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הסכם פנסיית החובה בישראל יאפשר 
עלייה של יותר מ-40% בהכנסות הנטו 
לאחר פרישה וישפיע לטובה בייחוד על 
מדו"ח  עולה  כך   - הנמוך  השכר  בעלי 
בבנק  השבוע.  שפורסם  ישראל  בנק 
שהעובדים  בהנחה  כי  מציינים  ישראל 
שנות  כל  במשך  לפנסיה  יחסכו 
מהפנסיה  ההפרשה  שיעורי  עבודתם, 
חובה, יחד עם קצבת הביטוח הלאומי, 
נאותה  כדי לקיים רמת חיים  מספיקים 
בנק  של  הבדיקה  הפרישה.  לאחר 
חסך  שעובד  בהנחה  נעשתה  ישראל 
משך  ולא  עבודתו  שנות  בכל  לפנסיה 
הנחה  הפיצויים,  מרכיב  את  בדרך 
האוכלוסייה.  כל  את  מאפיינת  שאינה 
עבדו  "החדשים"  מהחוסכים  רבים 
שנים ללא כל הפרשה לפנסיה, ויעברו 
את  תאפיין  בטרם  רבות  שנים  עוד 
דהיינו,  המקומי.  חובה  הפנסיה  שוק 
ששיעורי התחלופה אליהם הגיעו בבנק 
של  מעלה  כלפי  סטייה  כוללים  ישראל 
הפנסיה  במסגרת  החדשים  החוסכים 
חובה. בבנק מציינים כי "הסכם פנסיית 

החובה מהוה בעצם קיומו הישג חשוב 
שיאפשר רמת חיים גבוהה יותר לאחר 
מאורגנים  היו  שלא  לעובדים  הפרישה 
ושמרביתם  פנסיה  בהסדרי  כה  עד 
נדבך  מהווה  נמוך. ההסכם  בעלי שכר 
חשוב בהתחלקות שוויונית יותר במשק 
עוני".  של  תופעות  עם  ובהתמודדות 
חובה,  הפנסיה  הסכם  על  מהבדיקה 
השנה,  בתחילת  הרחבה  לצו  שזכה 
גברים  של  היחסית  הכנסתם  כי  עולה 
מעבודה  הפרישה  לאחר  יותר  גבוהה 
ב-5% מאשר הנשים. הסיבה לכך היא 
שנשים יוצאות לפנסיה מוקדם יותר, אך 
תוחלת חיים שלהן גבוהה יותר. הסכם 
הפנסיה חובה הכניס למעגל החוסכים 
חלשות  אוכלוסיות  במשק  הפנסיונים 
פנסיוני  לכיסוי  השנה  עד  זכו  שלא 
ממעבידיהם. מדובר בעיקר באוכלוסיות 
חלשות שמרוויחות שכר נמוך ונזקקות 
לרוב לתשלומי העברה מהמדינה. כך, 
נע  )ששיעורן  הזקנה  קצבאות  בשקלול 
כיום בין 17% ל-24% מהשכר הממוצע 
כי  עולה,  הלאומי  מהביטוח  במשק( 

שיעורי התחלופה נטו, הכוללים בנוסף 
לקצבת הזקנה גם את השפעת מערכת 
ברמת  מגיעים  ההכנסה,  על  המיסוי 
השכר הממוצע במשק לכ-80% לגברים 
ישראל  בבנק  ואולם,  לנשים.  וכ-74% 
בהסכם.  הבעיות  על  גם  מצביעים 
האכיפה  כי  מראה  כה  עד  "הניסיון 
בפועל מוגבלת", הם מציינים. על מנת 
מציעים  ישראל  בבנק  זו  בעיה  לפתור 
פיתרון אפשרי לפיו יש לקבוע בתקנות 
עובד  על  השכר  שהוצאות  הכנסה  מס 
אם  למעביד  כהוצאה  מוכרות  יהיו  לא 
לקופות  לקצבה  הועברו ההפרשות  לא 
בבנק  השוטפת.  המס  בשנת  פנסיה 
בהסכם  נוספת  בעיה  מציינים  ישראל 
כה  עד  הצטרפו  אליו  חובה,  הפנסיה 
והיא  חדשים,  מבוטחים  כ-200,000 
פיה  על  המסתובבת",  "הדלת  בעיית 
מעבידים מפטרים עובדים לאחר תקופה 
כדי להימנע מביצוע ההפרשות.  קצרה 
הכרה  אי  כי  מעריכים  ישראל  בבנק 
בהוצאות השכר כאמור, עשויה לצמצם 

גם את התופעה הזו.

