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מחוזקים אל העתיד
צילוםFotolia :
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נס אלמנטר האחרון לקדנציה זו
יוצא אל הדרך בסימן "מחוזקים אל
העתיד" .אנו סוכני הביטוח ידענו
בעבר ,יודעים בהווה ,ונדע בעתיד לעמוד
מול השינויים המתחוללים בענף.
חשוב להבין ,כי הענף משתנה בימים
אלה לא בגלל הרגולציה ,גם לא בגלל
שיקול עסקי של החברות ,הענף בוודאי לא
משתנה בגלל פעילות או אי פעילות כזו או
אחרת של לשכת סוכני ביטוח בישראל -
הענף משתנה היום בראש ובראשונה בגלל
הרצון של הלקוחות שלנו .השינוי עצמו
מגיע מלמטה וזה נוגע בכל הענפים באשר
הם  -הלקוחות היום רוצים אחרת.
גם אנחנו ,כלקוחות בכל העולם המערבי,
רוצים שכל העולם העסקי ישים אותנו
במרכז ,שכולם יבינו אותנו ויתאימו לנו את
מה שאנחנו רוצים ,ולא את מה שהם רוצים
למכור לנו .אנחנו גם רוצים שהמוצרים
והשירותים שאנו רוכשים יהיו נגישים לנו
ובזמינות גבוהה ,שיהיו פשוטים ושקופים.
אנו כלקוחות מחפשים היום את המוצר
הטוב ביותר במחיר ההגון ביותר .איננו
רוצים לשלם למתווכים שאינם מביאים
לנו ערך מוסף אמיתי .יש לזכור
שהטכנולוגיה נמצאת בכל כיס שלנו,
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הרגלי הצריכה באמצעים הדיגיטליים
מגיעים לכל בית ובית בעולם המערבי.
הלקוחות כיום הם אלה הדורשים מכל
החברות המוכרות לנו מוצר או שירות
לעמוד בסטנדרטים אחרים.
חשוב להבין ,כי זה לב השינוי  -השינוי
הפעם אינו מגיע בגלל רגולטור ,חוזר,
או חברת ביטוח  -השינוי הפעם מגיע
מלמטה ,מהצרכן עצמו.

"הלקוח במרכז"
זאת לא רק סיסמא.
סו"ב מונין

ששש...

ליבו של כל משרד
אנחנו הסוכנים תמיד היינו שם עבור
המבוטחים ,הן ברכישת הביטוח ,והן
במיצוי הפוליסה בעת תביעה .היינו
לאורך שנים אנשי האמון של הלקוח,
היינו עבורו אותו מקור של שקט
נפשי ,בידיעה כי חלילה בעת קרות
מקרה הביטוח ,אנו נעמוד לצידו .מהות
שליחותנו היא לעזור למבוטחים לתכנן
את אותו שקט נפשי ,ולהיות שם איתו
בעת צרה .השליחות הזו לא תשתנה ,כי
הלקוחות עדין רוצים שקט נפשי ,יש
לזכור כי גם הטכנולוגיה היא לא המטרה,
היא רק האמצעי להגיע לכך.
מעתה ,הלקוח רוצה שנשים אותו במרכז
העסק שלנו ,ועלינו להבין כי הלקוח
הוא ליבו של כל משרד הסוכן החדש.
אנו נבין יותר את צרכיו ,נעטוף אותו
במוצרים ושירותים  -ולא רק מעולם
הביטוח ,אלא גם מעולם הפיננסים
ומעולמות נוספים .נדע לשבת מול
הלקוח ,לנתח איתו את הסיכונים ,להציע
לו את האמצעים שיאפשרו לו למנוע את
אותם סיכונים ,וכמובן שנדע להתאים לו
תוכנית ביטוח שתגדר את הסיכון עצמו
ותאפשר לו להמשיך בשגרת חייו בשקט
נפשי ובביטחון .כמובן שתמורת כל זה
נדע גם לגבות ממנו ,לטובת פרנסתנו,
את העמלה התואמת את הידע המקצועי
והערך המוסף שאנו מציפים בפניו.
יש להבין כי "הלקוח במרכז" היא לא
רק סיסמא ,והיא בוודאי לא רק נחלת
הסוכנים; רשות שוק ההון ,הביטוח
והחיסכון רואה את תפקידה המרכזי
כמגנה על הציבור ,אבל ככל שהיא
תדע להקשיב לשטח עצמו ,ולהטמיע
בחוזרים שהיא מפרסמת את הדקויות
הנכונות שבאות מעשרות שנות עבודה
מול לקוח ,בסופו של דבר יהיה טוב יותר
גם ללקוח עצמו .זה תפקידנו כלשכה -
לדעת להסביר לאוצר טוב יותר איך
ניתן להשיג את המטרות שהוא רוצה
בלי לשפוך את התינוק עם המים.

הרעיון הבסיסי
חברות הביטוח הן תאגידי ענק ,וככאלו
הן חייבות לזכור כי הלקוח הוא החשוב.
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"מהות שליחותנו היא
לעזור למבוטחים
לתכנן את אותו שקט
נפשי .השליחות הזו לא
תשתנה ,כי הלקוחות
עדין רוצים שקט נפשי
 הטכנולוגיה היא רקהאמצעי להגיע לכך"
"זה תפקידנו כלשכה -
לדעת להסביר לאוצר
טוב יותר איך ניתן
להשיג את המטרות
שהוא רוצה בלי לשפוך
את התינוק עם המים"
הוא אינו רק מספר תעודת זהות או רק
מקור לרווח .בסופו של דבר מנגנון
הביטוח ,מאז ומעולם ,נוסד מרעיון
פילוסופי וסוציאלי של "ערבות הדדית",
יסוד שבעיקרו עומדת התובנה של
"הרבים למען היחיד" ואסור לעולם לזנוח
את הרעיון הזה .נכון שביטוח הוא מוצר
כלכלי של אקטואריה וחישוב וניהול
הסיכון ,אך ביסודו יש לו ערך חמלתי
וערך חשוב לקיום חברה חזקה.
האתגר העומד בפני הסוכנים כיום
הוא להבין שאנחנו בלב השינוי שמגיע
הפעם מהשטח עצמו ,תפקיד הלשכה
הוא להמשיך לנסות לאתר ולזהות את
מגמות השינוי ולהעמיד כלים מתאימים

לסוכנים ,שבעזרתם יוכלו לצלוח
בהצלחה את השינוי.
בכנסים קודמים דיברו הרבה על העתיד,
ניתחנו בהתאם למחקרים את סוכן
הביטוח  ,2030לאן הוא הולך ומה יהיה
תפקידו  -כמו גם השוק בכללותו .בכנס
הזה אנחנו חוזרים חזרה אל ההווה ומנסים
ליישר את הקו לקראת העתיד .אנו נעלה
בכנס את כל הנושאים הבוערים בענף
האלמנטר (ההרצאות המקצועיות ברובן
הגיעו מהדרישות ושאילתות שהנחתם על
שולחן הוועדה) ,וננסה ליישר קו מבחינה
מקצועית בנושאים אלו.

שונים אבל דומים
בנימה אישית ,בארבע השנים האחרונות
נפגשתי ודיברתי עם מאות סוכנים,
למדתי שלכל אחד יש דרך מחשבה
שונה ,דרך התנהלות שונה ,והוא מביא
אתו ללקוחותיו דברים אחרים .אנחנו,
סוכני הביטוח ,מאוד שונים זה מזה מצד
אחד ,אך מהצד האחר אנחנו גם מאוד
דומים :המקצוע שלנו הוא אותו המקצוע,
השאלות של הלקוחות הן בדרך כלל אותן
השאלות שנשאלות ,והתשובות שלנו הן
בדרך כלל אותן התשובות .ומעל הכל,
השליחות שלנו היא אותה שליחות .כל
עוד נזכור כי לצד היותנו אנשי מכירות,
אנחנו אנשים שאוהבים אנשים ,ואנשים
שאוהבים לעזור לאנשים ,תמיד נדע
למצוא את הדרכים להיות שם עבור
הלקוחות שלנו וגם להתפרנס בכבוד.
עולם הביטוח משנה פניו ,וגם עולמנו
אנו משתנה ,ואם רק נבין זאת ,אם רק
נסתכל על ההווה במקום על העבר ,נצא
ביחד מחוזקים אל העתיד.

הסטנדרט של מילגם נותן לך ראש שקט באמת
המוקד הגדול והמתקדם בישראל | אפליקציה לניטור סטטוס טיפול
קו ישיר לסוכני ביטוח | הדרכות והכשרות לבעלי המקצוע | ניהול קפדני בסטנדרט מילגם
מילגם ,בזכות השירות
073-208-8198 | Insurance.Sochnim@milgam.co.il
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סו”ב יובל ארנון

בראיון לקראת כנס אלמנטר אומר נשיא הלשכה אריה אברמוביץ
כי סוכני הביטוח ימשיכו לפתח מוצרים משלהם כדי להפחית
את התלות של הכנסתם בחברות הביטוח  -וגם חוזה“ :כבר בשנה
הקרובה ניראה לפחות חברת ביטוח חדשה אחת בישראל”

צילוםFotolia :

“העתיד ורוד,
גם אם עדיין לא
רואים את זה”

"שאלתי לא
פעם את
המפקחת כיצד
היא רואה את
עתיד המקצוע
ואת מקומו
בענף הביטוח.
בכל אחת
מהפעמים היא
הבהירה כי
היא מאמינה
שלסוכן הביטוח
חלק מרכזי
וחשוב בעתיד
הענף .לחשוב
אחרת תהיה
שגיאה
אסטרטגית"

רונית מורגנשטרן

כ

נס אלמנטר  2017הוא הכנס הארצי האחרון של סו”ב אריה אברמוביץ
כנשיא לשכת סוכני ביטוח .לקראת הכנס נוגע אברמוביץ ,אחד הנשיאים
הלוחמניים בתולדות הלשכה ,בסוגיות מקצועיות מרכזיות בחייו של סוכן
הביטוח וסוגיות מרכזיות בתחום הביטוח האלמנטרי.
אחד מפועליו הבולטים של נשיא הלשכה היה הקמת הוועדה הציבורית לבחינת
עתיד ענף הביטוח .בראש הוועדה עמד השר לשעבר גדעון סער ,ולצדו המפקח
על הביטוח לשעבר דורון שורר ,מנכ"ל משרד האוצר לשעבר שמואל סלבין,
מייסדת ויו"ר ארגון אמון הציבור גלית אבישי ואברמוביץ עצמו.
הוועדה קיימה דיונים במשך יותר משנה והגישה ביולי האחרון את המלצותיה.
מהי בעיניך ההמלצה הבולטת ביותר של הוועדה?
"הוועדה קבעה שהסוכנים יעבדו בעתיד פחות במכירות ויותר בייעוץ ,וייכנסו
לתחומים אחרים כמו משכנתאות ,מניעה ופיננסים .סוכנים שייכנסו לעולמות
החדשים ,הכנסתם תגדל .העתיד מאוד ורוד ,למרות שלא כולם רואים את
זה היום .אבל לדעתי ההמלצה לפתיחת השוק היא המשמעותית ביותר מבין
המלצות הוועדה .מדובר על המלצה להקמת סניפים של חברות זרות ואפשרות
לכל סוכן לבטח בחו"ל .המטרה היא שבירת הריכוזיות .יש בסך הכל חמש
חברות גדולות ועוד כמה חברות בינוניות וקטנות .אני מנסה להביא לפה

אברמוביץ
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בעבר ,ישנו בהווה ותמיד יהיה בעתיד".

"יש בסך הכל חמש
חברות גדולות
ועוד כמה חברות
בינוניות וקטנות.
אני מנסה להביא
לפה שחקנים זרים
וחברות מחו"ל ,ואני
מקווה שזה
ייושם עוד
בקדנציה שלי"

רואים שינוי

"רואה ניצנים של
שינוי לטובה"

שחקנים זרים וחברות מחו"ל ,ואני מקווה
שזה ייושם עוד בקדנציה שלי .גם הממונה
תומכת בכך ,ואנחנו משוחחים גם עם חברי
כנסת בנושא .זו תחילתו של מהלך .אני
בטוח שב־ 2018יהיו חברות ביטוח נוספות
שיעבדו בישראל ,דיגיטליות ,שקופות –
וכולן יעבדו עם סוכני ביטוח.
מתי ניראה חברת ביטוח חדשה בישראל
ומה דעתך על הקמת חברת ביטוח בידי
הלשכה ,יוזמה שמדברים עליה המועמדים
לנשיאות?
“אני צופה שבשנה הקרובה נראה לפחות
חברת ביטוח חדשה אחת בענף הביטוח
הישראלי .בנוגע להקמת חברת ביטוח
בידי הלשכה – הרעיון הזה מעורר בעיה
מבחינת ההגבלים העסקיים .בדיונים שלנו
עם הפיקוח בנושא טרם קיבלנו תשובה
חד משמעית האם המהלך הזה ניתן או לא
ניתן לביצוע".
עם יד על הלב ,אתה סבור שההמלצות
ייושמו?
"אני מאמין שחלק גדול מהמלצות
הוועדה ייושמו .מסקנות הדו"ח הגיעו
לידי בכירי רשות שוק ההון ,הביטוח
והחיסכון ,כולל הממונה סלינגר ,והועברו
לראשי הצוותים לעבודה .אני יכול לומר
כי בפיקוח כבר שוחחו עמנו על חלק
ממסקנות הוועדה ועל האמצעים ליישמן.
להבנתי ,המלצות שקשורות לממשל
ופיקוח – הגורמים האלה יפעלו ליישמן.
כמו כן ,בימים אלה ,אנו ,בלשכת סוכני
ביטוח פועלים לקידום אותן מסקנות אשר
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תלויות בנו הסוכנים".
ואם כבר דנים ברשות שוק ההון; למרות
שסלינגר עברה למתכונת של מקבץ חוזרים
פעם בחודש ,מספר החוזרים גדול מזה
שהיה בשנה הקודמת .מה דעתך על כך?
“כמות החוזרים שפורסמו על ידי
הפיקוח במהלך ארבע שנות הקדנציה
הנוכחית היא בהחלט לא סבירה .עודף
הרגולציה הקשה מאוד על הענף כולו.
מעבר לכך ,אין לנו ספק בכך שחלק
גדול מהרפורמות שהפיקוח ביקש ליישם
באמצעות אותם חוזרים נכשל .כמו בכל
תחום ,או מוסד ישנה קיבולת מסוימת
של שינויים שהוא מסוגל להחיל על
מנת שתהליכים יבוצעו ביעילות .לצערי
הפיקוח שלנו עבר אותו .כולי תקווה
שבכירי הלשכה בקדנציה הבאה כבר לא
יצטרכו להתמודד עם שיעור רגולטורי
חונק כמו שהיה בקדנציה זו".
לדעתך הממונה על הביטוח והרשות
בכלל ,חושבות שסוכן הביטוח מיותר?
"שאלתי לא פעם את המפקחת כיצד
היא רואה את עתיד המקצוע ואת מקומו
בענף הביטוח .בכל אחת מהפעמים היא
הבהירה כי היא מאמינה שלסוכן הביטוח
חלק מרכזי וחשוב בעתיד הענף .לחשוב
אחרת תהיה שגיאה אסטרטגית .לאורך
דיוני הוועדה הציבורית לבחינת עתיד
ענף הביטוח ,נושא עתיד הסוכן ותפקידו
עלה פעמים רבות ,ואני יכול לומר שכל
הדוברים שלקחו חלק בדיוני הוועדה
הסכימו עם האמירה שסוכן הביטוח היה

בחודש שעבר ביקרו בארץ נציגי
ה־  OECDבמסגרת בדיקת הארגון
הבינלאומי את הרגולציה העסקית
בישראל .אותה רגולציה דרדרה את
ישראל למקום ה־ 52במדד עשיית עסקים
של ה־ .OECDגם אברמוביץ העיד בפני
חברי המשלחת על רגולציית היתר בענף
הביטוח.
האם מעורבות ה־  OECDברגולציה
העסקית בישראל יעילה?
"כולי תקווה כי התערבות משרד ראש
הממשלה וה־ OECDבעודף הרגולציה
הקיים בישראל ישפרו את המצב הקיים.
לצערי המציאות בנושא הרגולטורי
הורידה את ישראל בדירוגה בארגון
העולמי .אני מאמין כי הקטנת הרגולציה
תחזיר אותנו למקום גבוה יותר בארגון
לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ,שם אנו
באמת צריכים להיות".
איך אתה רואה כיום את יחסי הלשכה עם
איגוד חברות הביטוח והחברות עצמן?
“ראשית אבהיר כי לשכת סוכני ביטוח
תמיד ניהלה יחסים חיוביים עם איגוד
חברות הביטוח בכלל וחברות הביטוח
בפרט .הבעיה עמה התמודדנו ,ואנו
ממשיכים להתמודד ,היא ביחסים בין
סוכני הביטוח וחברות עמן הם עובדים.
"מערכת היחסים בין הסוכנים לחברות
היא לא כפי שהייתי רוצה לראות אותה,
ולא כפי שצריכה להיות מערכת יחסים בין
שותפים .זה בא לידי ביטוי למשל במודל
התגמול לסוכן שאינו שקוף ואף פעמים
רבות חסר .אני מקווה מאוד שהחברות
יפנימו את זה בעתיד ויפעלו לניהול
מערכת יחסים טובה יותר עם הסוכנים.
אני חושב שמה שיצרנו בקדנציה הזו
הוא מצב שכל צד מבין את מקומו.
לפני הקדנציה הזו ,בעבר ,היה בלבול
במערכות .לכאורה ,הצדדים חשבו שיש
מערכת יחסים אידיאלית ,וכל צד המשיך
להתנהל בלי להבין שיש פה פגיעה מצד
החברות בסוכנים.
"אנחנו הצלחנו להראות לחברות שלא כך
מתנהלים עם קולגות .לחברות הביטוח היה
קשה לקבל את זה .עם כל הכבוד לכנסים,
לנסיעות לחו"ל ולפינוקים שהרעיפו על
הסוכנים ,לא זה מה שהסוכנים מחפשים.
הם מחפשים יחס קולגיאלי ושותפות.
נכנסת בקדנציה הזו גם במנכ”לים באופן
אישי
"אני שמח שהקמפיין האישי לא עבר
ליד המנכ"לים .בעקבות הקמפיין כמה
חברות יצאו עם מודלים חדשים
לתגמול הסוכנים בפנסיה .הייתי

שקופים מול הלקוח ,מאז ועד היום!
חברת אילן קארגלאס גאה להוביל את תחום
זגגות הרכב בישראל כבר קרוב לשישים שנה.
החברה נותנת שירותי "כיסוי שבר שמשות"
לכל סוגי הרכבים וכן "כיסוי מראות ופנסים".
לחברה שיתופי פעולה מוצלחים ופוריים עם חברות
הביטוח וכן עם החברות הגדולות והמובילות
במשק הישראלי .לרשותכם ,מוסכי שירות בפריסה
ארצית ומוקד שירות חדשני המאפשרים לנו
להעניק את השירות המהיר והיעיל ביותר.
אנו מתחייבים להמשיך את הסטנדרט הגבוה שלנו
ולהוביל את התחום גם בעתיד.
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לשכת סוכני ביטוח בישראל
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להוספת כיסוי לנהגא הקלד את
לארבעה ימים ,אנ טח בהראל.
בו
מספר הרכב המ כל שלב)
לח "בטל" ב

(לביטול ש

1123411
ועדת סער" .חלק גדול מההמלצות ייושמו"

שמח אם חברות הביטוח היו באמת
מתייחסות לסוכני הביטוח כשותפים
ופועלות בהתאם ,ולפי החוק.
"הלשכה היא לא גורם כאן .מדובר
ביחס של החברות לסוכנים .החברות
פוגעות בסוכנים ,לא בלשכה .הגיע הזמן
שחברות הביטוח יפנימו את מקומם של
הסוכנים ויפעלו בהתאם .אמרתי את
זה אישית לכל חברות הביטוח .חברות
הביטוח מזלזלות :כשהחוק אומר לא
להתנות שירות בשירות ,הן מתנות .למה
הן עושות את זה?
"חברות הביטוח הפנימו והן מתחילות
לחשוב איך בונים מחדש את מערכת
היחסים בין הסוכנים לבין החברה .אני
רואה שינוי .הוא עדיין קטן ומאוד
בחיתוליו ,אבל יש ניצנים של שינוי.
ואם לא ידאגו לטפח אותו ,בסופו של
דבר יחול פירוד בין סוכני הביטוח לבין
חברות הביטוח .המשווק הכי טוב הוא
סוכן ביטוח .לחברות אני אומר  -למדו
את הסוכן על המוצר ,תאמינו בו ,והוא
ישווק אותו הכי טוב שאפשר".
למה אתה מתכוון בפירוד?
"סוכני הביטוח יביאו ויפתחו מוצרים
משלהם כדי להיות פחות תלויים בחברות
הביטוח .הם יתחילו לעבוד ישירות מול
חברות בחו"ל ולייצר כתבי שירות.
אנחנו בלשכה בונים אלטרנטיבות
לחברות הביטוח ולטובת הכנסות לסוכן
כמו – מיזם לוידס ,כתב שירות סרטן,
משכנתאות ,הלוואות חוץ בנקאיות P2P
עם חברת 'טריא' ,ויהיו עוד יוזמות.
"בזכות מיזם לוידס ,למשל ,סוכני
ביטוח נכנסים לענפים שפעם היו סגורים
בפניהם ורק סוכנויות גדולות פעלו בהם.
מיזם הלוידס הנגיש לסוכן הביטוח הרגיל
את לוידס ,שם הוא יכול לעשות ביטוחים
לעסקים וסיכונים מיוחדים שהוא לא
הצליח להשיג בחברות רגילות .הסוכנים
מאמצים בגדול את הרעיון ,וכבר מאות
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שמואל סלבין ,אריה אברמוביץ ,יעקב ליצמן וגדעון סער בוועדת סער

"עם כל הכבוד לכנסים ,לנסיעות לחו"ל ולפינוקים
שחברות הביטוח הרעיפו על הסוכנים ,לא
זה מה שהם מחפשים  -הם מחפשים יחס קולגיאלי
ושותפות .מה שיצרנו בקדנציה הזו הוא מצב
שכל צד מבין את מקומו”
סוכנים פנו למיזם .זו הצלחה כבירה,
פתאום סוכנים מבינים שהם יכולים
לבטח כמעט כל דבר .המיזם זוכה
להצלחה רבה וכתוצאה מכך הגדיל פי
 4את כוח האדם הנותן שירות לסוכנים
בנושא".

