ביטוח

תחזית אופטימית

ופיננסים

מיוניק־רי :תעשיית הביטוח
העולמית תצמח בכ־4.5%
בשנתיים הקרובות
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קמפיין שוקה הותר
לפרסום  -הלשכה
שוקלת לערער

בית המשפט העליון קיבל בתחילת השבוע
את ערעורה של ביטוח ישיר והתיר את שידורי הקמפיין ‰
מיגל דויטש" :קמפיין 'שוקה' לא רק שאינו ראוי מבחינה
חברתית ,אלא הוא בלתי לגיטימי מבחינה משפטית"
עמוד 2

יונל כהן
מצטרף ליאנגו
יכהן כיו"ר
בהפניקס –
אשר יאנגו
צפויה לרכוש

לעשות סדר
בבלגן

כיצד ישתנה ענף הביטוח
בעידן הרחפנים?
| עמוד 11

על מי מוטלת
האחריות?

סוכן ביטוח ביקש
להפעיל פוליסת ביטוח
אחריות
מקצועית
בטענה כי
התרשל

דמי המסלקה

| עמוד 13

תעריף הפישינג יעמוד
על כ־ 18שקל

נהיגת אקראי
מה החוק אומר כאשר
עובד המוסך מבצע
תאונה עם הרכב
שלכם? סו"ב
מיכה אדוני
מסביר
| עמוד 12
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עמוד 3

חדשות הביטוח

קמפיין שוקה הותר לפרסום -
הלשכה שוקלת להגיש ערעור

בית המשפט העליון קיבל בתחילת השבוע את ערעורה של ביטוח ישיר והתיר את שידורי הקמפיין

רונית מורגנשטרן

ל
צילום מסך מקמפיין שוקה"

שכת סוכני ביטוח בוחנת הגשת בקשה
לדיון נוסף בהרכב מורחב על קמפיין
"שוקה" של חברת ביטוח ישיר .בתחילת
השבוע קיבל בית המשפט העליון את ערעורה
של חברת ביטוח ישיר והפך את החלטת בית
המשפט המחוזי מאפריל  ,2016שפסל לשידור את
קמפיין הפרסום וטען שיש בו לשון הרע .פסיקת
בית המשפט העליון ,בהרכב של שלושה שופטים
(השופט יצחק עמית ,בהסכמת השופטים מני מזוז
וענת ברון) קובעת ,כי אין בפרסומות הקמפיין
לשון הרע והתיר את שידורן .בנוסף ,חייב בית
המשפט העליון את לשכת סוכני ביטוח להשיב
הוצאות בסך  350אלף שקל שנפסקו לחובת ביטוח
ישיר על ידי המחוזי ,והוצאות נוספות של ביטוח
ישיר בסך  70אלף שקל .יש לציין כי הרכב מורחב
בבית המשפט העליון צפוי לכלול שבעה שופטים,
בהם שלושת השופטים שפסקו את פסק הדין.

שני כהן בקמפיין "שוקה"

לפני שנה פסל בית המשפט המחוזי את הקמפיין
לאחר שקבע שיש בו פגיעת לשון הרע בסוכני
הביטוח ,וכי הוא כולל מסרים מטעים וכוזבים לגבי
תפקידם .בפסק הדין בעליון השבוע נקבע כי "לא
זו בלבד שאין מדובר במצב עובדתי ,אלא שמדובר
במצג פארודי הנעשה על דרך ההגזמה ,כך שאין ולו
חשש שהצרכן הסביר יתייחס לדברים ברצינות“.
בהתייחסו לקביעת בית המשפט המחוזי כי
הקמפיין של ביטוח ישיר מהווה לשון הרע ,טען

השופט עמית ,כי "הקמפיין אינו מופנה כלפי סוכן
ביטוח ספציפי ויכול לפגוע לכל היותר בציבור
סוכני הביטוח ,המונה כתשעת אלפים סוכנים,
וככזה הוא אינו חייב באחריות על פי חוק איסור
לשון הרע".
בנוסף ,בהתייחסו לביקורת המחוזי על מסר
הקמפיין כי יש "להכחיד" את סוכני הביטוח,
קבע השופט עמית כי "בעולם של כלכלה
חופשית ,שאיפתו של גורם מסחרי להשתלט
על נתח השוק הרלוונטי ו"להכחיד" את מתחריו
היא לגיטימית ,ויהיו שיטענו כי מדובר בשאיפה
טבעית ומתבקשת .המחוקק ,בניסיונו להבטיח כי
"שדה הקרב" התחרותי לא יגלוש למחוזות בלתי
לגיטימיים ,התווה שורה של כללים .ואולם ,כללים
אלה לא נועדו לעקור מן השורש את שאיפתם של
שחקני השוק להשתלט על השוק ,שאיפה שהייתה
ועודנה ,שאיפה לגיטימית".

חופש הלגלוג :כמה הערות על פס"ד העליון
בעניין קמפיין שוקה
פרופ' מיגל דויטש מבקר את הכרעת העליון שהפך את החלטת המחוזי והתיר את פרסום
"קמפיין שוקה של " 9מיליון"
פרופ' מיגל דויטש

פ

סק הדין שנתן בית המשפט העליון בעניין
קמפיין הפרסום "שוקה" נגד סוכני ביטוח
(השופט יצחק עמית ,בהסכמת השופטים
מני מזוז וענת ברון) מהווה ניתוח משפטי מאלף,
מרתק ,יסודי וחד של רובדי הדין השונים והרקע
הרעיוני להם .השופט יצחק עמית ניתח כדרכו ,ביד
אמן ובדייקנות את השאלות המתעוררות.
בלי לגרוע כהוא זה מההערכה הרבה לפסק הדין,
דעתי היא ,על אף שהדבר אינו נקי מספקות ,כי
קמפיין "שוקה" (של " 9מיליון") לא רק שאינו
ראוי מבחינה חברתית ,אלא הוא גם בלתי לגיטימי
מבחינה משפטית.
ה"מפתח" המשפטי לתפיסה השונה הוא במידה
רבה ניתוח השלכות סעיף  4לחוק איסור לשון הרע,
על עילות תביעה מחוץ לחוק זה וסיווג מסרים

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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דוגמת אלה שבפרסומת הנדונה.
עסקינן בפרסומת המגחיכה בבוטות את סוכני
הביטוח ולועגת להם ,מציגה אותם כמיותרים,
כנהנתנים על חשבון הלקוחות ,כמיושנים
וכ"מאותגרים טכנולוגית" .הפרסומת מציעה
למבוטחים לעבור לביטוחים ישירים עם חברות
הביטוח הרלוונטיות.
עיקרי הקביעות בפסק הדין הם אלה :קמפיין
"שוקה" אמנם מהווה ככל הנראה לשון הרע על
סוכני הביטוח ,אך תובענה אזרחית אינה אפשרית
בהינתן סעיף  4לחוק איסור לשון הרע ,המאפשר
רק הגשת תובענה פלילית ,כאשר מדובר בלשון
הרע על חבר בני אדם ו/או על הציבור; הפרסום
אינו מהווה עוולה של תיאור כוזב לפי חוק עוולות
מסחריות ,בעיקר לאור כך שאין מדובר בהצגת