פנסיית החובה משתלמת! - עפ"י דו"ח בנק ישראל
	 פנסיית החובה משפרת במידה ניכרת את הכנסה לאחר הפרישה

בעלי השכר הנמוך מגיעים ל - 93%	  משכרם טרם הפרישה

עוד לפני "אוקטובר השחור" מלמדות התשואות בענף 
ויותר   5% איבדו  מרביתן  כי  לספטמבר  הגמל  קופות 
זה במסלולים הכלליים. הפרסום הרשמי של  בחודש 
תשואות הקופות לספטמבר נדחה עקב תקופת החגים, 
אולם על פי הדיווחים הראשונים מצטיירת תמונת מצב 
עגומה, המשקפת מחיקה של 13 מיליארד ₪ מהחיסכון 
של הציבור. לאחר נפילות השערים באוקטובר צפויות 
קופות הגמל לאבד כ-15%. לפי ההערכות קופת הגמל 
איבדה פחות מהאחרות בספטמבר, עם תשואה  דש 
שלילית של כ--4.3%, כאשר מרבית הקופות הגדולות 

איבדו למעלה מ-7%.

קופות הגמל הצטמקו 
בלמעלה מ-5% בספטמבר

לנוכח הפגיעה החדה ברווחים 
משבר  מהשפעות  כתוצאה 
והצפי  העולמי  האשראי 
להאטה ניכרת בפעילות המשק 
גורמים  מעריכים  הישראלי, 
חברות  כי  הפיננסי  במגזר 
ההשקעות  ובתי  הביטוח 
התייעלות  בצעדי  בקרוב  ייחלו 
להפחית  מנת  על  אגרסיביים 
בעלויות, לרבות עלויות כוח אדם 
ושיווק. במחצית הראשונה של 
2008 צנחו רווחיהם המצרפיים 

בכ-90%  הביטוח  חברות  של 
המקבילה  לתקופה  ביחס 
סיבות  שלוש  עקב  אשתקד, 
שליליות  תשואות  עיקריות: 
הדולר  שחיקת  ההון,  בשוקי 
המדד.  ועליית  לשקל  ביחס 
החברות  עורכות  אלה  בימים 
השלישי,  הרבעון  סיכומי  את 
הביא  בענף  ההערכות  שלפי 
לשחיקה נוספת בתוצאותיהן על 
העולמי  המשבר  החמרת  רקע 

וירידות השערים הניכרות. 

חברות הביטוח ובתי ההשקעות 
נערכים לצעדי התייעלות
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החל מה-2 בנובמבר ייכנס לתוקפו ההסדר 
פי  על  לאופנועים.  חובה  בביטוח  החדש 
ההסדר החדש תינתן לבעלי רכב דו גלגלי 
חובה  ביטוח  פוליסת  לרכוש  האפשרות 
לאופנועים, כולל רכיב השתתפות עצמית 
בעת פגיעה כתוצאה מתאונה. במידה ובעל 
ביטוח  במסלול  ייבחר  גלגלי  הדו  הרכב 
תינתן  עצמית  השתתפות  הכולל  החובה 
לו הנחה בשיעור של 11% ביחס לתעריף 
הפוליסה שאיננה כולל רכיב ההשתתפות. 

על  יעמוד  העצמית  ההשתתפות  גובה 
הוא  להם  מחלה,  ימי   7 וכן   ₪  10,000
זכאי כפיצוי בקרות תאונה. יצוין כי הוצאות 
במלואן  ישולמו  אשפוז,  לרבות  רפואיות, 
הנוספים  הסייגים  שאר  בין  מקרה.  בכל 
העצמית  ההשתתפות  החדש:  בהסדר 
תחול רק על הנהג ואישור חתום מצדו על 
הסכמתו המלאה לקבלת תנאי הפוליסה. 
גם סוכנים וחברות ידרשו בהצהרה חתומה 
בפני הפול בדבר הצגה בפני המבוטח של 

הכולל  חובה  ביטוח  לרכישת  האפשרות 
את רכיב ההשתתפות העצמית. החיסכון 
הכספי המוצע לבעלי רכב דו גלגלי בהסדר 
ביטוח החובה החדש נע בין 240 ל-610 
תעריפים  האופנוע.  בסוג  תלוי  בשנה,   ₪
אלה נעים היום מ-2,200 ₪ לאופנועי 50 
סמ"ק ועד לכ-5,600 ₪ לאופנועים כבדים 
השייכים לחברה. בפועל יחול ההסדר למי 
מתחילת  האופנוע  ביטוח   את  שיחדש 

דצמבר הקרוב.

הוזלה בתעריפי ביטוח חובה לאופנועים כנגד השתתפות עצמית

 BdiCoface לדברי כלכלני חברת
במדיניות  משמעותי  סיכון  קיים 
לבריחת  ישראל  של  הנוכחית 
יהדות  של  בעיקר  פיקדונות, 
מונהג  שבהן  למדינות  התפוצות, 
ביטוח זה. סך כל הפיקדונות של 
שנת  בסוף  הגיע  החוץ  תושבי 
דולר.  מיליארד  לכ-23   2007
לעומת הקיים בחלק גדול ממדינות 
טרם  ישראל  המערבי,  העולם 
פורמלית  ביטוח  תוכנית  הנהיגה 
ארגון  הודעת  פי  על  בנושא. 
 ,OECD המפותחות,  המדינות 

פיננסית  ביטחון  רשת  הנהגת 
אלמנטים  משלושה  מורכבת 
בזה:  זה  הקשורים  עיקריים 
רגולציה ופיקוח, אפשרות להעניק 
הלוואות למערכת הבנקאית וביטוח 
פיקדונות. בעוד ששני האלמנטים 
הראשונים מונהגים בישראל, אזי 
 OECD השלישי אינו מונהג. על פי
מדינה שבה מונהגים שניים מתוך 
עלולה  הללו  האלמנטים  שלושת 
להתמודד עם קשיים משמעותיים 
משבר  של  בפתרון  או  במניעה 

פיננסי במערכת הבנקאית.