אתגרים ופתרונות
אחת הסוגיות המרכזיות בתחום
האלמנטר היא בעיית סוכני המגזר הערבי.
כיצד היא תיפתר?
"זו הקדנציה הראשונה בה לשכת
סוכני הביטוח שמה את בעיית סוכני
המגזר בחזית העשייה .מיניתי סוכן
ביטוח מהמגזר הערבי לוועד המנהל,
את סו"ב וסים אבו נאסר .הוועדה היחידה
שהתערבתי במינויים שלה היתה הוועדה
האלמנטרית ,כאשר ביקשתי מיו"ר הוועדה
אריאל מונין למנות כסגנו סוכן מהמגזר,
כדי שיטפל בבעיות המגזר ,כיוון שבעיות
אלה הן בעיקר באלמנטר.
"עיקר הבעיה של אותם סוכנים היא
שחברות הביטוח לא רוצות להפיק להם
תעודות חובה .ישבנו בשיחות רבות עם
הפיקוח ודרשנו לפתור את הבעיה .הרי אם
המבוטחים לא בסדר ,צריך לדאוג שהם
לא יוכלו לרכוש ביטוח ,אבל בפועל
דווקא הסוכנים הם אלה שנפגעים .כבר
במסגרת כהונתי כיו"ר מחוז צפון של
הלשכה הבנתי את הבעיה ופעלתי כבר
אז לפתור אותה.
"במגזר מדווחים על מקרים רבים של
הונאות ביטוח .הסוכנים מהמגזר חייבים
להוביל שינוי ולחנך את הציבור אותו

הם מייצגים להפסיק להונות את חברות
הביטוח ולנהל הליך תביעה הוגן .מצד שני,
הם מוכרחים לעבות את התיק הביטוחי
שלהם בביטוחים נוספים ,כדי שחברות
הביטוח לא ירצו לוותר על אותם סוכנים".
כיצד אתה רואה את הפתרון שהושג?
"הוחלט שהפול יהיה פתרון לבעיה .יצרנו
מצב בו הפול זמין לסוכנים ,כולל סניפי
הפול .מצד שני ,הם עדיין לא מקבלים
עמלה .הייתי רוצה להגיע למצב שכל סוכן
יוכל לבטח ביטוח חובה בכל חברת ביטוח,
וכמובן לקבל על כך תשלום”.
תחום נוסף שעבר שינוי גדול הוא תחום
נזקי המים .איך אתה רואה את הרפורמה
שנושא?
"הבעיה היתה שחברות הביטוח קנו
מראש שירותי תיקונים לנזקי המים,
ושילמו מעט לבעלי המקצוע .עובדה זו
פגמה באיכות העבודה שלהם בתיקון
הנזקים .הפיקוח החזיר את האחריות
לחברות הביטוח .לאורך הקדנציה אנחנו
דרשנו לפתור את הבעיה ,והחוזר שיצא
הוא לשביעות רצוננו .בעל המקצוע יקבל
תגמול נאות והתיקון יהיה באחריות חברת
הביטוח.
"מנגד  -יש בעיה ב־ – Run Offכל
המבוטחים הקיימים ,שאמורים לקבל
שירות במודל הישן .פנינו לפיקוח ודרשנו
מחברות הביטוח פתרון לנושא ,ויש כבר
חברות שמתחילות לחפש פתרון .עם זאת,
אנחנו רוצים לראות איך זה עובד בשטח,
לפני שאנחנו נותנים ציונים לרפורמה.
אני מניח שמה שהיה הוא לא מה שיהיה,
ושיהיה שיפור".

רכב,
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מהיום מרחיבים כיסוי לנהג צעיר ל– 4ימים באופן

דיגיטלי*

■ ■מתאים לנהג נוסף בכל גיל
■ ■אין מגבלה לכמות הנהגים
■ ■פרמיה אחידה לכולם

*ההרחבה מתאפשרת בענף  - 17אפגרייד .התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח.

לשכת סוכני ביטוח בישראל

"

סוכן הביטוח
נמצא ברגע
מכריע לגבי
נחיצותו
בעתיד

"

שיתוף הפעולה של לשכת סוכני ביטוח עם ועדת הכלכלה
בכנסת הוא מהאינטנסיביים ביותר  ‰בראיון מיוחד חושף יושב ראש
הוועדה ,ח"כ איתן כבל ,את עמדותיו בסוגיות השונות שעל סדר היום
של ענף הביטוח ואומר" :ענף הביטוח עובר שינויים משמעותיים
שמחייבים חשיבה חדשה באשר לתפקידו של הסוכן"
רונית מורגנשטרן
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ח"כ כבל" .אינני
מאלה שחושבים
שכל רגולציה
היא בהכרח
רעה"

לשכת סוכני ביטוח בישראל

"יש עודף חקיקה,
אך עלינו לזכור
שזה רק סימפטום".
ח"כ כבל בוועדת
הכלכלה

כיסוי סייבר

לאירועי פריצות אבטחת מידע

ח

"כ איתן כבל (המחנה הציוני)
הוא אחד המחוקקים הפוריים
בתולדות הכנסת .על פי רישומי
אתר הכנסת ,הוא יזם מעל  700חוקים.
הוא פעיל במיוחד בקידום זכויות הצרכן,
העובדים וחיילי מילואים .בעבר שימש
כשר בלי תיק ,ובכנסת הנוכחית הוא
עומד בראש ועדת הכלכלה .מתוקף
תפקידו כיו"ר הוועדה הוא עוסק בנושאים
רבים הקשורים לענף הביטוח ,כמו מוסכי
הסדר ,שמאי רכב ,סוכני המגזר הערבי,
ביטוח צד ג' בחברות ליסינג ,יחסי חברות
הביטוח והמבוטחים ,ואף מוביל שינויי
חקיקה בחלק מהם .כעת הוא מדבר בראיון
לקראת כנס אלמנטר  2017על הסוגיות
העומדות על הפרק בעולם הביטוח.
אתה סבור כי יש עודף רגולציה בענף
הביטוח?
"ענף הביטוח איננו שונה באופן מהותי
משאר הענפים במשק בכך שגם הוא
נתון למשטר רגולטורי .כשאני בוחן
משטר רגולטורי ,אני למעשה שואל את
עצמי שתי שאלות  -ראשית ,במישור
הנורמטיבי ,האם המשטר הרגולטורי הוא
נכון? כלומר ,האם כללי המשחק שקבענו
אכן ראויים? שנית ,במישור המבני ,האם
כללי המשחק שקבענו אכן אפקטיביים?
כלומר ,באיזו מידה היעדים שהוגדרו
מראש ,אכן הושגו? יש לא מעט מצבים
שבהם הרגולציה נכונה ,אך הכללים אינם
נאכפים ,כמו גם מצבים רבים שבהם
הרגולציה שגויה או שאינה תומכת ביעדים
שהוגדרו.
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"אינני מאלה שחושבים שכל רגולציה
היא בהכרח רעה .רגולציה אפקטיבית
היא רגולציה שמאפשרת קיומם של כללי
משחק שתומכים באופן שיטתי ומתמשך
בהשגת היעדים שהוגדרו .האתגר המרכזי
של משרד האוצר ,אשר בו מרוכזת
עיקר הרגולציה בענף הביטוח ,הוא
להבין שהרגולציה נדרשת להיות דינמית
ולהתאים את עצמה למציאות המשתנה.
אחת ההשלכות המרכזיות והישירות של
עודף רגולציה היא במחיר שהצרכן נדרש
לשלם .לרגולציה יש עלות ,וככל שהמערך
הרגולטורי כבד יותר ,כך עלותו צפויה
להיות יקרה יותר  -דבר שמשפיע באופן

יותר בעייתי שהכנסת מעבירה חוקים
שהיא יודעת עוד בשלב הכנתם ובוודאי
בשלב אישורם שאין שום סיכוי שמישהו
ינהג על פיהם ,ושלמעשה הם אינם ברי
יישום .תופעה נוספת שקשורה לעניין היא
העובדה שהממשלה מביאה ,פעם אחר
פעם ,הצעות חקיקה שאינן בשלות מספיק
ואינן מוכנות דיין  -דבר שמחייב אותי
כיו"ר ועדת הכלכלה ,להשקיע מאמצים
רבים על מנת לפשר בין הממשלה לבין
גורמים נוספים ולעיתים אף בינה לבין
עצמה.
"האם העובדה שהוספנו בוועדה עשרות
סעיפים להצעת חוק רישוי שירותים

"אינני חש שהממשלה מסתירה
מהוועדה מידע ,אך לעיתים אני בהחלט
חש שאין התלהבות לשתף במידע"
״ככל שהמערך הרגולטורי כבד יותר ,כך
עלותו צפויה להיות יקרה יותר  -דבר שמשפיע
באופן ישיר על המחיר לצרכן״
ישיר על המחיר לצרכן".
האם יש עודף חקיקה בכנסת? האם צריך
לטפל בה כמו שהציעה שרת המשפטים
איילת שקד?
"יש עודף חקיקה ,אך עלינו לזכור
שזה רק סימפטום .עודף החקיקה איננו
בעייתי כמו חקיקה שאיננה ראויה או
חקיקה שאיננה בת יישום .בעיניי הרבה

ומקצועות בענף הרכב שהביאה הממשלה,
אומרת שיש עודף חקיקה? אינני סבור.
ההיפך הוא הנכון  -ככל שהשינויים
שאנחנו מכניסים לחקיקה הם מרכזיים
יותר או מקיפים יותר ,כך מתחדדת חוסר
יכולתה של הממשלה להביא חקיקה
מבושלת היטב שיודעת להתכתב
עם כל הגורמים שמושפעים ממנה.

PRIVACY
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במציאות בה הפעילות העסקית עוברת לעולם הדיגיטל ,אירועי סייבר עלולים לפגוע
בנתונים עסקיים בעלי ערך רב .כיסוי סייבר מעניק פיצוי כספי ושירות ניהול אירוע עקב
פריצת אבטחה ואיומים טכנולוגים שונים לבתי עסק לרבות עסקים קטנים ובינוניים
הכיסוי נמכר כהרחבה בפוליסות לבתי עסק או למשרד | תהליך חיתום פשוט ,מהיר וקל |
סכומי ביטוח ברמות שונות המתאימים למגוון בתי עסק | פרמיה אטרקטיבית ביחס לסיכון
לפרטים פנה/י לחתם כלל ביטוח במרחב שלך

התיאור המוצג לעיל הינו תיאור כללי של הכיסוי ,ואינו מפרט את כל ההוראות ,התנאים והסייגים הכלולים בו.
הפרטים המלאים מצויים בפוליסה הרלוונטית ובהסכמי השירות ,אם וככל שקיימים .בכל מקרה של סתירה
או אי התאמה בין המידע המופיע בדף זה לבין המידע המופיע בפוליסה ,המידע הרשום בפוליסה גובר.
הכיסוי אינו ניתן לרכישה עבור חברות היי טק וגופים פיננסיים.

לשכת סוכני ביטוח בישראל

"כשאני מחוקק אני עושה זאת כי אני
סבור שישנה בעיה שמחייבת מענה  -החוק
נדרש לתת מענה למציאות המתקיימת.
יש לטפל בסך הכלים הפרלמנטריים
שעומדים לרשות חברי הכנסת ,והחקיקה
בראשם ,מתוך ראייה שמשלבת היבטים
מוסדיים ותהליכי עבודה פורמליים ,לצד
היבטים תרבותיים ותהליכי עבודה בלתי
פורמליים .לעניות דעתי ,הטיפול חייב
להיות ב־ Structureוב־."Culture
האם הממונה על הביטוח שומרת לדעתך
על המבוטח או על יציבות חברות הביטוח?
"הממונה הגדירה לעצמה ששמירה על
יציבות חברות הביטוח היא הכלי הטוב
ביותר להגן על המבוטחים ורוב פעילותה
נמצאת במרחב היציבות .המבוטח הוזנח
במשך שנים ,וזאת למרות שהמפקחת
הנוכחית עושה יחסית הרבה יותר מקודמיה
בניסיונות להגן עליו .בשורה התחתונה
היציבות של החברות מכתיבה את האופן
בו פועלת הממונה".

סוגיה מורכבת
בעניין מערכת היחסים בין ועדות הכנסת
ופקידי האוצר  -האם אתם חשופים לכל
הנתונים שבידי האוצר? האם אתה מרגיש
שלעיתים האוצר פועל באופן שמטעה
אתכם בוועדה?
"סוגיית מערכת היחסים בין הרשות
המחוקקת לבין הרשות המבצעת היא
סוגיה מורכבת שמלווה לא רק את ישראל
כדמוקרטיה פרלמנטרית ,אלא דמוקרטיות
פרלמנטריות רבות בעולם .מערכת יחסים
זו מוסדרת רק בחלקה ובאופן חסר .אינני
חש שמסתירים מהוועדה מידע ,אך
לעיתים אני בהחלט חש שאין התלהבות
לשתף במידע .דוגמא מצוינת לכך הייתה
סביב הליך ההתייעצות שהובלתי בוועדת
הכלכלה על מתווה הגז הטבעי .הממשלה
לא העבירה אלינו את כל המידע
שביקשנו .זה בהחלט דבר שמקשה ,אבל
כשאני נחוש אז קשה לממשלה לעמוד
בפני הדרישה לחשוף מידע".
איך לדעתך יימצא שיווי המשקל בשוק
בנושא מוסכי ההסדר?
“כפי שאמרתי לאורך כל הדרך  -לא
יהיו יותר רשימות של מוסכי הסדר ולא
יהיו יותר רשימות של שמאי בית .אני
נחוש לסיים זאת ממש בקרוב ,ואנחנו
נמצאים במגעים מתקדמים עם משרד
התחבורה ומשרד האוצר על מנת לסיים
זאת בהקדם".
מהו הפתרון הנכון מבחינתך בנוגע לאי
תלות השמאים?
“משום שאנחנו נמצאים במשא ומתן
מתקדם ,לא יהיה נכון מצדי להעלות זאת
כאן .רק אזכיר שההחלטה לשינוי המצב
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״חובה שיהיה פתרון לבעיה שמייצרת תחושה
קשה ולדעתי בצדק אצל סוכני הביטוח הערבים.
החברות חייבות לבחון את היחסים עם המגזר
במכלול השלם ולא לעשות אבחנה שכל כולה
נוגעת אך ורק לרווחיות שלהן"
הייתה רעיון שלי ,ואילולא התעקשתי
לשנות את המצב הנוכחי הסוגיה כלל
וכלל לא הייתה נפתחת".
כיצד יש בכוונתך לפעול בנושא
התנהלות חברות הליסינג בתביעות צד
ג' מול האזרח הפשוט?
"אני מתכוון לעסוק באינטנסיביות
בסוגיה זו מיד עם חזרת הכנסת למושב
החורף .אני יודע שזה נושא מורכב,
אבל אני מתכוון לטפל בו באופן יסודי.
בקרוב אזמן פגישת עבודה אצלי במשרד
עם נציגי משרדי התחבורה ,האוצר
והמשפטים".
איך לדעתך ניתן לפתור את בעיית סוכני
המגזר בהפקת תעודות חובה? אמרת שיש
בסוגיה ריח של גזענות .למה?
"חובה שיהיה פתרון לבעיה שמייצרת
תחושה קשה ולדעתי בצדק אצל סוכני
הביטוח הערבים ,וזאת למרות שאינני
מתעלם מהטענות העולות לגבי ריבוי
פגיעות ותביעות במגזר הערבי .החברות
חייבות לבחון את היחסים עם המגזר
במכלול השלם ולא לעשות אבחנה שכל
כולה נוגעת אך ורק לרווחיות שלהן .אני
עוסק בעניין מזה זמן ואני מקווה שכל
הצדדים יתכנסו למתווה מיטבי".

לשנות את יחסי
הכוחות
איך אתה תופס את תפקידו של סוכן
הביטוח? האם מעמדו נשחק?
"תפקידו של סוכן הביטוח נמצא

ברגע מכריע באשר לנחיצותו בעתיד.
הוא איננו היחיד שסימני השאלה סביב
נחיצותו מרחפים מעליו  -גם סוכן
הנסיעות ,למשל ,נמצא במצב דומה .ענף
הביטוח עובר שינויים משמעותיים אשר
מחייבים חשיבה חדשה באשר לתפקידו
של הסוכן בתוך ענף זה".
חברות הביטוח דוחות למעלה מ־50%
בממוצע מתביעות המבוטחים .איך אתה
רואה את מעמד המבוטח מול חברת
הביטוח?
"כמי שככל הנראה שינה את חוק הגנת
הצרכן הכי הרבה פעמים בכנסת ,אני
חושב שחברות הביטוח ממוקמות היום,
במידה מסוימת של צדק ,בראש טבלת
היחס השלילי שחש הציבור כלפי חברות
פרטיות .ישנם יותר מדי אזרחים שסיפור
החיכוך שלהם עם חברות הביטוח נגמר
בתחושה חזקה שהן (החברות) 'דפקו אותי',
ואי אפשר להתעלם מכך .זה מהווה אתגר
משמעותי לחברות הביטוח ,אך יחד עם
זאת ,זה מחייב אותי כמחוקק וכיו"ר
ועדת הכלכלה ,לקדם כמה שיותר הגנה
על זכויות הצרכנים-מבוטחים.
"ביחסי הכוחות ,חברות ביטוח-צרכנים,
תהיה ברוב המקרים ידן של החברות על
העליונה והן המכתיבות והקובעות את
כללי המשחק .מערכת היחסים נקבעת
במידה רבה גם מחוסנו הסוציו־אקונומי
של הצרכן .ככל שמעמדו נמוך במדרג,
כך יקשה עליו יותר לממש את זכויותיו
ובוודאי אם יידרש להליך משפטי ,ואת זה
אנחנו חייבים לשנות".