עובדות ,אלא בהבעת דעה בלבד.
בנוסף ,מדובר במסרים היתוליים על דרך הגוזמה,
אשר הציבור אינו נוטה לייחס להם משקל ממשי;
הפרסום גם אינו מהווה "שקר מפגיע" על־פי
העוולה (הצרה בהיקפה) הקבועה בפקודת הנזיקין.
בנוסף ,לא צמחה עילת תביעה מכוח דיני עשיית
עושר ולא במשפט ,בעיקר מחמת כך שהמדיניות
הגלומה בסעיף  4לחוק איסור לשון הרע ,הנזכר,
מהווה הסדר שלילי גם ביחס לתביעה מכוח דיני
עשיית עושר ולא במשפט.
הכותב הוא פרופסור מן המניין באוניברסיטת
תל־אביב ומשמש כיועץ במשרד עורכי הדין
מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל.
הטור המלא פורסם באתר גלובס

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :לייה שחף | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' 5977433־korenly1@gmail.com ,054

חדשות הביטוח

בשורה לסוכני הביטוח :תעריף הפישינג
במסלקה יוזל ל־ 18שקל
הממונה על שוק ההון הוזילה את התעריף המקסימלי של המסלקה
הפנסיונית עבור מידע חד פעמי מהגופים המוסדיים
רונית מורגנשטרן

מ

חוזר סופי שפרסמה אתמול הממונה
על שוק ההון ,דורית סלינגר ,עולה
כי התעריף המקסימלי של המסלקה
הפנסיונית עבור מידע חד פעמי (פישינג)
מהגופים המוסדיים יעמוד על  18שקל .יש
לציין ,שההוזלה הנוספת באה בעקבות לחץ
מצד לשכת סוכני ביטוח שהביא להוזלה של
 10%נוספים.
בטיוטת החוזר הראשונה נקבע תעריף
מקסימלי בסך  28שקלים לפעולה .בתחילת
מרץ  2017פרסמה הממונה תיקון והורידה את
התעריף ל־ 20שקלים .כאמור ,בחוזר הסופי
שפורסם אתמול המחיר ירד ל־ 18שקל .עם
זאת ,המחירים הקודמים ימשיכו לחול לגבי
פעולות לבקשת מידע חד פעמית מכלל הגופים
המוסדיים ,שבעל רישיון רכש מה־ 1בדצמבר
 ,2015אלא אם נקבע בהסכם בין הספק לבין
המשתמש כי במקרה של שינוי בהוראות החוזר

דורית סלינגר

המקורי יחולו ההוראות החדשות.
בדברי ההסבר לחוזר נמסר כי בסעיף
(4ב) שבחוזר המקורי פורטו שלושה תנאים
שבהתקיים אחד מהם יזוכה בעל הרישיון
במלוא הסכום ששילם" .לאחר בחינת אופן

יישום ההוראות נמצא כי מנגנון הזיכוי
כאמור אינו יעיל ועל כן ,אינו ממלא את
הייעוד שלשמו נוצר .כמו כן ,מכיוון שהזיכוי
מבוסס על מידע שנאסר על המסלקה לשמור
הוא אינו ניתן לבקרה .לפיכך הוחלט לבטל
את מנגנון הזיכויים ובמקביל להפחית את
המחיר המרבי עבור פעולה זו ל־ 18שקל",
נכתב בדברי ההסבר.
כמו כן ,כפי שכבר נקבע בטיוטה השנייה,
יופחת המחיר גם לאדם פרטי הפונה למסלקה
באופן עצמאי מ־ 40שקלים ל־ 20שקלים
לבקשת מידע .בנוסף ,שונה מחיר פעולת
העברת בקשת מידע בתדירות קבועה עבור
כלל לקוחותיו של בעל רישיון ,כך שהמחיר
המצוין בטבלה ,בהתאם לתדירות המבוקשת,
מהווה את התשלום בעד כלל המוצרים של
הלקוח בכלל הגופים המוסדיים ,במועד שבו
הועבר המידע.

בשירותי דרך
אין בערך רק

סוכן יקר ,מעתה ניתן לרכוש שירותי דרך וגרירה למשאית עד למשקל  15טון.
את השירות ניתן לרכוש דרך חברות הביטוח הבאות :מנורה ,מגדל ,כלל ,הראל,
ביטוח חקלאי ,הכשרה ,שומרה ,הפניקס ,שלמה ביטוח ,ק"ש חתמים וסקוריטס.

לפרטים פנה לחתם/ת בחברת הביטוח.
לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
*בהתאם לתנאי כתב השירות.
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קבוצת שגריר שירותי רכב בע״מ הנפח  ,8ת.ד 1715 .א.ת .חולון 5811701

חדשות הביטוח

מונה יועץ משפטי לרשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון

עו"ד ברוך לוברט מונה לתפקיד החדש לקראת הקמת לשכה משפטית ברשות ,במסגרת השינוי המבני בה

רונית מורגנשטרן

ל

אחר זכייתו במכרז לתפקיד ,עו"ד
ברוך לוברט מונה לתפקיד היועץ
המשפטי של רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון .מדובר בתפקיד חדש ברשות ,בדרך
להקמת לשכה משפטית ברשות העצמאית
במסגרת השינוי המבני בה.
לוברט גר בירושלים ,נשוי ואב לארבעה
ילדים .בשנים האחרונות הוא מכהן כסגן
בכיר ליועץ המשפטי של משרד האוצר.
לוברט החל לעבוד במשרד האוצר בשנת
 ,2006והוא בעל ניסיון רב במגזר הציבורי
בכלל ובתחומים הפיננסים בפרט.
בתפקידו האחרון עסק עו"ד לוברט בתחומי
אחריות שונים ,בהם שוק ההון ,רשויות
פיננסיות ,בנק ישראל ובנקאות ,משרדים
כלכליים ,רגולציה ,מכרזים והטיפול בחוק
הריכוזיות .בנוסף ,ליווה לוברט ועדות
וצוותים שונים שעסקו בנושאים פיננסיים,
ביניהם הוועדה להגברת התחרותיות במשק

עו"ד ברוך לוברט

("ועדת הריכוזיות") ,הוועדה לבחינת הסדרי
חוב בישראל ("ועדת אנדורן") ,הוועדה
להגברת התחרות בשירותים בנקאיים

ופיננסיים נפוצים ("ועדת שטרום") ואת
הצוות להסדרת הפיקוח על שירותים
פיננסיים מוסדרים ("צוות בריס") .לוברט
הוביל גם צוותי חקיקה שישמו את המלצות
הוועדות והצוותים שאותם ליווה משפטית.
לוברט חבר במליאת הרשות לניירות ערך
ובמועצה ובמנהלה של הרשות למלחמה
בסמים ובאלכוהול .בין השנים 2005-2002
כיהן כעוזר המשפטי של השופט יעקב טירקל
בבית המשפט העליון .ללוברט תואר ראשון
ושני במשפטים ,תואר ראשון במחשבים,
ותואר שני במנהל עסקים למנהלים ,כולם
בהצטיינות מאוניברסיטת בר־אילן.
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,דורית
סלינגר ,בירכה על המינוי ואמרה כי "מינויו
של עו"ד לוברט ליועץ המשפטי מהווה את
אבן הבסיס להקמת לשכה משפטית ברשות
שוק ההון העצמאית .אני בטוחה שברוך יעמוד
באתגרים שלפנינו בהצלחה רבה".