BDI מתריעה: 

מיליארדים עלולים לברוח לחו"ל 
כי אין בארץ ביטוח פיקדונות

ישראל,  סניף  הבינלאומי  השוטרים  ארגון  איפ"א, 
הסדרים  ניהול  סוכנות  שהינה  נאמנים,  באיילון  בחר 
איילון, לליווי ולהתאמת המוצרים הפנסיונים  מקבוצת 
של  הישראלי  הסניף  חבריו.  ל-24,000  והפיננסים 
גרמניה,  אחרי  בעולם  בגודלו  הרביעי  הוא  איפ"א 
אוסטריה ורומניה, ומאגד במסגרתו שוטרים, סוהרים, 
ניהול  שירות  הארץ.  מכל  וגמלאים  משא"ז  מתנדבי 
ההסדרים הפנסיונים והפיננסים מטעם איילון נאמנים 
ייעוץ  איפ"א,  לחברי  מיוחדות  והטבות  תוכניות  יכלול 

אישי )לרבות מוקד טלפוני( ואתר אינטרנט ייעודי. 

איפ"א בחר באיילון נאמנים 
לניהול ההסדרים הפנסיונים 

והפיננסים של חבריו

במסגרת שיתוף פעולה ייחודי בין חברת 
"איתוראן" לבין מחוז הצפון של הלשכה, 
קהילתית  לפעילות  המחוז  חברי  ירתמו 
אריה  שמונה.  בקריית  התנדבותית 
והצפון:  חיפה  מחוז  יו"ר  אברמוביץ, 
יו"ר  בהשתתפות  המחוז,  ועד  "בישיבת 
הלשכה,  של  וסניפים  מחוזות  ועדת 
לבקשת  להיענות  החלטנו  אנגלר,  אלי 
בקידום  פעולה  עמה  ולשתף  'איתוראן' 
שמונה".  בקריית  קהילתיים  פרויקטים 

יגובש מתווה  כי בקרוב  אברמוביץ מסר 
מכתבים  יישלחו  מכן  ולאחר  הפעולה 
לכל חברי המחוז, המבהירים את מהות 
הפעילות וקריאה ליטול בה חלק. פרויקט 
"תרומה לקהילת קריית שמונה", האמור 
ולכלול   ,2009 בתחילת  לדרך  לצאת 
בעיר  ומוסדות  מבנים  שיפוץ  היתר  בין 
אחד  נדבך  הינו  ימים,  מספר  במשך 
נוספים  קהילתיים  פרויקטים  במסגרת 
המתכוננים להתבצע על ידי מחוז חיפה 

אברמוביץ,  "איתוראן".  וחברת  והצפון 
בלתי  חלק  לקהילה  בתרומה  הרואה 
הוא  שבראשו  המחוז  מפעילות  נפרד 
כמו  זה,  פרויקט  כי  ואמר  הוסיף  עומד, 
פרויקטים קהילתיים אחרים המתבצעים 
על ידי חברי המחוז, מבטא את מחויבותם 
בקידום  הסוכנים  של  החברתית 
המקצועית  מחויבותם  לצד  הפריפריה, 
והאיכותי  הטוב  הביטוחי  המענה  במתן 

ביותר ללקוחות. 

שיתוף פעולה בין מחוז הצפון לחברת איתוראן במסגרת תרומה לקהילה

לקבלת מידע נוסף נא לפנות אל המכללה לפיננסים וביטוח, טלפון: 03-6395820, פקס: 03-6395811

להשתלמויות ולקורסי הכשרה 
לקבלת רשיון סוכן ביטוח פנסיוני, סוכן ביטוח כללי וסוכן ביטוח ימי

בהתאם למתכונת החדשה של ההכשרה

נמשכת ההרשמה 
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להלן מספר הבהרות ותשובות לשאלות החברים:

הנמקהתשובהשאלה
חבר/ה לשכה, בן/בת זוג ילדיהם, כלות וחתנים מי רשאי להצטרף לביטוח?

ונכדיהם וכן עובדי משרד הסוכן ובני ביתם. לא ניתן 
לבטח הורי חברים או הורי עובדי משרד הסוכן   

הביטוח המיוחד הזה הוא למען הסוכנים, 
משפחותיהם ועובדי משרדם.

חבר/ת לשכה בלבד, רשאים להצטרף לביטוח ללא איך מצטרפים?
הצהרת בריאות עד 31 באוקטובר 2008. בני/ת 

זוג ומשפחתם עובדי משרד סוכן 
ומשפחתם ימלאו טופס הצטרפות, 

הצהרת בריאות והוראת קבע לבנק או גביה 
באמצעות כרטיס אשראי

חברת הראל הסכימה לתנאי הצטרפות 
אלה בתקופת השקה. 

