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מי ישלם על הנזקים לרכוש

במבצע צוק איתן?

השבוע יצאה ישראל למבצע נוסף ברצועת עזה ונכון
לסוף השבוע נראה שכמעט כל המדינה נמצאת בטווח
הרקטות שברשות חמאס .בהנחה ובתקווה שלא נספוג
פגיעות בנפש ,עם סיום הלחימה ייוותרו אזרחים רבים
עם פגיעות ברכוש – בעיקר דירות ומכוניות .השאלה
המתבקשת היא מי אמור לפצות את האזרחים שבתיהם
ניזוקו – האם זה מס רכוש שאמור להיכנס לתמונה
כשמדובר בנזקי מלחמה או פעולות איבה ,או שמא
גם יש סעיפים בפוליסות הביטוח שמכסים נזקים מעין
אלה? לשכת סוכני הביטוח תפנה ליועצים משפטיים,
לחברות הביטוח ולאוצר כדי לקבל הבהרה בנושא.

>> שלמה שמלצר ,יו"ר קבוצת
שלמה ,נפטר בפתאומיות
עמוד 5

>> טיפים לניהול דף אוהדים
מוצלח בפייסבוק
עמוד 9

צוק איתן

כיסוי הנזקים :המדינה או חברות הביטוח
מאת אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי

שוב נופלים טילים על יישובי ישראל ,ושוב נגרמים נזקים .נקווה
שיישארו בגדר נזקים קטנים לרכוש וב"ה ללא פגיעה בנפש .אנו,
סוכני הביטוח ,בחרנו לעצמנו מקצוע של עזרה לאנשים בשעת
טראומה או מצוקה .לרוב מדובר בטראומות קטנות ,כמו פגיעה
בפגוש של הרכב ,או בצנרת המים בבית ,ואף גם טראומות
גדולות יותר :גילוי מחלה קשה ,או מוות של מבוטח חלילה.
פוליסות הביטוח בישראל בנויות כך שיש מענה כמעט
לכל נושא ונושא .נישות חדשות נוצרו כתוצאה מהתקדמות
הטכנולוגיה ואיכות החיים ,ומגידול בפעילות העסקית בארץ
בשנים האחרונות .בכל פוליסה הנמכרת בישראל מצוינים
החריגים הכלליים לכל פרקי הפוליסה ,שבאים בעצם להוריד
את כל הסיכונים מעבר ליום-יום ,הסיכונים הגדולים ,שחברות
הביטוח אינן יכולות או רוצות להתמודד עמם.
הפוליסות בענף ביטוח הכללי אינן מכסות מלחמה ,פעולות אויב
זר ,פיגועים חבלניים ,מלחמת אזרחים ,מהפכה ,קרינה ,זיהום
רדיואקטיבי ,וכדומה .כאן נכנסת לתמונה המדינה ,שתפקידה
להגן על האזרחים בשעת אסון ,בקנה מידה שכזה .המדינה
מתבססת על חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א 1961
ותקנותיו.
לכן כל הנזקים הנגרמים בפעולות המוגדרות כאיבה ,והמשטרה
אכן תאשר שכך היו  -החל בזריקת אבנים על כלי רכב נוסע,
עובר במטעני חבלה המתפוצצים וזורעים שנאה והרס (ולא נזק
מחיסול חשבונות) וכלה בטילים הנורים כדי לפגוע במתכוון -
מוחרגים מפוליסות הביטוח הרכוש ,וכאשר נפגע מבוטח שלנו
נוכל לעזור לו לעבור את הטראומה בהפנייתו למס רכוש שידאגו
להעריך את הנזק שלו ולפצותו.
יחד עם זאת ,יש לזכור כי היה ואירוע כזה או אחר לא מוכר על
ידי מס רכוש כאירוע איבה או חבלה ,יש להפנות את המבוטח
אל הפוליסה כדי להשיג את מלוא זכויות המבוטח ,על פי פרק
פגיעה בזדון שמכוסה בחריגים מסוימים.
ישנן פוליסות (כמו פוליסת הדירה) שמאפשרות ,בתוספת
תשלום ,לרכוש כיסוי ביטוח נזקי טרור .פרק זה בהגדרתו אמור
לכסות אובדן או נזק פיזי למבנה או תכולת הדירה (אם בוטחה)
שנגרמו על ידי טרור.
ואולם יש לזכור כי הכיסוי ניתן אך ורק על החלק העודף מעל
לסכום הפיצוי שהמבוטח זכאי לקבל מכוח חוק מס רכוש ,ועד
לגובה התביעה שהוגשה ואושרה ,וכפוף כמובן לסכומי ביטוח
מצוינים ,ולתקרה באם צוינה.

על פניו נראה כי כל אדם בישראל נזקק לכיסוי מעין זה (לפחות
באזורים שחשופים יותר לפעילות טרור ולפעולות חבלניות,
כאזורי תפר למיניהם) ,מכיוון שמס רכוש אינו מפצה על הנזק
במאת האחוזים והסכומים מוגבלים .אך בעצם למה התכוונו
הפוליסות בחברות הביטוח שהוסיפו את סעיף הטרור מעבר
לפוליסה התקנית? מה בעצם אומרות כל ההגדרות המשפטיות
בפוליסה? האם באמת חברות הביטוח ישלמו? והאם אין כאן
סתירה בין פרקי הפוליסה?
מפנייה ראשונית בלבד (לא רשמית או יסודית) למחלקות
חברות הביטוח השונות עולה כי אין אחידות בקשר להבנת
פרק זה ולא כולם ידעו להגיד בוודאות מה על החברות לשלם.
הרי מה ההבדל המשפטי בהגדרות בין פעולת טרור ,שאמורה
להיות מכוסה בפרק זה ,אך עלולה להתנגש בסייגים לכלל
פרקי הפוליסה הטוענים שאין כיסוי למלחמה ,לפעולות אויב זר
ולפיגועים חבלניים? מהי פעולת איבה ,מהי פעולת אויב זר ומיהו
חבלן? ומי מגדיר בכלל שזו לא פעולת טרור ,אלא מלחמה?
האם צווי  ?8האם ראש הממשלה? האם הסייגים המפורשים לכל
פרקי הפוליסה גוברים על פרק הטרור שיירכש על ידי מבוטח?
ואם הם גוברים ,אז מדוע לא מציינים זאת ברחל בתך הקטנה כי
הם לכל פרקי הפוליסה ,למעט פרק הטרור?
ניקח לדוגמה אדם שביטח את ביתו וכן רכש פרק לטרור ,וביתו
ניזוק מטיל גראד .האם הוא יוכל להיות מכוסה ,או אולי יגידו
בחברת הביטוח שמבצע צוק איתן הוא בכלל מלחמה ,ולכן הכל
מוחרג? אך מה יקרה כשיחזור השקט ולפתע חלילה נורה טיל
גראד בודד  -האם הפוליסה תכסה על פי פרק הטרור?
כרגע עולות השאלות על התשובות ,ונראה שלא מדובר כאן רק
בשאלה משפטית אלא גם הבהרתית של הענף כולו  -מה בין
פרק כיסוי ביטוח לטרור לבין מהות החריגים הכלליים .יש לתת
לכך מחשבה .לשכת סוכני הביטוח תפנה ליועצים משפטיים,
לחברות הביטוח ולאוצר כדי לקבל הבהרה בנושא.
בחרנו במקצוע כדי לעזור לאדם לעבור טראומות ,קטנות
כגדולות ,וככל שנתמקצע יותר כך נבין יותר גם את הצרכים וגם
את הכיסויים שיש כיום באפשרותנו להציע כדי לכסות את כל
צורכי המבוטחים.
אנו מקווים שעד שיהיו בידינו תשובות בנושא ונעדכנכם,
כולנו כבר נסיים את פרק הטרור /המלחמה הזה
שניתך עלנו ,אך גם ממנו נצא כולנו מאוחדים וחזקים יותר וגם
חכמים יותר .נתפלל שהשגרה המבורכת תחזור במהרה.

לשכת סוכני הביטוח עם סוכני הדרום והמרכז
אברמוביץ :אנו כאן למענכם לסייע בכל בעיה

שמדינת ישראל נמצאת תחת מתקפת טילים.
ליבי ומחשבותי עם סוכני הדרום והמרכז ובני
משפחותיהם .לשכת סוכני ביטוח ואנוכי זמינים
עבורכם לסייע בכל בעיה .אל תהססו ליצור
קשר ,אנו כאן למענכם  .24/7מי ייתן והשקט
ישוב למחוזותינו בהקדם״.