קול קורא
לשכת סוכני הביטוח מזמינה ספקים ויצרנים להגיש הצעות
לשיווק מוצרים ו/או שירותים מתחום המניעה והפחתת הנזקים
סוכן המחר כבר כאן .אלפי סוכני ביטוח תרים כיום אחר אפיקי רווח חדשים
הטמונים בשיווק מוצרים משלימים ,לצד עיסוקם המסורתי.
מודל הסוכן החדש ,כמומחה מניעה ומנהל סיכונים משפחתי ,הולך ותופס תאוצה.
זו ההזדמנות שלכם ליהנות ממערך מכירה רחב ,מקצועי ואיכותי.
על המוצרים ו/או השירותים להיות בעלי זיקה לאחד משלושת הענפים הבאים:

פיננסים

מניעת נזקים

LifeStyle

על המוצרים ו/או השירותים להיות בעלי זיקה לאחד מהתחומים הבאים:

בריאות | ילדים | סייבר | הגיל השלישי | בית | עסק | רכב | חיסכון | השקעות ואשראי
דרישות:

שיווק
באמצעות
מערכת
גיטלית
מדיתקדמת

מחויבות לשירות גבוה
יכולת הפצה ארצית

מתן תמיכה והדרכה
מתן אחריות ושירות לקוחות

המוצרים שישווקו בפלטפורמה ייהנו מחשיפה תקשורתית רחבה
בערוצי המדיה המרכזיים בענף הביטוח
את ההצעות יש להגיש למייל info@anet.co.il

לשכת סוכני ביטוח בישראל

זיו טל

המעוז
האחרון
מכשירים לבישים ,אינטליגנציה
מלאכותית ואוטומציה עשויים לשנות כעת
את אחד המעוזים האחרונים של השמרנות
העסקית  -עולם הביטוח  ‰המרוויחים
הגדולים יהיו הצרכנים ,אך גם חברות הביטוח
והסטארט-אפים  ‰זיו טל ,מנהל דסק
ב־ UBSישראל מסביר על
השינויים הצפויים

א

ף על פי שהטכנולוגיה חוללה
תמורה במודלים העסקיים
של ענפים וחברות רבות,
ענף הביטוח עדיין נחשב למסורתי,
“ ,”Low-Techנגוע בתהליכי עיבוד
איטיים ,עתיר ניירת וסובל מחוסר
שביעות רצון מצד לקוחות.
אך ענף הביטוח ,על המערכות והמודל
העסקי המיושנים ,עומד בפני פריצת דרך
משמעותית בשנים הבאות .ההתפתחות
בתחומים ,כמו מכשירים בעלי קישוריות
(כגון מכשירים לבישים) ,ניתוח נתונים
מתקדם ובינה מלאכותית ,כבר החלו
להתניע שינוי ,וחברות הביטוח המובילות
מתחרות זו בזו כדי להגיע לנקודת המפנה
לפני שיהיה מאוחר מדי.

להקדים תרופה
אבל מה זה בדיוק טכנולוגיות ביטוח
או  ,Insurtechכפי שהן מכונות?
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הדרך הטובה ביותר לתאר את התחום
היא להשתמש באנלוגיה פשוטה
של קמעונאי מסורתי “בשר ודם”.
קמעונאי שעובר לאינטרנט ומשתמש
באפליקציות לטלפונים סלולריים יכול
למנף את הפעילויות הקיימות שלו
ובאופן זה לפנות ולספק שירות ליותר
לקוחות .בעזרת נתונים הנאספים דרך
האפליקציה ואתרי אינטרנט ,הקמעונאי
יכול לנתח טוב יותר את הטעם והצרכים
של כל לקוח ולקוח ולהציע לו מוצרים
המותאמים לו .כעת ,בואו נבחן את
השינוי הדומה שאיסוף נתונים רלוונטיים
(ויכולות טכנולוגיות נוספות) יחוללו
אצל חברת ביטוח .התוצאה תהיה דיוק
רב יותר בהערכת הסיכונים והתמחור
(ולכן גם ירידה בהיקף התביעות),
ייעול הפעילויות והתהליכים (בין השאר
כתוצאה מאוטומציה) ,מניעת הונאות
(כתוצאה משיפור ביכולת גילויין),

שיפור בשיווק ובהפצה וחשוב מכל -
שיפור בחוויית הלקוח ושביעות הרצון
שלו.
בחמש עד עשר השנים הבאות
טכנולוגיות הביטוח יכולות לחולל
תמורה של ממש באופן שבו אנחנו
רוכשים ביטוח ,בתמחור של פוליסות
ובאופן הגשת התביעות .על פי סקר
שנערך על ידי חברת 74% , PwC 1
מתוך השחקנים הוותיקים סבורים
שהמודלים העסקיים שלהם ישתנו
במהלך חמש השנים הקרובות.
רוב הסיכויים שהדור הבא של מוצרי
ביטוח ישים דגש רב יותר על מניעה
ותמרוץ של התנהגויות חיוביות ,בעלות
סיכון נמוך יותר ,באמצעות מתן הנחות
על פרמיות .מוצרים מבוססי תמריצים
יובילו לשינויים חיוביים בהתנהגויות
של לקוחות .ככל שהמוצרים הללו
יהפכו לנפוצים יותר ,שינויים כאלה

נוסף לערוצי המובייל
בהתנהגויות של לקוחות
מכיוון שרוב פתרונות הביטוח דומים
הנוחים והקלים לשימוש,
להתרחש
עשויים
בהמוניהם ,דבר שיהיו יחסית וקל לשכפלם ,סביר כי נתוני הלקוחות חברות ביטוח יצטרכו
להציע מוצרים ושירותים
לו השלכות מרחיקות
יהפכו לנכס מרכזי עבור חברות הביטוח
מבודלים או תמחור
לכת .אפילו שינוי שולי
לצורך הצעת פתרונות מותאמים אישית
אטרקטיבי כדי לשפר
בשכיחות של שריפות
וקלים לתמחור .חברות ביטוח רבות כבר
את נאמנות הלקוחות.
ותאונות דרכים ,בעלויות
של טיפול רפואי ובפריון מציעות הנחות ללקוחות המוכנים לשתף
מכיוון שרוב פתרונות
הביטוח דומים יחסית
של עובדים עשוי לתרום
נתונים באמצעות מכשירי מעקב
וקל לשכפל אותם ,סביר
רבות לחברה .גם חברות
כי נתוני הלקוחות יהפכו
ביטוח ירוויחו מחיסכון
אפשרי בעלויות ומהזדמנויות הכנסה השנים הבאות ,בעיקר בתחומי התפעול לנכס מרכזי עבור חברות הביטוח לצורך
והאדמיניסטרציה ,שבהם ניתן להחליף הצעת פתרונות מותאמים אישית וקלים
נוספות.
אך מעבר לרווח הכספי ,רוב הסיכויים כוח אדם בבינה מלאכותית ואוטומציה .לתמחור .חברות ביטוח רבות כבר
מציעות הנחות ללקוחות המוכנים לשתף
שטכנולוגיות ביטוח יחוללו תמורה
של בנוסף ,לא במקום
נתונים באמצעות מכשירי מעקב.
ממש בכוח העבודה של חברות ביטוח
חברות ביטוח נוספות צפויות להציע
בינלאומיות.
רוב חברות הביטוח הן חברות
על פי חברת הייעוץ מקינזי ,יהיה ניתן גדולות בעלות תזרים איתן ,מאזנים שירותים נלווים בעלי ערך מוסף ,כמו
למזג או להחליף עד  25%מהמשרות חזקים ואמצעים שמאפשרים להשקיע ייעוץ לגבי בריאות וכושר ושירותי
המלאות בענף הביטוח במהלך עשר ביכולות הטכנולוגיות שלהן ובשדרוגן .תיקוני רכב בדרכים .השירותים הללו
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גיוסי כספים בענף טכנולוגיות הביטוח
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מקורC3 Insights :

יהפכו לנפוצים יותר ,בד בבד עם
הבינה המלאכותית ולמידת המכונה
וכן שירות הלקוחות.
הודות לפוטנציאל העצום של
טכנולוגיות ביטוח וגודלו של הענף,
התחום מושך בשנים האחרונות מספר
הולך וגדל של חברות סטארט-אפ.
על פי חברת המחקר ,CB Insights
הגיוסים שלהן בתחום טכנולוגיית
הביטוח גדלו באופן משמעותי משנת
 140( 2011מיליון דולר) ל־1.69( 2016
מיליארד דולר) .ולמרות זאת ,לא סביר
שחברות סטארט-אפ יוכלו להתחרות
בהצלחה בחברות ביטוח ותיקות.
ענף הביטוח מאופיין ברמה גבוהה של
קונסולידציה וחסמי כניסה גבוהים ,החל
ברגולציה ודרישות הון וכלה בצורך
בניסיון בהפצה ובטיפול בתביעות.
לחברות ביטוח ותיקות יש בסיסי
נתונים משלהן ,מתודולוגיות מוכחות
להערכת סיכונים ,יתרון בעלויות
ובגודל והבנה מעמיקה של ענפים
ומגזרי מוצרים שונים  -שאותם לא
יכולה חברת סטארט-אפ לשכפל בן
לילה .לכן ,סביר שחברות הסטארט-אפ
בתחום טכנולוגיית הביטוח יהיו שותפות
ארוכות טווח של חברות ביטוח ותיקות.
בכוחן להציע פתרונות חדשניים כדי
לשפר מוצרים או תהליכים מסוימים
לאורך שרשרת הערך ,אך לא להחליף
את חברות הביטוח.

לא כל כך מהר
אז מה בולם את הענף? ראשית,
בחברות ביטוח רבות יש תרבות של
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סלידה מסיכונים ,העלולה לדכא
חדשנות .אסטרטגיה דיגיטלית בת-
קיימא דורשת תמיכה מלאה מצד
ההנהלה הבכירה ושיתוף פעולה עם
פונקציות שונות ,העלולים להיות
קשים ולצרוך זמן רב ,בפרט כשמדובר
בחברות רב־לאומיות .בנוסף ,הוצאות
הוניות ניכרות על מערכות מידע
ולעלויות הארגון מחדש ,הכרוכות
בייעול כוח האדם האדמיניסטרטיבי
והתפעולי ,עלולות להיות משמעויות.
חברות ביטוח גדולות רבות משקיעות
במעבדות חדשנות ובמאיצים של
חברות סטארט-אפ (גם מתחומים
המשיקים לתחום הביטוח ,כמו התחום
הרפואי) .טרם ברור אם המיזמים
וההשקעות הללו יוכלו להניב פירות
עבור החברות הללו ,וחשוב לא פחות
 אם כשלים ועיכובים יאטו את קצבההשקעות בטכנולוגיה.
בצד הביצועי ,יש חברות ביטוח
בעלות מערכות מידע מיושנות
ומבוזרות ,שאינן מאפשרות את כל
הפונקציות הדרושות לנוכחות מקוונת
מלאה ולפלטפורמה המאפשרת רכישה
חלקה של ביטוח ואספקת שירות
על גבי האינטרנט .מערכות רבות
זקוקות לשדרוג כדי שיוכלו לשלב
בתוכן טכנולוגיות חדשות ,כמו בינה
מלאכותית ולמידת מכונה ,וזה עלול
לקחת חודשים ארוכים.
מכשול מרכזי נוסף הוא הנכונות
של הלקוחות לאמץ את הטכנולוגיה.
הדור הבא של מוצרי ביטוח ופתרונות
המותאמים לצורכי הלקוחות מסתמך

במידה רבה על נכונותם לחלוק נתונים
אישיים עם חברות ביטוח.
לבסוף ,ענף הביטוח כפוף לרגולציה
ניכרת .הרגולטורים בתחום הביטוח
יצטרכו לשמור על סביבה התומכת
בחדשנות ,בעיקר מכיוון שרוב
הסיכויים שהענף ייצר מספר מוצרים
ופתרונות חדשים בשנים הקרובות.
המנצחים הגדולים מהעלייה ומהאימוץ
הנרחב של טכנולוגיות ביטוח יהיו
הצרכנים  -לרשותם יעמדו פתרונות
מותאמים אישית ושירות לקוחות
משופר בעלות כוללת נמוכה יותר.
חברות ביטוח שיתאימו את עצמן
בזמן ,ירוויחו מחיסכון בעלויות,
משיפור בשולי הרווח ומגידול בנאמנות
למותג שלהן .אך כמו כל המהפיכות
הטכנולוגיות ,אחד המחירים יהיה
בתחום התעסוקה  -מספר רב של
משרות בענף הביטוח ימוזגו או יוחלפו
במהלך העשור הקרוב ,בעיקר בתחומים
שבהם ניתן יהיה להחליף פונקציות
שמילאו בני אדם בבינה מלאכותית
ואוטומציה.
הכותב הוא מנהל דסק
ב־UBS Wealth Management Israel
מובהר כי אין באמור בכתבה זו משום המלצה או חוות
דעת בקשר לרכישה ו/או מכירה ו/או שיווק של ניירות
ערך מכל סוג שהוא ,ו/או ביצוע פעולות השקעה אחרות,
והם אינם מהווים בשום אופן תחליף לייעוץ השקעות
ו/או שיווק השקעות על ידי מי שמורשה לעסוק בכך,
בהתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם .אין
באמור בכתבה זו משום הצעה לרכישה של ניירות ערך.
מובהר כי ייתכן שלכותב ו/או ל־UBS Wealth
 Management Israelקיים עניין אישי בנושא ,ו/
או שברשותם ניירות ערך המוזכרים בכתבה ,בהתאם
להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ”ה־.1995

ĐČđĠĤĕĚĠ
ęĕĚďģĦĚ ĦđČĕĤč ĕĦđĤĕĥ

ęĕĚďģĦĚ ĐČđĠĤ ĕĦđĤĕĥ
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האם פייסבוק נכנסת לעולם הרכב?
מהפכה של ממש מתרגשת עלינו בחסות המרוץ אל הרכב
האוטונומי  ‰פייסבוק ,שמשקיעה בשנים האחרונות המון בטכנולוגיות של
אינטליגנציה מלאכותית ומציאות מדומה ,מאותתת כעת שהיא רואה
לעצמה תפקיד מרכזי גם בשוק הזה  ‰כיצד יראה עולם הרכב העתידי שבו
ישלטו חברות הטכנולוגיה על חשבון חברות הרכב המסורתיות?

סרוונט סינג ,פורבס

ב

חודש שעבר נאמה שריל סנדברג,
סמנכ”לית התפעול של פייסבוק,
מול קנצלרית גרמניה אנגלה
מרקל ,בתערוכת הרכב הגדולה בעולם,
שהתקיימה בפרנקפורט .אבל מה
פייסבוק ,ומה שריל סנדברג באופן אישי,
עושות באירוע של תעשיית הרכב?
הדבר הברור מאליו שעולה לראש ברגע
שמנסים להבין את הקשר בין פייסבוק
לבין תעשיית הרכב ,הם מיליארדי
הדולרים שמשקיעות חברות הרכב בפרסום
ובשיווק ברשתות החברתיות .אך יחד עם
זאת ,נראה שזו אינה תכנית הפעולה של
פייסבוק ,כפי שהבהירה סנדברג בכנס,
וכפי שניתן היה לראות בביתן שלה
בתערוכה :האסטרטגיה של החברה היא
למנף את היכולות שלה בתחומי השיווק,
המציאות המדומה ( )VRוהמציאות הרבודה
( ,)ARואפילו מעניין יותר ,למנף גם ,מי
היה מאמין ,את היכולות שלה בתחומי
האינטליגנציה המלאכותית ( )AIוהלמידה
העמוקה ( – )Deep Learningהכל כדי
לתמוך בפיתוח של רכבים אוטונומיים.
פייסבוק היא שחקנית משמעותית בתחום
שיווק הרכב .רוכשי מכוניות פוטנציאליים
מבלים בין  30ל־ 50דקות ברשת החברתית
מדי יום ,מה שסייע לה לחדור באופן
משמעותי לתחומים כמו איתור לקוחות
פוטנציאליים באמצעים דיגיטליים
( )prospectingוסחר רב־ערוצי .יחד עם
זאת ,פייסבוק היא כבר הרבה יותר מאשר
פלטפורמה מהסוג הזה :מדובר בתאגיד
ענק ,בן  13שנה ,עם למעלה משני מיליארד
לקוחות ברחבי העולם ,שמתחיל להתרחק
הרבה מעבר לעולם הרשתות החברתיות.
ממוצרים לשליחת מסרונים ,דרך מציאות
מדומה ועד לרחפנים המונעים באנרגיה
סולארית – פייסבוק מקדמת טכנולוגיות
מהפכניות וחזון של מתיחת פנים דיגיטלית
לכל ענפי העסקים ,לרבות ענף הרכב.

“מציאות מדומה חברתית”
במרכז האסטרטגיה של פייסבוק עומד
הלקוח שמחובר לרשתות החברתיות; היא
מאמינה שבעוד שחברות הרכב מתמקדות
ברכבים שמתחברים לאינטרנט ,הדגש
צריך להיות על ה”צרכן המחובר” .כיום,
כשהמסע של כל אדם שמבקש לרכוש רכב
מתחיל ברשת ,אפשר כבר ,באמצעות מאגר
הנתונים העצום של פייסבוק
על ההתנהגות החברתית של
לקוחותיה ,להפוך את החוויה
למותאמת אישית לחלוטין.
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עובדה סוכנות לביטוח בע״מ
שריל סנדברג.
דמות חריגה
בתערוכת הרכב

לדוגמה ,פייסבוק יכולה לסייע לחברות
רכב לפתח מנוע חיפוש חכם עבור
הלקוחות החדשים :כרוכשי רכב חדשים
תוכלו להיכנס למנוע המקוון של חברת
הרכב ,ולאחר שתאשרו לו לגשת אל
המידע שיש לפייסבוק עליכם ,הוא יוכל
להמליץ לכם על רכב שטח חשמלי ,עם
מתלה לאופניים או לציוד סקי ,ושני
כסאות לילדים ,פשוט משום שכל זה
משקף טוב את מה שאתם עושים בסופי
השבוע עם הילדים שלכם ,בהתבסס על
התמונות שהעליתם לחשבון הפייסבוק
שלכם; חוויה תלת ממדית מותאמת אישית
לחלוטין ,שיתכן שאפילו תכלול תמונה
שלכם ושל משפחתכם עם הרכב החדש.
פייסבוק רואה בטכנולוגיות המציאות
הרבודה והמדומה את השלב הבא של
התקשורת הטכנולוגית – כמעט “מציאות
מדומה חברתית” אם תרצו .המציאות
המדומה ממש מכניסה את הגולש לעולם
מלאכותי ,והיא נתפסת בחברה בתור
כלי טכנולוגי שיהפוך למרכזי בקיום
אינטראקציות חברתיות .ב־ 2014פייסבוק
נכנסה לראשונה לזירה ,כשרכשה את
חברת אוקולוס ,המייצרת משקפי מציאות
מדומה ,בשני מיליארד דולר .יותר משלוש
שנים לאחר העסקה היא השיקה בחודש
אפריל האחרון מוצר שנקרא Facebook
– Spaces on Oculus Rift + Touch
טעימה ראשונה מהשאיפה שלה להכניס
אינטראקציות חברתיות אל המרחבים
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הווירטואליים התלת ממדיים .באמצעות
המוצר ,מי שכבר קנו גישה לאקו־סיסטם
של אוקולוס ,יוכלו לחבר בין המשקפיים
לבין חשבון הפייסבוק שלהם ,ולצלול
אל תוך עולם וירטואלי שלא מוגבל רק
להודעות טקסט ,אלא גם לשימוש בקול
ולאוואטרים שמחקים שפת גוף.
פייסבוק מאמינה שלמוצר החדש יש
פוטנציאל אדיר בתעשיית הרכב ,וכי
הוא יוכל לשמש גם מעבר לשיווק –
לעיצוב רכבים חדשים ,לתפעול נקודות
שירות ללקוחות ,להשקת מוצרים חדשים
עוד בטרם יצאו מהמפעל ואפילו לסייע
לעובדי המפעלים ולטכנאי השירות
לנווט בתוך סבך תהליכי הייצור והשירות
המורכבים של הרכב .עוד מאמינים שם
כי בעתיד הקרוב הצרכנים יוכלו אפילו
להשתלב בתהליך הפיתוח של הרכב ,כמו
גם הספקים ,שיהיו מעורבים כבר מיומם
הראשון של תהליכי העיצוב ,הפיתוח
והייצור.
כתוצאה מכך ,פייסבוק מגיעה כעת
לאבן דרך חשובה ,כשהיא משיקה את
השילוב המשמעותי הראשון בין “מציאות
מדומה חברתית” ,לבין מוצרי הליבה שלה.