הצעת חוק בנושא תביעת שיבוב:

לאפשר לחברת הביטוח להגיש תביעה נגד צד
שלישי רק לאחר ששלחה לו התראה על כך
הגשת התביעה תתאפשר רק לאחר  30ימים ממועד השליחה כדי לאפשר לנוגעים בעניין להסדירו
טרם ההגעה לבית המשפט
רונית מורגנשטרן

ו

עדת הכספים תדון בשבוע הבא על הצעת
חוק של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה
גפני בנושא תביעות שיבוב שמגישות
חברות הביטוח כלפי צד ג'.
על פי ההצעה ,חברת הביטוח תוכל להגיש
תביעה נגד צד שלישי רק לאחר ששלחה לו
התראה על כוונתה ,ובחלוף  30ימים ממועד
שליחת התראה זו.
תקופת זמן זו נועדה לאפשר לחברת הביטוח
ולאדם השלישי להסדיר את סוגיית הפיצוי
או השיפוי מחוץ לכותלי בית המשפט .במקרה
שהתביעה הגיעה לבירור בפני בית המשפט
ומתברר כי חברת הביטוח לא שלחה לאדם
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השלישי התראה ,מוצע כי בית המשפט יוכל
להטיל עליה הוצאות בסכום שימצא לנכון.
בדברי ההסבר להצעת החוק נטען כי סעיף 62
לחוק חוזה הביטוח "מאפשר לחברות הביטוח,
לאחר ששילמו פיצוי למבוטח ,להיפרע כנגד
הפיצוי ממי שגרם לאירוע הביטוחי .לדוגמה:
בתאונת דרכים תפצה חברת הביטוח את הלקוח
שלה ,ולאחר מכן תדרוש את סכום הפיצוי מנהג
שאינו הלקוח שלה .תביעות אלו מכונות תביעות
שיבוב והנתבע בהן מכונה 'צד שלישי'".
חברי הכנסת מסבירים כי "הזכות שבסעיף
זה יוצרת תופעה שלילית ופוגענית כשחברות
הביטוח תובעות מעורבים בתאונה בבית

המשפט ,בלי להקדים ולברר את מידת אחריותם
לאירוע הביטוחי .התוצאה של תופעה זו היא
פגיעה משמעותית באזרחים שהיו מעורבים
בתאונה ואינם בהכרח אשמים בגרימתה ,אך
חסרים את המשאבים הדרושים כדי להתנהל
באופן נאות בבית המשפט .גם במקרה שנתבע
מודה באשמה באופן מלא או חלקי ,הפנייה
לערכאות תחייב אותו בהוצאות המשפט של
חברת הביטוח ,שלא היה נדרש לשלם אילו
התבררה עמו מראש מידת אחריותו" .יש לציין,
כי הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן
הכנסת השמונה עשרה על ידי חבר הכנסת אורי
אריאל.

מומחים
בביטוח
פנסיוני?
במיוחד עבורכם!
קורס תכנון פרישה למקצוענים
ממוקד

|

תכליתי

|

מקצועי

בין הנושאים הנלמדים:
ניהול
סיכונים
משפחתי

ניתוח
ובניית
תיק
נכסים

תכנון
פרישה
ומימוש
נכסים

מיסוי :נדל"ן,
פנסיה,
פיננסי,
פרישה

ירושות,
גירושין,
צוואות

 20מפגשים בני  6שעות אקדמאיות
מיועד לבעלי ותק של  6שנים ויותר בביטוח פנסיני
מחיר מיוחד לחברי לשכת סוכני הביטוח ולקוחות עדיף  + ₪ 6,500מע"מ

 | 073-7966655דרך משה דיין  52ת"א | adif@adif-college.co.il
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חדשות הביטוח

יונל כהן מצטרף לקבוצת יאנגו

כהן ישקיע  130מיליון שקל ויכהן כיושב ראש הפניקס  הרכישה מותנית באישור רשות שוק ההון

רונית מורגנשטרן

ק

בוצת דלק דיווחה לבורסה כי איש
הביטוח יונל כהן מצטרף לקבוצת
יאנגו הסינית ,המועמדת לרכישת
השליטה בחברת הפניקס ביטוח .על פי הדיווח,
קבוצת יאנגו הודיעה כי הגיעה להסכמה
עם כהן על צירופו לעסקת הרכישה ,כחלק
מגרעין השליטה של הגוף הרוכש תמורת
 130מיליון שקל .העסקה מותנית בקבלת כל
ההיתרים הרגולטוריים ואישור רשות שוק.
הצטרפותו של כהן לגרעין השליטה עשויה
להקל על מתן האישור.
אם תאושר העסקה ,כהן יכהן כיו"ר חברת
האחזקות וכיו"ר הפניקס ביטוח .קבוצת
יאנגו אף העניקה לו זכויות וטו בכל הקשור
להקפדה על כללי הממשל התאגידי בחברה,
כמו גם על כל סוג של עסקאות בעלי עניין.
בנוסף ,מהדיווח המיידי עולה כי הצדדים
סיכמו על "תקופת חסימה" של  15שנים
לפחות ,שבמהלכה מחויב כהן להישאר
כחלק מגרעין השליטה .לאורך כל התקופה
יכהן בדירקטוריון הפניקס רוב מוחלט של

כהן ,שכיהן בעבר כמנכ"ל מגדל
דירקטורים ישראלים בכירים .הסכם
ויו"ר מקפת ,תחת שליטתה של
השליטה אף מגדיר כי הפניקס לא
ג'נרלי האיטלקית ,וכן היה שותף
תוכל לבצע השקעות לא סחירות
בחברת הביטוח איילון ,ציין
מחוץ לישראל ,אלא באישור
כי החליט להשקיע סכום נכבד
הדירקטוריון או ועדת הביקורת.
מכספו ולהיכנס לגרעין השליטה
השקעה אסטרטגית
בהפניקס ,לאחר משא ומתן ממושך
מאוד שניהל עם קבוצת יאנגו ובחינה
יו"ר קבוצת יאנגו ,טנגג'ייאו לין,
יונל כהן
של עסקי הפניקס" .הפניקס מנוהלת
הביע הערכה רבה על הצטרפותו של
כהן לגרעין השליטה" .אין לי ספק כי כהונתו היטב ונוכחתי כי לקבוצת יאנגו חוסן פיננסי
בעבר בראש חברת הביטוח הגדולה בישראל מרשים .יש לה רצון ויכולות לפתח עסקים
תסייע להפניקס להמשיך ולשגשג גם לאחר חדשים בתחומי הפיננסים ,להשקיע משאבים
העברת השליטה" ,אמר לין וביקש להדגיש רבים בהגברת כושר התחרות של הפניקס,
כי קבוצת יאנגו מכבדת את ההליכים ולאפשר לה לפתח שירותים דיגיטליים
הקפדניים שמבצעת רשות שוק ההון לפני מתקדמים ביותר לרווחת מבוטחיה" ,אמר כהן.
שהיא מאשרת את העברת השליטה" .קבוצת "הסכם גרעין השליטה כולל מנגנונים מוגדרים
יאנגו פועלת בצורה שקולה ואחראית זה יותר היטב במבנה הממשל התאגידי של הפניקס,
משני עשורים .אנו רואים בהפניקס השקעה באופן שמבטיח את כספי המבוטחים והחוסכים
אסטרטגית ולפיכך אנו לא רואים ברגולציה הישראלים – והכל תחת הרגולציה הישראלית
מטרד ,אלא כלי ניהולי חשוב ומשלים הקפדנית ,שתמשיך לחול על הפניקס בדיוק
להבטחת יציבותן של החברות שלנו לאורך כפי שהיא חלה על כל חברת ביטוח או מוסד
פיננסי ישראלי אחר".
זמן".