בלשכת סוכני הביטוח נערכו ,עם תחילת
מבצע צוק איתן ,כדי לעמוד לרשותם
של סוכני הביטוח באיזורי הדרום והמרכז
ולסייע בכל עניין.
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אומר:
״ימים לא פשוטים עוברים עלינו בזמן

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :מוטי קינן.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו  050-5543991 -מיילziv@mil-media.co.il :
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 גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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צוק איתן

האם קיים כיסוי לביטול נסיעה עקב
המצב הביטחוני?
מאת יעקב מזרחי ,מומחה לביטוחי נסיעות לחו"ל

המצב הביטחוני ,דוגמת זה שמתרחש בימים אלה ,אינו
דבר שכיח במדינת ישראל .בשנים האחרונות אנו חשופים
לתנודתיות רבה במצב הביטחוני  -בין שקט ושלווה יחסית
למצב של ירי ,מתקפת טילים וטרור על יישובי ותושבי
ישראל .המצב הביטחוני כיום משפיע על שגרת החיים היום-
יומית של חלק מהאוכלוסיה ,במיוחד בהיבט הפסיכולוגי.
אנשים רבים שחלק משגרת חייהם היא יציאה לחופשה במהלך
הקיץ וחופשות הקיץ נוטים לשקול יציאה לחו"ל .השאלה היא
מה קורה כאשר תוכננה ושולמה חבילת טיול לחופשה ,והטיול
עומד בפתח כשהמצב הביטחוני במדינה אינו רגוע?
בפוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל קיימים סעיפים העוסקים
בביטול הנסיעה עקב סיבות שונות ,אך האם קיים כיסוי,
בפוליסות ביטוח נסיעות שנמכרות בישראל ,לביטול נסיעה
כתוצאה מהמצב הביטחוני?
בחנתי כמה פוליסות נסיעות חו"ל בחברות ביטוח מרכזיות,
באשר לכיסוי כתוצאה מהמצב הביטחוני.
הכיסוי בגין ביטול נסיעה ניתן בדרך כלל בגין סיבה רפואית
או מוות של המבוטח /בן משפחה ואינו כולל מצב מלחמה,
מתקפת טרור וכדומה.
האפשרות לכיסוי ביטוחי על ביטול נסיעה במצב ביטחוני
קיימת בכמה פוליסות בהתייחסות לקבלת צו קריאה מיוחד
(צו :)8
הראל  - FIRST CLASSאין כיסוי גם בעת קבלת צו .8
הפניקס  - TRAVELכיסוי לביטול נסיעה כתוצאה מצו קריאה
(צו  )8למבוטח המגויס בלבד ועד לסך .1,500$

מנורה  - TOP TRAVELכיסוי לביטול נסיעה כתוצאה מצו
קריאה (צו  )8למבוטח המגויס בלבד ועד לסך .1,500$
מגדל מסע עולמי  -כיסוי לביטול נסיעה כתוצאה מצו קריאה
(צו  )8למבוטח המגויס בלבד ועד לסך .1,500$
כלל מדיכלל עולמי  -כיסוי לביטול נסיעה כתוצאה מצו
קריאה (צו  )8למבוטח המגויס בלבד ועד לסך .7,000$
מהאמור לעיל עולה כי הכיסוי היחידי לעניין ביטול נסיעה
כתוצאה ממצב ביטחוני הוא מקרה שבו המבוטח/המגויס
נקרא לשרות מיוחד (צו  )8בלבד.
ומה קורה עם בני המשפחה?
למרות האמור לעיל יש לזכור כי במקרה שזוג או משפחה
עומדים לצאת לחו"ל ואחד מהם קיבל צו  8וגויס – רק
המגויס שקיבל צו  8מבוטח מפני ביטול .החזר בגין ביטול
נסיעה יהיה אך ורק בגין הנזק שנגרם למבוטח המגויס.
מבוטחים שמרגישים כי אינם יכולים לצאת לחו"ל לאור המצב
הביטחוני בשל בן המשרת בצבא /כוחות ביטחון למשל ,בשל
גיוס בן משפחה (שלא היה נמצא בתוכניות הטיול) ,או כל
סיבה אחרת הנובעת מהמצב הביטחוני  -ביטול נסיעה והנזק
הכספי בגינה הוא על אחריותם בלבד.
מצב ביטחוני מיוחד ומתוח במדינת ישראל אינו חריג וחשיפת
חברות הביטוח לכיסוי רחב הינו מסכן ועלול להביא לתוצאות
קטסטרופליות ,ולכן הנטייה היא לכיסוי מצומצם .בעולם
הרחב אפשר לרכוש ביטוח בגין ביטול נסיעה "מכל סיבה",
לרבות סיבה ביטחונית .כיסוי זה יקר מאד ומכסה בדרך כלל
 50%-75%מהנזק.

בצל הרקטות :כ 75-סוכנים יצאו
השבוע להפלגה באשדוד
למרות המצב המתוח בדרום הארץ ,הגיעו השבוע  75סוכנים
ובני זוגם להפלגה מיוחדת ,שכללה הרצאות מקצועיות תחת
הכותרת "לנווט את עצמך להצלחה" ,של סניף אשדוד/
אשקלון ,בשיתוף סטארט שירותי דרך ואיתוראן.
את פניהם של הסוכנים שהגיעו למרינה הכחולה באשדוד
קיבלו אנייה מקושטת בבלונים לבנים וצוות במדים .לפני
השיט נהנו המשתתפים מכיבוד קל ,וקורל דוידיאן מ"הכוכב
הבא" הנעימה את זמנם בשירה .לאחר מכן ,עלו המשתתפים
לסיפון ויצאו להפלגה שארכה כשעה ,ובה נאמה יו"ר סניף
אשדוד /אשקלון ג'ינה פלד ואחריה העניק שלמה אסבן,
סקיפר ותיק ומנוסה ,והבעלים של בית הספר לשיט "מלך
הים" ,הרצאה בשם "להיות רב חובל" ,שבה שיתף את הקהל
בסיפורי ים ונגע בכמה נקודות הקשורות לביטוח בים.
בתום ההפלגה הרצה מנהל תחום ביטוח באיתוראן שחר
שרצקי על הפעילות המבצעית בחברה .ואולם כשהגיע תורם
של מנכ"ל חברת סטארט מיקי קופל ושל המנטור להצלחה
עסקית אבי גמבש ,מנכ"ל  ,STARTבית הספר לעסקים
בחסות הקריה האקדמית קריית אונו ,לדבר ,החלו יירוטים של
רקטות שנורו מכיוון עזה וההרצאות בוטלו.
עם זאת ,מציינת פלד כי "כ 70%-מהמשתתפים קיבלו
החלטה להישאר ולאכול ארוחת ערב .הם החליטו שלא ניתן
להם להרוס את הפעילות .בתוכנית המקורית ,לאחר ארוחת
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לצפייה בתמונות האירוע לחץ כאן

הערב תוכנן כי הזמרת תמשיך לשיר ,אבל ויתרנו על החלק
הזה מכיוון שהמצב הביטחוני חייב זאת.
"אנשים שלחו לי מסרים שהיה מוצלח מאוד ושהארגון היה
למופת .הם קראו לי לא להתייאש מהמצב .רוחם של אנשים
לא נשברה ,והם חיזקו אותי ואמרו שהם נשארים באירוע .לקח
לנו זמן רב לתכנן את האירוע המיוחד הזה ,ואני שמחה שהוא
הצליח ושאנשים נהנו" .גם יו"ר מחוז השפלה אורי ששון ויו"ר
סניף רחובות /נס ציונה אודי הוד הגיעו להשתתף בשיט.
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ידע הוא כוח

יוסי מנור" :כדי להגיע ללקוח הבא –
הסוכן צריך להשקיע בעצמו"
יו"ר  MDRTישראל יוסי מנור ,שחזר לא מכבר מכנס MDRT

העולמי בקנדה ,מבין כי הסוכן של ימינו צריך ללמוד לשנות
גישה ולהתעדכן בשינויים העולמיים" .ב MDRT-האדם השלם
הוא הקונספט :מעבר להשקעה בלקוח ,הסוכן חייב להשקיע
גם בעצמו וברכישת ידע .כיום לסוכן ביטוח אסור להתהלך
ולומר 'יש לי מוניטין' .אתה צריך לחשוב
מה הלקוח חושב עליך ,ולא מה אתה
חושב על המוניטין שלך".
לדבריו ,אחד השינויים כיום בהרגלי
הצריכה הוא שכבר לא מוכרים מוצרים,
אלא אנשים קונים ויודעים מה הם רוצים.
"נכון שביטוח הוא מוצר דחיפה ,אבל
משמעות הדחיפה כיום היא להגיע ללקוח
ולא דחיפת המוצר .השינוי הגדול הוא
בגישת השיווק ,מכיוון שכיום הידע זמין
ללקוחות מהרבה מקורות".
שינוי נוסף טמון בחילופי דורות של
צרכנים" .כיום דור הצעירים ,דור המילניום,
עושה  100פעולות בבת אחת ,והם
יודעים הכל לפני שאתה מגיע אליהם,
הם לא הצרכנים שמוכרים להם ,אלא
הם הקונים .אדם שמגיע ,למשל ,לקנות
מכונית לא צריך שיסבירו לו על הדגם
– הוא מגיע לסוכנות מוכן ,לאחר שקרא
ולמד על הדגם שבו הוא מעוניין .המידע כל כך נגיש היום ,כך
שאנשים יודעים מה הם קונים .כיום יש לנו גם דור של צעירים
שמתעשרים בין לילה .זו דוגמה לדור אחר.
"כדי לשנות את הגישה ,הסוכנים חייבים ללמוד איך עובדים
עם הדור החדש והדבר מחייב השתלמויות רבות ,הבנת
הצרכים והרצונות שלהם ,המהירות שבה הם פועלים והגישה
ללקוח .את כל זה חייבים לשבת ,להטמיע וללמוד .כסוכן,
חובה עליך לקרוא את כל השורות הקטנות של המוצר שאותו