כל מבקש להצטרף לביטוח זה שהינו מבוטח מה היא הצטרפות ברצף ביטוח?
בביטוח בריאות יכול להצטרף לביטוח זה ולשמר 
תנאי חיתום מקוריים שיש לו בפוליסה קיימת. 

חריגים, הגבלות ותוספות פרמיה עוברים לפוליסה 
החדשה. החיתום הרפואי ייעשה רק לגבי פרקים 
או כיסויי ביטוח שלא היו לו בפוליסה המתבטלת.  

כך יישמר רצף ביטוחי, לא תהא תקופת 
הכשרה ולא תהא התייחסות למצב רפואי 
קודם )לגבי הפרקים הקיימים הפוליסה 

הקודמת(.

מה המשמעות של הצטרפות 
לביטוח ללא הצהרת בריאות?

זו דרך מקובלת בעסקות מסוג זה.במקרה זה חל סעיף "מצב רפואי קודם"

הפוליסה הזו היא פוליסת בריאות מהמתקדמות מדוע כדאי להצטרף לביטוח הזה?
בתחום. סעיפי ביטוח רבים הורחבו והותאמו 

למציאות החדשה וכן למציאות המשתנה.
)ראה נושא מחליפי ניתוח(

הלשכה ראתה בעיצוב ביטוח זה, למען 
חבריה משימה בעלת חשיבות רבה ביותר 

ולכן הושקעו מאמץ וידע רב 
בבניית הפוליסה. 

כל חבר לשכה מבוטח ע"ח הלשכה ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות
מ- 1 ספט' 2008

לא יתכן שחבר לשכה לא יהיה מבוטח 
בבטוח זה. 

קביעת הצורך ע"י שני רופאים מומחים בתחום טיפולים מיוחדים בחו"ל
מטעם המבוטח

שיפור משמעותי בקבלת החלטה.

עדכון חברי הלשכה בנושא ביטוח הבריאות הקבוצתי - תזכורת אחרונה

עלות הביטוח
הפרמיה עבור רובד ההרחבות ב - ₪ גיל

לחברי ועובדי הלשכה
סה"כ פרמיה למבוטחים 

שאינם חברי לשכה / עובדי הלשכה
18 ₪ 12.5 ₪ ילד/נכד עד גיל 30

25-29 ₪ 31.5 ₪ 37
30-39 ₪ 52.5 ₪ 58
40-49 ₪ 73.5 ₪ 79
50-54 ₪ 94.5 ₪ 100
55-59 ₪ 117 ₪ 122.5
60-64 ₪ 147 ₪ 152.5
65-75 ₪ 225 ₪ 230.5
75+ ₪ 257 ₪ 262.5

גיל מקסימאלי להצטרפות הינו - 75 למעט פרק התרופות האובליגטורי.  ילדים - החל מהילד הרביעי לא תגבה תוספת פרמיה

נותרו 5 ימי עסקים עד ה- 31 באוקטובר מועד ההצטרפות האחרון לביטוח בריאות לחברי הלשכה ללא הצהרת בריאות.
אנו בלשכה עשינו כמיטב יכולתנו לתמרץ את ציבור חברי הלשכה ולרכוש את פוליסת הבריאות שעוצבה במיוחד למעננו. 

מאות חברים הצטרפו ונצלו את יתרון מבצע ההשקה של הראל חברה לביטוח.
אנו ממליצים בכל פה לחברים שטרם הצטרפו לנצל את הימים הספורים שנותרו, למלא בקשת הצטרפות ולרכוש את הביטוח.

פרקי הכיסוי הביטוחי
פרק ראשון: כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ו/או כלולות בסל אך אינן מיועדות למחלתו של המבוטח.  .1

פרק שני: ביטוח לכיסוי מורחב לכל הניתוחים ולשירותים רפויים נלווים לניתוחים.  .2
פרק שלישי: השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.  .3

פרק רביעי: שירותי רפואה אמבולטוריים.  .4
כתב שירות: שירותים רפואיים ייחודיים.  .5

כתב שירות: לחיות בריא - שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים.   .6

את בקשות ההצטרפות יש להעביר לידי שושנה פרלמוטר בלשכת סוכני ביטוח בישראל 
רח' המסגר 18 תל אביב מיקוד 61574 או לפקס מס' 6396322 - 03
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מאת: עו"ד ג'ון גבע - היועץ המשפטי ללשכה

בעין משפטית

נדונה  בירושלים  השלום  משפט  בבית 
)להלן:  דלאל  ויצחק  יניב  של  תביעתם 
"התובעים"(, שיוצגו על ידי עו"ד שי שלמה, 
כנגד אבי לוק סוכנות כללית לביטוח )להלן: 
"הסוכנות"(, שיוצגה על ידי עו"ד י. מנדה, 
ואריה חברה לביטוח בע"מ )להלן: "אריה"(, 