"נזקקתי לקבלת טיפול רפואי במהלך שהותי בארה"ב.
הטענת הכרטיס בוצעה באופן מיידי ,ללא בירוקרטיה
והכל תקתק כמו שכתוב .היה פשוט תענוג לקבל
מהם שירות".
המבוטחת :קארין עסיס
ישוב :תל אביב
סוכן :דורון הורנפלד

משתמשים בכרטיס ,בלי להוציא כסף מהכיס!

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע״מ | החברה המבטחת  -הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.
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החיבור
שלנו יחד

קורס תכנון פרישה מורחב
לחברי לשכת סוכני ביטוח
ולקוחות עדיף
 30מפגשים בני  6שעות אקדמאיות
לבעלי רישיון בביטוח פנסיוני מחיר מלא  + ₪ 11,500מע"מ
מחיר מיוחד לחברי לשכה ולקוחות עדיף  + ₪ 8,800מע"מ

 | 073-7966655דרך משה דיין  52ת"א | adif@adif-college.co.il
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

תחזית אופטימית :תעשיית הביטוח העולמית תצמח
בכ־ 4.5%בשנתיים הקרובות

מ

בטחת המשנה האירופית הגדולה מיוניק־רי מציגה תחזית
אופטימית בנוגע לתעשיית הביטוח בשנתיים הקרובות.
כלכלני החברה סבורים כי תעשיית הביטוח בעולם תצמח בשיעור
של כ 4.5%-בשנה במהלך השנים  2017ו־.2018
לפי התחזית של מיוניק־רי ,ההכנסות מפרמיות ביטוח יגדלו השנה
בהתאם לשיעור הצמיחה של כלכלת העולם ,אבל בשנת 2018
תירשם צמיחה ריאלית של  .3%למעשה ,פרמיות הביטוח יגדלו בכל
אחת מהשנתיים הקרובות יותר מאשר במהלך השנים האחרונות
(כ־ 2%לשנה).
במיוניק-רי מייחסים את השיפור במצב תעשיית הביטוח לגידול
הצפוי בכלכלת ארה”ב והגידול בצמיחה של השווקים המתפתחים,
שיקזזו גורמים שליליים כהאטה בצמיחה של סין .לפי התחזית של
מבטחת המשנה הגדולה ,כלכלות השווקים המתפתחים ,וכן ברזיל
ורוסיה ,צפויות לרשום צמיחה משמעותית בביטוחי רכוש ואסונות.
כלכלני מיוניק־רי מציינים כי ביחס לביטוחי החיים ,הגידול
בפרמיות סקטור זה יהיו בעיקר במדינות אסיה ודרום אמריקה .סך

גידול בצמיחת השווקים המתפתחים

הפרמיות בביטוחי החיים יגדלו בשיעור של  8.5%בשנתיים הקרובות.
במדינות המתועשות לעומת זאת ,תהיה פגיעה בסך פרמיות ביטוחי
החיים עקב שיעורי הריבית הנמוכים המתמשכים.

טייקון ביטוח מיליארדר
החליט להתמודד בבחירות
לפרלמנט הבריטי

ה

פתעה בבחירות הכלליות לפרלמנט הבריטי שיתקיימו ב־8
ביוני .טייקון הביטוח ,המיליארדר ארון בנקס ,החליט להתמודד
בבחירות הקרובות ,וזאת מכיוון שהוא רוצה להחליף את דאגלס
הרסוואל ,איש מפלגת  UKIPאשר הובילה את המערכה ליציאת
בריטניה מהאיחוד האירופי.
בנקס הקים את חברות הביטוח  Goskippyו־.Southern Rock
שתי החברות תופסות נתח משוק הביטוחים בבריטניה.
בנקס מימן חלק ניכר מהוצאות המסע ליציאת בריטניה מהאיחוד
האירופי שניהלה מפלגת  .UKIPמעריכים כי הוא תרם סכום של כ־6
מיליון ליש”ט .הוא פגש את דונאלד טראמפ מיד לאחר שנבחר לנשיא
ארה”ב .המשימה שעומדת בפני בנקס היא לשכנע את מחוז הבחירה
של הרסוואל לבחור בו ,למרות שהוא תושב בריסטול ולא מכיר את
העניינים המעסיקים את תושבי המחוז .הוא יצטרך תוך חודש וחצי
ללמוד את הנושאים המעסיקים את התושבים ולזכות בתמיכתם.

צילוםfotolia :

הפתעה בבחירות הכלליות לפרלמנט הבריטי
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המנכ”ל החדש יצטרך להחזיר את החברה לרווחיות

ענקית הביטוח רוצה
שינוי AIG :מחפשת
מנכ”ל חדש

ח

ברי מועצת המנהלים של ענקית הביטוח  AIGעוסקים
בחיפוש מנכ”ל חדש ,שיחליף את מנכ”ל החברה ,פיטר
האנקוק .הדירקטורים רוצים שהמנכ”ל החדש יוביל את ארגונה
של החברה מחדש והחזרתה לרווחיות.
אחד המועמדים המובילים לתפקיד הוא בריאן דופרולט ,מנכ”ל
חברת המילטון .המועמד בן ה־ ,69כיהן בעבר כסגן המנכ”ל
האגדי של  ,AIGמוריס גרינברג ,ובמהלך השנים האחרונות הוא
ניהל חברות ביטוח.
מעניין לראות ש־ AIGשקלה לאחרונה את האפשרות של
רכישת חברת המילטון .עתה היא תצטרך להחליט אם להפקיד
בידי מנכ”ל המילטון את ניהול  AIGוסיכוייו לזכות באמון
המשקיעים בכלל וחברי מועצת המנהלים בפרט .הוא גם יצטרך
לגייס אנשי ביטוח מנוסים כדי לחזק את הצמרת הניהולית ,אשר
הידלדלה עקב פרישת מנהלים בחברת הביטוח.

 ‰מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰ office@rbmedia.co.il

סוכן צעיר

"סוכן הביטוח הוא איש הסוד
והשקיפות המלאה של הלקוח"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו ‰
השבוע :סו"ב מעין משיח ,סוכנת עצמאית בסוכנות “איכויות״ ביישוב אזור

רונית מורגנשטרן
גיל – 28
מצב משפחתי – רווקה
ותק במקצוע –  3שנים .תחומי התמחות :ביטוח
פנסיוני ,חיים ובריאות .בעלת תואר ראשון
במנהל עסקים
מה עשית לפני שהפכת לסוכנת ביטוח?
"מיד עם שחרורי מצה"ל הצטרפתי לחברת
ביטוח הראל בתפקיד רפרנטית סוכנים בביטוח
חיים".
למה בחרת לעסוק בתחום?
"במסגרת עבודתי בהראל ,הכרתי לעומק את
עולם הביטוח והוא מאוד מצא חן בעיניי .כחלק
מתהליך הצמיחה בתוך חברה גדולה ,נפגשתי
עם מנהלים ואנשי מקצוע שעזרו ועודדו אותי
ללמוד את התחום באופן מקצועי .במקביל,
גיליתי שקיים חוסר ידע בקרב רבים לגבי תחום
הביטוח .אנשים לא אוהבים לדבר על ביטוח
מאחר וזה תחום שהם אינם שולטים בו ונוהגים
להאמין ש'להם זה לא יקרה' .הם מבטחים
מה שנראה להם חשוב ,אבל לא מבטחים את
מה שחשוב באמת .הם לא דואגים לעצמם
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סו"ב מעין משיח