אתה משווק .אתה יכול לעשות זאת לבד בבית לפני הפגישה.
את כל שאר המידע אתה צריך לדעת לקבל ממקורות בכל
העולם ,ובמיוחד מארגון כמו ."MDRT
מנור מסביר כי מכיוון שהאוכלוסיה במדינת ישראל היא קטנה
ביחס לשאר מדינות בעולם ,כדאי להסתמך על ידע שנצבר
בארגונים עולמיים ,כמו  ,MDRTשמאגד
בתוכו את מיטב היוצרים והמשווקים
בעולם MDRT" .מחבר את הסוכן לרשת
גלובלית חסרת תקדים ,בעלת המוחות
הטובים ביותר בתחום .שם נמצאים הידע
והמומחיות שמגיעים מכל העולם .במקצוע
כמו שלנו ,כשהתחרות היא מסיבית
ביותר ,הסוכן חייב לפתח את הקריירה
שלו שתהיה עמידה ומוצלחת לאורך זמן.
כשאתה מגיע לכנסים ולאירועים כאלה
אתה יוצר כמה מצבים שיוכלו לסייע לך:
מפגשים מוחשיים ,פנים אל פנים ,עם
מומחים וגישה מסביב לשעון לאתרי מידע
ולהתכתבות עם חברים חדשים בעלי
ידע ,כדי לבסס את האסטרטגיה שלך
לחדשנות ולהצלחה בתחום שבו אתה
נמצא".
מנור מבקש להדגיש גם את הצורך
בשימוש בטכנולוגיה" .הסוכנים חייבים כל
הזמן להתמקצע בנושאים הטכנולוגיים ,באמצעות השתתפות
בכמה שיותר אירועים וכנסים של הלשכה בתחום ,אבל גם
בהשקעה נוספת של נסיעות לכנסים עולמיים בתחום .כיום
אי אפשר ללכת לפגישה עם מישהו מבלי שעשית עליו בירור
מידע לפני כן .גם בזמן שאתה משוחח עם מישהו בטלפון,
אתה יכול לחפש אותו בגוגל ואולי תמצא פרטים עליו ,או
אפילו תמונה .צריך להביא בחשבון את כל הדברים הקטנים
שמחדדים אותך".

"הערך המוסף של הסוכן בא לידי ביטוי
במקרים כמו דחיית תביעות סיעוד"

לפני כשנה פנתה ליו"ר הוועדה לרווחת הסוכן עוזי ארגמן
בתה של מבוטחת שנמצאה במצב סיעודי ,אך חברת הביטוח
דחתה את התביעה וסירבה לשלם על הטיפול הסיעודי,
בטענה שרופא מטעמם בדק את מצב השליטה בסוגרים והוא
חולק על החלטת הביטוח הלאומי שקבע כי המבוטחת לא
שולטת על סוגריה ולכן היא מוגדרת במצב סיעודי.
דו"ח הביטוח הלאומי הוצא כבר באפריל  ,2012אך באוגוסט
 2013טענה חברת הביטוח כי היא מחכה לחוות דעת של
אורולוג מטעמה .ארגמן פנה אל חברת הביטוח וטען כי
החלטת ביטוח לאומי קודמת לרופא מטעם החברה .לבסוף,
לאחר חילופי מיילים ודו"חות בין נציגי חברת הביטוח לארגמן,
אושרה התביעה בספטמבר .2013
"הפעלתי לחץ שעזר בסופו של דבר והם שילמו לה" ,מספר
ארגמן" .ואולם הם המשיכו לגבות תשלום שוטף חודש
בחודשו .כשאדם נמצא במצב סיעודי ,הוא לא צריך לשלם
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פרמיות שוטפות ולמרות זאת ,חברת הביטוח גבתה אותן.
פנינו לחברה גם בעניין הזה וקיבלנו החזרים .בסך הכל,
ההחזר היה יפה וגבוה והם הודו לנו".
ארגמן מציין כי ללא עזרה של סוכן ,המבוטחת היתה נכנסת
לסטטיסטיקה של התביעות הסיעודיות שנדחות ,כפי שפורט
בדו"ח משבוע שעבר" .אבל ברגע שיש סוכן בתמונה שאף
מאיים לפנות למפקח ,מנהל המחלקה לקח על עצמו את
התיק ואמר שיעשה את כל המאמצים  -ואכן הוא פעל ודאג.
אם לא היה סוכן ,לא היו משלמים לה.
"העוצמה שלנו כסוכנים משנה את כל תמונת המצב .למבוטח
לבדו קשה להילחם בחברות הביטוח ,ללא ידע ומעורבות של
סוכן .ברגע שפנתה אלי המבוטחת ,בדקתי את הנושא וגיליתי
שהם לא משלמים בגלל מרכיב אי השליטה בסוגרים .מהר
מאוד הם הזיזו את העניינים ושילמו .הערך המוסף של הסוכן
בא לידי ביטוי במקרים כאלה".
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חדשות הביטוח

שלמה שמלצר נפטר באופן פתאומי השבוע
איש העסקים שלמה שמלצר ,68 ,נפטר השבוע באופן פתאומי,
לאחר שלקה בשטף דם במוח .הוא הובהל לבית החולים ,אך
נפטר שם .שמלצר היה בעל השליטה והיו"ר של קבוצת שלמה,
שאחזה גם בשלמה חברה לביטוח ,שאותה בנה במו ידיו .הוא
התגורר בסביון והותיר אחריו אשה ושלושה ילדים .שמלצר היה
גם קונסול הכבוד של רומניה בישראל ,ושימש גם כנשיא הכבוד
של התאחדות ספורט הנכים בישראל.
קבוצת שלמה נהפכה עם השנים מחברה
שמתמקדת בהשכרת רכב לחברת השקעות
מגוונת ,המעסיקה למעלה מ 5,000-עובדים
בתחומי רכב ,תעשייה ,קבלנות ביצוע ,אנרגיה,
נדל"ן ,תשתיות ,מספנות ,מלונאות ועוד,
המייצרת הכנסות של למעלה מ 5.5-מיליארד
שקל .שוויה מוערך ב 2.5-מיליארד שקל.
הקבוצה שהוקמה לפני  40שנה כוללת כיום
את שלמה החזקות (חברה מדווחת שעוסקת
בליסינג עסקי ופרטי ובהשכרת רכב) ,קבוצת
אפקון אחזקות ,מספנות ישראל ,עסקי נדל"ן
ומלונאות ,קבוצת גולד בונד/קונטרם -מסוף
מכולות ומטענים ,תדיראן טלקום ,ש.י.ר
(יבואנית אופל) ושלמה חברה לביטוח .רק
לאחרונה זכתה שלמה ביטוח במקום הראשון בתחום ביטוח
רכב-רכוש במדד השירות שפרסם משרד האוצר.
שמלצר החל את דרכו כמוסכניק חיפאי בתחילת שנות ה:70-
לאחר שירותו הצבאי הוא נישא לעתליה ועבד אצל אביה ויקטור
במוסך שלו .ב 1974-הבין שאין לו עתיד כמוסכניק ובעזרת חמיו
קנה שתי מכוניות סוסיתא שאותן השכיר .משרד הביטחון פנה
אליו בבקשה לשכור ממנו עשר מכוניות עבור צה"ל לטווח ארוך.
על אף שלא היו לו אז עשר מכוניות ,הסכים שמלצר לעסקה
והצליח להשיג את מספר רכבי הסוסיתא הנדרש.
ב 1991-זכו שמלצר ושותפו שלומי פוגל בזיכיון היבוא של
מכוניות סקודה ,באמצעות סוכנות סכו-קאר .בנוסף לסקודה,
הם גם ייבאו את לאדה הרוסית וסאן יונג הקוריאנית .ב2006-
מכרו השניים את יתרת בעלותם בסוכנות שאוחדה עם צ'מפיון
מוטורס ב ,2001-לאחר שפולקסווגן רכשה את סקודה.
בתחילת שנות ה 90-רכש שמלצר את חברת קונטרם ,מסוף
מטענים עורפי בנמל אשדוד .בהמשך רכש את יצרנית המחברות
ח.מ.ן שהיתה רשומה בבורסה ומכר לה את קונטרם .הוא
שינה את שם החברה לגולד בונד ,שנהפכה לאחד הצינורות
שבאמצעותם רכש את השליטה במספנות ישראל.
ב 1996-רכש שמלצר את קבוצת ישטק ,ודרכה את חברת קופל
להשכרת רכב ואת החברה הבת ל.ב.ו לליסינג מימוני ,במטרה
לשלב את עסקי הליסינג בקבוצת החברות שבבעלותו .לאחר