לא חברת חומרה
על אף שיש לה את הניסיון המתאים
מעולם החומרה ,פייסבוק מאוד ברורה
בנוגע לתפקיד שהיא רואה לעצמה
במהפכת המציאות המדומה – להיות

ספקית “החוויה החברתית” .היא לא
מעוניינת להיות חברת חומרה ,וזה לא
מה שהיא מתמקדת בו .על אף שהשקעה
בחומרה – טלפון נייד למשל – היא
הימור בטוח ,יש להניח שבסופו של
דבר הצרכנים יביאו אל המכונית את
המכשירים הקיימים שלהם .במקום זאת,
פייסבוק רוצה לחשוב על התוכן שירוץ
על גבי החומרה הזו ,ועל מה שמייצר
אותו .מה יקרה כשתיכנסו אל הרכב
האוטונומי העתידי שלכם? איזה סוג של
חוויה תקבלו? חברות אחרות תפתחנה
ככל הנראה את הטכנולוגיות הקשורות
לחומרה ,אולי אפילו יצרניות הציוד
המקורי ( )OEMsשל עולם הרכב ,ואילו
פייסבוק תתמקד בשיפור החוויה.
הימור משמעותי נוסף שפייסבוק מבצעת
הוא בתחום האינטליגנציה המלאכותית
( – )AIהיא מעבדת מיליארדי תמונות
וסרטונים .למעשה ,החברה מייצרת
מכונות שיסתכלו על העולם באמצעות
ראייה דומה לזו של בני האדם ,כדי שהן
תוכלנה להבין את התוכן ואת התמונות
הללו טוב יותר .כחלק מהתהליך הזה
כבר בנו בחברה מנוע  AIענקי ,שלא
רק יבצע חיפושים במאגר התמונות ,אלא
גם בסרטוני הווידאו .הראייה הממוחשבת
שפותחה בחברה עבור הפלטפורמה הנייחת
שלה ,שממפה את הסטאטוס החברתי
שלנו ,יכולה להיות מיושמת גם ברכבי
העתיד ,שיהיו דינאמיים ,אוטונומיים
וינועו במהירות; רכבים שיצטרכו לעבד
בזמן אמת ג’יגה־בייטים רבים של נתונים,
ולפרש תמונות ותנועות באופן דומה מאוד
לעין האנושית.
פייסבוק מאמינה שאחרי מוצרי
אלקטרוניקה לצריכה ביתית ,תעשיית
הרכב היא התעשייה השנייה בגודלה בעולם
שמתאימה לעסקיה .אלו גם תחומים שהיא
מוצאת בהם הרבה מהמשותף – בשניהם
מדובר בחברות הנדסיות ,שמחברות בין
אנשים בדרכים שונות ,ומתמודדות עם
מוצרים מורכבים שמתפתחים כל העת .עם
הטכנולוגיות הקריטיות הללו באמתחתה,
זה לא יהיה מפתיע אם פייסבוק תהפוך
לאחת השותפות המבוקשות ביותר מעולם
הרשתות החברתיות כשותפות של חברות
הרכב ,ככל שהן תחפשנה דרכים לבדל
את עצמן מהמתחרות ,בתחום שחווה היום
התערערות הולכת וגוברת.
דבר אחד שסנדברג כן אימתה בנאום
המרכזי שנשאה בתערוכה ,הוא שפייסבוק
תהיה אחת מהחברות בעמק הסיליקון
שדווקא לא תייצרנה מכוניות .השאלה
היא – האם היא תפתח ותספק מנועי
 ,AIשיניעו את הרכבים האוטונומיים
העתידיים שלנו?

גוטוירט ,פרלשטיין ,קוויטני ,פרלמן ,בוקאי ,כליף ,שדה ,ורדי ,קומפלר

יותר מבית סוכן!
אנחנו סוכנות ביטוח של שותפים!
אנחנו ״עובדה״ ואנחנו כאן!
עובדה סוכנות לביטוח בע״מ נוסדה בשנת .2010
הסוכנות הוקמה על ידי חמישה חברים שהפכו לשותפים ובמשך
הזמן הצטרפו  5נוספים.
כל מצטרף לאחר תקופת הכשרה מתקבל כשותף מלא
ושווה לכל דבר ועניין וזאת ״עובדה״.
זה אנחנו וזה עובד ולכן אנחנו מזמינים אותך לנסות
דרך חדשה לחשוב מחוץ לקופסא לא עוד ״זאב בודד״
אלה להצליח ביחד כי ביחד זה כח.
מתאים לסוכנים צעירים ,עצמאיים ,וותיקים,
מתאים לאלו שרוצים לחשוב אחרת!
זאב – 054-2545465

אריק – 0505274660

שי – 052-6539106

לשכת סוכני ביטוח בישראל

איך ישפיע הרכב
האוטונומי על ענף
ביטוח הרכב?

השקט שלך בדרכים

עלייתו של הרכב האוטונומי על הכביש צפויה להוריד דרמטית את מספר
תאונות הדרכים  ‰אורי אומיד ,מנכ”ל חברת “שלמה ביטוח” מדבר על עתיד
הענף ,ומרגיע :הטכנולוגיה לא תחליף את מקומו של הסוכן
רונית מורגנשטרן

ע

וד פלא שמתממש בדור שלנו -
מכונית שנוסעת בכוחות עצמה
ללא מעורבות נהג .הרכבים
האוטונומיים כבר כאן .יש אבי-טיפוס
ברחבי העולם ובתוך כמה שנים ינוע הרכב
האוטונומי על הכבישים לצד המכוניות
הרגילות – בהתחלה כרכבי פרימיום,
ובהמשך גם כמכוניות משפחתיות רגילות.
הנהג האנושי יוחלף בנהג אוטומטי כמו
הטייס האוטומטי במטוסים ,ואף יותר
מכך .כל שנצטרך זה להזין את יעד
הנסיעה ,ולאחר מכן להתרווח במושב
הנהג ולעסוק בדברים אחרים.
לשינוי זה יש השלכות מרחיקות לכת
– הן תחבורתיות והן ביטוחיות .חברות
הביטוח בעולם כבר מתחילות לחשוב איך
ייראה ביטוח הרכב העתידי ,כשאין אשמת
נהג בתאונות .מאידך ,הצפי הוא שמספר
תאונות הדרכים ירד – האם גם הפרמיה
תרד? האם יהיה בכלל צורך בביטוח רכב
פרטי? על המשמעויות שמביא איתו רכב
העתיד ,דיברנו עם אורי אומיד ,מנכ”ל
חברת “שלמה ביטוח”.
“ברמה הטכנית ,מדובר ברכב שמאבד
את הנהג האנושי שלו” ,מסביר אומיד.
“הגענו לשלב של רכב שליש אוטונומי,
כשמערכות טכנולוגיות כבר מחליפות
חלק מתפקודי הנהג כמו שמירת מרחק
מרכב אחר ,התרעה על מעבר בין נתיבים,
בלימת חירום ועוד .כל דגם שמפתחים
היום בעולם יותר אוטונומי מבעבר ,ויש
כבר מכוניות שיודעות לחנות בעצמן.
בשלב הבא ,בתוך שנה כנראה ,נתקדם
לכך שהנהג האנושי לא יצטרך להחזיק
בהגה ,והמכונית תדע לשמור על הנתיב

רכבים אוטונומיים ינועו באירופה ב־.2021
אורי אומיד

שלה .בעולם מעריכים שתוך שלוש עד
חמש שנים רכבים אוטונומיים מלאים
ינועו על הכביש ,ללא צורך בנהג אנושי,
והנהג יוכל במהלך הנסיעה לקרוא ספר,
לשוחח בטלפון או לגלוש באינטרנט”.
מי היצרניות הבולטות בתחום פיתוח
הרכב האוטונומי?
“השחקניות המרכזיות בתחום הן ב.מ.וו,
מרצדס ,טסלה ,ניסן ,ג’נרל מוטורס וטויוטה,
בשיתוף יצרניות אירופאיות .בנוסף יש גם
את גוגל ,שמפתחת רכב אוטונומי משלה.
בעיקרון ,כל תעשיית הרכב שמה היום
דגש על מערכות אוטונומיות לנהיגת
רכב .המכוניות הראשונות שישווקו לצרכן
יהיו רכבי פרימיום שיעלו  350-500אלף
שקלים ,אבל בהמשך יגיעו גם המכוניות
המשפחתיות ואחרות”.
לדברי אומיד ,ההשלכות של הרכב
האוטונומי על עולם התחבורה ועולם
הביטוח יהיו משמעותיות ביותר“ :הרכב
האוטונומי ישנה את כל רכיבי הפוליסה

המרכזיים .כיום תעריפי ביטוח הרכב
מתבססים על נתוני הרכב ועל נתוני הנהג
– גיל ,עבר ביטוחי ועוד .כל החישובים
האלה משתבשים ברכב אוטונומי :נתוני
הנהג הופכים למיותרים ולא רלבנטיים.
בכל שנה נהרגים על הכביש כ־ 130אלף
אנשים ברחבי העולם כתוצאה מתאונות,
כש־ 80%מהן נגרמות על ידי גורם אנושי.
ההערכה היא שכניסת הרכב האוטונומי
לשוק תוריד דרמטית את מספר התאונות”.
למרות המעבר לטכנולוגיות שלא
מצריכות התערבות אנושית ,אומיד לא
צופה שסוכני הביטוח יעלמו מן השטח:
“מבחינת השיווק ,גם אם מדובר ברכב
אוטונומי ,הסוכן יהיה זה שמוכר את
הביטוח ,אלא אם הרכב עולה על הכביש
עם חבילת ביטוח שהיצרן מציע .אבל גם
במקרה כזה סוכן הביטוח יהיה שם כדי
לתת מענה ללקוחות .יצרני הרכב יהיו
אולי אחראים על הטכנולוגיות ,אבל מה
עם גניבה או תאונות צד ג’?”
איזה ביטוח יושפע יותר מהשינוי – חובה
או רכוש?
“סביר להניח שביטוח רכוש יושפע יותר,
אבל ביטוח נזקי גוף (חובה) יושפע גם
כן .בכל מדינה עולם ביטוח הרכב עתיד
לעבור שינוי .הרכב האוטונומי כבר גורם
לשינוי חוקי התעבורה ,וענף הביטוח גם
הוא מתחיל בחשיבה .אני מעריך ,שתוך
שנתיים תהיה ברחבי העולם רגולציה
חדשה לגבי רכב אוטונומי .באירופה ינועו
רכבים אוטונומיים ב־ ,2021ובישראל כמה
שנים מאוחר יותר .זהו השינוי הדרמטי
ביותר בעולם הרכב וגם בעולם הביטוח
ב־ 50השנים האחרונות”.

שרותי דרך וגרירה

שירותי זגגות לרכב

מרכזי שרות לרכב

השכרה וליסינג

חברת דרכים מברכת
את באי כנס
אלמנטר 2017
בברכת כנס פורה ומהנה!
דרכים

שירותי דרך וגרירה
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דרכים
זגגות רכב

דרכים

מרכזי שרות לרכב

סוכן יקר ,ניתן לרכוש את שירותי דרכים בחברות :הפניקס ,מנורה מבטחים ,כלל ביטוח ,הראל ,שומרה ,שירביט ,ביטוח חקלאי.

לשכת סוכני ביטוח בישראל

"הרשות
רואה את כל
תפקידה בהגנה
על המבוטח"
עו”ד ליאת שטרק ,ראש המחלקה החדשה
לשירות ותיווך בביטוח ברשות שוק ההון ,מאמינה
בעתיד סוכני ביטוח גם בעידן הדיגיטלי  -אבל רק
בתנאים מסוימים“ :הסוכנים חייבים להשתמש בכלים
החדשים כדי לייצר ערך אמיתי ללקוח”

"אנחנו בוחנים
את המודל
הראוי לתגמול
הסוכנים על ידי
החברות .חשוב
לנו להבטיח
מודל תגמולי
שיאפשר
לסוכן הביטוח
להעניק ערך
מוסף ללקוח.
כלומר ,לאפשר
לו לבצע את
עבודתו ולפעול
על מנת להבטיח
את טובת
הלקוח"

רונית מורגנשטרן
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מסגרת השינוי המבני ברשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,שביצעה הממונה דורית
סלינגר ,הוקמה ביוני האחרון מחלקה חדשה
– מחלקת שירות ותיווך בביטוח .לתפקיד מנהלת
המחלקה מונתה עו"ד ליאת שטרק ,שכיהנה עד
אז כמנהלת מחלקת ביטוחי סיעוד ברשות .בין
סמכויותיה של המחלקה החדשה נמצא גם הסדרת
תחום התיווך בביטוח – כלומר ,המחלקה שבראשה
עומדת שטרק אחראית על סוכני הביטוח ברשות
שוק ההון .בנוסף עוסקת המחלקה החדשה גם בפניות
הציבור ובהקמת מוסד ליישוב סכסוכים.
המשמעות של תחום אחריות זה מרחיקת לכת.
"כחלק מהליך אסטרטגי של קביעת חזון ,אנו
מבקשים לבחון את מעמד סוכן הביטוח" ,מסבירה
שטרק" ,תוך התייחסות לנושאים השונים המצריכים
הסדרה – כמו סוגיית דמי הטיפול ,שאלות ניגודי
העניינים ,תמריצים ועמלות ,ייעוץ בביטוח וניהול
סיכונים" ,מוכרני ביטוח" ,התאמה לעידן הדיגיטלי.
בהמשך נשקול לפרסם את מסקנותינו על מנת לקבל
את התייחסות הציבור .לאחר דיון ועיבוד הנושאים,
נבקש לקבוע תכנית עבודה מפורטת".
בתחום פניות הציבור ,מעידה שטרק ,מתגלה
תמונה מורכבת לפיה ישנה שונות גדולה בטיב
השירות בקרב הסוכנים השונים" .ישנם סוכנים
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שהלקוח הוא בראש מעיניהם ,ושראויים לשבחים על
פעולתם" ,אומרת שטרק" ,עם זאת ,ישנם סוכנים
שיש מקום להבטיח שהם פועלים לפי הוראות הדין.
בכוונתנו לערוך ביקורות אצל אותם סוכנים ,כדי
להבטיח שיפעלו בהתאם לדין  -לטובת המבוטחים,
ועל מנת ליצור הרתעה".
מהי הדרישה החשובה ביותר שלכם מסוכן הביטוח?
"אנו מצפים מסוכן הביטוח ,כאיש מקצוע ,לתת ערך
משמעותי למבוטחים .סוכן הביטוח נדרש להתאים
ללקוחותיו את המוצרים המתאימים להם ,ובהמשך
לתת להם שירות ראוי .בחוזר צירוף לביטוח קבעה
הרשות את חובת הסוכן להתאים את המוצר ללקוח.
הסוכן מכיר את המועמד לביטוח באופן אישי ,ועליו
לבחון בפני אלו סיכונים ניצב הלקוח ,לבחון את
יכולתו הפיננסית ,מצבו הבריאות ,עיסוקו ,והצרכים
האישיים והמשפחתיים שלו ,כל זאת ,על מנת לתת
לו מוצר שמתאים לצרכיו".
"לצד הטלת החובה להתאים את המוצר לצורכי
הלקוח ,פיתחנו כלים רבים שמאפשרים לסוכן
לתת ערך משמעותי להליך התאמת הצרכים:
אנו מצפים שהסוכן יבחן את המוצרים הקיימים
ללקוח ,באמצעות הר הביטוח ,ימשיך ויבחן את
המוצר המתאים ללקוח מבחינת עלותו  -על
ידי שימוש במחשבונים של הרשות ובמאגרי
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המידע העומדים לרשותו – ואז ידרג את
המוצרים גם לפי טיב השירות ,באמצעות
מדד השירות".
סוכני הביטוח חשים שהרשות רוצה
לחסל את ענף הסוכנים.
"אנו חיים בעידן של מציאות משתנה
ודינמית .הלקוח הוא חכם ומודע יותר,
והעולם מורכב יותר .המציאות החדשה
מתאפיינת גם בחידושים טכנולוגיים,
ולצדם – הרצון והיכולת להוזיל עלויות.
גם הצדדים לעסקת הביטוח ,מבקשים
להוזיל את העלויות הכרוכות בהיבטים
התפעוליים .הרשות היא חלק מהמציאות
החדשה ,ומבקשת לפעול כדי שהסוכן
יביא ערך ממשי לטובת המבוטחים ,גם
כשהמציאות משתנה".
אז יש עתיד למקצוע סוכני הביטוח גם
בעידן הדיגיטציה והשיווק הישיר?
"סוכן ביטוח שרוצה להבטיח את מקומו
נדרש להפוך את האיום להזדמנות,
ולהמציא עצמו מחדש כך שייתן ערך
ממשי ללקוח .הוא צריך לתת שירות טוב,
מקצועי וזול יותר .הסוכן נדרש להביא
איתו ,לצד הידע המקצועי ,גם יכולת לנתח
צרכים ותהליכים ,תוך שימוש במגוון
הכלים הטכנולוגיים שעומדים לרשותו.
הסוכן מהווה פלטפורמה להשוואת
תעריפים ,והוא יכול לנצל יתרון לגודל כדי
להשיג מחיר ותנאים טובים יותר ללקוח
– הכל תוך שימוש בכלים הטכנולוגיים
לביצוע התאמת צרכים ללקוח".

פער כוחות
אחד הנושאים הפרקטיים החשובים עליו
אחראית עו”ד ליאת שטרק הוא הקמת
מוסד בוררות בתוך רשות שוק ההון ,שבו
יוכלו מבוטחים ליישב סכסוכים ותביעות
בינם לבין חברות הביטוח ,ללא צורך
בהגעה לבית משפט .השאיפה היא שמוסד
הבוררות יקום בתוך מספר חודשים.
"המטרה היא ליישב סכסוכים בצורה
יעילה והוגנת" ,מסבירה שטרק" ,הרשות
מבררת תלונות ,דבר שמאפשר לנו
להעניק סעד לפונים ,וכן ללמוד על
הנושאים המעסיקים את הציבור .המידע
הזה משמש לעיתים כבסיס ומצע
להסדרות בתחומים השונים" .לדבריה,
ב־ 2017התקבלו ברשות כ־ 13אלף פניות,
וב־ 40%מהן ניתן סעד לפונה.
למה צריך מוסד בוררות מיוחד?
"הנתונים מלמדים שעל מערכת המשפט
מוטל עומס כבד .התדיינות בבית משפט
כרוכה בעלות רבה ובזמן ארוך .בנוסף,
תחום הביטוח והפנסיה הוא תחום
מורכב ורווי רפורמות .אנו מזהים פער
כוחות משמעותי ,ממשי ויוצא דופן בין
חברות הביטוח  -שהן בעלי הממון ,הזמן
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והמומחיות  -לבין הלקוח ,הצד החלש,
שמבקש למצות את זכויותיו ,ושבדרך
כלל נמצא בשעה הקשה ביותר מבחינתו
כשהוא נזקק לחברת הביטוח.
"בנוסף ,הנתונים מלמדים שבבתי
המשפט רבות מהתביעות מסתיימות
בפסק דין לטובת הלקוח ,ורבות אחרות
מסתיימות בפשרה נוכח העלות הכרוכה
בניהול הליך משפטי .לכן אנו מבקשים
להקים מוסד שיאפשר יישוב סכסוכים
שבין גוף מפוקח לבין הצרכן בצורה
מקצועית והוגנת .המוסד יוכל לאפשר את
ניהול ההליך המשפטי אצל מבררים בצורה
מקצועית ,מהירה והגונה בתחומי הביטוח,
הפנסיה והגמל .המוסד יבטיח שצרכנים
יוכלו למצות את זכויותיהם בצורה יעילה
ובעלות נמוכה".
איך את רואה את מערכת היחסים בין
חברת הביטוח לסוכניה?
"אנו לומדים את נושא התיווך בביטוח,
ומצויים בשלב גיבוש החזון הראוי
למציאות המשתנה .בין היתר ,אנחנו
בוחנים את המודל הראוי לתגמול הסוכנים
על ידי החברות .חשוב לנו להבטיח מודל
תגמולי שיאפשר לסוכן הביטוח להעניק
ערך מוסף ללקוח .כלומר ,לאפשר לסוכן
הביטוח לבצע את עבודתו ולפעול על
מנת להבטיח ,בראש ובראשונה ,את
טובת הלקוח".
האם עדיף שסוכן ביטוח יגבה מהלקוח
דמי טיפול ,במקום העמלה מחברת הביטוח
כדי להקטין את ניגוד האינטרסים?
"במסגרת גיבוש חזון ,אנו פועלים
לכתיבת מסמך שמתייחס לכלל הסוגיות
המצריכות הסדרה .אנו נרצה להציג
לציבור מסמך להיוועצות ,שבין היתר
בוחן את מקומו ומעמדו של הסוכן ,לרבות
התייחסות למודל התמריץ הראוי".
אתם תחייבו יועצי ביטוח ברישיון?
"המציאות מלמדת שנוכח מורכבותו של
שוק הביטוח ,לקוחות נדרשים לייעוץ .הן
לקוחות פרטיים והן קבוצות המתקשרות
בביטוחים קבוצתיים .מאחר שיש ביקוש
ליועצי ביטוח ,אנו שוקלים לחייב יועצי
ביטוח ברישיון .צריך לזכור שליועץ
הביטוח יש תפקיד משמעותי ,בפרט
בביטוחי בריאות וסיעוד ,שהם ביטוחים
מורכבים ונתונים לרגולציה רבה .עליו
להיות מקצועי כדי לתת ייעוץ ברמה טובה
– להכיר את תנאי המוצר ,את הוראות
הדין ,את הרפורמות השונות ,ולייעץ
ולהתאים את המוצר ללקוח ,תוך הימנעות
מניגודי עניינים .דוגמה מצוינת לחשיבות
הייעוץ ניתן לראות בביטוח סיעודי.
קבוצות התקשרו בביטוח סיעודי קצר
טווח ,שלא שיקף את טובת המבוטחים.
לכן אנו שוקלים לקבוע הוראות המחייבות

יועצים ברישיון ,שיבטיח ייעוץ מקצועי
ללקוחות".

