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הגלגול הבא
של ענף
הביטוח?

חברות הביטוח
בארה"ב מתעניינות
בתעשיית
המריחואנה
הצומחת עמ' 9

גיליון מס'  20 545באוגוסט 2015

"לחוק ההסדרים יהיו השלכות
דרקוניות על ענף הביטוח"
כך אומר אורי צפריר ,מ"מ נשיא הלשכה ראשי הלשכה פועלים בכנסת להוצאת
סעיפי הביטוח מהחוק" :הסעיפים מצריכים חקיקה נפרדת ויסודית" עמ' 3

הדר חורש בטור מיוחד ל"ביטוח ופיננסים"

"מי יעמוד לצד
המבוטחים ברגע האמת?"
השינויים שמתכנן הפיקוח במסגרת חוק ההסדרים מתעלמים
מצרכי המבוטחים ,ורק יפגעו בהם הפרשן הכלכלי של מעריב
על חוק ההסדרים הטור המלא  -עמ' 2
"הצעות האוצר בחוק ההסדרים הם חלק ממדיניות
כללית של אגף שוק ההון ,המנסה להיטיב עם
הלקוח הסופי ,גם במחיר של פגיעה
בנותני השירות ,סוכני הביטוח
והחברות .הלחץ על הסוכנים
צפוי להימשך ואף לגדול,
ולא רק בגלל המעורבות
ההולכת ומעמיקה של
גורמי הפיקוח בעמלות
וביחסים שבין הסוכנים
והחברה.
מערכות המספקות ביטוח
ישיר ,עוקף סוכן ,הן כבר
עובדה מוגמרת ,אבל קשה
לשווק באמצעות טלפון ומודעות
בעיתון מוצרי ביטוח מורכבים .לכן החל
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הפיקוח במהלך חדש ,לפשט מוצרי ביטוח בסיסיים
ולהציב באתר האגף מחשבון להשוואת מחירים.
לכאורה מדובר בשירות יקר ערך לאזרח.
בפועל זוהי החלטה קיצרת רואי,
המתעלמת מצרכי המבוטחים.
חברות הביטוח יוכלו לדלג על
הסוכן ולמכור את הביטוחים
האחידים באופן ישיר ,אבל
הלקוחות עלולים לגלות
שהם זקוקים לסוכן שייצג
אותם כאשר הם נדרשים
להפעיל את הביטוח.
הפיקוח ,המעודד את השוק
להפחית עלויות על חשבונו של
הסוכן ,לא ישלח למבוטח נציגים
שיעמדו על זכויותיו מול חברת הביטוח".

התלונות
ממשיכות לזרום

אחרי חשיפת התעמרות
כלל ביטוח בסוכנים :תלונות
חדשות ,אותן טענות עמ' 4

ענתיקות
אבל טובות

גם תערוכת המכוניות
הקלאסיות תגיע לכנס
האלמנטארי בנובמבר עמ' 10

לא כל כך מהר

מהפכת הפינטק שסחפה
את הבנקים תגיע גם לענף
הביטוח  -אבל במתכונת
שונה לחלוטין עמ' 5

התעמרות בסוכנים

ומי יעמוד לצד המבוטח?
השינויים שמתכנן הפיקוח אמורים לשפר את מצבו של המבוטח ,אבל בפועל
מדובר בהצעות קצרות רואי שמתעלמות מצרכי המבוטח ברגע האמת ,הפיקוח
לא ישלח למבוטח נציגים שיעמדו על זכויותיו מול חברת הביטוח
הדר חורש ,פרשן כלכלי ,מעריב

ח

וק ההסדרים המגיע לכנסת כולל סעיפים
המעלים בדרגה נוספת את מלחמת סוכני
הביטוח על פרנסתם ותעסוקתם :הפעם
מבקש משרד האוצר להפריד בין תפקיד סוכן
הביטוח ,המספק שירותי ייעוץ לעובדים במקום
העבודה ,לסוכן המספק לעסק את שירותי התפעול
לביטוח .הסיבה להחלטת האוצר להפריד בין
התפקידים ברורה .מזה זמן חוששים באגף שוק
ההון מניגוד אינטרסים פוטנציאלי בין השירותים
שמעניק הסוכן לבית העסק לשירותים שהוא מספק
לעובדים ,והשפעה של מערכת היחסים שיש לעסק
עם חברות הביטוח על ספקי הביטוח הפנסיוני
לעובדים .אולם ,בפועל אין עדויות להטיה כזו.
באגף שוק ההון עדיין מתחבטים בשאלות נוספות
הקשורות לנאמנות הסוכן ,ובשאלה ממי הוא צריך
לקבל את עמלתו :מהגוף הפנסיוני אליו הוא מפנה
את העובד או ממקום העבודה.