הרכישה שינה שמלצר את שם החברה ל"ניו קופל" ובהמשך
ל"ניו קופל החזקות" .בנובמבר  ,1995עת הופרטו מספנות
ישראל ,היה שמלצר – יחד עם סמי קצב ופוגל – בין המשקיעים
שרכשו את המספנות.
ב 2004-נכנס שמלצר לעסקים ברומניה באמצעות החברה
הבת ניו קופל רומניה וכוללת ליסינג תפעולי ,השכרת רכב,
מכירת מכוניות משומשות וסוכנות לרכבי
ג'נרל מוטורס בבוקרשט .ב 2008-זכה בזיכיון
למכירת מכוניות ג'ילי מתוצרת סין במזרח
אירופה.
ב 2008-איחד שמלצר את חברת הליסינג
הציבורית ניו קופל סיקסט עם חברת ההשכרה
הפרטית שלו שלמה סיקסט .כיום אוחזת
קבוצת שלמה סיקסט בכמעט  70אלף
מכוניות ,כ 100-מוסכים ואתר לוגיסטי גדול
באזור ניר צבי ,שמיועד לשמש כאתר אחסון
והכנה למסירת רכב חדש.
בינואר  2008הוקמה חברת ניו קופל ביטוח,
עם פוליסות ביטוח רכב ל 60-אלף כלי רכב
מבוטחים בביטוחי חובה ומקיף – צי הרכב של
קבוצת שלמה ,וכן העניקה ביטוחי חובה לכלי
רכב שנרכשו מהחברות השונות בקבוצת שלמה .בספטמבר
 ,2008במקביל לאיחוד חברות ההשכרה ,שונה שם החברה
לשלמה חברה לביטוח וכיום היא מוכרת לציבור הרחב פוליסות
רכב ודירה.
ב 2010-רכש שמלצר את השליטה בחברת התקשורת "פרי
טלקום" ,שצפויה להיכנס לשוק הסלולר כמפעיל וירטואלי.
באוגוסט  2010נודע כי זיכיון השיווק של אופל בישראל עבר
מחברת  UMIלידיו של שמלצר. ב 11-ביוני רכש שמלצר את
חברת סונול מידיו של דוד עזריאלי ,אבל עקב פטירתם של
השניים השבוע בוטלה העסקה.
אסי שמלצר מסר בשם המשפחה" :אנו כואבים והמומים ממותו
הפתאומי של אבי משפחתנו .שלמה היה איש אהוב ומוערך על
ידי משפחתו ,שותפיו ואלפי עובדיו .אני בטוח שנדע להמשיך
את פועלו ולהוביל את פעילות כלל החברות השונות בקבוצת
שלמה".
מלשכת סוכני ביטוח נמסר :הלשכה מרכינה ראש עם פטירתו
בטרם עת של שלמה שמלצר אשר עמד בראש קבוצת שלמה
סיקסט ושלמה חברה לביטוח ,חברות שהכירו בפועלם
וחשיבותם של סוכני הביטוח .לאורך כל השנים נהנינו משיתוף
פעולה פורה ודיאלוג ענייני ובגובה העיניים איתו וגם עם באי
כוחו .אנו משתתפים באבלה של המשפחה ומאחלים להם שלא
יידעו עוד צער.

משרד באזור בהתאמה אישית
משרדים להשכרה באזור התעשייה של אזור
 #שטחי השכרה גמישים לפי מידתך
 #שיפוץ המשרד והתאמתו לצרכיך
 #חניה זולה וזמינה
 #ארנונה נמוכה מאוד
לתאום סיור בבניין
ולקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית צלצל:

*4542
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: מותאמת לבתים ודירות הכוללת- אזעקה אלחוטית
 רכזת בעלת לוח מקשים דיגיטלי מובנה
 סירנה מובנית
  שלט הפעלה אלחוטי
 לחצן מצוקה מובנה
  גלאי נפח אלחוטי2 
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מדד השירות

איגודי הביטוח :פרסום המדד של משרד
האוצר נעשה מטעמים פופוליסטיים ואינו
מעמיד בידי הציבור מידע נאות
בשבוע שעבר פירסם אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד
האוצר מדד שירות המתייחס לטיפול בתביעות של חברות
הביטוח .המדד ,שמשרד האוצר ציין כי יפורסם אחת לשנה,
מדרג את חברות הביטוח על בסיס שני נדבכים עיקריים :טיב
השירות  -ככל שחברה מאשרת יותר תביעות ,ציונה גבוה
יותר; ומהירות השירות  -טיפול מהיר במבוטח מזכה בציון
גבוה יותר.
לאור הפרסום ,מבקשים איגוד חברות הביטוח בישראל
והתאחדות חברות לביטוח חיים להגיב על מדד השירות של
חברות הביטוח:
עקרונית ,חברות הביטוח אינן מתנגדות לפרסומו של ניקוד
אודות מהירות הטיפול בתביעה ואופן סיום התביעה ואף
סוברות שפרסום כזה יכול לתמרץ מתן שירות טוב יותר
למבוטחים ,בתנאי שהפרסום יציג ניקוד שמשקף נאמנה את
אופן הטיפול בתביעות.
יצירת מודל ניקוד לטיפול בתביעות צריך להיעשות בזהירות
רבה ,משום שכל עיוות והטיה בחישוב הניקוד יכולים לפגוע
שלא בצדק בחברת ביטוח זו או אחרת ובאופן כזה להתערב
בתחרות החופשית .לא ברור מדוע אצה לפיקוח הדרך לפרסם
את הניקוד בעיתוי הנוכחי ,אף שידוע לו שהניקוד ערוך על
בסיס נתונים שאינם מתאימים ,הוא מטעה את הציבור ,גורם
נזק לחברות ביטוח מסוימות על לא עוול בכפן ונעשה לפני
שהסתיימו הדיונים אודות המודל לחישוב הניקוד.
הניקוד שהפיקוח חישב ופירסם אינו משקף נכונה את אופן
הטיפול בתביעות ,משום שהוא נשען על בסיס נתונים שאינם
משקפים את המאפיינים של מהירות הטיפול ואופן סיום
התביעה כפי שהיו בפועל .הנתונים שבידי האוצר ,ששימשו
לחישוב הניקוד של כל חברה וחברה ,דווחו בהתאם לחוזר
הפיקוח בנוגע לאיסוף מידע סטטיסטי לגבי טיפול בתביעות.
הואיל והחוזר לא היה ברור בנוסחו הוא הובן על ידי חברות
ביטוח באופן שונה ושלא בהתאם לכוונת הפיקוח ,הרי
שהנתונים שבידי הפיקוח אינם משקפים את מצב הטיפול
בתביעות לאשורו.
הפיקוח עצמו הכיר בכך שהחוזר אינו ברור ,ולכן במרץ 2013
דחה פרופ' עודד שריג ,המפקח על הביטוח הקודם ,את
הדיווח של הנתונים לפי החוזר הסטטיסטי .יתר על כן ,חוסר

הבהירות בחוזר הסטטיסטי גרם לכך שב 26-במרץ פירסם
הפיקוח הבהרות לחוזר ,אך לא ניתן ליישם אותן על נתוני
 2013עד לפרסום הניקוד בסוף יוני .התוצאה היא שהניקוד
אינו מבוסס על כללים אחידים של דיווח ,לכן הוא יוצר עיוות
ואף יכול ליצור הטעיה אצל הקורא את הניקוד.
בנוסף ,טמונה בחישוב הניקוד הטיה חמורה מטעמים טכניים
גרידא ללא קשר לאופן טיפול התביעה על ידי חברת הביטוח
בפועל .למשל ,הניקוד בגין אופן סיום הטיפול בתביעה
מבוסס על היחס שבין התביעות שאושרו לתביעות שנסגרו
הכוללות גם תביעות שבוטלו ,וכתוצאה מכך משקל התביעות
שאושרו מדולל עקב ההתחשבות בקיומן של תביעות שבוטלו
מטעמים שונים שאינם רלוונטיים לטיפול בתביעות ,כולל
טעמים טכניים .תביעות יכולות להירשם כמבוטלות ,עקב כך
שהמבוטח הגיש הודעה על אירוע מקרה ביטוח ,אך החליט
שלא להגיש את התביעה או שהגיש את התביעה וחזר בו ,או
שהתביעות הוגשו מלכתחילה בטעות.
בנוסף ,בעיתוי הנוכחי ,לאור ההבהרות שנעשו לאחרונה
על ידי הפיקוח היה צריך לבטל תביעות רבות שנרשמו
ברובריקות שאינן מתאימות וכתוצאה מכך הן נהפכו
למבוטלות באופן טכני ,דבר שיצר יחס אישור תביעות
מטעה .היחס הנכון צריך להיות מחושב ללא הנתון של
ביטול התביעות ,היינו היחס בין התביעות שאושרו לבין
התביעות שנדחו (בצירוף אלה שאושרו) .לדוגמה ,אם אושרו
 85תביעות ,ונדחו  15תביעות ,הניקוד הוא  85( 85%חלקי
 .)85+15יחס כזה משקף נאמנה את חלק התביעות שאושר
למול החלק שנדחה ,כפי שהציבור אכן קורא את הניקוד ,ללא
השפעה של תביעות שבוטלו שאינן נוגעות לאופן הטיפול
בתביעה.
העיוות בפרסום היה נמנע לו הפיקוח היה ממתין לתגובת
חברות הביטוח כלפי המודל האחרון שהוא יישם לצורך חישוב
הניקוד .הפיקוח פירסם את הניקוד מבלי שהושלמו הדיונים
בנושא ומבלי ליידע מראש את חברות הביטוח שהוא עומד
לפרסם את הניקוד בסוף יוני ,וכך ממילא לא ניתנה לחברות
הביטוח הזדמנות נאותה להגיב על המודל החדש .נראה
להתאחדות ולאגוד שפרסום הניקוד על ידי הפיקוח נעשה
מטעמים פופוליסטיים.