שיוצגה על ידי עו"ד אסף ורשה.
כבוד  מפי   ,2008 ביולי  ניתן  הדין  פסק 
בסוגיית  ודן  זיסקינד,  אילתה  השופטת 
לביטוח  מועמד  של  הייזום  הגילוי  חובת 

מקיף אודות תביעות קודמות.
רקע

התובעים היו מבוטחים אצל "אריה", בביטוח 
מקיף לרכב מסוג BMW )להלן: "הביטוח" 
ו"הרכב"(, אותו רכשו לאחר שרכבם הקודם, 
"אליהו" חברה  אצל  בביטוח מקיף  שבוטח 
בשל  הנראה  ככל  נשרף  בע"מ,  לביטוח 

הצתה מכוונת )להלן: "הרכב הקודם"(.
התובעים  רכשו  לרכב,  הביטוח  את 
חודשים   3 כ-  לאחר  הסוכנות.  באמצעות 
התובעים  הודיעו  הביטוח,  עריכת  ממועד 
הנראה  ככל  רכבם,  שריפת  על  לסוכנות 
בשל הצתה מכוונת פעם נוספת, וזו מסרה 

ל"אריה" הודעה רשמית בנושא.
טענות הצדדים

את  התובעים  הסתירו  "אריה",  לטענת 
דבר שריפת הרכב הקודם, תוך כדי כוונת 
מרמה, ועל כן אינם זכאים לתגמולי ביטוח. 
כמו כן טען מנהל הסוכנות, עימו התקשרו 
בפניו  הציגו  האחרונים  אלה  כי  התובעים, 
קודמות  תביעות  להם  היו  לא  לפיו  מצג 
ערב עריכת הביטוח, אולם על אף דרישותיו 
אישור רשמי בדבר  הציגו  לא  מהתובעים, 

היעדר תביעות קודמות.
נציג הסוכנות טען, כי לו ידע על כך שלתובעים 
וכי  קודמות,  תביעות  היעדר  אישור  אין 
בשל  אישור,  כזה  להשיג  יכולים  אינם  גם 
שריפת הרכב הקודם, מלכתחילה לא היה 

מתקשר עימם בעריכת ביטוח לרכב.
שריפת  דבר  היוודע  עם  הסוכנות,  לדברי 
הרכב הקודם, תואמה פגישה עם התובעים, 
בה ביקשו להודיע על ביטול הביטוח, אולם 
טרם הספיקו להודיע לתובעים על כוונתם 
נשוא  הרכב  שריפת  מקרה  ארע  כנ"ל, 

התביעה.
הדיון המשפטי

המחלוקת,  גדר  את  תחם  המשפט  בית 
סביב השאלה העיקרית: אם טופס הצעת 

מידע  הסתרת  כדי  תוך  מולא  הביטוח 
)לגבי הרכב הקודם(, וכן אם הוסתר המידע 

במתכוון מפני הסוכנות ו"אריה".
לדברי בית המשפט, גרסת התובעים לא 
לא  וכן  הצורך,  במידת  משכנעת  הייתה 
הישר.  והשכל  הסבירות  במבחן  עמדה 
בית המשפט קיבל את גרסת הסוכן מטעם 
הסוכנות עימו התקשרו התובעים, כי לא 
יידעו אותו אודות שריפת הרכב הקודם, 
לצורך  מאמציו  בשל  לו  נודע  זה  ודבר 
על  תביעות  היעדר  אישור  לקבלת  ניסיון 

שם התובעים.
נפסק, שהתובעים לא סיפקו הסבר מניח 
את הדעת לכך שהודיעו לסוכנות על דבר 
נמנעה  זו  אולם  הקודם,  הרכב  שריפת 
מלציין זאת בטופס ההצעה לביטוח. לדברי 
בית המשפט, בכך מסכן הסוכן את מעמדו 
כסוכן ביטוח העובד עם "אריה", לפיכך לא 
יכולים להיות לו אינטרסים להעלים מידע 
כאמור מחברת הביטוח, ועל כן התקבלה 
והתובעים  המצב,  היה  כך  שלא  גרסתו 
כלל לא הביאו לידיעתו את אירוע שריפת 

הרכב הקודם.
בין  פי הסכם שהושג  על  כי  זו,  אף  זו  לא 
לבדיקת  התובעים  נשלחו  הצדדים, 
את  יידעו  אם  השאלות  בעניין  פוליגרף 
הסוכנות אודות שריפת הרכב הקודם, ואם 
אושר להם, על אף שאין ברשותם אישור 
לרכבם  לערוך  שניתן  תביעות,  היעדר 
דוברים  אינם  שהתובעים  נמצא   - ביטוח 
אמת. דהינו, התובעים מעולם לא יידעו את 
וסוכן הביטוח מטעמה גילה את  הסוכנות, 
המידע אודות השריפה בעצמו, רק לאחר 
לגורמים  שפנה  ולאחר  הביטוח,  עריכת 
שונים על מנת לקבל אישור היעדר תביעות 