ולמשפחתם לזמן שבו צריך את הביטוח ,כי הם
מפחדים לדמיין את הרגע .היה לי חשוב ועדיין
חשוב לי ליידע אותם בחשיבות הנושא".
איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"אני רואה את עצמי כסוכנת ביטוח ותיקה,
עם ניסיון עשיר שנרכש במשך השנים .אנהל

סוכנות ביטוח בה אדריך ואסייע לסוכנים
בתחילת דרכם".
איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"רבים ממהרים להספיד את סוכני הביטוח,
אבל זה רחוק מאוד מלהתקיים .סוכן הביטוח
הוא איש הסוד והשקיפות המלאה של הלקוח,
בדיוק כמו רואה חשבון או עורך דין .מחשבים
ואלגוריתם אוטומטי לא יכולים להחליף את
סוכן הביטוח .אנשים רוצים אדם מולם בעת
צרה ,ולכן הם מחפשים בדמות הסוכן ,מעבר
לאיש מקצוע ,גם מישהו שיוכלו לחלוק איתו
דאגות ולהתייעץ עמו".
איזה טיפים את יכולה לתת לסוכנים צעירים
כמוך?
"לבחור מנטור מתחום הביטוח עם ערך מוסף
שילווה אותם בתחילת דרכם המקצועית זה לא
קל ,אך בהחלט משתלם .בנוסף ,חשוב ליצור
שיתופי פעולה עם אנשים מקצועיים שיכולים
לקדם אתכם למטרה .ומעל הכל – יושר ,הגינות
ושקיפות מול הלקוח .חשוב לשים את עצמכם
בדמותו".

ביטוח בעולם

ערפול בשחקים :מדוע תעשיית הביטוח
אינה מוכנה לעידן הרחפנים?

ההגדרות המשפטיות של חברות הביטוח לגבי רחפנים מעורפלות ומובילות למאבקים משפטיים
יקרים וארוכים  ‰החדשות הטובות  -יותר מדינות בארה"ב מחוקקות חוקים שיעשו סדר בתחום

קרייג קזאזה ,פורבס

ס

מכו על תאונה מסקרנת שמעורב בה
מגש פיצה שנפל כדי להדגיש כיצד
מעורפלות ונמצאות מאחור חברות
הביטוח בארה”ב ,כאשר מדובר ברחפנים .המקרה
הזה התרחש בניו המפשייר ,שם רחפן שהעביר
משלוח של פיצה נפל על אדם ומכוניתו .כאשר
הפיצרייה נתבעה עבור יותר מ־ 300אלף דולר,
חברת הביטוח של המסעדה סירבה לגבות את
התביעה מאחר שמדיניותה לא כוללת חבות
עבור כל התאונות שמערבות “כלי טיס” .לרוע התייחסות בעייתית
אם רחפנים הם לא כלי טיס באופן טכני ,חברות
מזלה ,הפוליסה שלה לא כללה “רחפנים”
בהגדרת כלי טיס ,ולאחר קרב משפטי ארוך ,בית הביטוח ייאלצו להתייחס לתביעות שכוללות
המשפט העליון בניו המפשייר אילץ
את חברת הביטוח לשלם את התביעה.
החברה הזו לא לבד במערכה .חברות
ביטוח הראו סימנים קלושים של אימוץ
מהיר מספיק של הרחפנים ,שמתפשטים
במהרה גם ככלים מסחריים וגם
כמכשירי פנאי ,עם נושאי חבות
הדרך לפתרון
שעולים במקביל לפופולריות שלהם.
כדי להפחית את חוסר הבהירות
כאשר מספר הטיסות ממשיך לגדול,
מסביב לחבות הרחפנים ,חברות הביטוח
אי הבהירות הזו מצד חברות ביטוח
צריכות לכלול שפה בהירה יותר בתוך
יכולה להפוך לחוויה לא נעימה
הפוליסות שלהן ,או להציע מוצרי
ואף יקרה באופן פוטנציאלי ,עבור
ביטוח נוספים עבור בעלי הרחפנים.
המבטחים והלקוחות שלהם .לתעשיית
מבטחים יכולים לבחור לא לכסות
הביטוח יש חשוב להגדיר מהו ‘רחפן’
רחפנים שגדולים יותר מגודל מסוים
במדיניות שלה ,כמו גם לציין באופן
ברור יותר מה מכוסה ומה לא בהקשר  43מדינות בארה"ב העבירו חוקים או ממתינות לחקיקה בנושא הרחפנים
– בדומה לכך שהם לא יבטחו בעלים
שיש להם סוגים מסוימים של כלבים.
זה.
אף אחת מפוליסות ההשכרה או הבעלות אותם כמו כל נושא חבות אחר .המשמעות היא המבטחים גם יכולים לומר במפורש שהם לא
האמריקאיות שניתחתי לא מציינת במפורש שכאשר תביעה מובאת לפתחם ,למבטחים תהיה ייקחו שום תיק שמעורב בו רחפן עם מצלמה,
“רחפנים” ,או אפילו את השמות הטכניים שלהם .נטייה לכסות את התביעה ,כל עוד השימוש כדי להימנע מחוסר הבהירות שסובבת סביב
לעומת זאת ,צורות אחרות של תחבורה ,כמו ברחפן היה חוקי וכל נזק שקרה בעקבותיו לא חוקי פרטיות.
דרך נוספת יכולה להיות הצגה של “הסמכות”
אניות ומכוניות גולף ,מקבלות ציון מפורש היה מכוון.
למרבה הצער ,החוקים הפדרליים שמפוקחים עבור רחפנים ,שמהוות תוספת לפוליסה
בפוליסות .בעלי פוליסה יידעו באופן חד משמעי
מה יקרה במקרה שמעורבת בו ,לדוגמא “סירה על ידי רשות התעופה הפדרלית ( ,)FAAלא המרכזית שלכם ,ומעניקה כיסוי רחב יותר עבור
עם מנוע פנימי שגדול יותר מ־ 50כוחות סוס” ,תמיד ברי יישום לסיטואציות שסובבות את נכסים או אירועים מסוימים .בדיוק כפי שחברות
מאחר שזה כתוב במפורש בתוך הפוליסה .לא החבות בתחום הרחפנים .חוק פדרלי אחר אוסר מציעות הסמכות עבור תכשיטים ,המבוטחים
נמסר לנו מה יקרה אם רחפן יעבור משקל מסוים טיסה מעל אצטדיונים כשעה לפני ואחרי אירוע יוכלו לרכוש את ההסמכה שמעניקה להם כיסוי
של  NFL ,MKBאו  .NCAAמקרה לדוגמא חבות נרחב יותר כאשר מדובר ברחפנים שלהם.
או יטוס במהירות מסוימת ויפגע באדם.
נכון ,שינוי פוליסות ביטוח והוספת מוצרים
הדבר שהכי קרוב לרחפנים ברוב הפוליסות הוא תאונה במשחק פוטבול של אוניברסיטת
הוא הוראה שמחריגה את כל הפציעות והנזקים ויסקונסין ,בה רחפן נראה מרחף מעל אזור חדשים לא יכולה להיעשות בהנפת יד .זה עשוי
מאופרציה של “כלי טיס” .יחד עם זאת ,ההגדרה הסטודנטים בסוף המשחק .אם בעלי הרחפן לקחת שנים ליישם באופן מלא שינויים ,אך
של “כלי טיס” בפוליסות האלו היא לא כוללנית .במקרה הזה היו פוגעים במישהו ונתבעים ,חברת הדבר החשוב הוא שהמבטחים מזהים את האיום
עבור המבטחים“ ,כלי טיס” הוא “כל כלי שנמצא הביטוח בוודאי לא היתה מגנה עליהם מאחר הגובר ,ויהיו מוכנים כאשר יותר ויותר רחפנים
בשימוש ומעוצב עבור טיסה ,מלבד מודל של שהם לא צייתו לחוקים שקבעה רשות התעופה ימלאו את השניים בשנים הבאות.
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כלי טיס או כלי טיס למשחק שלא נמצא בשימוש
לנשיאת אנשים או מטען”.
כך ,בעיני חברת הביטוח רחפן הוא לא כלי טיס.
אבל כפי שבית המשפט בניו המפשייר הראה,
אם פוליסות לא מציינות במפורש החרגה זאת,
הן עדיין יהיו נתונות לתביעות שנעשו על ידי
מחזיקי פוליסות – למרות שאלו ייאלצו לעשות
זאת קודם כל תוך מאבק משפטי יקר וארוך.