קשר הדוק
הרגולציה התכופה בענף הביטוח מכבידה
על החברות ועל הסוכנים נוכח השינויים
הרבים אליהם הם נדרשים להיערך .גם
חברות הביטוח וגם לשכת סוכני ביטוח
ביקרו לא פעם עובדה זו וביקשו מהרשות
להיוועץ עמם ,כמי שפועלים בשטח ,קודם
להעלאת רעיון להוראה חדשה.
נשיא לשכת סוכני ביטוח טען שאתם
קודם מוציאים חוזר ואחר כך מקבלים
פידבק מהשטח  -במקום להתייעץ מראש.
"תהליך פרסום של הסדרה מסוימת
הוא תהליך מורכב .הרשות מזהה כשל
כלשהו ,ואז נערך שלב משמעותי של
גיבוש מדיניות .אנו מבצעים ניתוח
של המידע הקיים ממקורות שונים:
פניות ציבור ,מאגרי מידע ,הסדרות
קודמות ,סקירות בינלאומיות ,סקירות
של תוצאות הסדרות קודמות ,ובמידת
הצורך גם נדרשים לבקשות מידע אד-
הוק .לאחר מכן ,נבחנות חלופות שונות
להסדרה ,לרבות בחינת עלות-תועלת של
כל חלופה .לאחר דיון פנימי מגיעים לשלב
של כתיבת טיוטת חוזר ,שמלווה בגורמים
מקצועיים שונים ,ורק אז מפרסמים טיוטת
חוזר לדיון ציבורי .כמובן שמדובר בשלב
חשוב ,אך גם אז ,מדובר בטיוטה בלבד.
פעמים רבות אנחנו מתחבטים בשאלות
שונות ,ומבקשים ,באמת ובתמים ,לשמוע
את עמדת הציבור הרחב לסוגיות השונות.
יש חוזרים לא מעטים שקדמו לפרסומן
מספר טיוטות .לשכת סוכני ביטוח היא
בהחלט גורם שאנו נמצאים איתו בקשר
הדוק במסגרת הליכי ההסדרה".
במשולש של חברות ביטוח-סוכן-מבוטח
מי הגורם החשוב בעיני הרשות? ישנה
טענה שהרשות לא רוצה לפגוע ביציבות
חברות הביטוח  -וזה בא על חשבון הסוכנים
והמבוטחים.
"הרשות רואה את כל תפקידה בהגנת
הצרכן ,ויציבות חברות הביטוח הינה
כלי חשוב שנועד להבטיח שחברות
הביטוח ימלאו את התחייבויותיהן כלפי
הלקוחות .מטרת רשות שוק ההון להבטיח
את ההגנה על הצרכן ,והיא עושה זאת
באמצעות מגוון הכלים שעומדים
לרשותה :בהסדרות שעוסקות בפישוט
מוצרים ,בפרסום הוראות צרכניות,
ביישוב תביעות וביקורות צרכניות.
זאת במקביל לייצור כלים עבור הצרכן
הישראלי – כמו מדדים ומחשבונים –
שנועדו להגביר את המודעות הפיננסית
ולעזור לציבור להבין יותר ולקבל
החלטות מושכלות ונכונות יותר לו".

מרכזי השירות של שגריר
הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח
מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה
הסדרים עם רוב חברות הביטוח
רכב חלופי מהיום הראשון מפתח תמורת מפתח

בהסדר עם:
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גלית אבישי

"חברות הביטוח לא
רואות את האדם
מאחורי התיק”
גלית אבישי ,יו”ר ארגון “אמון הציבור” מאמינה שענף הביטוח
זקוק לניעור ממשי  -גם של חברות הביטוח ,גם של הפיקוח וגם של
הסוכנים “ ‰סוכני הביטוח נמצאים בנקודה קריטית ובלי שימציאו
עצמם מחדש ,אין להם סיכוי להתקיים בעתיד”
רונית מורגנשטרן
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גלית אבישי רקורד ארוך בהגנה
על ציבור הצרכנים הישראלי,
מימיה כמנכ”לית המועצה
הישראלית לצרכנות ,וגם כיום כיושבת
ראש ארגון “אמון הציבור” ,אותו הקימה.
לאבישי אין בעיה לתקוף את הרשויות
ואת החברות שבהתנהלותן פוגעות
לדעתה בצרכנים .היא אף סבורה,
שבתחום הביטוח למשל ,מעמדו של
הצרכן ,המבוטח ,בישראל גרוע בהרבה
לעומת מה שמקובל בעולם המערבי.
היא לא מהססת לתקוף במילים בוטות
את חברות הביטוח ,את הרגולציה
שבראשה עומדת כיום דורית סלינגר
וגם את סוכני הביטוח ,שלדעתה צריכים
“להחליף” דיסקט.
עד כמה נושא הביטוח משמעותי
בתלונות הציבור?
“הוא מהווה נושא משמעותי מאוד ,ולא
רק מבחינת ההיקף שלו ,אלא גם מבחינת
העוצמה שלו .זה תחום קשה ומתסכל
מאוד מבחינת הצרכן .אחת התלונות
המרכזיות שחוזרת על עצמה היא
גרירת הרגליים של חברות הביטוח בזמן
תביעה של המבוטח – זה הנושא הכואב
והמתסכל ביותר .חוץ מהעובדה שחלק
גדול מהתביעות פשוט נדחה בידי חברות
הביטוח ,התלונות מתארות שיהוי במתן
תשובות ,הצעות על סכומים מופחתים
ב־ 70%-75%מסכום הכיסוי המובטח בעת
מקרה ביטוח ,וזאת בלא נימוק ובניגוד
לחוק המחייב נימוק ,רק כדי לסגור את
התביעה ,כי אולי המבוטח יסכים לקבל
פחות ולא להיכנס לתהליך ארוך.
“זכור לי במיוחד מקרה שבו עובד
נהרג בתאונת עבודה כתוצאה ממנוף
שנפל עליו באתר הבנייה .אלמנתו
פנתה לחברת הביטוח שבה היה בעלה
מבוטח וחברת הביטוח עשתה הכל כדי
להימנע מלשלם את הפוליסה .החברה
טענה שהבעל לקח כדורים נגד דיכאון
ולכן יש סיכוי שסבל מדיכאון ובעצם
התאבד .התהליך מול החברה נגרר
שנים עד שהתביעה הגיעה למצב של
התיישנות והאלמנה לא קיבלה שקל.
היא נקלעה לסיטואציה הזויה ,אבל
החברה ‘עבדה לפי הספר’ ,שזה במילים
אחרות – מיצתה את הציניות .הבחורה
הקליטה את אחת השיחות שלה עם
נציגת החברה והשמיעה לי .בשיחה
אומרת הנציגה – ‘תשמעי ,אני לא
מכירה מקרים של מצוקה ,בשבילי כולם
זה תיק’ .בשביל חברות הביטוח המבוטח
הוא מספר תיק ולא יותר – הן לא רואות
את האדם שמאחוריו”.
אולי זה נובע מכך שצרכנים מרמים את
חברות הביטוח?
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דורית סלינגר" .אין
פרטנר אמיתי"

"

התהליך מול
החברה נגרר שנים עד
שהתביעה הגיעה
למצב של התיישנות
והאלמנה לא קיבלה
שקל .החברה ‘עבדה לפי
הספר’ ,שזה במילים
אחרות  -מיצתה
את הציניות”
“הסיוע של הפיקוח
על הביטוח לצרכן הוא
בשוליים .גם אנחנו
באמון הציבור פונים
פעמים רבות לממונה,
אבל מרגישים
שאין שם פרטנר אמיתי
 התשובות מגיעותלאט מדי ,הן לא
מעמיקות ולא פותרות
את הבעיה"

“נכון שיש צרכנים שמרמים ,אבל
תופעת הרמאות היא קטנה לעומת
אלה שמגיע להם וחברות הביטוח דוחות
אותם .אנחנו מוכרים את הסיכונים שלנו
לחברות הביטוח ומשלמים על כך ,אבל
כשמגיע הרגע שאנחנו צריכים אותן,
נראה שהן לא מכירות באחריות שלהן.
אם חברות הביטוח חושדות שמתקיימת
רמאות ,חובת ההוכחה היא עליהן”.
סלינגר מציגה עצמה כמי שבאה להגן
על המבוטח .בין היתר היא מפרסמת את
מדד שירות החברות ושיעור התביעות
שהן משלמות .זה לא עוזר לצרכן?
“הסיוע של הפיקוח על הביטוח לצרכן
הוא בשוליים .גם אנחנו באמון הציבור
פונים פעמים רבות לממונה ,אבל
מרגישים שאין שם פרטנר אמיתי –
התשובות מגיעות לאט מדי ,הן לא
מעמיקות ולא פותרות את הבעיה.
חברות הביטוח לא מפרטות את הנתונים
שהן מספקות לגבי דחיית תביעות.
אנחנו דרשנו מהן וגם מהמפקחת להציג
נתונים אמיתיים ולא סטטיסטיקה .הרי
המפקחת היתה יכולה להורות לחברות
הביטוח להציג את הנתונים על דחיית
תביעות ,אבל כנראה שהיא לא מספיק
רוצה בכך.
“בבתי המשפט יש למבוטחים יותר
סיכוי מול חברות הביטוח ,אבל זה דורש
אנרגיות ומשאבים ,במיוחד אם מדובר
בתביעת ביטוח סיעודי של חולה תשוש
או משפחתו השחוקה .אבל בכל זאת
הייתי רוצה להעביר מסר למבוטחים
בנושא זה – אם חברת הביטוח
דוחה את תביעתכם ,רוצו לבית
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המשפט כדי לתבוע אותה ,כי הסיכוי
של תביעה משפטית להצליח במקרים
אלה הוא מאוד גבוה”.
אבישי סבורה ,שרשות שוק ההון,
הביטוח והחיסכון נוטה להקל על
חברות הביטוח ,על חשבון הצרכן“ :בכל
העולם יש חובה של חברות הביטוח
לפרסם את ה־ Loss Ratioשלהן (מדד
המקובל בכל העולם לבדיקת איכות
עסקי הביטוח  -שיעור התביעות מתוך
הפרמיות .ר.מ .).בישראל מעמיסות
חברות הביטוח על ה־ Loss Ratio
שלהן כל מיני רכיבים שלא נהוגים
בשאר העולם וכך הן מציגות רווחיות
נמוכה יותר .בביטוח סיעוד בישראל
אפילו אין .”Loss Ratio
מה עם הכנסת והממשלה? אתם פונים
אליהן כדי להתערב בסוגיות כאלו?
“אנחנו כל הזמן בקשר עם חברי כנסת
ושרים וגם עם הפיקוח .משום שמדובר
בתחום מאוד מקצועי ,חברי הכנסת לא
ששים לעסוק בו .יש ניסיונות פה ושם
כמו של ח”כ אורי מקלב (יהדות התורה)
שהצליח להעביר הצעת חוק להטלת
קנסות על חברות ביטוח שנוקטות
סחבת – זה צעד נכון אבל לא מספיק”.

דרושה הפרדה
יו”ר אמון הציבור היתה חברה בוועדה
הציבורית בראשות השר לשעבר גדעון
סער ,לבחינת עתיד ענף הביטוח
בישראל .חלק מהמלצות הוועדה עסקו
גם בהיבט הצרכני של הענף בזכות
גלית אבישי.
היה לך חשוב להשתתף בוועדה?
“מאוד ,ענף הביטוח צריך ניעור ממשי
והסתכלות שונה .אני סבורה שיש מתח
מובנה ,ממש סכיזופרניה ,בין שני
התפקודים של הממונה על הביטוח ,בין
הדאגה ליציבות הגופים הפיננסיים –
הבנקים וחברות הביטוח ,לבין הדאגה
להגנת צרכני שירותים אלה .לכן ,יש
לעשות הפרדה בין שני התפקודים
האלה ולהקים לטובתם שתי רשויות
נפרדות – רשות פיננסית להגנה
על המערכת הפיננסית ורשות
שתגן על צרכני המערכת.
זה גם מה שהומלץ במסקנות
הוועדה הציבורית ,שפורסמו
לאחרונה”.
החוק להגנת הצרכן לא מגן על צרכני
המערכת הפיננסית?
"חוק הגנת הצרכן הוא אמנם חוק
של כלל הצרכנים העסקים ,אבל
הוציאו ממנו את הבנקים ,חברות

הביטוח וקופות החולים – כל הגופים
החזקים במשק .חברות הביטוח לא
עובדות לפי הנחיות חוק הגנת הצרכן,
אלא לפי הנחיות הרגולטור שלהן ,שזה
רשות שוק ההון ,הביטוח והחיסכון.
“הרשות להגנת הצרכן צריכה לקחת
על עצמה גם את צרכני המערכת
הפיננסית ,או שיש להקים רשות נפרדת
שתדאג להם .כמובן שזה דורש עוד
תקציב ועוד כוח אדם ,אבל אין ברירה
אחרת לדעתי”.

להחליף דיסקט
איך את רואה את עתידו המקצועי של
סוכן הביטוח ,שמאוים בידי השיווק
הישיר של ביטוחים?
“גם סוכני הביטוח זקוקים לניעור .אני

"

אני סבורה שיש מתח
מובנה ,ממש סכיזופרניה,
בין שני התפקודים של
הממונה על הביטוח ,בין
הדאגה ליציבות הגופים
הפיננסיים  -הבנקים
וחברות הביטוח ,לבין
הדאגה להגנת צרכני
שירותים אלה”
״כצרכנית ביטוח
אני אשמח לשלם
לסוכן בזכות
המומחיות שלו וכדי
שייצג אותי מול
חברת הביטוח״

חושבת שהסוכנים חטאו לאחריות
שלהם כלפי הצרכנים ולתפקידם.
אם הם היו רואים את תפקידם כמי
שמייצגים את המבוטח שלהם ,מעמדם
היה שונה וגם ההגנה על המבוטחים
היתה נראית אחרת .לסוכנים יש את
הידע ,את המידע המצרפי שמספקת
לשכת סוכני ביטוח ואת היכולת
להתמודד עם הרבה חוסרים שקיימים
בקשר של הצרכן עם חברות הביטוח.
“הבעיה היא שסוכני הביטוח מקבלים
את העמלה מחברות הביטוח והעמלות
הן על מכירת ביטוח ,לכן האינטרס
המרכזי של הסוכן הוא למכור כמה
שיותר ולא בטוח איזה אינטרס יש לו
להילחם נגד חברת הביטוח שממנה הוא
מתפרנס .בסוף זו ההחלטה שלהם –
סוכני הביטוח נמצאים בנקודה קריטית
ובלי שהם ימציאו את עצמם מחדש,
אין להם סיכוי להתקיים בעתיד.
“כצרכנית ביטוח אני אשמח לשלם
לסוכן בזכות המומחיות שלו וכדי
שייצג אותי מול חברת הביטוח .המצב
צריך להיות כזה שהלקוח ישלם לסוכן
ולא חברות הביטוח”.
יש מאמץ של לשכת סוכני ביטוח
שסוכנים יהפכו ליועצים ויקבלו שכר
טרחה מהלקוח ,אבל זה דורש כנראה
שינוי חקיקה.
“מדובר בעניין קריטי ואם הוא דורש
שינוי חקיקה ,אז שהחוק ישונה .נכון
שלחברות הביטוח נוח עם המצב הקיים
(ואולי גם לחלק גדול מהסוכנים)
ושלחברות הביטוח יש לובי חזק
בכנסת ובממשלה ,אבל זה עניין מהותי
של תפיסה מהו סוכן ביטוח – צריך
להחליט את מי הוא מייצג .איך אפשר
שהוא ייצג את המבוטח נגד חברת
הביטוח ,שהיא זו שמשלמת לו את
פרנסתו?
“אני מאמינה שאני מדברת מגרונם
של צרכני ביטוח רבים ,שישמחו לשלם
לסוכן הביטוח ולהפקיד בידיו את
הסיכונים שלהם ,כדי שבעת צרה
הוא גם יילחם עבורם .התפיסה
של סוכן הביטוח צריכה
להשתנות כדי שיהיה להם
ברור למי חובת הנאמנות
שלהם .הם יצטרכו להחליף
דיסקט ,אבל אין להם ברירה,
אחרת הם לא ישרדו .ואז יהיו שני
סוגים של סוכני ביטוח – סוכנים
שמקבלים את שכרם מחברות
הביטוח וסוכנים שמקבלים את
שכרם מהלקוחות”.

הפיקוח חייב להפוך
לשני גופים נפרדים
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“הישראלים
שבויים בשוק
ביטוח ריכוזי
ויקר”

בניין לוידס
בלונדון .שריד
למנדט הבריטי

רו”ח דורון שורר ,לשעבר המפקח על הביטוח ,סבור
שמדינת ישראל מטילה רגולציה כבדה מדי על חברות ביטוח זרות,
ובכך מרחיקה אותן מהשוק הישראלי וגורמת לריכוזיות בענף:
“עולם הפיננסים הוא התחום היחיד בישראל בו נותרו חסמים
שלא מאפשרים תנועת סחר בינלאומית"
רונית מורגנשטרן

א

ין זה סוד ששוק הביטוח בישראל מאופיין בריכוזיות
גבוהה .השוק אמנם כולל  13חברות ביטוח ,אך חמש
החברות הגדולות (קבוצת מגדל ,קבוצת כלל ,קבוצת
הראל ,קבוצת הפניקס וקבוצת מנורה) חולשות על כ־ 90%מסך
הנכסים המנוהלים .את מחיר הריכוזיות השוק משלמים המבוטחים
הישראלים ,שנאלצים לקנות ביטוחים יקרים  -מצב שלא השתנה
גם אחרי כניסת המבטחים הישירים.
אחד הפתרונות לבעיית הריכוזיות הוא פתיחת שוק הביטוח
לחו"ל והכנסת חברות בינלאומיות שיפעלו בישראל ויספקו
ביטוחים במחיר זול משמעותית .בראיון למגזין ביטוח ופיננסים
מסביר רו"ח דורון שורר ,הממונה על שוק ההון לשעבר ,שהיה
חבר בוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח ,איך הממשלה
ממשיכה להכשיל את פתיחת שוק הביטוח לחו"ל.
"פעם אסרו על פעילות בינלאומית מסחרית כי קידשו את
כלכלת הכחול לבן" ,הוא מסביר" ,אבל גם כיום ,כשישראל
מחוברת מאוד לכלכלה הגלובלית ,יש להנהגת המדינה העדפה
מוחלטת שבנקים וחברות ביטוח יהיו בשליטה ישראלית".
לדבריו ,הסיבה המרכזית ששוק הביטוח לא פתוח לחברות
ביטוח זרות ,הוא הרגולציה הכבדה שמפעילה הממשלה" :כדי
לאפשר לחברות זרות לפעול בישראל צריך להקל עליהן
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את התנאים ,בדומה למקובל במדינות אחרות באירופה ובארצות
הברית" ,אומר שורר" .כיום ,חברה זרה שרוצה לפעול בארץ
חייבת לפעול תחת הרגולציה שקיימת בישראל ,שיש בה חסמים
כבדים שהופכים את התהליך ללא כדאי עבור חברות מבחוץ.
"חברות ביטוח זרות לא מגיעות לישראל .מי שמגיע זה כל מיני
משקיעים ,או תאגידים בינלאומיים שלא באים מעולם הביטוח
 כמו התאגידים הסיניים שהתעניינו ברכישת כלל והפניקס,שרוצים להשקיע בחברות ביטוח לצורך תשואה בלבד".