בשם התובעים, שכמובן ולא התקבל.
תוצאות פסק הדין

עמדו  לא  התובעים  כי  ציין,  המשפט  בית 
)ולסוכנות  ל"אריה"  לגלות  בחובתם 
מידע  "אריה"(  עם  התקשרו  באמצעותה 
ביקשו,  אותה  הביטוח  לפוליסת  רלוונטי 
מכוח סעיף 7 )א( ו-)ג( לחוק חוזה הביטוח, 

תשמ"א-1981.
לגבי טיב המידע שהיה על התובעים לגלות, 
מאיר  של  מדבריהם  המשפט  בית  ציטט 
יפרח ורפאלה חרל"פ "ששון-דיני ביטוח" 
)מהדורה שנייה, תשס"א-2001(, בעמ' 78, 
לפיהם קיימת חובת גילוי אקטיבי לגבי כל 

עובדה שיש בה כדי להשפיע על אומדן 
הסיכוי והסיכון של המבטחת.

לגלות,  לביטוח  המועמד  על  משמע, 
על  להשפיע  שעשויות  עובדות  מיוזמתו, 
אומדן הסיכוי או על גובה הפרמיה, גם אם 

לא נשאל לגביהן במפורש.
אשר על כן, דחה בית המשפט את התביעה, 
ופסק שהתובעים הסתירו מהסוכנות מידע 
מהותי, כמשמעו בסעיף 7)א( הנ"ל, בדבר 
תביעות  היעדר  אישור  להשיג  יכולתם  אי 
זכאים  אינם  ולפיכך  האחרונות,  בשנתיים 

לתגמולי ביטוח.
מה ניתן ללמוד מפסק הדין ?

חוק חוזה הביטוח בא לשרת את התכלית 
הצרכנית של חוזה הביטוח, תוך כדי שמירה 
על ציבור המבוטחים, וצמצום פערי הכוחות 
וכדי  במקביל,  אך  למבוטח.  המבטח  בין 
הביטוחית  המערכת  תקינות  על  לשמור 
שהפרמיות  מבלי  ביטוח  חוזי  ואספקת 
בסעיף  החוק,  קובע  מדי,  גבוהות  תהיינה 
באופן  להשיב  המבוטח  שעל  שבו,  6)א( 
על  ומדויק לשאלות המבטחת, אשר  מלא 
פי תשובותיו תוכל חברת הביטוח להחליט 
ובאילו  המבוטח,  עם  להתקשר  האם 

תנאים.
לפיכך, על מנת שבבוא העת, עם קרות 
ליהנות  המבוטח  יוכל  הביטוח,  מקרה 
התקשר  בגינם  אשר  הביטוח,  מתגמולי 
לפעול  הביטוח  סוכן  על  המבטחת,  עם 
כבר  לקוחותיו.  עם  וישיר  אישי  בקשר 
לבקש  הסוכן  על  הביטוח,  עריכת  בשלב 
לביטוח,  רלוונטי  מידע  פרט  כל  מהלקוח 
המקצועי,  דעתו  שיקול  הפעלת  כדי  תוך 
יודע  לא תמיד  שהלקוח  ומתוך ההנחה 
מה נחשב לפרט מהותי ומה עלול לגרום 
בטופס  יגלה  לא  אם  זכאותו  לשלילת 

ההצעה.
יחד עם זאת, יש לציין את פסק הדין בע"א 
1064/03 אליהו נ' פיאמנטה, שם צמצם 
בית משפט העליון את היקף חובת הגילוי 
החובה  כי  וקבע  המבוטח,  על  המוטלת 
לפי סעיף 6)א( לחוק חוזה הביטוח, אינה 
מחייבת גילוי ביוזמת המבוטח, בדבר שלא 
נשאל לגביו. משמע, על פי הלכת פיאמנטה 
הנ"ל, חובת הגילוי היזום מקבלת ביטוי על 
"הסתרת  של  במצב  לחוק,  6)ג(  סעיף  פי 
המבוטח בכוונת מרמה ענין שהוא ידע כי 

הינו ענין מהותי".

מידע אודות מקרי ביטוח קודמים ייחשב "עניין מהותי" כמשמעו בחוק



לוח דרושים
סוכנות קפלן, נעים ושות' בע"מ 

מציעה לסוכני הביטוח מגוון פתרונות 
במקרים מיוחדים, בכל מקרה לגופו, נשמח 

לבחון לעומקן אפשרויות השקעה ואף 
אפשרויות סיוע בהעמדת הלוואות
לפרטים: אייל 054-4755655, 

eyal_w@naim.co.il במייל

לסוכנות ביטוח באבן יהודה 
דרוש/ה פקיד/ה מקצועי/ת 

לביטוחי רכב, תביעות אלמנטרי למשרה מלאה 
 yoramb@agents.phoenix.co.il קו"ח

פקס: 09-8995367

סוכן ביטוח ותיק עם תיק בינוני-קטן 
מחפש שיתוף פעולה 

חלקי או מלא 
עם סוכן דומה מחולון וסביבה. 