לשכת סוכני הביטוח אבלה על לכתו של
גדליה רכטר יו״ר הלשכה לשעבר
ומשתתפת בצערה של המשפחה

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערה של
משפחת שמלצר על מותו של
שלמה שמלצר ראש קבוצת שלמה

יום עיון של מחוז השפלה יתקיים במלון כנען ספא בצפת
ב ,11-12.7-בשיתוף איתוראן וקבוצת רימונים.

יום עיון של מחוז תל אביב יתקיים ביום שלישי ה,22/7-
בין השעות  ,14:20-8:30באולם הסטוקו
ברח' שטרית  ,2תל אביב

יום עיון של סניף תל אביב יתקיים ביום רביעי ה,16.7-
בין השעות  ,19:00-15:00במסעדה האיטלקית דון ויטו,
בכניסה לבסיס תל השומר

על רקע האירועים הביטחוניים ,בתחילת השבוע תתקבל החלטה סופית על קיום האירוע
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מפגש בוקר של סניף השרון יתקיים ביום שלישי ה22/7-
ב"קפה קפה" במרינה בהרצליה ,בשיתוף קבוצת רימונים.
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מסמך ההנמקה

הנמקה – על מה ,איך ולמה לא
מאת יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

בימים אלה יצאה לאוויר העולם טיוטה בנושא מסמך ההנמקה
החדש מבית היוצר של אגף שוק ההון ,חיסכון וביטוח במשרד
האוצר ,במטרה להחליף את מסמך ההנמקה הקיים ,וברוך
השם לא סתם ישראל מצדיקה את מעמדה כראשונה בעולם
המערבי בתחום הרגולציה העודפת .מה מטרת מסמך זה שאין
לו אח ורע בשום עיסוק של עצמאי במדינת ישראל?
אדם פונה לבעל מקצוע כי אותו בעל מקצוע מלווה אותו
שנים ,או לחילופין קיבל עליו המלצה חמה ,ונקשר ביניהם
קשר עסקי ארוך טווח ,הבנוי על אמון ועל מקצועיות מצד
איש המקצוע .האם אותו איש המקצוע נדרש להוכיח שהוא
אכן כזה ולא אחר? האם בכל טיפול של רואה החשבון בעסקיו
הכספיים הוא מבקש ממנו הוכחה שמה שעשה עבורו זה הכי
טוב? שאכן בדק לעומק את כל הנדרש? לא .הוא פשוט סומך
עליו .מתי יתבע את רואה החשבון? אם יתברר לו שנגרם לו
נזק כספי עקב רשלנות או התנהלות חובבנית ,יפנה לבית
המשפט ויציג את טיעוניו.
נתאר לנו מצב של קשר עסקי בין עורך דין
ללקוח .בדרך כלל מדובר בקשר ארוך טווח,
מכיוון שרוב הלקוחות לא מחליפים עורך דין.
גם בעיסוק זה נחשף הלקוח בפני עורך דינו
באופן מלא .האם בכל פעולה שהוא עושה
עם הלקוח נדרש עורך הדין להציג הוכחה
שמה שנעשה זו ההחלטה הטובה ביותר
ללקוח? הרי לפעמים מדובר בדיני נפשות.
לא ,הוא פשוט סומך עליו .מתי יעזוב את
עורך הדין? כאשר יקבל שירות גרוע ,או
כשיתברר לו שהתוצאות גרועות .מתי יתבע
את עורך דינו? כאשר יתברר לו שטופל
ברשלנות או שעורך הדין מעל באמונו.
נתאר לנו קשר עסקי בין סוכן ביטוח ללקוח,
קשר שהוא בדרך כלל ארוך טווח ,והלקוח
מעוניין לרכוש תוכנית פנסיה ,או שהמעביד
הודיע לו שערך לו פנסיה על פי החוק .מהו
המצב הטבעי והנורמלי? יושב הסוכן עם הלקוח ועל בסיס
השיחה ביניהם ומעבר על נתונים ,כמו גובה שכר ומצב
משפחתי ,מכין הסוכן הצעה ,חותם הלקוח כי הוא סומך על
הסוכן ויש עסקה .מתי יעזוב הלקוח את הסוכן? כאשר יקבל
שירות לא טוב ,הסוכן לא יחזור אליו ,לא ייתן לו תשובות
לשאלותיו ,יטפל בו באופן גרוע .האם הלקוח יכול לתבוע את
הסוכן? בוודאי ,אם יתברר כי הסוכן פעל ברשלנות או הטעה
אותו או מעל באמונו ,הוא יוכל לתבוע אותו ובית המשפט
יפסוק.
יגידו המחמירים ,בניגוד לבעלי המקצוע האחרים מעמדו של
סוכן הביטוח הוא של "מתווך" ,והוא אינו מוכר מוצר משלו
אלא של אחרים ,לכן הוא חשוד מראש במכירה לא הוגנת
ומוטה לטובתו .אכן נימוק מעניין ,אבל גם הוא לא רציני.
ראשית ,אין בענף התיווך בישראל מסמכי הנמקה בשום תחום
הקשור לתיווך .שנית ,בניגוד למתווכים אחרים בתחומים
שונים ,לפיקוח ,לרגולציה ולאכיפה על סוכני הביטוח אין
מקבילה בכל תחום תיווך אחר.
אולי פעם אחת ולתמיד הגיע הזמן להפסיק להתייחס לסוכן
הביטוח כמתווך .סוכן ביטוח מתאים את המוצר ללקוח
וממשיך לתת לו שירות לאורך שנים כאיש מקצוע .זה לא
תיווך ,זו מקצוענות ,אכפתיות ,אמון מתמשך  -זה סוכן
הביטוח .סוכני הביטוח ,המורשים כחוק ונתונים לפיקוח
ולאכיפה ,צריכים להוכיח בכל צעד ושעל שאכן הם הגונים,
ישרים ,פועלים לטובת הלקוח ,משרתים אותו באמונה שנים
רבות בטוב וברע – הם על תקן חשודים ,ועכשיו יש נייר שעל
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גביו הם יכולים להוכיח את חפותם.
אגב ,הלקוח לא מבין מה כתוב בנייר ,ולא משנה מי הוא
הלקוח .כדי להבין את מסמך ההנמקה המסורבל ועתיר
הנתונים צריך להיות סוכן ביטוח ,רו"ח ,כלכלן ועתידן.
המפקחת בעצמה טוענת שאין כל בסיס לחישובי הריבית
הקיימים כיום בתחום הפנסיה .הרי חברי כנסת בעצמם ,בהם
יו"ר ועדת העבודה והרווחה חיים כץ ,טוענים שאין כיום פנסיה
בישראל .כל הנחות היסוד שגויות ,אבל סוכני הביטוח חייבים
למלא ניירות ועוד ניירות ,עם נתונים של סימולציות מטעות,
עם השוואות שלא נותנות כלום .והגרוע ביותר :גם לא קיימת
כל אלטרנטיבה אחרת כיום ללקוח שרוצה לעשות לעצמו
חיסכון פנסיוני ,וזאת קרן הפנסיה.
גם פקידי האגף הביטוח טוענים שאין כל הבדל בין קרנות
הפנסיה ,אז למה נדרש הסוכן לעבור תהליך של הנמקה שאין
בו כל טעם? הוא מסורבל ,הוא לא נותן כלום ללקוח ,וגם לא
מעניין בכלל את היצרנים  -אין להם אחריות
לתוכן הנכתב בו ותפקידם מסתכם בעריכת
בדיקה שכל השדות בו מלאים כדי לקבל את
ההצעה להפקה ,ומדי פעם בדיקה מדגמית
כי חייבים.
מכיוון שברור לכל מי שעוסק במקצוע וקצת
מבין את מהות העבודה ,שמסמך ההנמקה
הוא על תקן כסת"ח .ללקוח אין כל מושג מה
כתוב בו ,אפילו כלכלנים מתקשים להבינו .אז
איך תבין אותו גב' כהן שתמיד דואגים לה?
בעולם הרחב קיים מושג שנקרא Execution
 ,Onlyהמאפשר ללקוח שיודע בדיוק מה הוא
רוצה לוותר על מילוי מסמך ההנמקה .האם
חושב הרגולטור שאכן כל אזרחי המדינה
מטומטמים? איש מלקוחות הסוכנים לא יודע
איזה מוצר הוא רוצה לרכוש? הרי האוצר
מתגאה במנועי חיפוש ובאתרים שהוא מציע
לציבור הרחב ,שבהם אפשר לקבל מידע רב
כעזרה לקבלת החלטות .אז מתברר שאיש אינו עושה בהם
שימוש?
הייתי מצפה מאגף הפיקוח להקים אתרים שבהם יוצגו שינויי
תקנוני קרנות הפנסיה מ 1995-וכיצד השפיע כל שינוי על
החיסכון של האזרח .הייתי מצפה מאגף הפיקוח להקים
אתרים שמראים בצורה ויזואלית איך כל שינוי ב %-הריבית
עלול להשפיע על החיסכון ארוך הטווח של האזרח ,ועוד כלים
מקצועיים שיעמדו לטובת האזרח וסוכני הביטוח.
לשכת סוכני הביטוח ,שמייצגת מעל ל 4,200-סוכנים
מקצועיים מורשים כחוק ,מאמינה שסוכן הביטוח הפנסיוני
אינו נופל במקצועיותו ובשירותיו מרו"ח ,מעו"ד או מכל בעל
מקצוע חופשי אחר .לשכת סוכני הביטוח יודעת כי חבריה
עושים הכל לטובת לקוחותיהם ,בין אם מדובר בביטוח נסיעות
לחו"ל ,ביטוח בריאות או בקרן פנסיה ,ועל כן דורשת יישום
מסמך הנמקה פשוט וברור שניתן להבנה בכל בית בישראל,
ולכל מבוטח באשר הוא.
הלשכה מציעה לרגולטור לשלוח את אנשיו לשטח ,לשבת
עם לקוחות ולנסות למלא את מסמך ההנמקה החדש ,לבדוק
האם הלקוח בכלל רוצה ,יכול ,ומסוגל להבין את הכתוב ,ומה
המשמעות של מילוי מסמך כזה מבחינת האיש שבשטח,
הסוכן הפנסיוני ,שמגיע ללקוחות שעובדים בשדה ,במפעל,
בהיי-טק ובכל תחום קיים אחר .אין לי כל ספק שאם זה
היה נעשה כל ההתייחסות היתה שונה לחלוטין ,ואולי היינו
מקבלים נייר עבודה קצר ,מובן ושאינו מוריד בכלום מאחריותו
של סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו ומהתאמת המוצר הנכון.
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שימוש ברשת החברתית