הפדרלית .חוקים אחרים כוללים את אלו
שאוסרים על טיסה ליד שדות תעופה ,בסיסים
צבאיים ,או ליד אירועים שכוללים זיקוקים.
החוקים בכל מדינה בארה”ב מפורשים יותר
מבחינת מה שהם מאפשרים ולא מאפשרים
לרחפנים .בסך הכל 43 ,מדינות בארה”ב העבירו
חוקים או ממתינות לחקיקה שכוללת רחפנים,
כשרק ל־ 13מתוך  43המדינות הללו יש חוקים
שמפקחים על הפרעות לפרטיות שמערבות את
כלי הטיס.
הישענות על החוקים כדי לפתור את הסוגיה
תוכל לעבוד אם טיסת רחפן היתה נחשבת
לצורה מעורפלת של תחבורה .יחד עם
זאת ,עם תחזית של  7.1מיליון רחפנים
באוויר עד  ,2025ניהול מאבק משפטי
בכל פעם שרחפן פוגע במישהו או
מרגל אחריו תיצור כאוס חוקי מוגזם
ואי בהירות.

רגע משפטי

מה כולל כיסוי ביטוח לנוהג אקראי ברכב?
האם פוליסת הרכב מכסה מקרה של תאונה בה עובד מוסך,
חניון או מכון שטיפה שנהג ברכב המבוטח?

סו"ב מיכה אדוני

ב
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אחד הימים הכניס יורם
(שם בדוי) את מכוניתו
למתקן שטיפת רכב .מיד
לאחר היציאה ממתקן השטיפה,
בעת שעובד המקום נהג במכונית,
פגעה המכונית של יורם ,שנהג בה
עובד מתקן השטיפה ,ברכב שבא
במהירות מצד ימין .נגד יורם ועובד
מתקן השטיפה הוגשה תביעה על
נזק לצד שלישי.
יורם הגיש תביעה לחברת הביטוח
בה היה מבוטח בביטוח מקיף וביקש
לקבל את תגמולי הביטוח ,אך
חברת הביטוח סירבה לשלם את
בחברת הביטוח טענו כי הנוהג האקראי חייב להיות מעל לגיל 30
הנזק המקיף של יורם וגם את הנזק
לצד השלישי בטענה כי בהתאם
לטעמו ,חברת הביטוח מתנכלת לו ועושה הכל
לגילו של מי שנהג ברכב בעת
התאונה ,הוא נחשב לנהג צעיר ,ואילו לטענת כדי לא לשלם לו את תביעתו ,בטענות שונות
מנהלת התביעות ,בפוליסת הביטוח קיימת ומשונות .לאחר שהשופט שמע את כל העדויות
הגבלה לפיה גיל הנהג המורשה צריך להיות על נסיבות התאונה ,הוא הגיע למסקנה כי
מעל  .30יורם הביא לתשומת ליבה של מנהלת  90%מהאשמה לתאונה נופלת על עובד מתקן
מחלקת התביעות כי בפוליסה נכתב ש"יש כיסוי השטיפה שנהג ברכב ולא נתן זכות קדימה לרכב
ביטוחי לנהיגת אקראי של הרכב" ,ולכן על שבא מצד ימין ,ו־ 10%הנותרים הינם רשלנות
תורמת של נהגת הרכב ,צד ג' שנפגע ,כיוון
חברת הביטוח לשלם את שני הנזקים.
מנגד ,בחברת הביטוח טענו כי הנוהג האקראי שנסעה במהירות גבוהה מדי ולא התאימה עצמה
חייב להיות מעל לגיל  ,30בהתאם לתנאי לתנאי הכביש.
הפוליסה ,ולכן לא נשלם את התביעות .בעל
הרכב הגיש תביעה בבית המשפט בראשון סעיף על
בהתייחס לשאלה האם חברת הביטוח חייבת
לציון ,בפני כבוד השופט יחזקאל קנר .המחלוקת
הסבוכה בין הצדדים בבית המשפט עלתה לטונים לכסות את נזקי התאונה מכוח פוליסת ביטוח
צורמים מצד התובע ,שהיה נסער ומאוכזב מאוד המקיף שיש בידי המבוטח ,מצא השופט כי סעיף
מחברת הביטוח ,וטען שהוא מתנהל למופת ,נהיגת האקראי בפוליסה נותן כיסוי לנהיגת
שילם את פרמיות הביטוח באופן קבוע במשך אקראי על ידי עובד שטיפת הרכב ,המוסך או
החניון במסגרת עבודתם .אין ספק ,קבע השופט,
השנים ומעולם לא תבע את חברת הביטוח.
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אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
בקליק

דירה
בקליק

הכותב הוא יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכת סוכני
ביטוח

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b13627/16573

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

כי נהיגתו של עובד מתקן השטיפה
בהעברת הרכב ממתקן השטיפה
למקום הניקוי של כלי הרכב ,נכנסת
בגדר הגדרה זו של נהיגת אקראי.
לעומת זאת ,נציגי הפניקס טענו
כי קיים סעיף בפוליסה המגביל את
גיל הרשאים לנהוג ברכב .בנוסף,
לטענתם כתוב בפוליסה במפורש
כי גיל הנהג המורשה צריך להיות
בן  30ומעלה ולכן זה חל גם על
נהיגה באקראי.
השופט קיבל את קיומו של הסעיף
בפוליסה אך טען כי הוא לא נחשב
סעיף על ,ואינו גורע מהסעיף
המכסה נהיגת אקראי .אין לצפות
מהמבוטח או בעל הרכב כי יהיה
אחראי לבדיקת גילו של עובד
מוסך ,עובד חניון או עובד במתקן של שטיפת
מכוניות המסיע את רכב המבוטח ,בנסיעות
קצרות לצורך פעולות הנעשות במקום.
מעבר לכך ,השופט הוסיף כי אילו הפרשנות
של חברת הביטוח הייתה נכונה ,וגם גיל הנהג
שנהג ברכב ועשה את התאונה היה מעל לגיל
 ,30לא היה צורך במקרה הזה להפעיל את
סעיף האקראי ,כי הפוליסה כיסתה ממילא כל
נהג מעל לגיל  .30גם נהיגת אקראי היא נהיגה
ברשות בעל הרכב .כלומר ,סעיף נהיגת האקראי
קיים בין היתר גם כדי לבטל את המגבלה של
גיל הנהג .בסופו של דבר השופט פסק כי על
חברת הביטוח לשלם את מלוא התביעה ,למרות
ההגבלה הקיימת בפוליסה.