שרידים מתקופת המנדט
יוצאות הדופן היחידות הן חברות בינלאומיות שפעלו בארץ
לפני קום המדינה" :חברת ג'נרלי האיטלקית הקימה בשנות
השלושים את קבוצת מגדל .בימי המנדט הלאימו הבריטים את
מניות ג'נרלי האיטלקית ,משום שאיטליה הייתה מדינת אויב
באותה תקופה ,ולאחר קום המדינה קיבלה ג'נרלי את המניות
שלה בחזרה" ,מספר שורר" ,ב־ ,1997כשחוק הריכוזיות חייב את
בנק לאומי למכור את מניותיו במגדל ,מכרה ג'נרלי את השליטה
לשלמה אליהו .מבחינת ג'נרלי זה היה כישלון – הם לא גילו
שום עניין בשוק הישראלי ,ולא ברור לי עד היום למה הם
רכשו את מגדל או למה הם מכרו אותה.
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"העולם הפיננסי
בישראל ,שלא כמו
מרבית ענפי הכלכלה
האחרים ,לא התחבר
לכלכלה הגלובלית
בכל הקשור לתנועה
והמעבר של שירותים,
ידע והון ,ואנחנו רק
מפסידים מזה"
דורון שורר

"כשישראל החליטה להתחבר לשוק
הגלובלי והצטרפה ל־  ,OECDהיא
ביטלה את המכסים וההגבלות האחרות
כדי שהתנועה של מוצרים ,אנשים ,ידע
והון תהיה חופשית ממנה ואליה בהתאם
לכדאיות הכלכלית .רק בעולם הפיננסים
נותרו בישראל חסמים גבוהים שלא
מאפשרים את התנועה החופשית בין
ישראל למדינות האחרות .בכל מדינה
באירופה אפשר לראות בנקים ממדינות
שונות ,גם מישראל  -אבל בישראל לא
נראה בנק צרפתי או אנגלי או אמריקאי,
ואין פה גם חברות ביטוח זרות .התוצאה
היא שוק ריכוזי ולא תחרותי ,המוגבל
במגוון המוצרים שבו".
לשכת סוכני הביטוח חברה ליזמים עודד
צסרקס וחגאי פריי ולחברת איילון ,במיזם
משותף הקרוי מיזם לוידס .המיזם מאפשר
לסוכני הביטוח גישה לשוק הביטוח
הלונדוני לוידס ,כדי למצוא פתרון ביטוחי
שלא קיים בארץ .האם כדאי להרחיב
מיזמים כאלה בביטוח?
"כל חברות הביטוח הישראליות קונות
ביטוחי משנה אצל מבטחים בחו"ל.
כשמישהו רוצה להביא מוצר שלא קיים
בארץ ,הוא מתקשר עם חברת ביטוח זרה
וחותם עם חברה ישראלית; כמבטחת.
החברה הישראלית קונה את כל ביטוחי
המשנה בחו"ל ,ומרוויחה עמלה .לחברה
הישראלית קל להשיג אישור למוצר
בפיקוח על הביטוח ,כי אין לה שום
סיכון ,שהרי המבטח הזר לוקח את כל
הסיכון עליו .לוידס הם היחידים ,כשריד
אחרון למנדט הבריטי ,שיכולים לפעול
בישראל בלי לעמוד בתנאי הפיקוח,
וזאת באמצעות מה שקרוי 'מורשה
לוידס' .לכן מדובר במיזם מבורך עבור
הסוכנים.
"יש מספר מוצרי ביטוח שבישראל
נקבעו להם פוליסות תקניות ,שהנהלים
שלהם חופפים למדינות בחו"ל .אנחנו
צריכים לעשות התאמה כדי שאפשר יהיה

לקנות מחו"ל ,ואז גם סביר שהמחירים
ירדו .ביטוח רעידות אדמה הוא דוגמה
למוצר גלובלי ,שאין לו היבטים לוקאליים.
מתבקש לאפשר לקנות אותו ישירות
מחו"ל ,שהרי כל מתווך בדרך עולה למבוטח
עוד כסף .העולם הפיננסי בישראל ,שלא
כמו מרבית ענפי הכלכלה האחרים ,לא
התחבר לכלכלה הגלובלית בכל הקשור
לתנועה והמעבר של שירותים ,ידע והון,
ואנחנו רק מפסידים מזה".
מה דעתך על הדיפתה של דורית
סלינגר את הניסיונות של
תאגידים סיניים לרכוש
חברות ביטוח בישראל?
"למדינה יש אינטרס
ממדרגה ראשונה לחבר
את עולם הפיננסים
הישראלי לשווקים
הבינלאומיים .הבעיה
היא שהחיבור צריך
להיעשות באופן שיבטיח
את האיתנות של
החסכונות האדירים של
הציבור ,הנמצאים בידי
חברות הביטוח .ברוב
המדינות המערביות
יש גופי פיקוח חזקים
ומפותחים ,תרבות של שקיפות וכללי
ניהול וחשבונאות ידועים וברורים ,כמו
גם מערכות משפטיות.
"הבעיה היא שמי שבאים להשקיע
בשוק הביטוח הישראלי הם תאגידים
ממדינות בהן ההסדרה והשקיפות נמוכה,
גופי הפיקוח לא חזקים ולא ברור אם יש
בכוחם לתת הגנה מלאה לכספי הציבור.
גם הבעלויות על התאגידים האלה אינה
ברורה ,הבעלים נעלמים ואחר כך חוזרים
 ולכן צודקת הממונה שהיא דואגת לכךשאותם תאגידים יעמדו בתנאים נוקשים,
ויחשפו בפני מקבלי ההחלטות מידע מלא
על פעילותם .היא צריכה להגן על כספי
המבוטחים".

היא צריכה להקפיד יותר מאשר
כשמדובר בגופים ישראליים? מה היה
קורה אם ,למשל ,אליעזר פישמן היה רוצה
לקנות חברת ביטוח לפני שנה?
"אני רק יכול לקוות שאם הוא היה מגיש
בקשה לרכישת חברת ביטוח ,היו ברשות
שוק ההון ,הביטוח והחיסכון מספיק
חכמים ומתוחכמים כדי לראות שהוא
בעצם פושט רגל ,מה שעיני הבנקאים
סרבו לראות".

אין בשורה למבוטחים
חברות הביטוח בישראל מציגות רווחים
גדולים ,ובכל זאת ,משקיעים נמנעים
מהקמת חברות נוספות .שורר מפנה
את אצבע מאשימה כלפי הלובי של
המגזר הפיננסי" :הסיבה העיקרית היא
הריכוזיות של המשק הישראלי בכלל
ושל המגזר הפיננסי בפרט .מעט ידיים
מחזיקות את המשק וכמעט כל קונצרן
מחזיק גם בחברת ביטוח ,איתה הוא
מתקשר לצרכיו הביטוחיים .קבוצת אי
די בי ,למשל ,תלך לכלל ביטוח ,קבוצת
לאומי למגדל ,קבוצת דלק לפניקס וכו'.
המגזר הפיננסי מקיים לובי חזק מול
מקבלי ההחלטות ומונע פתיחת השוק
לתחרות על ידי קביעת
כללים והערמת קשיים
אשר חדשים יתקשו
להתמודד איתם".
אז בעצם אין בשורה
למבוטחים הישראליים
בשנים הקרובות .השוק
ימשיך להיות ריכוזי ויקר?
"נכון ,וזו בשורה די
מעציבה .היינו מאוד
שמחים אם תאגידים
אירופאיים ידועים היו
רוצים לרכוש חברות
ביטוח ישראליות .עולם
הביטוח הישראלי היה
משתנה כל הזמן ,והיינו
יכולים ללמוד מהם הרבה .אבל כפי
שאמרתי ,בפועל לא משתלם להם לבוא.
"המדינה יצרה רגולציה מחמירה
שמחייבת את מרבית השירותים לאזרחיה
להיות מיוצרים על ידי גופים ישראלים.
כיום רק גופים גדולים כמו בנקים
למשכנתאות וחברות ענק ,או אנשים
מאוד עשירים ,יכולים ליהנות מעולם
הפיננסים הגלובלי .האזרח הממוצע יישאר
שבוי בידי שוק ריכוזי ויקר .הוא לא יקנה
ביטוח דירה ב־ 1,000דולר בחו"ל וישלם
עוד  2,000דולר על טיסה ושירותי עו"ד.
עסקה כזאת יכולה להשתלם עבור עשירים
שנמצאים בחו"ל הרבה ,ועלויות נוספות
לא ישפיעו עליהם".

נבחרת המוצרים מבית
TOP BUSINESS
ממשיכים לחדש עבורכם
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הסכנה השקטה

הפורום הכלכלי העולמי קבע כי מתקפות סייבר הן אחד
מחמשת האיומים הגלובליים הגדולים ביותר  ‰עו"ד ליאת הר טוב,
המתמחה בניהול סיכונים ,מסבירה מדוע הסכנה גדולה
יותר עבור עסקים ומזהירה כי גם הסוכנים חשופים" :התקפת סייבר
על סוכן ביטוח עלולה לגבות ממנו מחיר יקר"
רונית מורגנשטרן

י

שראל היא אמנם מדינה קטנה ,אבל במפת הסייבר
היא מהווה מטרה לאיומים רבים ,הן כקורבן ישיר ,והן
כקורבן משני בתוך מתקפות כלל עולמיות של האקרים
ומחבלי מחשוב ,שסוחטים כספים.
"אנו חווים בכל חודש עשרות מתקפות סייבר ,ובכל
רגע נתון יש  5-7מתקפות על הרשת הלאומית שלנו מצד
גורמים שונים" ,כך אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו
בכנס הסייבר השנתי האחרון שהתקיים בסוף יוני .הקיץ
נפגעו כ־ 50מחשבים בבתי חולים בארץ במסגרת מתקפת
סייבר ענקית של תוכנת כופר שמקורה ברוסיה ושהופנתה
בעיקר אל אירופה וארה"ב .גם ענף הביטוח עדיין פגיע
בפני מתקפות ,ולכן הוא ממשיך להשקיע בהגנה על
המערכות שלו .כך למשל ,באוגוסט האחרון הותקפה
סוכנות הביטוח אגוז על ידי תוכנת כופר שהצפינה את
המידע על מחשביה ,אך לאחר יומיים של עבודה הצליחה
הסוכנות לשחזר את המידע שבמחשבים.
כל מי שמחובר לרשת נתון לסיכון של איומי הסייבר,

 46יוני 2017

אך אין דומה מצבו של האדם הפרטי למצבם של עסקים,
שפגיעה במחשביהם יכולה לשתק את פעילותם ,לגנוב
מהם מידע ולהסב להם נזק כספי עצום .לכן רבים
מהנפגעים בוחרים לשלם את הכופר שדורש ההאקר.
לדברי עו"ד ליאת הר טוב ,יועצת לניהול סיכונים וביטוח,
היו בישראל מספר מקרים שבהם חברות גדולות וידועות
שילמו כופר בגובה  5,000דולר להאקרים מחו"ל ,אך
הדבר לא פורסם כדי למנוע נזק תדמיתי לאותן החברות.
מהם איומי הסייבר ניצבים היום בפני ארגונים עסקיים?
"האיומים הם למעשה אינסופיים .בניגוד לעבר,
כיום שכיחות האירועים עלתה משמעותית והתחכום
שלהם גובר .בחלק ממדינות העולם פריצה למערכות
ממוחשבות ונעילתן בפני המשתמש הפכו להיות עסק
כלכלי לכל דבר .תוכנות ההגנה לא מצליחות לעמוד
בקצב האירועים ועסקים רבים נפגעים".
מלבד נעילת המחשב והוצאתו מכלל שימוש ,אירועי
סייבר עלולים לגרום לנזקים נוספים" :מתקפות סייבר
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עלולות לגרום לאובדן מידע ובכך
לגרום לעסק הפסד כספי רב .בנוסף,
בעסקים התלויים במערכות מחשוב
לפעילותן התפעולית ,עלול להיגרם נזק
לציוד עצמו .באחת המתקפות הגדולות
האחרונות דווח כי כור גרעיני ברוסיה
הותקף וכי לוח טיסות של חברה מוכרת
שובש – מדובר בנזקים ממשיים שעלולים
להגיע לכדי עשרות מיליוני דולרים".
עד כמה אנו חשופים למתקפות סייבר
בישראל?
"ישראל מותקפת לא מעט בשל
מתיחויות בנושאים פוליטיים־לאומיים",
אומרת הר טוב" .ארגונים
בטחוניים מדווחים על עשרות
אלפי תקיפות סייבר מדי יום.
ישראל היא יעד ברור ומועדף
על גופי תקיפה מוכרים ולכן יש
לצפות כי המתקפות ימשכו".

שיתופי פעולה
הפורום הכלכלי העולמי קבע בדו”ח
מ־ 2016שמתקפות סייבר הינן אחד
הסיכונים הגלובליים הגדולים ביותר.
מאז התחזיות רק הוחמרו .ברוב
המדינות המערביות הוקמו פורומים
ומועצות לאומיות לטיפול והגנה
בתחום הסייבר ,וכך גם בישראל.
ההבנה כי מדובר בסיכון עולמי בעל
פוטנציאל הרסני ,כמו נפילת משטרים
או מלחמה עולמית ,הביא את הנושא
לרמת חשיבות עליונה.
איך נערך עולם הביטוח לאיומים אלה?
"מלבד הפתרונות הברורים של
היערכות מקומית בעזרת תוכנות
הגנה ופיתוח מתמיד של כלים ואמצעי
הגנה שונים ,מדינות העולם מאחדות
כוחות במציאת פתרונות גלובליים
ומקומיים ,שיתוף מידע לגבי ארגוני
פשיעת סייבר וחבירה ליישום מדיניות
ופעילות יזומה לעצירה או מניעה של
חלק מהמתקפות".

עו"ד ליאת הר טוב
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"בחלק ממדינות העולם פריצה למערכות
ממוחשבות ונעילתן בפני המשתמש הפכו להיות
עסק כלכלי לכל דבר .תוכנות ההגנה לא מצליחות
לעמוד בקצב האירועים ועסקים רבים נפגעים"
האם ההגנה היא טכנולוגית בלבד?
"כמובן שלא .ההגנה צריכה להיות
משולבת מכמה חזיתות .ההגנה
הטכנולוגית היא חשובה ,אך לא פחות
חשוב ניהול הסיכון – גיבוי מערכות
המידע של העסק וההגנה על המשך
הפעילות העסקית" ,היא מפרטת.
"במקביל מומלץ לרכוש ביטוח שייתן
מעטפת הגנה נוספת ,הכוללת מעבר
לתשלום הנזקים ,גם שירות מחברות
טכנולוגיות ,שמסייעות ללקוח בקרות
האירוע לחזור לפעילות שוטפת
ולהתמודד עם הנזקים שנגרמו".
כמה מודעות יש לביטוחי סייבר
בישראל?
"המודעות בארץ לביטוח הולכת
וגוברת ,וזה סימן חיובי .בחברות
הביטוח קיימים מוצרים שונים
המציעים פתרונות לנושא הסייבר,
ובחלק מהחברות ניתן לרכוש הרחבות
לכיסויים קיימים.
"בנוסף ,חלק מחברות הביטוח
מאפשרות גם רכישה של פוליסה רחבה
ייעודית לנושא ,אשר תעניק כיסוי גם
לנזק העצמי ללקוח ,בין אם מדובר
בנזק פיננסי או נזק פיזי לרכוש ,וכן
גם בגין אבדן הרווחים כתוצאה מכך.
יש לבחון את הסיכון אצל כל לקוח,
ולהבין מהם צרכיו – האם הסיכון מצוי

בנזקים לצדדים שלישיים או הסיכון
מצוי דווקא בחצרי הלקוח ,עקב השבתת
מערכות אצלו בעסק".
האם גם סוכן הביטוח חשוף לאיומי
סייבר?
"רק לאחרונה שמענו על משרדי
ביטוח גדולים שספגו מתקפת סייבר.
סוכן מותקף עלול למצוא את עצמו ללא
מערכות מחשוב במשך שעות ארוכות,
אירוע שעלול לגבות ממנו מחיר יקר.
בנוסף ,עלול לחדור למערכות וירוס כזה
או אחר שהסוכן עלול להפיץ ללקוחותיו
ולגרום להם נזקים רבים .סוכן הביטוח
תלוי רבות במערכות ממחושבות ,ולכן
הגנת העסק באמצעות ביטוח ומערכת
גיבוי הם חיוניים להמשכיות עסקית
מוצלחת".
לצד איומי הסייבר ,סוכן הביטוח
מאוים גם על ידי הקדמה והחידושים
הטכנולוגיים .חלק גדול מהביטוחים
המודולריים עוברים לשיטה ממחושבת.
עם זאת ,אומרת הר טוב ,הסוכן לא יכחד
מהעולם“ :חלק מהסוכנים שמתעסקים
בעולם הפרט יצטרכו להמציא את
עצמם מחדש ולתת ייעוץ פיננסי
נרחב יותר .מי שיבין זאת מוקדם ויחל
בפיתוח מומחיות מקצועית בתחום
הניהול הכלכלי והייעוץ המקצועי ייהנה
מפירות המקצוע עוד שנים רבות".

אנחנו רואים יותר
אתם דואגים פחות

פריצת דרך חדשנית במרכז
הבקרה המבצעי של איתוראן

 3שכבות הגנה חדשות

מיגון גאוגרפי

הלומדות את שגרת התנהגות
הרכב ומספקות התרעה מדויקת
בזמן אמת

להתרעה
על נסיעה
לאזור חריג

מיגון כרונולוגי
להתרעה
על נסיעה
בזמנים חריגים

מיגון משולב

גיאורגרפי וכרונולוגי
ליצירת מעטפת
מיגון הרמטית יותר

תחום שיווק ביטוח | 03-5571717
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"הקארפול הוא עתיד
התחבורה בעולם"
לפני יותר משנה השיקה ווייז בישראל שירות נסיעות
שיתופיות ,שנראה כי הולך ותופס תאוצה  ‰פג' שמואלביץ ,סמנכ"ל
התפעול של החברה מסביר על היתרונות של השירות ומרגיע כי
הממשלה פועלת לפתור אי בהירויות ביטוחיות שעלו

גם בעסקים,
הולכים על בטוח ,שלמה ביטוח!

רונית מורגנשטרן

ה

יום כבר לא צריך להציג את ווייז
בפני הציבור הישראלי .הצלחתה
הגדולה של אפליקצית הניווט
בישראל ובחו"ל (פועלת בכ־ 100מדינות)
הביאה לרכישתה בידי גוגל ביוני 2013
תמורת קרוב למיליארד דולר.
בהתאם להסכם המכירה ,וויז ממשיכה
להיות מנוהלת מישראל בידי המנכ"ל
נועם בר דין .תחתיו ממשיכה החברה לפתח
שימושים נוספים לטובת הנהגים ,ובין
היתר  -תחבורה שיתופית ,או קארפול,
בלשון החברה .הפרויקט בא לנצל את
המשאב הכי פחות מנוצל ברכב – הכיסא
הריק ,שאם יתמלא ,כמות כלי הרכב
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הנעים על הכבישים תקטן משמעותית
ועמה הפקקים המכבידים.
אלא שלתוכנית התחבורה השיתופית,
שהחלה לפעול בישראל בשנת 2016
תחת השם  RideWithשהפכה בהמשך
ל־ ,CarPoolיש גם היבטים ביטוחיים,
שחלקם טרם נפתרו .על כך ועל היבטים
נוספים בפעילות וויז ,שוחחנו עם פג'
(יובל) שמואלביץ ,סמנכ"ל התפעול של
 Wazeומראשוני העובדים בחברה.
איך השירות ישפיע על העומס בכבישים,
מספר התאונות?
“אנחנו מאמינים כי שיתוף בנסיעות
המתקיימות ממילא ,יתרום להפחתת

מספר המכוניות והצפיפות בכבישים.
ככל שמספר המכוניות בכביש קטן ,כך גם
מצטמצמים העומסים ומופחתים הסיכויים
למעורבות בתאונות דרכים".
איך השירות עובד מבחינה טכנית?
“השירות משתמש ביכולות המיפוי
וה־ GPSהמתקדמות של ווייז ,ומחבר
בין נהגים ונוסעים עם מסלולים דומים,
לנסיעה משותפת במסלול האופטימלי
ביותר .בתחילה עשינו את זה כפיילוט
דרך מקומות עבודה ובשנה האחרונה זה
פתוח לכל נהג ולכל נוסע.
"טכנית ,נהגים המעוניינים לאפשר
לנוסעים להצטרף לנסיעה יכולים לעשות

עולם העסקים משתנה .אתה כסוכן מחוייב להכיר בסיכונים הרבים
בפניהם עומדים בתי העסק של לקוחותיך .עליך להכין את הלקוח לכל מקרה וכל סיכון
שיעמוד בדרכו .סטייה אחת לא נכונה מהכיוון יכולה לגרום להפסדים עצומים לעסק.
שלמה ביטוח לעסקים ,כל הפתרונות לביטוח גם למשרדים ובתי עסק במקום אחד!