 5טיפים לניהול דף אוהדים מוצלח
של סוכן ביטוח בפייסבוק
מאת סוזי מימון

לא תאמינו ,אבל אנחנו מצויים בעיצומו של עידן הזהב,
הרנסאנס ,תקופת השגשוג והפריחה של הקוסמטיקאיות.
למה דווקא קוסמטיקאיות? כי הן הבינו משהו פשוט שסוכני
הביטוח עוד לא לגמרי הבינו  -כולם צריכים אותן .ואיפה כולם
נמצאים? בפייסבוק .הקוסמטיקאיות מנצלות כל הזדמנות
במדיה החברתית המדהימה הזו
לפנות אל קהל היעד שלהן ולהמיר
אותו ללקוחות משלמים .גם אתה,
סוכן ביטוח יקר ,יכול לעשות את
זה.
לשם הקמת בסיס בריא למערכת
היחסים החברתית עם הלקוחות
הפוטנציאלים שלכם ,ריכזנו
עבורכם חמישה טיפים מרכזיים
לשיפור עמוד הפייסבוק שלכם.
 .1רושם ראשוני  -איך דף האוהדים
שלכם נראה?
כמו בחיים ,גם בפייסבוק לרושם
ראשוני אין הזדמנות שנייה ,אז
מתגו את עצמכם :דאגו לתמונת
טיימליין מעוצבת שתתאים
לתמונת הפרופיל שלכם; הכניסו
את כל הפרטים הנחוצים בתיאור
העסק; השאירו פרטי יצירת קשר
כמו טלפון ,מייל ואתר אינטרנט;
רשמו את הכתובת המלאה לשם
הופעה על המפה; ודאו שדירוגכם אינו יורד מארבעה כוכבים
(אם ירד ,הסירו את הדירוג לאלתר); ואל תשכחו שכרטיס
הביקור שלכם צריך להיות מרשים ,אינפורמטיבי ומכובד.
 .2הקלו על הלקוחות  -צרו טאב לקבלת הצעת מחיר
פייסבוק הוסיפה אופציית תכנות טאבים לדף האוהדים.
בטאבים האלה אפשר ליצור כמעט כל דבר שאפשר ליצור גם
באתר אינטרנט  -כולל טופס מפורט לשם קבלת הצעת מחיר
לביטוח רכב ,דירה ,חיים וכו' .תוכלו להכניס כמה פרמטרים
ואפשרויות בחירה שתרצו ותקבלו את הנתונים אל טופס יחיד
שירכז לתוכו את כל הפונים מהטאב  -בתוך פייסבוק.
קרוב לוודאי שהמהלך הזה ידרוש מכם השקעה של כמה
מאות עד  2,000שקל ,אך
אם אתם רוצים להפוך את
דף האוהדים שלכם למכונת
לידים  -ייתכן מאוד שזאת
הדרך.
 .3צרו לכם קהל  -איספו
לייקים
לייקים לדף אוהדים זה
כמו חמצן לחיים :אי אפשר
בלעדיהם .הנה כמה שיטות
לאיסוף לייקים:
א .החלפת לייקים  -מטרת החלפת הלייקים הינה תדמיתית
בלבד  -דף פייסבוק עם אוהדים רבים פשוט מרשים יותר .את
החלפת הלייקים אפשר לבצע באופן יעיל ומהיר בקבוצות
הייעודיות לכך בפייסבוק.
ב .הזמנת כל החברים  -לכל אחד מאתנו יש בממוצע כמה
מאות חברים ובאפשרותנו להזמין אותם אישית לדף שלנו.
במדריך הזה תמצאו הנחיות כיצד להזמין את כל החברים
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בבת אחת ,בכמה צעדים פשוטים.
ג .קמפיין ממומן  -כמו בגוגל אדוורדס ,גם בפייסבוק קמפיין
ממומן בעצם מציג פרסומת שלנו לגולשים ,כשהתשלום הוא
בעבור צפיות /לייקים לפי העדפתכם .זו כנראה הדרך הקלה,
המהירה והמדויקת ביותר ,אם יש לכם תקציב לכך.
ד .הטבות ותחרויות  -הציעו הטבה
מיוחדת למשתפים את העמוד עם
חבריהם ,או הכריזו על תחרות נושא
פרסים בעבור לייקים ושיתופים.
במלים אחרות  -תהיו יצירתיים
ותגרמו לאנשים לרצות להגיע
אליכם לדף.
ה .הוסיפו קישור לעמוד הפייסבוק
בחתימת המייל שלכם ובפרופילים
ברשתות חברתיות מקבילות ,כמו
טוויטר ,לינקדאין וגוגל.+
 .4שתפו מידע ובצעו הסברה
בתחומכם
בתור סוכני ביטוח מומלץ לשתף
עם אוהדי העמוד מידע מועיל,
מעניין ורלוונטי לתחומכם באופן
קבוע .דוגמאות לשם השראה :מידע
הסברתי על סוגי הביטוחים השונים,
מזגי אוויר קיצוניים ומפגעים
בטיחותיים עם המלצות זהירות,
חדשות רלוונטיות מעניינות ,מידע
בטיחות באש ,זהירות בגז ,טיפים לנהיגה וכדומה.
 .5הפעילו את האוהדים שלכם
דף אוהדים חד צדדי שבו אנו רק מפרסמים והגולשים רק
קוראים לא משרת את מטרת העל שלנו  -ליצור קשר אישי
ולהיחרט בזיכרונו של הלקוח הבא שלנו ,לכן מדי פעם עלינו
לבצע פעולות שיערבו ויפעילו את אוהדי הדף באופן אקטיבי.
אכן ,יצירתיות מה נדרשת כאן  -אך כשזה מצליח התוצאות
אינן מאחרות להגיע.
רעיונות להפעלות בפייסבוק :הביאו דוגמאות למחלוקות
מעולם הביטוח ושאלו את הגולשים לדעתם ,פתחו
פינה שבועית בנוסח 'איזה ביטוח משלם?' ועודדו את
קהל האוהדים לנחש על איזה צד האחריות לשלם
בסיטואציות שונות ,שתפו
סרטונים של לקוחות מרוצים,
עשו תחרויות וחישבו על
דרכים יצירתיות נוספות
לערב את הגולשים ,כך
שכשיצטרכו שירותי ביטוח
בעתיד  -יזכרו לאן עליהם
לפנות.
הפייסבוק טומן בחובו
הזדמנויות שיווקיות ועסקיות רבות שאם נדע לנתב ולנצל
אותן  -התועלת שלהן תוכל לתרום לנו רבות .הקפידו לתחזק
את דף האוהדים באופן קבוע ולמקסם את הפוטנציאל העסקי
שלו עבורכם .כמו כן ,הקפידו להימנע מטעויות בתחזוקתו.
כמובן שאם יש לכם שאלות או בקשות אני כאן בשבילכם.
בהצלחה!
הכותבת הינה מומחית תוכן ,קידום ושיווק לאתרים
בwebbos.co-
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כיסוי נזקי מים