רגע משפטי

האם ביטוח אחריות מקצועית חל על
נזקים שהמבוטח גרם לעצמו?
סוכן ביטוח הגיש תביעה נגד איילון חברה לביטוח לאחר שסירבה לקבל
את בקשתו להפעיל פוליסת ביטוח אחריות מקצועית
עו"ד ג'ון גבע

ב
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בית משפט השלום בהרצליה
נדונה תביעתו של פלוני כנגד
איילון חברה לביטוח בע"מ.
התובע הינו סוכן ביטוח במקצועו
המחזיק בבעלותו סוכנות ביטוח.
באחד הימים התרחשה תאונת דרכים
בין רכבו של התובע ,כשבתו נהגה בו,
לבין רכב אחר ,שבעקבותיה נגרמו
נזקי רכוש שונים .מבטחת הרכב
האחר שילמה למבוטח שלה תגמולי
ביטוח בעקבות נזקי התאונה ,ובתוך
כך הגישה תביעת שיבוב כנגד התובע
ובתו .בסופו של יום הגיעו הצדדים
להסדר ,כשהתובע טען כי סך הכספים
שנאלץ להוציא בעקבות התאונה
מסתכמים בסכום של כ־ 55,000שקל.
התובע ציין כי רכבו היה מבוטח
במשך מספר שנים בחברת ביטוח
מסוימת אך לדבריו הוא התרשל
בחידוש הפוליסה ובעת התאונה
רכבו לא היה מבוטח .עם זאת ,התובע התובע טען כי התרשל בחידוש הפוליסה כלפי בתו
החזיק בפוליסת ביטוח אחריות
מקצועית תקפה ,אשר הונפקה לו על ידי מקצועית היא סוג של ביטוח אחריות ,והיא
הנתבעת .לפיכך ,התובע פנה לנתבעת וביקש נועדה לכסות מקרה רשלנות מקצועית של
להפעיל את פוליסת האחריות המקצועית המבוטח ,אשר גרמה נזק לצד שלישי .סעיף 65
בטענה כי הוא התרשל בחידוש פוליסת הרכב לחוק חוזה הביטוח ,שמצוי בחלק שעוסק בביטוח
כלפי בתו ,שהינה צד שלישי .לבסוף ולאחר אחריות ,קובע כי "בביטוח אחריות חייב המבטח
שדרישתו של התובע לא נענתה ,החליט לשפות בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי
האחרון להגיש תביעה לבית המשפט בשיעור להיות חייב בה לצד שלישי" .בהקשר זה צוין כי
"צד שלישי" פירושו הקודקוד השלישי במשולש
סך הכספים שנאלץ להוציא בעקבות התאונה.
מבטח־מבוטח־צד שלישי .לפיכך ,לא ניתן להסיק
ביטוח רשלנות מקצועית
כי המבוטח הינו גם הצד השלישי" .אין לומר כי
הנתבעת טענה ,בין השאר ,כי אין לקבל את ביטוח רשלנות מקצועית יכסה את רשלנותו של
פרשנותו של התובע לפיה ביטוח אחריות המבוטח כלפי עצמו" ,נכתב בפסק הדין.
בית המשפט הוסיף כי במקרה דנן התובע לא
מקצועית כולל גם רשלנות של המבוטח הגורמת
נזק כלפי עצמו .לשיטתה ,פוליסת האחריות ערך ביטוח לרכב שבבעלותו ברשלנותו ,והנזק
המקצועית חלה רק כאשר צד שלישי נפגע נגרם למעשה לרכבו שלו ולא לרכב של בתו.
כתוצאה מרשלנות המבוטח – ואדם לא יכול בית המשפט קבע את המסקנות הללו בהסתמך
להיות צד שלישי של עצמו .עוד נטען ,כי התובע על מספר דברים .ראשית ,התובע הוא שהגיש
היה בעל הרכב אף על פי שבתו עשתה בו שימוש את התביעה ולא בתו ,בטענה שנגרמו לו
נזקים כצד שלישי ,להבדיל מהטענה שהנזקים
בפועל.
שמות באי כוח הצדדים לא נזכרו בפסק הדין נגרמו לבתו .שנית ,מהמסמכים שהוגשו לבית
אשר ניתן באפריל  ,2017בהיעדר הצדדים ,מפי המשפט עלה כי התובע הוא הבעלים הרשום
של הרכב .נוסף על כך ,בתו של התובע נמנעה
כבוד השופט יוסי ברכיה.
בית המשפט ציין תחילה כי פוליסת אחריות מלהעיד בהליך המשפטי ועובדה זו מפעילה
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את החזקה ,לפיה גרסתה הייתה
מחזקת את טענות הנתבעת.
בית המשפט ציין כי במקרה
אחר שהגיע לבית המשפט המחוזי
בירושלים נקבע כי ביטוח אחריות
מקצועית מכסה את חיוביו של אדם
כלפי צדדים אחרים .כלשונו של
בית המשפט המחוזי" ,המבוטח אינו
יכול לטעון כי בשל כך שהוא נתן
שירותים לעצמו נוצרה רשלנות
שלו כלפי עצמו ,מהטעם שפעולתו
שלו לא יצרה כל אחריות ,אפילו אם
היתה גלומה בה רשלנות".
בית המשפט דחה את התביעה
והוסיף כי התוצאה המשפטית
הייתה יכולה להיות שונה בקיומה
של מסכת עובדתית שונה ,בה
הרכב היה בבעלות בתו של התובע,
והתובע היה מתחייב לבטח את הרכב
כסוכן ביטוח ,אך בפועל התרשל
ולא ביטח את הרכב .במקרה כזה,
בתו של התובע הייתה מוצאת את
עצמה ללא כיסוי ביטוחי ,ומחויבת לפצות
את הניזוק .לאחר מכן ,בתו של התובע הייתה
מגישה תביעת רשלנות מקצועית כנגד התובע,
בכובעו כסוכן הביטוח שלה .בשלב זה הייתה
נכנסת לתמונה הנתבעת ,אשר כזכור ביטחה
את התובע בפוליסת אחריות מקצועית ,והכיסוי
הביטוחי היה חל.
הואיל ובמקרה דנן התובע הינו בעל הרכב,
והנזקים נגרמו למעשה לתובע עצמו ,כי אז
פוליסת האחריות המקצועית לא חלה והתביעה
כאמור נדחתה .בית המשפט חייב את התובע
בהוצאות משפט של הנתבעת.
* עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם
הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא יועץ לשכת סוכני ביטוח במחוז תל
אביב והמרכז

אירועי הלשכה
… מחוז השרון יערוך יום עיון ב־ 18.5בין השעות
 ,12:00-17:00בשיתוף שגריר ופוינטר .סינמה סיטי,
המחקר  ,3נתניה.

חדשות הביטוח

היערכות לשעת חירום

שיתוף פעולה בין הכשרה לחברת  IBMיאפשר מוכנות מלאה של הכשרה לעבודה במקרי חירום

מערכת ביטוח ופיננסים

ה

כשרה חברה לביטוח שידרגה את שיטות העבודה שלה במסגרת הערכות
החברה לשעת חירום .במסגרת שיתוף פעולה בינה לבין חברת ,IBM
יוכלו מעתה עשרות עובדי הכשרה להמשיך לעבוד כמעט כרגיל גם
במקרי מלחמה ,רעידת אדמה או כל מקרה חירום אחר מחדר המצב המאובטח
של חברת .IBM
לדברי סמי ברקוביץ ,סמנכ"ל מערכות מידע בחברת הכשרה" ,חדר המצב
שלנו בחברת  IBMיכול להכיל עשרות עובדים ,ומעבר לכך תהיה אפשרות
ל־ 70מהמנהלים ומראשי המחלקות לעבוד מהבית במקרה חירום .היערכות
מתוגברת זו תאפשר להכשרה לחזור לפעילות כמעט רגילה תוך  72שעות
בלבד ,ולהמשיך לתת את השירות הטוב ביותר גם בשעת חירום".
ברקוביץ הוסיף כי "עד היום הייתה החברה ערוכה להפעלת חדר המצב
במשרדי  IBMבשעת חירום בכמות מצומצמת של עובדים .המהלך המשודרג
עם חברת  IBMישפר משמעותית את יכולת התפקוד של עובדי הכשרה במקרי
חירום .מדובר בצעד חשוב שמתחבר לתכנית הרב שנתית של הכשרה בשדרוג
מערכותיה".

