועדה הבין דורית אני קוראת לכם
לבוא להיות חלק מהפרויקטים שלנו.
מטרת הוועדה לקשר בין הדור הוותיק והדור
הצעיר ,לרקום שיתופי פעולה פוריים עסקיים,
לזהות הזדמנות להשביח את הכנסות שני

הצדדים ,ותוך כדי התהליך מחזקים את הקשר
עם הלקוחות ,דואגים להם לכיסויים הביטוחיים
הנכונים להם נכון להיום ,ומעשירים את הידע
המקצועי של הסוכנים משתפי הפעולה על ידי
צוות ליווי עוטף מטעם הוועדה.
סוכנים וסוכנות מעל גיל  65חברי לשכה בואו
לממש את הזכות להיכנס לאחד מהפרויקטים
של הוועדה ,בהם תוכלו לתת ערך מוסף לעסק
שלכם וגם ללקוחות.
לפרטים אנא פנו אליי ,יו"ר הוועדה ,או לחברי
הוועדה :סגנית – סו"ב ציפי וילצ'ינסקי ,סו"ב חלי
דיין ,סו"ב אריק ורדי ,סו"ב אתי דמבו ,סו"ב שרון
הוד ,סו"ב אסף רג'ואן ונדאג לכם לחיבורים בעלי
ערך כלכלי ,רגשי ומקצועי.
רק אתם יכולים לקחת אחריות על העסק
שלכם ,ורק אתם יכולים להביא אותו צעד אחד
קדימה .מאחלת לכל אחד מאיתנו שידע לזהות
את ההזדמנות ,וימצה את כל הדרכים למנף עצמו
ואת עסקו.
בברכת חג פסח כשר לכולנו ושנה ירוקה.
הכותבת היא יו"ר הוועדה הבין דורית בלשכה
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האם פוליסת ביטוח תקפה כאשר
רישיון הנהיגה אינו בתוקף?
סוכני ביטוח עלולים להיקלע לסיטואציה שבה לקוחותיהם מעורבים בתאונת דרכים
עת רישיונם אינו בתוקף  ‰עו”ד ג’ון גבע על פסיקת בתי המשפט בסוגייה

ס

וכני ביטוח עלולים להיקלע
לסיטואציה שבה לקוחותיהם מעורבים
בתאונת דרכים עת רישיונם אינו
בתוקף .בנושא זה ,ניתן פסק דין חשוב בבית
משפט השלום בראשון לציון המבאר את ההלכות
שנקבעו בעניין תוקפה של פוליסת ביטוח בזמן
שרישיון הנהג בשלילה או שאינו תקף.
רקע :בפני בית משפט השלום בראשון לציון
הוגשה תביעה כנגד נהג ,אשר נטען כי פגע
באופנועו של התובע ,כנגד המבטחת וכנגד
החברה שבבעלותה הרכב שבו נהג הנתבע.
על פי הנטען בכתב התביעה ,עת נהג התובע
באופנועו פגע בו הנהג הנתבע ותוך כך הסב לו
נזקים .בעקבות תאונה זו ,הגיש התובע תביעה
כנגד חברת הביטוח המבטחת את הנהג הפוגע.
חברת הביטוח המבטחת את הרכב בביטוח חובה
וצד ג’ טענה כי הפוליסה לא חלה במקרה דנן.
לטענתה ,הנהג הנתבע ידע על כך שרישיונו
נשלל פעמיים ,פעם אחת ב־ 06.01.2016בשל
צבירת נקודות ופעם נוספת ב־ 09.02.2016בשל
אי ביצוע ריענון נהיגה .בהתאם לטענתה ,הגישה
חברת הביטוח תביעת צד ג’ כנגד הנהג הנתבע
וכנגד החברה אשר הרכב בבעלותה .לטענתה,
אילו אכן ייפסק כי האחריות מוטלת על הנהג,
אזי הנהג ו/או החברה הם אלה שצריכים לפצות
את התובע .לבסוף ,בהתאם לתדפיסי חברת
הדואר ,הוסיפה חברת הביטוח ,כי עולה שחמישה
ימים טרם התרחשות התאונה קיבל הנהג הנתבע
מכתב המעדכן אותו בדבר התלית הראשון.