מתחילים לכבות גם את המים
מאת ליאור הרץAqua-Rimat ,

ב 2013-הוציאו חברות הביטוח למעלה מ 300-מיליון שקל
על כיסוי נזקי מים .מ 2009-קיימת עלייה ממוצעת של 14%
בגובה הכיסוי הכולל של חברות הביטוח ,והצפי הוא שתוך
שנים ספורות עלות כיסוי נזקי המים תחצה את רף חצי
מיליארד שקל.
חברת מנורה מבטחים תעניק הנחה משמעותית לכל לקוח
עסקי שיתקין בעסקיו מערכת מאושרת המגנה מפני נזקי
מים .ההערכה היא שחברות ביטוח נוספות יצטרפו למהלך,
שכן התועלת ברורה  -למבטחים ,למבוטחים ולסוכנים.
המהלך מתבקש ,שכן ההוצאה לכיסוי נזקי מים מהווה את
אחד ממקורות ההוצאה הגדולים של חברות
הביטוח .ההוצאות על נזקי מים גדולות בכ-
 20%מההוצאות על פריצה ,מכיוון שההגנה
מפני פריצה רחבה מאוד  -אזעקה ,דלתות,
סורגים ,מצלמות ,חברות מוקד ,לעומת היצע
המיגון האפסי מפני נזקי מים.
עבור סוכן הביטוח ,טיפול בתביעה גוזל זמן
רב ,ובכללה ממשק מול גורמים מגוונים,
תוך שלעתים הטיפול מתמשך על פני זמן
בשל אופי הנזקים ,שלא תמיד מתגלים מיד.
במקביל ,נזקי מים ודליפות גורמים לעוגמת
נפש רבה מצד המבוטח .הנזקים גוררים
אחריהם עלויות שחזור כבדות ,שחלקן כלל
אינן מכוסות על ידי המבטחים השונים ,לצד אובדן ימי
עבודה וחשבונות מים גבוהים .הבעיה אינה ייחודית לישראל,
ועם התופעה נאלץ להתמודד כל העולם המערבי .גם שם
מחפשות חברות הביטוח אחר פתרונות שיחסכו מיליארדי
דולרים ,ושיועילו למבוטחיהן.
רוב ההצפות החמורות בבתי עסק ,במשרדים ובמפעלים,
קורות כשהעסקים ריקים מאדם ,אין באפשרות בעל
העסק לדעת מה קורה בו ,והנזק מתהווה לאורך שעות של
זרימת מים בלתי פוסקת .התוצאה – נזקים משמעותיים
מאוד לרכוש ולמבנה מצד המבטחים ,וחשבונות מים
מנופחים ,בזבוז אדיר ואובדן ימי עבודה והכנסה לעסק מצד
המבוטחים .העלייה בהיקף ההוצאות בגין נזקי מים אינה
מקרית .בשנים האחרונות אנו עדים להכנסת מאות אלפי
מוצרי קצה בעלי חיבור לצנרת מים  -מסנני מים ,מכונות
קפה ,מקררים בעלי חיבור לצנרת  -כולם חשופים לפיצוץ

הצינור או לניתוקו.
קונסטרוקציית הבנייה החדשה משמשת אף היא גורם
בהיווצרותם של נזקי מים משמעותיים .שלא כבעבר,
בשנים האחרונות נוספו מאות בנייני משרדים רבי קומות,
שהקונסטרוקציה בהם מאפשרת הצפה של מספר רב של
קומות .כך ,ניתוק צינור של מסנן מים בקומת משרדים בסוף
השבוע ,או באחד הלילות ,גורם בקלות יחסית להצפה של
מספר רב של קומות המצויות מתחתיה.
 ,Aqua-Rimatחברת הנדסה ופיתוח ישראלית ,מציעה
פתרון ייחודי – מערכת ה ,AlliGATER-שיכולה למנוע
לחלוטין דליפות ונזקים כשהמבנה לא מאויש.
ה AlliGATER-היא מערכת אלקטרונית חכמה
המותקנת על צינור המים הראשי בעסק,
ומפסיקה באופן אוטומטי את זרימת המים בכל
פעם שהעסק ריק מאדם.
כך למשל ,דליפות מצינור תמי  4שמתפוצץ,
ברז ניל שנתלש מהקיר ,צינור גמיש שמתחיל
לדלוף ,או מדיח כלים עם תקלה ,נמנעות
לחלוטין .עם החזרה למשרד יחודש זרם המים
באופן אוטומטי ,ללא כל התערבות חיצונית.
ב AlliGATER-הוטמעו כמה פונקציות
המאפשרות פעילות אמינה ,גמישות בהפעלה,
והתאמה למים בישראל:
"התקן ושכח" -לאחר ההתקנה לא נדרשת כל פעולת
אחזקה (כמו החלפת סוללות ,או טיפול במערכת).
 100%עבודה אוטומטית  -המערכת פועלת באופן עצמאי
לחלוטין ,באמצעות חיישנים ייעודיים ,כך שהיא סוגרת
ופותחת את זרימת המים למבנה אוטומטית.
מניעת תופעת "הלם מים" – באמצעות סגירה ופתיחה אטית
מאוד (בשונה למשל מברז דיאפרגמה).
מומנט מוגבר לאמינות תפעולית  -באמצעות הפעלת
מומנט סגירה או פתיחה חזק יותר.
מנגנון מעקף ידני  -אין מצב שבו נשארים בלי מים ,גם
בהפסקת חשמל למשל.
מערכת ה AlliGATER-מספקת מענה מושלם למניעת
הצפות או נזקי מים ומתאימה למשרדים ,בנייני משרדים,
מפעלים ,שירותים ציבוריים ,בתי ספר ,אוניברסיטאות,
פארקים ,מחסנים ,בתי נופש ,מבני ציבור ובתי מלון.

חברי הלשכה מוזמנים ליטול חלק
בפעילות תנועת גיבורים קטנים בצפון
לשכת סוכני הביטוח נרתמה לפעילות של תנועת "גיבורים
קטנים" בצפון ,באירוע ייחודי ומרגש שבו יזכו ילדי החינוך
המיוחד לחוות את השטח באמצעות ג'יפים .האירוע יתקיים
ביום שישי ה 18-ביולי ויחל ב.8:00-
ילדי בית ספר דקלים מטבריה ייצאו למסע בהשתתפות 25
ג'יפים ,שיאספו את הילדים בבוקר מבית הספר לטיול בשטח.
ב 10:30-לערך יגיעו הילדים לנקודת המפגש :שם אנחנו,
סוכני הביטוח ,נארח אותם לארוחת בוקר ולחגיגת ריקודים,
שירה ושמחה .לאחר מכן ימשיכו הילדים בטיול בשטח
ולקראת הצהריים יגיעו לבית הספר עמוסי התרגשות וחוויות.
גיבורים קטנים היא תנועה חברתית הפועלת אך ורק
 10ביולי 2014

באמצעות מתנדבים .העמותה מכילה כ 600-מתנדבים
המשרתים כ– 2,500ילדים בעלי מוגבלות שכלית (פיגור)
ברמה קלה עד בינונית ,ב 22-בתי ספר  -מבאר שבע ועד
קריית שמונה.
בגיבורים קטנים אין מקבלי שכר בכלל וכל הפעילות היא
עבור הילדים ,אלא שהניסיון מלמד שטיולי הג'יפים דווקא
ממלאים את המצברים של המתנדבים אפילו יותר משל
הילדים .המדובר בטיול הראשון שהתנועה עורכת לילדי
בית ספר דקלים והשילוב עם לשכת סוכני הביטוח הוא אך
מתבקש וחשוב מאוד.
הרשמה אצל ירדנה במייל snifh@bezeqint.net

ביטוח ופיננסים
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ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא ,לא מה שחשבת
מאת יוסי ורסנו ,C.F.P ,חבר הוועדה לביטוח פנסיוני