שלמה BUSINESS
פוליסת ביטוח לבתי עסק

למשרדיםOFF
ביטוחCE
שלמה
פוליסת

ביטוח
שלמה
shlomo-bit.co.il
ש .שלמה חברה לביטוח בע“מ
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מילגם – להוביל גם בשירות לנזקי מים
קבוצת מילגם הוקמה בשנת  1983והיא
מובילה במתן שירותים מקיפים ומתקדמים
ליותר מ־ 200גופים מוניציפאליים ותאגידי
מים ,וכן לגופים ממשלתיים (ניהול פרויקט
מחיר מטרה ומחיר למשתכן ,פרויקט
ההזנה במשרד החינוך ,פרויקט החזר
מע"מ לתיירים ,המרות מט"ח ועוד) ,חברות
ציבוריות ופרטיות .בימים אלה חזרה החברה
לפעילות גם כספקית שירות בנזקי מים עבור
שוק הביטוח .ראיון עם שלומי אברשטרק -
מנכ"ל משותף בקבוצה.
מה הסיבה לכניסתכם המחודשת לשוק?
"תגובה טבעית לרגולציה המשתנה .הממונה
הובילה לשינוי מהותי בכך שהוציאה חוזר
חדש אשר עתיד לשנות את פני השירות
הירוד שקיבלו המבוטחים במתכונת הקודמת.
החוזר החדש מחזיר את האחריות בנזקי
המים לחברות הביטוח תוך הפרדה גמורה בין
חברת הניהול לחברת הביצוע .מילגם המתינה
להזדמנות זו ,שתאפשר לנו להיות חברת
ניהול ובקרה בסטנדרטים הגבוהים שמילגם
יודעת לתת מזה שנים רבות ללקוחותיה.
"חברות הביטוח הן הלקוחות שלנו ופעילותנו
מיועדת להעניק להן ניהול ובקרה ,כך שמחד
יעמדו בהוראות הרגולציה ובשירות למבוטח
ומאידך ,ההתחשבנות מול קבלני הביצוע
תהיה מהימנה ומדויקת".
מהי הייחודיות שלכם מול המתחרים?
"לקבוצת מילגם מוקד שירות מהמתקדמים
מסוגו בארץ ,עם מערכות  CRMמתקדמות.

במוקד ישנם  200עמדות מאויישות  24/7כולל
שבתות וחגים ,הנציגים והמנהלים במוקד
עברו את מיטב ההכשרות למתן השירות הטוב
ביותר ללקוחותינו ,הוקם צוות מיוחד לטובת
נזקי הצנרת אשר הוכשר מקצועית וכבר
מספק שירותים ללקוחות חברות הביטוח.
"כחברה מובילה חרטנו על דגלנו את
הטכנולוגיה והחדשנות כקו מתווה בכל
התחומים ,התוצאה היא – מקסימום
טכנולוגיה ,מינימום בירוקרטיה! כבעלי ניסיון
אנו יודעים לזהות את נקודות התורפה ולטפל
בה בזריזות ,תוך שימוש בכל המשאבים
הנדרשים .על כן השקענו בטכנולוגיה מובילה
בתחומה שתאפשר בקרה צמודה על ניהול
התביעות מרגע קבלת הקריאה ועד לסיום
טיפול .המנהלים והמפקחים יכולים לשלוט

מכל מקום על עבודות השרברבים בשטח,
באמצעות אפליקציה חכמה אשר פותחה
בהתאם ובכך יתאפשר מתן שירות אפקטיבי
מהיר ויעיל .כל הנתונים מתעדכנים אונליין
לתוך מערכת ה־ CRMהמאפשרת שקיפות
מלאה לחברות הביטוח בזמן אמת".
איזה שירות אתם מציעים לסוכני הביטוח?
"במוקד יש צוות ייעודי אשר נותן שירות
ישיר מהיר ומקצועי לסוכני הביטוח ,לצורך
כך הוקם מספר ישיר עבור סוכני הביטוח
 073-2088198וכתובת מייל ייעודית
 sochnim@milgam.co.ilעל מנת שסוכני
הביטוח יקבלו מענה מהיר ושירות .“VIP
אתם ערוכים עם בעלי מקצוע?
"אנו ערוכים עם למעלה מ־ 150ספקי
שירות הפרוסים בפריסה ארצית .ספקים
אלו נבחרו בקפידה רבה ,הוכשרו שירותית
ומקצועית למתן שירות איכותי וינוהלו
בצמוד למפקחי ומנהלי השטח .המבוטחים
יוכלו לבחור מתוך רשימת השרברבים את
השרברב הרצוי ,כאשר כל שרברב יקבל
דרוג מהמבוטח בהתאם לאיכות השירות
אשר העניק למבוטח.
"אנו סמוכים ובטוחים כי מילגם תוביל
משמעותית ברמת איכות השירות ,הזמינות
והטכנולוגיה ,ומברכים על השינוי המבורך
שנעשה בתחום .לא נחסוך במשאבים שיביאו
לתוצאות הטובות ביותר .אנו מזמינים את כל
מי שמעוניין להיות שותף יחד אתנו ולהצטרף
להצלחה של קבוצת מילגם".

"רוצים לבדל את
הכשרה בתחום
הביטוחים העסקיים"
בהכשרה חברה לביטוח מבינים שכדי להתחרות בחברות הגדולות צריך
ללכת יד ביד עם המהפכה הדיגיטלית ולהשתדרג בתחום • ראיון מיוחד עם
עו"ד ערן אופיר ,סמנכ"ל וראש אגף ביטוח אלמנטרי ותביעות

ה

כשרה חברה לביטוח ביצעה
בשנה האחרונה מספר שינויים
משמעותיים כדי לשפר את היכולת
שלה להתחרות בחברות הגדולות .בין היתר
שולבו צוותי החיתום וצוותי התביעות לאגף
אחד – אגף ביטוח אלמנטרי ותביעות ,תחת
סמנכ”ל החברה עו”ד ערן אופיר .החברה אף
החליטה להתמקד בביטוח העסקי ,והרחיבה
ושדרגה את השירותים הדיגיטליים שלה
לטובת המבוטחים .בראיון עם עו”ד אופיר,
הוא מספר על השינויים בחברה ,ועל
השפעתם על העבודה מול סוכני הביטוח.
השנה שילבתם את צוותי החיתום וצוותי
התביעות לאגף אחד .מהי המטרה?
"מדובר בשיפור מהותי מבחינת השירות
אותו אנו מעניקים ללקוחות החברה .על
ידי השילוב בין חיתום לתביעות ,נוכל
לתת פתרון ולטפל במקרה ביטוחי מתוך
ראייה רחבת טווח וכך נקבל החלטה מהירה
ונכונה יותר.
"תחום נוסף שעשינו בו שינוי מהותי
הוא תחום העסקים הגדולים והבינוניים.
גייסנו חתמים ותיקים למחלקת העסקים
שלנו ,עיבינו את המחוזות בחתמות
עסקיות בכירות ואף השקנו מיתוג חדש
לחטיבת העסקים .את התוצאות כבר ניתן
לראות ,בין היתר ,במכירות העסקים
בחברה שגדלו בכ־."15%
מהו השירות הדיגיטלי החדש שאתם
מציעים והאם הוא מסייע לסוכן?
"העולם הופך לטכנולוגי ודיגיטלי יותר
וכדי להישאר רלוונטיים בשוק הביטוח,
חשוב שגם חברתנו תתקדם בפן הטכנולוגי
והדיגיטלי ואף תפרוץ דרך .בעקבות כך
השקנו מערכות חכמות ושירותיות הנותנות
מענה מיידי למבוטח ,ובכך חוסכות זמן
ועלויות תפעול עבור סוכני הביטוח.
המעטפת הדיגיטלית מייעלת את זמני

העבודה היקרים של הסוכן ואת הוצאות
הניירת ,ומהווה כלי שירותי מתקדם לכלל
לקוחות החברה.
"חיתום עסקים ,מבחינה דיגיטלית,
שונה מחיתום פרט .השפעת הדיגיטל על
תחום זה היא מינורית ויכולה לבוא לידי
ביטוי בחוויית השירות .מבחינת השירות
שאנו מעניקים לסוכני הביטוח ההבדל
הוא משמעותי .הכשרה עברה בשבועות
האחרונים טרנספורמציה דיגיטלית
משמעותית בזכות פרויקט המרכזייה
החכמה דרכו היא מאפשרת ביצוע פעולות
רבות שחוסכות את התיווך לגורם אנושי.
"השקנו גם לאחרונה צ'טבוט מהפכני
ראשון בענף הביטוח בישראל – תפעולי
ולא שיווקי ,דרכו ניתן לקבל מיידעים,
שמתבטאים בין היתר בטפסים ,כמו למשל
טופס העדר תביעות ,דו"ח  360או סטטוס
תביעה וכדומה".

הפתרונות חשובים מהמחיר
האם אין סכנה שהדיגיטל הוא תהליך
ראשון של עקיפת הסוכן?
"הדיגיטל וההתפתחות הטכנולוגית ,בין
אם נרצה או לא ,כבר כאן וקצב ההתפתחות
אף הולך להאיץ .אין סיבה נראית לעין
שהתפתחות זו תפסח על ענף הביטוח.
"הסוכנים נותנים ערך מוסף רב ללקוחות
שלהם ,והדיגיטל ,באם משתמשים בו נכון,
יכול לספק לסוכן פתרון טכנולוגי  -דבר
שישפר את השירות אותו מספק הסוכן
למבוטחיו ,יחסוך עבורו בעלויות כוח אדם,
ובזמן הטיפול בלקוח".
איך מתמודדת חברה קטנה יחסית כמו
הכשרה מול החברות הגדולות?
"בתחום האלמנטר ,השוק מאופיין
בפחות ריכוזיות מאשר בתחום ביטוח
החיים .חמש החברות הגדולות מחזיקות

צילום :רמי זרנגר

זאת דרך התפריט הימני במסך הראשי
באפליקציית ווייז .נוסעים המעוניינים
להצטרף לנסיעה יכולים לעשות זאת דרך
אפליקציית .Waze Carpool
“את התעריף לנוסע המצטרף מחשבים
כך Waze Carpool :מחשבת את עלות
הדלק והפחת לפי אורך המסלול ומציעה
סכום להשתתפות .ההחזר עבור הוצאות
הנהג מוגבל עד סכום ההחזר המקובל
עבור הוצאות נסיעה ,ובכל מקרה אינו
מאפשר לנהג לייצר רווח מהנסיעה.
במילים אחרות – הנוסע משלם מחיר נמוך
יחסית ,והנהג לא יכול להרוויח מהשיתוף
בנסיעה”.
מה התחדש בשירות בשנה האחרונה?
“איסוף של יותר מנוסע אחד ,ועד
שלושה .יש גם אפשרות להצעת נסיעות
בחינם – אלה שהמציעים אותן מגיעים
לראש רשימת המציעים במסלול מסוים.
עוד חידוש מהשנה האחרונה הוא חישוב
מחיר הנסיעה לנוסע המצטרף (עד לגובה
המוכר כ״החזר הוצאות הנהיגה״ ובכל
מקרה כך שלא יאפשר רווח לנהג)”.

כמה משתמשים יש
לשירות להערכתך
כבר היום? מה צפי
החדירה שלו?
"השימוש בשירות
עולה בהתמדה מאז
השקתו .כיום עומד
בסיס המשתמשים
בישראל על עשרות
פג' שמואלביץ
אלפי בני אדם .בחודש
מאי האחרון הושק שירות הקארפול של
ווייז גם בקליפורניה”.
הנסיעה המשותפת העלתה סוגיות
ביטוחיות הנובעות מכך שההסעה במסגרת
השירות מתבצעת באמצעות תשלום לנהג
המסיע .יש כבר פתרונות לכך?
“השירות פעל תמיד בהתאם למסגרת
הקיימת ולכללים הקיימים; מאחר שלא
קיים אלמנט של רווח עבור הנהג,
הבעייתיות קטנה יותר .לאחרונה אנו
רואים כי הממשלה פועלת לפתור אי
בהירויות שייתכן שהיו ולהסדיר את
הנושא בצורה ברורה .אנו מברכים על כך.

“בנוסף ,שתי חברות
ביטוח  -ביטוח ישיר
ושומרה  -כבר הודיעו
באופן רשמי כי נהגים
אשר משתתפים ב־
Waze Carpool
מכוסים תחת ביטוח
החובה שלהן .עם זאת,
אנחנו ממליצים לכל
נהג לוודא עם חברת
הביטוח שלו שפוליסת הביטוח שלו מכסה
מקרים ביטוחיים בעת הסעת שותפים
לנסיעה".
לאן פניה של ווייז בעתיד?
"לא רק לנצח את הפקקים ביחד ,אלא
להפוך אותם לנחלת העבר על ידי העלאת
מקדם המילוי של המכוניות ,אשר עומד
כיום על נוסע בודד Waze .תמשיך
להפוך את חווית הנהיגה של עשרות
מיליוני משתמשים ברחבי העולם למהירה,
יעילה ונוחה ככל האפשר ,תוך הרחבת
שירות הקארפול ,שהוא לתפיסתנו עתיד
התחבורה בעולם".

עו”ד ערן אופיר

בנתח שוק קטן יותר מתחום ביטוח החיים
ולכן לחברות הבינוניות יש יכולת ממשית
להתחרות על רוב סוגי העסקים .בתחום
הפרט ,שבו מרבית הפוליסות תקניות,
אין משמעות לגודל החברה .עם זאת,
אנחנו רוצים לבדל את עצמנו בתחום
העסקים שבו כללי המשחק מעט שונים
והפתרונות החיתומיים שאנו מייצרים
עבור לקוחותינו חשובים יותר מהמחיר.
לכן חידשנו ושיפרנו את מחלקת העסקים
ואנחנו נותנים כיום פתרון טוב יותר,
זריז יותר וגמיש ממה שנהוג כיום בענף
בתחום הזה".
איך אתה רואה את תפקיד הסוכן בעתיד?
"דווקא בימים בהם המהפכה הדיגיטלית
נמצאת בעיצומה ולקוחות הקצה מחפשים
לייעל ולקצר את השירות ,סוכני הביטוח
ישרדו טוב אם יקבלו את הקדמה
הטכנולוגית וימצאו את הדרך להתאים
ולהפגין את מומחיותם לצד ההתפתחות
הטכנולוגית .כך הערך המוסף של הסוכן
יכול לבוא לידי ביטוי במתן מענה מקצועי
והיכרותו האישית עם הלקוח".
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“שוק כתבי
השירות ברכב
הפך לאלים”
מיקי קופל ,בעלי קופל גרופ וסטארט שירותי רכב ,מדבר על
המצב בשוק בחלוף שנה לרפורמת כתבי השירות" :הפיקוח על הביטוח
צריך לדאוג לשוק פתוח  -להסיר ממנו מגבלות"
רונית מורגנשטרן
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ש

נה עברה מאז נכנסה לתוקף רפורמת
כתבי השירות ברכב ,שהתקבלה
למרות התנגדויות נחרצות מצד חברות
הביטוח .מטרת הרפורמה היתה לאפשר ללקוחות
להחליט האם לרכוש שירותים נלווים מחברת
ביטוח ,או מספק חיצוני ,צעד שעשוי להוריד את
מחירם .הרפורמה היתה אמורה לאפשר ללקוחות
את החופש להתאים את הפוליסה לצרכיהם בצורה
מדויקת ,ולפתוח את השוק לתחרות.
בחודש שעבר זכתה הרפורמה לתיקון בטיוטת
חוזר של הממונה על רשות שוק ההון ,הביטוח
והחיסכון דורית סלינגר .מיקי קופל ,בעלי קופל
גרופ וסטארט שירותי רכב עקב בשנה האחרונה
אחרי הטמעת הרפורמה ,ולטענתו היישום שלה
בשטח רחוק מלהיות אידיאלי.
במה היתה אמורה הרפורמה להיטיב עם הלקוח
ועם הסוכן?
"הסדרת כתבי השירות נועדה לפתוח את השוק
לחברות חיצוניות ,ולאפשר לסוכני הביטוח
ולקוחותיהם לרכוש מנויים מקיפים יותר בכתבי
שירות שנתיים" ,אומר קופל" .לקוח שעבר תאונה
עם רכבו יהיה זכאי לרכב חלופי ,גם אם לא תיקן
את רכבו במוסך הסדר של אותה חברה .חברות
הביטוח שואפות שנושא כתבי השירות ,אותם הן
רוכשות לרוב מחברות חיצוניות ,יישאר כחלק
ממסגרת הפוליסה ובכך ימנע את פתיחת השוק.
הרפורמה מאפשרת לסוכני הביטוח לבחור ביחד
עם הלקוחות את ספק השירות ,כפי שמתיר חופש
הבחירה והעיסוק החופשי במדינה דמוקרטית
ומתוקנת".
למרות הכוונות וההצהרות ,קופל מספר שהמצב
בשטח לא השתנה באופן משמעותי מאז שיצא
החוזר“ :לצערי ,רוב חברות הביטוח ראו בחוזר של
הממונה על הביטוח המלצה בלבד .סלינגר ואנשיה
דאגו להבהיר בחוזר כי 'לא תותנה רכישת תכנית
ביטוח ברכישת כתב שירות' .הפרשנות היחידה
של סעיף זה היא שלקוח או סוכן הביטוח יהיו
זכאים לרכוש בנפרד פוליסת מקיף או צד ג',
שבה ניתן להוסיף פרק של שירותי דרך וגרירה,
כיסוי לשבר שמשות ורכב חליפי".
קופל מספר שרוב חברות הביטוח מצאו פרצה
בחוזר אשר כובלת את הסוכנים להפיק פוליסות
ללא רכישת הריידרים ,ובכך פוגעות בעמלתו
של סוכן הביטוח .חלק מהחברות אף קובעות כי
במידה וסוכן הביטוח או הלקוח לא ירכשו את פרק
שירות הדרך לרכב ,המחיר יזנק ויפסיק להיות
משתלם.
קופל אף חווה על בשרו את ניצול הפרצה
כאשר ניסה לקנות עבור אשתו פוליסת חובה:
"הסברתי שאין לי צורך במנוי זה כי יש ברשותי
חברה שמעניקה שירותים אלו ,אך כל הטענות לא
עזרו – החתמת סירבה להסיר את פרק שירותי
הדרך ,בטענה שהסרתו תקפיץ את מחיר הפוליסה
באלף שקלים לפחות .מדובר פה בסגירת שוק
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חריפה ,פגיעה בחופש העיסוק וחופש
הבחירה .למרות שהמפקחת על הביטוח
קבעה כי המחיר של השירות יוצג בנפרד,
אנו עדיין רואים חברות ביטוח שלא
מציגות את המחיר בנפרד".