הצעת החוק היא
חלק ממדיניות
כללית של אגף
שוק ההון ,המנסה
להיטיב עם הלקוח
הסופי ,גם במחיר
של פגיעה בנותני
השירות ,סוכני
הביטוח והחברות

פגיעה בנותני השירות

אם תצא ההפרדה לפועל ,היא צפויה להגדיל
במידה ניכרת את עלויות השירות הניתן היום
ביעילות יחסית על ידי סוכן מיומן ומורשה.
והגידול הזה בעלויות יגביר את הלחץ להקטין את
עמלות סוכני הביטוח ,למרות שכבר היום מדובר
בעמלות נמוכות ,על סף אי הכדאיות.
הצעת החוק היא חלק ממדיניות כללית של
אגף שוק ההון ,המנסה להיטיב עם הלקוח הסופי,
גם במחיר של פגיעה בנותני השירות ,סוכני
הביטוח והחברות .קדמו להצעה החלטות נוספות
של הפיקוח על שוק ההון ,כמו ההחלטה להגביל
את עמלות הסוכנים על ביטוחי חיים למקבלי
משכנתאות  -החלטה שהתפרשה כתרומתו הצנועה
של האגף להוזלת הדיור בישראל  -או ההחלטה
הצפויה להעביר את כל העמלות על תיק פנסיוני
במעבר לגורם המייעץ על העברה ,דבר שיקשה על
הסוכן להעריך את זרם התקבולים העתידי שלו על
תיק ביטוח פנסיוני.
הלחץ על הסוכנים צפוי להימשך ואף לגדול,
ולא רק בגלל המעורבות ההולכת ומעמיקה של
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גורמי הפיקוח בעמלות וביחסים שבין הסוכנים
והחברה.
מערכות המספקות ביטוח ישיר ,עוקף סוכן ,הן
כבר עובדה מוגמרת ,אבל קשה לשווק באמצעות
טלפון ומודעות בעיתון מוצרי ביטוח מורכבים.

סנונית ראשונה

לכן החל אגף הפיקוח על שוק ההון במהלך
חדש ,לפשט מוצרי ביטוח בסיסיים ולהציב באתר
האגף מחשבון להשוואת מחירים .סנונית ראשונה
היתה ההכרזה על פוליסה אחידה לביטוחי בריאות.
לכאורה מדובר בשירות יקר ערך לאזרח ,ששוב לא
יזדקק לייעוץ מיוחד כדי להשוות בין המוצרים
השונים ומחיריהם .בפועל זוהי החלטה קיצרת רואי,
המתעלמת מצרכי המבוטחים :הרפואה המתקדמת
מאפשרת לכל אדם להכיר את המחלות להן הוא
מועד בסיכון גבוה יותר ,ואת התרופות והטיפולים

המתאימים לו ביותר .בהתאם לכך יוכל הלקוח
להתאים לעצמו חבילת ביטוח אישית ,שלא תכלול,
למשל ,תרופות יקרות שממילא אינן צפויות
להשפיע עליו .ביטוח הבריאות האחיד הוא ניסיון
לתפור בגד בגודל אחיד לכל תושבי המדינה.
גורמים באגף שוק ההון אומרים עם זאת שהכוונה
היא להנהיג פוליסה אחידה גם בתחומים נוספים,
על מנת להקל על הלקוחות להשוות בין מוצרים
ושירותים .המכירה הישירה של מוצרים אחידים
עשויה להוציא סוכנים רבים מתהליך המכירה.
מכיוון שמדובר במוצר פשוט יחסית ,יוכלו חברות
הביטוח לשווק אותו באופן ישיר ,אבל לקוחות
רבים עלולים לגלות שהם זקוקים לסוכן שייצג
אותם כאשר הם נדרשים להפעיל את הביטוח .אגף
שוק ההון ,המעודד את השוק להפחית עלויות על
חשבונו של סוכן הביטוח ,לא ישלח למבוטח נציגים
שיעמדו על זכויותיו מול חברת הביטוח.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  18תל אביב ,טל' 03־ ,6396676מנכ"ל :רענן שמחי .עורך ראשי :לירן וייס.
כתיבה :רונית מורגנשטרן .עריכה גרפית :עדה כהן .המו"ל .R&B Media :לתגובותoffice@rbmedia.co.il :