ביטוח משכנתא הוא נגזרת של סעיף  11ב"נוהל בנקאי תקין
 ,"451המאפשר לתאגיד בנקאי לדרוש ביטוח חיים (למקרה
מוות) בגובה ההלוואה וביטוח נכס (מבנה) לפי הערכת נכס
שנקבעה על ידי שמאי מקרקעין.
בבואנו לערוך ביטוח משכנתא ,כדאי לזכור כי הנוהל עצמו
מיועד להבטיח את כספי הבנק המלווה במקרים של מות אחד
הלווים או נזק מהות לנכס המקרקעין המשועבד לבנק ,כנגד
ההלוואה שניתנה ללווים .כל זאת כשהבנק מופיע כ"מוטב
הבלתי חוזר" בפוליסה על שם הלווים.
אין בנוהל זה ,שנכתב על ידי המפקח על הבנקים שדואג
ליציבותם של התאגידים הבנקאיים ,דאגה ישירה ללווה.
למעשה ,האזרח הקטן נשאר חשוף ללא מעט סיכונים
שעלולים להתרחש במהלך חיי ההלוואה.
סיכונים כמו מצב בריאות /גיל כניסה ,פרמיה עודפת בשל גובה
הריסק ,אובדן כושר עבודה (לרבות שחרור) ,נכות ,מחלה קשה,
אבטלה ואף בעיות בתביעות צד ג' ופינוי הריסות (בפוליסות
המשווקות על ידי סוכנויות הבנקים) ישאירו את הלווה ללא
מענה הולם.
לכן ,בעת עריכת ביטוח משכנתא מומלץ לבחון את הוספת
המנגנונים הבאים לסילוק המשכנתא ,על אף כי הבנקים אינם
מחייבים בהם את הלווים:
1.1מצב בריאותי קיים /גיל כניסה :אין זה מובן מאליו כי חברות
הביטוח יסכימו לבטח אדם .לכן ,טוב יעשו אנשים שסובלים
מבעיות רפואיות או מבוגרים יחסית ,באם יעברו הליך של
חיתום מקדים כאישור עקרוני לעריכת ביטוח משכנתא,
לפני שיחתמו עם הבנק על הסכם הלוואה מחייב.
2.2הצמדת שערי הריבית ומסלולי ההלוואה לגובה הריסק:
בשביל לשמור על ערכי סילוק דומים בין הריסק לסך
ההלוואה בכדי שהלווה לא ישלם לאורך השנים פרמיה על
ריסק גבוה ביחס לערך סילוק ההלוואה בפועל ,יש לוודא

שהריסק מותאם למסלולי ההלוואה.
3.3אובדן כושר עבודה :אי אפשר להכליל בביטוח המשכנתא,
אך כדאי לוודא שהלווים מחזיקים בכיסוי התואם את
עיסוקם והכנסתם .בעוד פוליסת במשכנתא כוללת שחרור
מתשלום פרמיה במצב של אובדן כושר עבודה.
4.4נכות מתאונה :כדאי לרכוש כיסוי זה בגובה ההלוואה .כך,
במקרה של נכות מתאונה פתאומית אפשר יהיה לסלק
את המשכנתא ,במצב שבו סביר להניח שההכנסות יירדו
וההוצאות יעלו.
5.5מחלה קשה :לצערנו ,מחלות חשוכות מרפא קורות לאנשים
רבים ללא הודעה מוקדמת .בדומה למצב של נכות מתאונה,
כדאי שיהיה מנגנון לסילוק המשכנתא גם במצב זה.
6.6תביעות כלפי צד שלישי :על פי הנוהל הבנקאי ,451
אין אזכור לביטוח כלפי צד ג' ולכן סוכנויות הביטוח
למשכנתא של הבנקאים לא מציעות ביטוח זה בפוליסות
המשווקות על ידן .לרוב ,הוצאות בגין פינוי הריסות של
המבנה המבוטח אינן מכוסות בפוליסות שנרכשו בסוכנויות
הבנקים.
שתי נקודות נוספות למחשבה:
הטבות שיווקיות בנוסח "שנתיים אחרונות חינם" ,הן למעשה
סיפור כיסוי לסעיף  11ד'  3בנוהל ,שאומר כי תאגיד בנקאי לא
יכול לחייב לווה בביטוח משכנתא בהלוואות שיתרתן מתחת
ל 30-אלף שקל.
יש לזכור כי ביטוח מבנה משכנתא מהווה מעין פוליסה ייעודית
שאי אפשר להרחיבה מעבר לרשימת כיסויים ספציפית .לרוב,
אי אפשר לבטח את ערך הקרקע (שמעל לערכי הכינון) ,או
להרחיב את ביטוח צד ג' להכליל גם את השוכרים בדירות
שנרכשו לצורכי השקעה.
אז כמו תמיד ,כדאי להיוועץ בסוכן ביטוח מורשה הבקיא
בתחום ויידע להתאים את הפוליסה לצורכיו של הלווה.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח חיים מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח
פנסיוני באופן מלא או חלקי
כולל כניסה לשותפות על תיק ביטוח קיים אנו
מעוניינים בשת"פ עם מוקד מכירות טלפוני
קיים לרבות מימון שלו פרטים
טלפון  09-7738381או מייל shaulb8@walla.com
סוכן ותיק מאזור ירושלים  -חושב/מתכנן פרישה?
חשוב לך שהגורם אתו תתקשר יהיה אמין,
דיסקרטי ובעל רמה מקצועית נאותה?
אני פונה אליך בהצעה שעשוי להיות בה מפגש
אינטרסים מעניין
ומציע להיפגש כדי לבחון אפשרות של שיתוף
פעולה הולם.
טל050-7480790 :
או במייל izhak@successleaders.co.il
לסוכני ביטוח אלמנטרי בלבד !!!
מעוניין להגדיל \לשפר את הכנסותיך ???
פלטפורמה עובדת ומוכחת ממתינה לך
תתקשר אלי תמיר 052-2502360
איך מוכרים תיק ביטוח?
גשר מיזוגים ורכישות בעולם סוכני הביטוח
dani@gsr.co.il

סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים
מעולים ,סודיות מובטחת .לאבי050-5234664-
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דרושים

לסוכנות גדולה ומשפחתית בפתח תקוה דרוש/ה
פקיד/ה לענף האלמנטרי
משרה מלאה .תנאים טובים למתאים /ה .עבודה
לטווח ארוך.
דרישות :ניסיון קודם  .תודעת שירות גבוהה.
הכרת  . officeכושר ביטוי גבוה .יכולת שליטה
במערכות המחשב ברמה גבוהה .ידיעת השפה
העברית על בוריה.
לשליחת קורות חיים eden-moti@012.net.il :
למשרד בחיפה דרושה פקידת ביטוח אלמנטרי
 .התפקיד כולל מגוון נושאי פרט ועסקי .משרה
מלאה 5 ,ימים בשבוע ,הכרת תוכנות אופיס,
הכרת תוכנות חברות הביטוח .דרוש אופי שיווקי.
יש לפנות למיילmiriamp33@gmail.com :
סוכנות איכותית בתל אביב מעוניינת לרכוש
תיקי ביטוח של סוכנים.
באפשרות הסוכן להשתלב בסוכנות לאחר
המכירה .צוות אמין ומקצועי ילווה את הרכישה
ויעניק סביבת עבודה נוחה ותומכת לסוכן.
סודיות מובטחת.
נא ליצור קשר עם ישראל .073-2565656
לסוכן ביטוח ברמת גן ,דרושה עובדת עם נסיון
בתחום האלמנטרי ,לחצי משרה.
נא להעביר קו"ח לפקס03-7521556 :

ביטוח ופיננסים

השכרה ושכירות משנה

במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה
ברמת גן
מתפנה חדר גדול ומרווח לסוכן ביטוח פנסיוני
עם אפשרות לשרותי משרד
09-7738381
בסוכנות פורום (יד חרוצים  ,12בניין קרסו ,קומה
 3 )1חדרים להשכרת משנה .גודל כל חדר 11
מ"ר .סביבת עבודה נעימה ,שקטה ובמשרדים
חדישים בתל אביב.
עלות ₪ 5,000 :לשלושת החדרים .המחיר כולל
חשמל ,ארנונה ,דמי ניהול וניקיון על בסיס יום
יומי( .לא כולל מע"מ):.
ניתן ליצור קשר עם יורם.
050-5746398 073-2565656
להשכרה משרד ביטוח פעיל+תפעול ביטוח תיק
אלמנטרי פעיל ,באזור זבוטינסקי ר"ג .לסוכני
ביטוח /סוכנויות ביטוח בעלי יכולת כלכלית.
טלפון  . 052-2502053ישראל.
משרדים להשכרה בבניין שומרה,
ברחוב יפו  145א' ,קומה  11בחיפה.
המשרדים מרוהטים ומיועדים לסוכני ביטוח.
לפרטים :יעל מוסצ'י ,טל04-8130313 .
פקס03-9251681 .

www.insurance.org.il

11