לפניות: טל' 03-5032893 
פקס: 03-5053791

למשרד ביטוח ותיק בחולון 
דרוש/ה פקיד/ה 

רציני/ת בעל/ת ותק וידע בביטוח 
גישה שיווקית חשובה 

 sinsurance1@gmail.com קו"ח לכתובת
סודיות מובטחת למכירה 

סוכנות ביטוח חיים בינונית 
במלואה או בחלקה עם סוכנים 

ופוטנציאל מצויין לגידול
 sochen1@gmail.com

054-4608604

צבי גורן טכנולוגיות בע"מ 
יעוץ בנושא יעול עבודת המשרד

• משרד ללא ניירת • דוחות ניהוליים 
ע"פ דרישה • מחשוב

צבי גורן בעל 20 שנות ותק כמנהל סוכנות 
ביטוח, נסיון רב במחשוב ותוכנות יעודיות לביטוח.
לפרטים וקביעת פגישה ללא התחייבות: 

צבי גורן 054-6677396

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ 

בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 
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לשכת סוכני ביטוח בישראל

לגרשון דגן חבר לשכה 
ובני המשפחה משתתפים בצערכם במות האם

שרה קורנפלד ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לליאור קן-דרור חבר לשכה 
ובני המשפחה משתתפים בצערכם במות האב

יצחק ז"ל
שלא תדעו עוד צער

מבצע הצטרפות מיוחד לחברי הלשכה

ברצוננו לאזכרך כי הלשכה חתמה עם בתי התוכנה BAFI ו- B2BIT הסכמי התקשרות, 
לפיהם הנך יכול לרכוש מנוי למחולל הצעות רכב ודירות במחיר מוזל.

שני בתי התוכנה יצאו במבצע השקה לחברי הלשכה, כל אחד לפי טעמו ובעלויות מיוחדות הטובות 
מהעלות שנקבעה בהסכם ההתקשרות.

אנו מציעים לך ליצור עמם קשר ולקבל את ההצעה הטובה לך.
מספרי הטלפון של בתי התוכנה:

BAFI טל: 073-2609050 פקס: 2609051 - 073
B2BIT טל: 5501950 - 03 פקס: 5590661 - 03

בשעה 11.00 תתארח בסניף חיפה הגב' נאוה ויקלמן יו"ר ועדת ביטוח בריאות וסיעוד ללשכה בנושא: "פוליסת ביטוח הבריאות 
החדשה של הראל לחברי לשכה."

כמו כן חבר לשכה שיש ברשותו פוליסת ביטוח בריאות קיימת, יש להביא העתק בצירוף אישור תשלום על מנת לקבל רצף זכויות 
מכל חב' הביטוח.

אל תחמיצו - ניתן יהיה למלא במקום את הטפסים בעזרת הגב' ויקלמן.

פעילות סניף חיפה - יום א' 26.10.08



לוח דרושים
לסוכנות ביטוח ירושלמית 

דרוש/ה עובד/ת 
רצוי עם נסיון בתביעות  

קו"ח לכתובת: 
Roni5s@netvision.net.il

טל': 054-5662633

ל"צפונית" סוכנויות לביטוח בע"מ 
מ"צפרירים" קבוצת ביטוח 

דרושים לסניף המרכז בתל-אביב:
חתמי רכב ודירות, מקבלי עסקים, פקידי 

תביעות, גובים, שליח )בעל קטנוע(
רק בעלי ניסיון מוכח בתחומם יענו. 

uriz@zafririm-ins.co.il :קו"ח למייל
סודיות מובטחת

לסוכנות "פורום" 
דרוש מפקח רכישה 

בביטוח חיים עם נסיון של לפחות 3 שנים 
בהפעלת סוכנים. יכולות גבוהות בניהול 

משא ומתן וגיוס סוכנים.
לתאום פגישה - 054-4451894

Israel@forumins.co.il - קו"ח במייל
דיסקרטיות מובטחת

נסיון של עבודה מול לקוחות בפעילות 
בביטוח אלמנטרי/חיים. נסיון מסוכנות 

ביטוח. הכרה ועבודה שוטפת עם האופיס. 
ידע בתוכנות מול חברות הביטוח.

יחסי אנוש מעולים.עצמאות בעבודה.ראש 
פתוח ללמוד דברים חדשים. סדר בחשיבה. 
תנתן תמיכה מקצועית שוטפת. הסוכן יעזור 

בלימוד תחומי ידע נדרשים נוספים.
Barakd_1@netvision.net.il :לפרטים

לסוכנות ביטוח באזור התעשייה פולג נתניה 
דרושה פקידת ביטוח 

בעלת ניסיון בביטוח אלמנטארי או בעלת 
ניסיון בסילוק תביעות למשרה מלאה

09-8920700 לאורן

למשרד ביטוח כללי ופנסיוני 
דרוש/ה סוכן/ת משנה 

שכיר/ה או עצמאי/ת. אפשרות למתמחה. 
תנאים מצויינים למתאימים.

 adifim@adifim.co.il, 054-4946290

דרושה פקידה אחראית למחלקת 
פיננסים וביטוח חיים בעלת ידע מקצועי. 
היקף משרה - משרה חלקית )50-70% משרה(.