פועלות באלימות
קופל לקח על עצמו להביא את המצב
בשטח לידיעת הרשות ושלח לה תיעוד של
עשרות חברות אשר לא פועלות בהתאם
לחוזר הממונה" .אספנו מכתבים אלימים
ששלחו חברות ביטוח לסוכנים ,הוראות
של חברות ביטוח אשר עוצרות את תהליך
הפקת הפוליסות באם לא נרכשה תוכנית
שירותי דרך במקביל ,וכל זאת תוך התניה
מאוד אלימה ופוגענית בעמלתו של סוכן
הביטוח ובמחיר הסופי ללקוח" ,הוא מפרט.
"נתקלנו אפילו במכתב חריף של אחת
החברות שהפיצה לחלק מסוכניה מזכר,
שבו מצוין באופן מפורש כי אם סוכן
הביטוח יבחר לרכוש בחלק מתוכניות
הביטוח מנויים ללא כתב שירות ,יזכה
בעמלה של  5%בלבד במקום  ,25%וגם
תישלל מהלקוח הזכות להנחה".
"חברות אחרות חוסמות את תהליך
ההפקה כאשר סוכן הביטוח בוחר לא
לרכוש את המנוי בשלב הפקת הפוליסה",
מוסיף קופל על היקף התופעה" .לא ייתכן
שחברת ביטוח תרכוש מוצרים ב־150
שקלים ,ותמכור את המנוי
ללקוח ב־ 500שקלים.
החברות חייבות לתת
לסוכני הביטוח וללקוח
את הבחירה .אחר כך אותן
חברות מוסיפות חטא על
פשע ,ומציגות רווחים
מצחיקים ,שמתוכם כ־15
מיליון שקלים הם רווחים
מענף שירות שאינו קשור
אליהן בכלל".
בתחילת חודש אוגוסט מיקי קופל
פרסמה הממונה תיקון לחוזר שמבהיר
בדיוק את נושאים אלו .על פי התיקון,
חברת ביטוח צריכה לאפשר למבוטח
לרכוש כל פוליסת ביטוח ללא כתבי
שירות .בנוסף ,חברת ביטוח לא תפחית
את עמלת הסוכן בגין מכירת פוליסת
ביטוח ,כתוצאה משיווק פוליסה ללא כתבי
השירות המשווקים על ידי חברת הביטוח.
חברת ביטוח המעניקה הנחות בגין רכישת
פוליסה במקרה שבו נרכש כתב שירות
תעניק את אותן הנחות גם במקרה שבו
נרכשה פוליסה ללא כתב שירות.
"התיקון לחוזר משמעותי מאוד משום
שהפיקוח נותן פרשנות מדויקת לסעיף
הכי חשוב בחוזר ,וחידד את הנקודה הכי
קריטית .עם זאת ,מאז התיקון ,שום דבר
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"אספנו מכתבים אלימים
ששלחו חברות ביטוח
לסוכנים ,הוראות של
חברות ביטוח אשר
עוצרות את תהליך הפקת
הפוליסות באם לא
נרכשה תוכנית שירותי
דרך במקביל"
"הפיקוח על הביטוח
מתחיל להסיק מסקנות
על הנעשה ,אך יש
לצלול לעומקו של דבר
ולבחון כל חברת ביטוח
ואת פועלה בענף"
לא השתנה ,ואנו עדים לכך שרוב החברות
עדיין מתנהגות בחוסר הגינות והוגנות
בסוגיה ,ומכריחות את סוכני הביטוח ואת
הלקוחות לרכוש כתבי שירות מובנים
בתוך הפוליסות" ,הוא מסייג" .הפיקוח על
הביטוח מתחיל להסיק מסקנות על הנעשה,
אך יש לצלול לעומקו של דבר ולבחון
כל חברת ביטוח ואת
פועלה בענף ,ולהוציא
הנחייה ברורה שזהו שוק
פתוח ,ועליו להישאר כזה
ללא מגבלות .חברות
שקושרות שירות בביטוח
מבצעות עבירה ,ולצערי
אין אכיפה של החוק”.
עם זאת ,קופל מבהיר
שהתיקון לחוזר לא
מושלם ,ועדיין קיימות
בו פרצות שחברות
הביטוח עלולות לנצל" :לא ברור מדוע
הפיקוח השאיר את פרק שירותי הדרך
בתוך הפוליסות ,בעוד שבתחומים אחרים
הפיקוח על הריידרים הוסר מהפוליסות.
כלומר – עדיין לא ברור למה חברת
הביטוח צריכה להתערב כאשר לקוח
נתקע עם הרכב ברמת הגולן ,והוא רק
זקוק להתנעת מצבר .אני מקווה שבקרוב
נראה הנחיות ברורות יותר בנושא מרשות
שוק ההון ,הביטוח והחיסכון”.

מהפך דיגיטלי
למרות המאבק העיקש שלו לאכיפת
הרפורמה ,קופל מוצא זמן לקדם את
קופל גרופ ,ולדאוג שהטכנולוגיות בהן
משתמשים בחברה עומדות בקנה אחד עם

החידושים האחרונים בתחום" :הדיגיטציה
בקופל גרופ עוברת מהפכה .השקענו שני
מיליון שקלים במהפכת שירות שאנו
מתכננים להביא למשרדי סוכני הביטוח,
שתספק לסוכנים וללקוחותיהם חווית
שירות מדהימה .אנשי החיתום קולטים
בימים אלו מערכת מרשימה ,אשר תדבר
עם כל מערכות המדיה הכתובה ,תשפר
את זמני המענה ,ותכלול תיעוד מרשים
של כל פנייה .שיפרנו את היכולות שלנו
למדוד כל עובד בחברה ,ולדעת שהוא
נותן את כל הלב והנשמה לסוכני הביטוח
בישראל".
יש כיוונים חדשים אליהם תיכנסו בקופל
גרופ לטובת סוכני הביטוח?
"אנו פועלים כבר מספר חודשים בתחום
תפעול מוצרי פנסיה והכיוונים שלנו
מאוד ברורים :לתת פתרונות למשרדי
סוכני הביטוח ולמעסיקים שלהם ,שהם
עמוד התווך במוצרי פנסיה בענף.
ההתעסקות של סוכני הביטוח בסליקה
ובגבייה אינה מוכיחה את עצמה בשנתיים
האחרונות מבחינת עלות תועלת" ,הוא
אומר" .עדיף לסוכן להמליץ על חברת
תפעול שתתחייב בפניו שלא תמכור
כלום ללקוחות שלו ,ומאידך תיתן שירות
ותעשה לו סדר מופתי בניירת ובדיווחים
השוטפים לגופים .כל אלה מקנים לסוכן
הביטוח שקט תעשייתי ,והבטחה כי
שיוך הביטוח ללקוח בחברת הביטוח
יביא לתשלום עמלתו בזמן .מעבר לזה
אנו מפתחים בכל רבעון מוצרים בתחום
הרכב בכתבי שירות מתקדמים ,ומציעים
פתרונות יצירתיים ללקוחות סוכני
הביטוח".
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בונים על בטוח
 58פועלים נהרגו ב־ 2016באתרי בנייה ברחבי הארץ  ‰גדעון ארמן,
מנכ”ל “ארמן יועצים  -ניהול סיכונים וביטוח” ,עושה סדר בפוליסות
ביטוח לקבלנים ,ודואג שלא תישארו בלי כיסוי
רונית מורגנשטרן

א

תרי הבנייה בישראל הפכו בשנים האחרונות למסוכנים
מאי פעם – מספר שיא של  58פועלים נהרגו במהלך
 ,2016ועד סוף  2017עשרות נוספים יצטרפו למניין
ההרוגים .מעבר לחובה המובנת מאליה להגברת הבטיחות
באתרי הבנייה ולהקפדה על חומרי הבנייה ,מומלץ לכל קבלן
ויזם בניין לרכוש פוליסת ביטוח קבלנים ,המכסה תביעות
לאחר תאונה באתר ,נזקים עקב גניבת ציוד,
שריפה או שיטפון ,כל הגורמים שעלולים
להותיר אותו בלי פרויקט ,בלי כסף ואולי
אפילו בכלא.
גדעון ארמן ,מנכ"ל "ארמן יועצים – ניהול
סיכונים וביטוח" עושה סדר בסוגי הפוליסות
השונות העומדות לרשות הקבלן או היזם.
ארמן ,שבאמתחתו  40שנות ניסיון בתחום
הביטוח ,הוא בעל תואר שני במנהל עסקים
עם התמחות בניהול סיכונים וביטוח.
גדעון ארמן
מה כוללת פוליסת ביטוח קבלנים?
"ביטוח עבודות קבלניות כולל מטרייה של כיסויים ,המגנה
על פרויקט בנייה מתחילתו ועד סופו .הכיסוי מתחיל ברגע
העלייה על הקרקע ,ונמשך עד למסירת הפרויקט למזמינים.
לא מדובר בפוליסה שנתית ,אלא בפוליסה שתקופת הביטוח
הנקובה בה היא תקופת ביצוע הפרויקט – אם מדובר
בפרויקט שנמשך עשר שנים ,הפוליסה תלווה אותו לאורך
עשר שנים .מעבר לכך ,הפוליסה מכסה את מגוון הסיכונים
שהפרויקט יכול ליצור ,כולל התמוטטות המבנה ,נזקי זדון,
נזקי טבע ואש".
לדברי ארמן" ,הפוליסה מכסה גם נזק שייגרם לצד שלישי
או לעובדים באתר הבנייה ,אחריות מקצועית לעבודות
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הפרויקט ולצד שלישי – סעיף שייחודי לסוג זה של ביטוח.
חשוב שכל מי שמעורב בפרויקט יהיה מבוטח תחת הפוליסה,
וזה כולל יזמים ,בעלי נכסים ,קבלנים ,קבלני משנה ,ספקים
וכו'".
אילו סוגי פוליסות קיימות בשוק? מה ההבדלים ביניהן?
"קיימות בשוק פוליסות ביטוח לעבודות קבלניות משני
סוגים עיקריים :פוליסות סטנדרטיות ופוליסות
המיועדות לעסקים גדולים ,הנותנות כיסויים
ספציפיים ומעמיקים .מומלץ להיזהר מפוליסות
לעבודות קטנות או לעבודות שיפוץ .פוליסות
אלו אמנם זולות באופן יחסי ,אבל זה בא על
חשבון הכיסוי .לא כדאי להסתנוור מהמחיר
הזול של הפוליסה – יש לבדוק שהיא באמת
עונה על הצרכים של הלקוח".
האם גם מי שמשפץ בעצמו את ביתו עשוי
להזדקק לביטוח כזה?
"בהחלט .כך הוא יבטיח לעצמו כיסוי לנזקים
שיגרמו לעבודות או למבנה בו מתבצע השיפוץ ,וכמובן כיסוי
לנזקים לצד שלישי ולעובדים ,אם חלילה ייפגעו במהלך
עבודות השיפוץ".

"בעת ביצוע ביטוח לשלב ב' חייבים לקחת בחשבון שעלול
להיגרם נזק במהלך העבודות לעבודות שכבר בוצעו בשלב
א' ,דבר שגורם לייקור מיותר של הביטוח .מעבר לכך ,יש
להביא בחשבון שמבטחים יעדיפו לבטח פרויקט מתחילתו
עד סופו ,ולא להיכנס לפרויקט שנמצא כבר באמצע תקופת
הביצוע שלו".
למה צריך סוכן לשים לב כשהוא מוכר פוליסת ביטוח?
"הפוליסות ככלל הן פוליסות רחבות ,המנוסחות במתכונת
'כל הסיכונים' .חשוב לשים לב שהכיסוי של נזקי גניבה
פריצה ונזקי זדון מותנה בשמירה לפי התנאים הנקובים
בפוליסה .ללא מילוי תנאים אלה לא יינתן כיסוי במקרה
של אירוע .נקודה חשובה נוספת היא להפנות את תשומת
לב המבוטחים לנוהל עבודות בחום ,שאי הקפדה עליו עלולה
להביא לחוסר כיסוי לאירוע שריפה".
איזה טיפ אתה יכול לתת לסוכן הביטוח לעריכת ביטוח
עבודות קבלניות בצורה הטובה ביותר?
הסוד ,על פי ארמן ,טמון בפרטים הקטנים" :לפני כל
עריכת ביטוח ,על סוכן הביטוח למלא בצורה דווקנית את כל
השאלות המפורטות בטופס ההצעה .בטופס יש שאלות רבות
שמטרתן לתת למבטח פרטים על הפרויקט ,אבל גם ניתן
ללמוד מהן על צרכי המבוטח בהתייחס להרחבות הנדרשות
לצורך הכיסוי הטוב ביותר".

הפרטים הקטנים
לדברי ארמן ,עדיף שלא להפריד את הביטוח לפי שלבי
הביצוע ,אלא אם כן קיים הפרש זמנים גדול בין שלב לשלב.
לדבריו ,אם בין שלב אחד לשני עוברת תקופה של שלושה
חודשים שבהם האתר אינו פעיל ,ממילא הביטוח יופסק
ויידרש ביטוח חדש להמשך העבודות.
"הפסקות בתהליך הבנייה יוצרות בעיות" ,הוא מסביר.
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רוח וצלצולים?
חברות ביטוח דחו תביעות בדבר נזקי סופה למבני
מגורים בטענה שאלו לא מכוסים בפוליסת הביטוח  ‰בית המשפט
קבע כי במקרים בהם יש מחלוקת פרשנית על הפוליסה,
הספק עובד לטובת התובעים
עו"ד ג'ון גבע

פ

וליסות ביטוח נרכשות כדבר תגמולים בהתאם לפוליסה שנרכשה .ידי משבי רוח במהירות של  70קמ"ש
שבשגרה .לאחר הנפקת הפוליסה ,חברת הביטוח דחתה את דרישת התובעת ומעלה ,הגורמים לענפים דקים להישבר,
ובהנחה שתנאיה פורטו בפנינו בטענה שאמנם נשבו רוחות באותו לילה ,וכן לקושי מסוים בהליכה בתוך הסערה.
התובעת פנתה לבית המשפט
ואף נמסרו לנו כל המסמכים
על מנת שיקבע לה תגמולים
הנלווים ,סביר שנרגיש ביטחון,
“המקרים המוזכרים בכתבה זו
בהתאם לפוליסת הביטוח .היא
כי יש ברשותנו כיסוי ביטוחי
להפתעות .מלמדים כי ככל שיש מחלוקת פרשנית
הציגה חוות דעת של בעל
ואנחנו לא צפויים
כזו או אחרת ,הספק עובד לטובת
מקצוע ,אשר קבע כי הנזק
ואולם ,המציאות מזמנת הפתעות
למבוטחים בביטוח דירה ,שהוא המבוטחים .על כן ,רצוי ומומלץ לפנות לתריסים נגרם באופן ודאי
כתוצאה ממשבי רוח חזקים.
בין הביטוחים הפחות מורכבים.
לגורמים המקצועיים הבקיאים
התובעת אף פנתה למנהל
הנה כמה דוגמאות שהגיעו לבית
ברזי הביטוח ,ולא להרים ידיים ולקבל
השירות המטאורולוגי ,שם
המשפט.
בשוויון נפש תשובה שלילית
הוסבר לה ,כי ביום האירוע אכן
אישה המתגוררת בבניין בפתח
של חברת הביטוח"
נשבו רוחות מזרחיות חזקות
תקווה החליטה לרכוש פוליסת
באזור ,אולם אין אפשרות לספק
ביטוח דירה בחברת ביטוח.
לילה אחד ניזוק התריס החשמלי בביתה ,אך אין מדובר בסערה .לטענת הנתבעת ,לה נתונים יותר מפורטים ,מאחר שאין
לטענתה כתוצאה מרוחות עזות .התובעת יש להוכיח קיומה של סערה בהתאם תחנת מדידה בעיר מגוריה.
בית המשפט ציין תחילה ,כי ככלל
פנתה לחברת הביטוח וביקשה לקבל לסולם בופור ,לפיו סערה מוגדרת על
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פוליסת ביטוח תפורש על פי המשמעות
המילולית הרגילה וההגיונית של מילותיה.
בנוסף ,במקרה של אי בהירות בנוגע
למשמעות הנכונה של לשון הפוליסה,
היא תפורש כנגד המבטחת ,וזאת במיוחד
כאשר מדובר על סייג לכיסוי הביטוחי.
מילון אבן שושן מגדיר את המונח סערה
כ־"סער ,סופה ,רוח חזקה ביותר" .סביר
להניח ,כי סולם בופור אינו מוכר לכל
ציבור המבוטחים ,כפי שהוא אינו מוכר
לתובעת .בית המשפט קבע כי התובעת
הוכיחה קיומן של רוחות חזקות שעלו כדי
סערה ולא הייתה כל הצדקה לדחות את
התביעה שלה ,ועל כן התביעה התקבלה.

בעין הסערה
במקרה נוסף שנדון בבית המשפט,
בעלים של בית מגורים באבן יהודה,
רכשו פוליסת ביטוח דירה לכיסוי נזקי
מבנה ותכולה בחברת ביטוח .לטענתם,
באחד מימי החורף פקדה סערה את
ביתם ,במהלכה נשבו רוחות עזות .הזוג
טען כי בשל הסערה העזה נתלשו רעפים
מגג הבית ,ובעקבות כך חדרו לתוכו מי
גשמים .התובעים הסתייעו בחוות דעת של
מומחה מטעם המבטחת ,בה נכתב ,כי רוח
חזקה שנשבה עקרה והעיפה מכסים בגג
הבניין ודרך הפתחים חדר גשם .בעקבות
הסערה נגרמו נזקים והתובעים מבקשים
לקבל תגמולים בהתאם.
חברת הביטוח טענה להגנתה ,כי הנזקים
הנתבעים אינם מכוסים בפוליסת הביטוח.
לשיטתה ,הנזקים שנגרמו הינם תולדה
ישירה של דליפה וחלחול של מים מבעד
לקירות ,ואירוע כזה מוחרג בפוליסה .עוד
נטען ,כי הפוליסה אינה מעניקה כיסוי
ביטוחי לנזקים כתוצאה מאיטום לא תקין
ועל כן יש לדחות את התביעה.
בית המשפט עיין בהוראות הפוליסה,
אשר מגדירה את מקרה הביטוח כסערה
(לרבות גשם ,שלג וברד שבאו בשעת
סערה) ,למעט דליפת מי גשם מבעד
לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם ולמעט
נזק הנגרם לגדרות ולשערים .בהקשר זה
צוין בפסק הדין ,כי המבטחת לא טענה,
שלא התרחשה סופה ,ומרבית הטענות
שלה עוסקות בדליפת מי גשם מבעד
לקירות .המשמעות הינה ,שהתובעים
הוכיחו שהתחוללה סערה והמבטחת לא
טרחה לסתור את הדברים.
עוד צוין ,כי לאחר שהמבוטח מוכיח
קיומו של מקרה ביטוח ,עובר הנטל
לחברת הביטוח להוכיח קיומו של חריג
לכיסוי הביטוחי .בהתאם לחוות דעת
השמאי ,הנזק התרחש בזמן הסערה ,אשר
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“בית המשפט ציין תחילה ,כי ככלל פוליסת ביטוח
תפורש על פי המשמעות המילולית הרגילה
וההגיונית של מילותיה .בנוסף ,במקרה של אי
בהירות בנוגע למשמעות הנכונה של לשון הפוליסה,
היא תפורש כנגד המבטחת ,וזאת במיוחד כאשר
מדובר על סייג לכיסוי הביטוחי"
עקרה מכסים מגג הבניין וגשם חדר דרך
הפתחים .כלומר ,הנזק נגרם כתוצאה
מליקוי שנוצר בשל הסערה .הפוליסה
שרכשו התובעים נועדה ,בין השאר,
להעניק פיצוי בגין נזק שנגרם כתוצאה
מהתרחשות של סערה ,לרבות נזק מים
ובלבד שנזק זה נגרם עקב אותה הסערה.
מנגד נקבע ,כי חברת הביטוח לא עמדה
בנטל להוכיח קיומם של ליקויים כלשהם
במבנה ועל כן התביעה התקבלה.

לא להרים ידיים
גם א' נתקל בסירוב של חברת הביטוח
לשלם לו תגמולים בשל הנזקים שנגרמו
לדירתו ביום סוער .לטענתו ,יום אחד
התחוללה סערה וירדו גשמים עזים .עקב
כך עפו היריעות בגג הדירה ,אשר מגנות
על מבנה הדירה מפני חדירת מים ,ועל
כן חדרו מים למבנה ונגרם לו נזק רב.
הנתבעת טענה ,כי בסך הכל מדובר
בבלאי טבעי של יריעות המבנה ואין
לקבוע ,שמדובר במקרה ביטוח על פי
פוליסת הדירה .הנתבעת צירפה חוות
דעת של שמאי מטעמה ,ממנה עולה ,כי
בדיקתו בוצעה רק כלפי הנזקים שנגרמו
בתוך הדירה ולמעשה לא נעשתה כל
בדיקה בגג הדירה ,הואיל ולא ניתן היה
לטפס על הגג.
חוות הדעת לא התייחסה ליריעות של
הדירה ,מאחר שאלו לא נבדקו על ידי

השמאי .מנגד צורפה חוות דעת מקצועית
מטעם התובע ,לפיה נקבע ,כי יריעות
האיטום נותנות מענה הולם ומונעות
חדירה של מים ורטיבות לתקרת המבנה.
עוד צוין בחוות הדעת ,כי ככל שקיימים
נזקי מים ,הרי שהדבר לחלוטין נובע
מגורם אחר ולא מהתבלות היריעות.
בית המשפט קבע כי אין לקבל את
מסקנת השמאי של חברת הביטוח.
כמו כן ,במהלך הדיון נמסרה עדות על
ידי הקבלן ,אשר התקין את היריעות,
לפיה רק סערה חזקה יכולה להעיף את
אותן יריעות .בית המשפט השתכנע
שלא מדובר בנזק שמקורו בבלאי
טבעי של היריעות ,והסערה היא הגורם
לנזקים .עוד נקבע ,כי הנתבעת לא
הוכיחה ,שהנזק חרג מהכיסוי הביטוחי
על פי הפוליסה .בית המשפט חייב את
הנתבעת בתשלום התגמולים בהתאם
לנזקים שנגרמו לתובע.
המקרים המוזכרים בכתבה זו מלמדים
כי ככל שיש מחלוקת פרשנית כזו או
אחרת ,הספק עובד לטובת המבוטחים.
על כן ,רצוי ומומלץ לפנות לגורמים
המקצועיים הבקיאים ברזי הביטוח,
ולא להרים ידיים ולקבל בשוויון נפש
תשובה שלילית של חברת הביטוח.
הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי מחוז ת"א והמרכז
בלשכת סוכני ביטוח והבעלים של משרד עורכי דין ג'ון
גבע ,הדר ושות' המתמחה בין היתר בביטוח ונזיקין