התליית רישיון

צילום :דן אנד ברדסטריט ,באדיבות המצולםshutterstock ,

הנהג והחברה ,בעלת הרכב ,טוענים כי הוא
לא היה מודע לכך שרישיונו לא תקף .לטענתם,
בנובמבר  2015השלים הנהג שלילה קודמת
ובמשרד הרישוי נאמר לו שעליו לבצע נהיגה
מונעת כדי לחדש את הרישיון .הוא הוסיף ,כי
הוא ביצע את הקורס ורק לאחר התאונה התברר
לו שבטעות הוא נפסל כאילו הוא לא ביצע את
הקורס .לבסוף ,טען הנהג הנתבע כי לא ידוע לו
על מכתבים שקיבל מהרשויות המעדכנים אותו
בדבר התליית הרישיון.
לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בראיות,
קבע ביהמ”ש כי דין התביעה להתקבל וכי
פוליסת הביטוח אכן חלה במקרה זה.
בית המשפט פסק כי אין חולק על כך שיש
לפצות את התובע בגין הנזקים אשר נגרמו וכי
עיקר המחלוקת בפרשה זו היא סביב שאלת זהות
המפצה .נפסק ,כי נקודת המוצא היא כי הכיסוי

הביטוחי אינו נשלל ,אלא אם הנהג ידע בפועל
על הפסילה או ההתליה של רישיונו וזאת בהתאם
להלכה שנקבעה בבית המשפט העליון בע”א
 11924/05שומרה חברה לביטוח בע”מ נ’ עזבון
ממו ז”ל ( .)20.06.2007הנטל להוכיח כי הנהג
הנתבע ידע על פסילת והתליית רישיונו מונח
על כתפי חברת הביטוח בלבד .ככלל ,כאשר ישנה
ראיה על שליחת הודעה על פסילה או התליה
בדואר ,ודאי דואר רשום ,חלה חזקה לפיה הנמען
קיבל את ההודעה ,והנטל עליו להפריך אותה וזאת

המשפט העליון בע”א (מחוזי ת”א) 23016-04-15
הכשרה חברה לביטוח בע”מ נ’ טברלסי.
בית המשפט אף הוסיף כי גם אם נראה שהנהג
הנתבע פעל בזלזול מסוים בכל הנוגע לחובותיו
לפי דיני התנועה ,ולמצער לא ערך בירור מספיק
בנוגע לתוקף הרישיון שלו ,לא די בכך על מנת
להביא לשלילת הכיסוי הביטוחי .כפי שנפסק
בבית המשפט העליון בע”א  7602-06עזבון
נתנאל ג’ורג’ חאדאג’ג’ ז”ל נ’ סימה מלכה ,אין די
במודעות של המבוטח לנסיבות העשויות להביא

על הנהג להיות מודע באופן פוזיטיבי לכך שרישיונו נשלל

בהתאם לסעיף 57ג לפקודת הראיות .עם זאת,
כאשר דבר הדואר חזר עם התוצאה “לא נדרש”,
הרי שלפחות במקרים מסוימים די בכך כדי לקבוע
כי לא הוכחה ידיעה של המבטח.

ידיעת הנהג

במקרה זה ,מהתדפיסים מאתר הדואר עולה כי
נשלחו שלוש הודעות פסילה או התליה לנהג
הנתבע .אולם ,רק הודעת התליה אחת הגיעה
אליו בפועל .בהתאם למידע זה ,אשר הובא על
ידי חברת הביטוח ,היא לא עמדה בנטל המוטל
עליה להוכיח כי הנהג היה מודע לכך שהוא נוהג
ללא רישיון .בפסיקה נקבע כי מקום בו לא צורף
העתק של הודעת התליה עצמה ,נותרת חוסר
בהירות בעניין תוכן ההודעה .הדבר עשוי להביא
לקביעה כי לא הוכחה ידיעת הנהג על השלילה
גם אם יש אישור מסירה של ההודעה וזאת כפי
שהיה במקרה זה ובכפוף להלכה שנקבעה בבית

לשלילת רישיונו ,אלא עליו להיות מודע באופן
פוזיטיבי לכך שרישיונו נשלל וזאת המבטחת לא
הצליחה להוכיח.

נטל ההוכחה

תמצית ההחלטה של בית משפט השלום,
בהסתמך על הפסיקה של בית המשפט העליון:
דין התביעה להתקבל .חברת הביטוח היא זאת
שתישא בנטל הפיצויים .על מנת לשלול את
פוליסת הביטוח מנהג שנהג ללא רישיון תקף,
על חברת הביטוח להוכיח כי הנהג היה מודע
באופן פוזיטיבי לכך שהוא נוהג ללא רישיון תקף.
בנסיבות אלה ,חברת הביטוח לא עמדה בנטל ולכן
התביעה כנגדה התקבלה והמבטחת תישא בנטל
הפיצויים( .תא”מ (שלום רשל”צ) .)-06-16 16108
הכותב הוא יועמ"ש מחוזות המרכז ,השרון
וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

נבחר פה אחד!