כישורים נדרשים: ראש גדול, יכולת 
ההתבטאות,ידע באקסל. 

טל': 054-7707737 

"פורום סוכנות לביטוח" - בית הסוכן 
מציעים לך להצטרף ולשבת במשרדי 

הסוכנות בת"א.
לתאום פגישה: ישראל 054-4451894 

חיים 054-2521266  

ביטוחי חובה של "הפול" 
ישירות למשרדך

אם ברצונך להעניק למבטחיך שרות 
מיוחד נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד: 
לאופנועים, טרקטורונים, רכבי השכרה, 

ביטוחים לתקופות קצרות וכל כיסוי ביטוחי 
שלא נעשה בחברת ביטוח שלך. אנו 

מתחייבים לספק למשרדך ישירות )ו/או 
כל יעד אחר( תוך 24 שעות ביטוח חובה 

לא משולם - בדואר אקספרס על חשבוננו. 
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה. משרדי 

הפול, מערב ירושלים
טל' 02-6233666 פקס: 02-6255888

נייד: 054-6011160

אורלן קבוצת ביטוח תרה אחרי סוכני 
ביטוח איכותיים ליצירת שותפויות 

אסטרטגיות ורכישות תיקים.
מחפש פרטנר מוביל עם יתרון 

עסקי בולט?
צור קשר לתיאום פגישה

אביבית זיקרי  050-5736612
avivit@orlan.co.il / www.orlan.co.il

סוכנות ביטוח מעוניינת לקנות 
תיק ביטוח אלמנטרי 

באופן חלקי או מלא באזור חיפה
bens@primeltd.co.il - מייל

סוכנות ביטוח וותיקה מעוניינת לרכוש 
תיקי ביטוח

לפרטים: 052-4559904 עופר

סוכנת ביטוח מהמרכז מעוניינת לקנות 
תיקי ביטוח אלמנטרי

טל' 03-5052323

לסוכנות ביטוח בפ"ת דרוש/ה
פקיד/ה חתמ/ת רכב
בעל/ת נסיון מוכח בהפקה

טל': 050-5201637 / 03-9341344

משרדים לסוכן לשרותכם
אנו רוכשים תיקי סוכנים בממלואם או 

חלקם. פתרון אישי לכל סוכן.
bracha@shayins.co.il :לפנות לברכה

טל' 03-6151615

למשרד ביטוח באזור רחובות
דרוש/ה פקיד/ה למשרה מלאה
קו"ח לפקס: 08-9351900 

goldinsu@netvision.net.il :או למייל

סוכנות ביטוח וותיקה מעוניינת לרכוש 
תיק ביטוח אלמנטרי 
מאזור חיפה והקריות בלבד
tali_st@netvision.net

לסוכנות ביטוח בבני-ברק דרוש/ה 
פקיד/ה לביטוח חיים 

בעל/ת נסיון בלבד
קו"ח לפקס: 03-6198128

מעוניין להשכיר משרד בחולון
2 חדרים מרוהטים במלואם במחיר מצויין

לפרטים: 052-8936868

לסוכנות ביטוח בפ"ת 
העוסקת בביטוחי מנהלים פנסיה ופיננסים 

דרוש/ה עובד/ת 
מקצועי/ת למשרה מלאה. ידע בתוכנת 

עתיד ובתוכנת ניבה, ניסיון בביטוחי 
מנהלים, ידע בפנסיה- חובה. וותק- יתרון.

tane-ins@bezeqint.net -מלי

מעוניין לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי 
מאזור חיפה והקריות בלבד )אפשרות לשיתוף 

פעולה במשרדנו למס' שנים עד פרישה( 
נא לפנות ליעקב חבר סוכנות לביטוח 

jacob@haver-jacob.co.il
0522-662479 / 04-8419888

כחלק מ"קבוצת ענבל" נעמיד לרשותך:
• מכלול כלים ייחודיים 

• הסכמי עמלות משופרים 
• חשיפה לכל חברות הביטוח המובילות בארץ
• אנו מוכנים גם להיכנס עימך לשותפות 

ולרכוש 50% מתיק הביטוח שלך
קח/י יוזמה והצטרף להצלחה עוד היום !

נייד: 050-5368629 )קרמר דוד( 
dudi@inbal-ins.co.il :או למייל

דרוש/ה מנהל/ת סוכנות ביטוח בחיפה
דרוש/ה מנהל/ת סניף חיפה 

עדיפות למפקח/ת רכישה, רשיון בביטוח 
פנסיוני, נסיון חובה. בעל/ת מעוף, 

יצירתיות, יכולת מו"מ, ניהול צוות והנעתו, 
כושר ניהול ומכירה ברמה הגבוהה ביותר. 

המתאים/ה יזכה לשכר גבוה, בונוסים, 
רכב צמוד ותנאים נלווים. 

  sigal@olamit.co.il :קו"ח
נייד: 050-9217478
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