ברקוביץ" .מדובר בצעד חשוב"

לוח הביטוח

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

דרושים
דרוש/ה עוזר/ת למנהלת סוכנות ביטוח וותיקה
במשרד הממוקם בצ'ק פוסט חיפה ,בתחום
אלמנטרי ו/או חיים .עבודה בסביבה נעימה
ומאתגרת עם עובדים מקצועיים .חצי משרה
בשלב ראשון ,עדיפות לבעלת ניסיון .קורות
חיים למיילavi@avicaspi.co.il :
למשרד ביטוח מצליח בפתח תקוה דרוש/ה
חתם/ת ביטוח עסקים ואחריות מקצועית כולל
חידושים ומכירות בעל/ת ידע במערכות חברות
הביטוח .משרה מלאה /חלקית תנאים טובים
למתאימים עם אפשרויות קידום .קורות חיים
למיילjobs@yeadim-bit.co.il :
סוכן/ת ביטוח חיים ,פנסיה ופיננסים ו/או
אלמנטארי להגדלת תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק
חדש ,למעוניין/ת ,תינתן האפשרות לבניית תיק
ביטוח עצמאי .קורות חיים למייל :
 dudi@gamafinansim.co.ilנייד 050-5368629 :
לסוכנות ביטוח דיגיטלית חדשה דרושים סוכני/

ות משנה עצמאיים ונמרצים בטיפול בתחומי
הביטוח והפיננסים על בסיס מאגר הלקוחות קיים
של החברה .מודל שותפים ייחודי.
אפשרות לפיתוח תיק עם הכנסות משמעותיות.
הכשרה וליווי למתאימים .מתאים לבעלי
אוריינטציה טכנולוגית .יש לשלוח קו"ח
 jobs@maspick.co.ilאו לפנות לאודי 050-
8210573
לסוכן ביטוח בפתח תקוה דרושה פקידה.
אפשרות לשעות גמישות למתאימה .קורות
חיים ניתן לשלוח ilan@ungar-ins.co.il :טלפון
050-5236616
לסוכנות בטוח גדולה דרוש מנהל עם ניסיון .ניתן
לפנות במייל  0504081246@gmail.comאו
בפקס072-2448517 :
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ .מעוניין לרכוש
תיקי ביטוח .חיים ואלמנטרי .פתוח לשותפות
כולל משרדים052-8741331 .
 michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת
למיזם ייחודי בתחום הפיננסים והפרט דרוש/ה
סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי עם או בלי ניסיון.
למעוניינים נא לפנות אל:
sochen.project@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של חבר
הלשכה פארי אבירם
על פטירת אימו,

אסתר פארי
ז"ל

שלא תדע עוד צער
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לשקל סוכנות לביטוח מהמובילות והוותיקות
במשק ,דרושים מנהלי תיק פנסיוני .דרישות :בעל
/ת רישיון סוכן ביטוח/משווק פנסיוני -חובה.
ניסיון במכירות שטח  -חובה .ניתן לשלוח קורות
חיים לכתובתliatei@shekelgroup.co.il :
לסוכנות ביטוח בכפר סבא ,דרושה פקידה
אלמנטריסטית בעלת נסיון ,ידע בחיים יתרון
shlomy@sureinsure.co.il 054-4590024
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות ,ידע
בענפים נוספים יתרון קורות חיים ל:
duby@s-sapir.co.il

מעוניין לפרסם משרות דרושים כדלקמן-:
למשרד ביטוח ברחובות דרושים עובדים
למשרות חלקיות .עבודה מול קהל .רצוי ניסיון
קודם במשרד ביטוח .העבודה  5ימים בשבוע.
ניתן להעביר קורות חיים במייל ו/או בפקס
 avi@aminut-cop.co.il.פקס .08-9461896
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.

שכירות משנה
להשכרה משרדים חדשים ומפוארים בכל
הגדלים (מ־ 25מטר 70 -מטר ,סה"כ מתחם של
 800מטר) באזור תעשיה החדש מערב ראשון
לציון מרכז העניינים ,חניה חופשית .לפרטים
 050-3336333טירן.
להשכרה משרד חדש  100מר ,גימור מפואר
בחולון  +עמדות עבודה כולל כל העלויות.
לפרטים,0504081246@gmail.com :
פקס072-2448517 :
בית חם לסוכן הביטוח לשכירות בבנין ברוש
במתחם חלונות הסיטי בחיפה .אפשרויות
מגוונות .לפרטים מילשטיין בע״מ סוכנות
לביטוח 054-5270964 .אורן
לב פתח תקווה  -בבניין משרדים משרד
מרוהט לגמרי  17מ"ר כולל חדר ישיבות.
המחיר הוא על בסיס יומי בסך של  175ש"ח
בהתאמה אישית לשוכר  -וכולל מעמ ארנונה
דמי ניהול חשמל מים אינטרנט ומדפסת/
פקס תינתן אפשרות להשכיר על בסיס חודשי
ב־ 2,200שקל
להשכרה –חדר סוכן מאובזר  +עמדת מזכירה
 +משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות
ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות
וכסאות וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר
צמוד למנהל המוקד  .כמו כן אפשר להשכיר
גם למשרדי סוכן כולל שירותי משרד .לפרטים
לפנות למאיר 052-2248252

להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך
סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי,
אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים
נוספים :שי052-8033305 :
 379מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים
סגורים ואופן ספייס .שני חדרי ישיבות ,חדר
שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני
רכובות מתחנת הרכבת .לפרטים משה 054-
 8101150או moshe@etgarins.com
להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד
ואו דלפק עבודה .במשרדים חדר ישיבות
וקשר לחברות ביטוח ובית השקעות .מחיר
לדלפק סימלי  350שקל לחודש וחדר במחיר
של  800שקל לחודש .לפרטים ניתן להתקשר
לשרגא לידור 054-6655736

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או
חלקי ,במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות
של העסקה לטווח ארוך .נייד 050-5368629 :
dudi@gamafinansim.co.il

מעוניין לקנות תאגיד ביטוח קיים ללא פעילות
– איל – 054-4276891
סוכן מנוסה מעוניין לקנות תיק ביטוח חיים
קטן  /בינוני באזור המרכז והדרום .אביחי
050-9114142
בסוכנות לביטוח להשכרה כדייר משנה,
בעלות חודשית וללא התחייבות חדר ניפרד ,ו/
או פינת עבודה “אופן ספייס “ .המחיר פיקס =
כולל כל המיסים  +אפשרות למערכת הקלטת
שיחות  ,ורבידי תוכנה .המשרד ממוקם בא-ת
החדש של ראשון לציון ,ליד קניון הזהב /
סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה
חופשית .לפרטים – שלמה
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888