עבור חברות וחברי לשכת סוכני הביטוח -
ביטוח השיניים הקולקטיבי של הראל.
ועכשיו אפשר להיכנס לקישור ולראות שיש
על מה לחייך
לפרטים נוספים

36081.11
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

הברוקר  WTWמזהיר:
התייקרויות של עד 200%
בפרמיות ביטוחי הסייבר

ב

צילוםshutterstock :

רוקר הביטוח הגלובלי  WTWמזהיר את רוכשי ביטוחי סייבר
לקראת התייקרויות משמעותיות בפרמיות ביטוחי הסייבר במהלך
הרבעונים הבאים .בנוסף ,מזהיר הברוקר כי מבטחים מסוימים יסרבו
לחדש ביטוחים אם מבוטחי הסייבר לא יעמדו בדרישות הבטיחותיות.
ההערכה שהפרמיות יזנקו בין  100%ל־ 200%בתקופה הקרובה .זה זינוק
דרמטי לעומת תחזית התייקרויות של  50%עד  150%באביב הקודם.
על פי  WTWהענפים הצפויים להתייקרות ניכרות בפרמיות ביטוחי
סייבר כוללים חברות רפואיות ,אקדמיה ,שירותים ציבוריים ,מפעלי
תעשייה ,מוסדות פיננסיים ,בנייה ,ענקי המדיה וחברות טכנולוגיה.
עליות בולטות בפרמיית ביטוח הסייבר צפויות בחברות וארגונים שלא
יצליחו להיערך בחומות הגנה כנגד מתקפות הסייבר.
הדו”ח מציין כי קביעת פרמיית הביטוח בפני מתקפות הסייבר מושפע
על ידי אמצעי האבטחה של המבוטחת .לכן ,החברות המבטחות יסתייעו
במומחים טכנולוגיים שיבחנו את אמצעי ההתגוננות של המבוטחים
ומרכיב זה ישפיע על קביעת גובה פרמיית הביטוח.

דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב ,סוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים
לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס .העבודה
במשרדי הלשכה בת"א .מייל לשליחת קו"ח ־
lishka@insurance.org.il
להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון  2חדרים כולל
חשמל ארנונה ₪ 2,400 :אפשרות לקבלת שירותי
משרד  /חיתום .לפרטים -יוסי 054-4890421
לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה
בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע
ולהשתלבות בסוכנות- 0505293836 .שאול בר
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד :שליטה מלאה ביישומי אופיס ,ידע
וניסיון בעבודת ניהול משרד ,ניסיון בביטוח יתרון.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת
קורות חיים ,psifas2021@gmail.com:טלפון
086289911
מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום
חיתום עסקים ,חיתום רכב ודירה .שתי אופציות:
 .1מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב
בסוכנות ביטוח .2 .ניסיון מיקום :תל אביב שכר:
במעמד הראיון תנאים טובים ,אווירה משפחתית,
משרד בוטיק ,קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות
להילה 052-6103771 -
מחפשים פקידת אלמנטרי ,ידע ברכב ודירות ,יתרון
לעסקים .דגש על תביעות וידע בהפקות .משרה מלאה
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה .להיות
בקשר מול אורית  0526444499קורות חיים למייל:
orits@shimshi.net
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני,
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך .אנו
נספק שירותי תפעול ,משרד ,תוכנות ותיאום פגישות.
קורות חיים למייל – ofir@mishorim-ins.co.il
אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות

נערכים לנזקים כבדים:
באוסטרליה מבטחים כנגד
מטר הברד

ב

אוסטרליה מתמודדים עם מטרים של ברד שגורמים לנזקים
משמעותיים .מבטחת המשנה  MAINSTAYפיתחה מכשיר
המאפשר לסוחרי המכוניות לדרוש כיסוי מפני נזקי הברד .המכשיר
שפותח מאפשר למדוד את גודל אבני הברד כדי לקבוע את גובה
הפיצויים שישולמו למבוטחים.
הגורם שדחף את מבטח המשנה למהלך הזה היה גודל אבני הברד,
הסביר המנכ”ל ,כך שאבני הברד בגודל  3סנטימטר ומעלה מזכים
את בעלי הרכבים בפיצוי .הוא הוסיף כי אבני ברד בגודל פחות מ־3
ס”מ לא גורמות לנזקים.
מכשיר מדידת אבני הברד ימוקם על גגות משרדי סוחרי הרכב.
המכשיר החדש כבר קיבל אישור תאגיד לויד’ס לאחר שנבחן על ידי
יחידת הפיתוח והחדשנות של לויד’ס.
בשנה החולפת החוף המזרחי של אוסטרליה חווה סערות ברד
רבות .השירות המטאורולוגי דיווח באוקטובר שסערת הברד בארעה
באותו חודש כללה אבני ברד בגודל  16ס”מ.

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

לוח הביטוח
דרושים
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וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון -
eyal@afikeyhon.co.il ,054-4276891
בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר .המשרד במודיעין.
יש חנייה .לפרטים 0528741331
michaele@b4-u.co.il
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד  -שליטה מלאה ביישומי אופיס;
ידע וניסיון בעבודת ניהול משרד; ניסיון בביטוח יתרון.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת
קורות חיים psifas2021@gmail.com :טלפון
086289911

שכירות משנה
משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל  2חדרים
בקומה  7המשרד פנוי מידי .פרטים אצל יהודה זכריה
0522604572
להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים
מרוהטים .אופציה לשרותי משרד0505293836 .
shaul@eretzbar-ins.co.il
כיתה  /חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה
בחיפה ,כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־ 40אנשים
(אופציה לרכישת ציוד שולחנות ,כיסאות ,מקרן ,מסך),
משרד צמוד ,מטבחון .אזור הצ'ק פוסט .כניסה מיידית.
לפרטים ניתן ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון
050־7727795
להשכרה עד  3חדרי משרד ,במשרדי סוכנות ביטוח
פנסיונית במרכז תל אביב .כולל כל השרותים
(אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה).
shaul@eretzbar־ina.co.il
להשכרה :חדר מרוהט עם ציוד מחשבים ,כולל ארון
קיר ,במשרד שמאים ברחוב תובל  ,22קומה  ,2רמת גן.
המשרד כולל מטבחון ,שירותים ,פינת ישיבה לעוזר,
פינת המתנה ₪ 2,500 .בחודש .במידת הצורך ניתן
יהיה לשכור גם חניה בבניין .למעוניינים נא לפנות
לראובן כפתורי 052־3586060

משרד מפואר כ  65מ"ר כולל  3חדרים  +אופן ספייס
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר  52ש"ח
למ"ר כולל אחזקהמעלית  +מזגנים 0508844442
ששון מאירי
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מחפשת לרכוש תיק
ביטוחחיים או אלמנטרי.המשרד במודיעין .סודיות
מובטחת.michaele@b4-u.co 0528741331 .
מיזוג ו/או ניהול ו/או מכירת תיק ביטוח חיים,
אלמנטרי ,פיננסים! תיק פעיל עם וותק של כ־ 40שנה.
משרדי בנס ציונה מנוהל מול מרבית חברות הביטוח,
כלל ,הראל ,הכשרת הישוב ,מנורה מבטחים ,מגדל,
הפניקס וכו’ ...תיק רווחי  ,הסכמים גבוהים ,החזרי
תשלומים שואף לאפס ,מוסר תשלום גבוהה ,תביעות
רכוש שואף לאפס!!! לפרטים  :סוכן הביטוח אלי
פחימה מנכ”ל ובעלים א.עידו סוכנות לביטוח ()2009
בע”מ פלאפון 0505665835
סוכן פנסיוני מחפש שיתוף פעולה עם סוכן ביטוח
אלמנטרי עופר לוין 0507214419
אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד
תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות
לביטוח-מוטי office@insisrso.com .0528151188
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים
טובים ,שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא
קפלן 0525690573
ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,
רכישה מלאה או שותפות ,אפשרויות תפעול ויצירת
פנסיה עתידית .לפרטים יש לפנות לערן 054־.2004455
סודיות מובטחתeran@bar .־ins.co.il

אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו ,שלא! אצלנו
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם
ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים .אם גם אתה
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש .ליצירת
קשר ותיאום פגישה ,אסף יגר 052־ 4241333המודעה
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
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 קרקסוני,
052־2944888
https://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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה אבי
טוויג על פטירת אימו

מיכל טוויג
שלא תדע עוד צער

ז"ל