התעמרות בסוכנים

ראשי הלשכה פועלים להוצאת סעיפי
הביטוח מחוק ההסדרים
אורי צפריר" :עלולות להיות השלכות דרקוניות על ענף הביטוח .נבהיר זאת לראשי ועדות הכספים והכלכלה"
רונית מורגנשטרן

ר

אשי לשכת סוכני הביטוח פועלים בכנסת
ובממשלה כדי לתקן את סעיפי הביטוח
בהצעת חוק ההסדרים ,המנוגדים לעמדת
הלשכה .אורי צפריר ,מ"מ נשיא הלשכה אומר
כי "אנו מתואמים ומקושרים עם כל הגורמים
הרלוונטיים לגבי הבעייתיות הקיימת בכמה
סעיפים .יש לנו השגות על חלק מההצעות ,שלפי
דעתנו כלל אינן צריכות להיכנס לחוק ההסדרים,
משום שלא מדובר בעניינים של תקציב המדינה.
מדובר בנושאים שיש להם השלכות דרקוניות
על ענף הביטוח ויש לעסוק בהם בחקיקה נפרדת
ויסודית .אנחנו עובדים לילות כימים ומגבשים
חזית רחבה ככל האפשר למנוע חקיקה לא
רלוונטית שתפגע במבוטחים ,במעסיקים ,בסוכני
הביטוח וגם בחברות הביטוח .לשם כך אנחנו
מתכוונים להיפגש בהקדם עם ראשי וועדות
בכנסת כמו כספים וכלכלה".

"פרשנות מוטעה"

בתחילת השבוע אישרה ועדת השרים את הצעת
חוק ההסדרים של משרד האוצר לשנת 2015-16
ובה שלושת התיקונים המתייחסים לתחום הביטוח
 סוכן ביטוח שנותן שירותי תפעול למעסיק לאייתן שירותי שיווק פנסיוני לעובדיו של אותו
מעסיק; עובד יוכל לבחור בסוכן או יועץ שיעניק
לו שירותי שיווק או ייעוץ פנסיוני ומעסיק לא
יוכל להתנות ביצוע עסקה במוצר פנסיוני או מתן
שירות אחר לעובד בכך שתבוצע על ידי סוכן או
יועץ מסוים; וסוכן ביטוח לא יוכל לגבות תשלומים
ישירים מהלקוח במידה שהוא מקבל עמלת הפצה
מהגוף המוסדי בגין השיווק הפנסיוני שנתן ללקוח.
בהקדמה להצעת החוק בנושאי הביטוח כותב
האוצר ,בין היתר כי "במסגרת התוכנית הכלכלית
ל־ 2015ו־ 2016התקבלו הערות לשכת סוכני
הביטוח( )...הלשכה טוענת כי אין לקבל את התיקון
המוצע לסעיף  13לחוק ,שלפיו לקוח יהיה רשאי
להצטרף למוצר פנסיוני ללא שיווק או ייעוץ
פנסיוני אם הוא פנה מיוזמתו אל הגוף .לשיטתה,
יש להשאיר את המצב החוקי הקיים ,לפיו אדם לא
יכול להצטרף למוצר פנסיוני או לבצע פעולות בו,
אם הצירוף או ביצוע הפעולות לא נעשה אגב יעוץ
פנסיוני או שיווק פנסיוני ,ובכך למנוע ממבוטחים
שלהם ידע מספיק בתחום הפנסיה להצטרף ישירות
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אלי כהן (מימין) ואשר סייפר

אל גוף מוסדי בדמי ניהול נמוכים יותר .יצוין
כי בעוד שלא ניתן באמת לכפות על אדם לקבל
ייעוץ או שיווק פנסיוני ,בסופו של יום מבוטחים
אלה לא מקבלים ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני
אך משלמים דמי ניהול שמגלמים שירות זה .לאור
האמור ,מוצע לקבוע מפורשות כי מבוטחים יהיו
פטורים מקבלת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני,
ובלבד שהם פנו ישירות ומיוזמתם אל הגוף
המוסדי".
בתגובה אמר יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח

פנסיוני בלשכה ,כי "אנחנו מסרנו למשרד האוצר
נייר עמדה שהוא מסמך משפטי ארוך ומנומק,
ובהצעת החוק שאושרה הופיעו התנגדויות ל־3
סעיפים בלבד .המסמך המלא יוגש לחברי הכנסת
ולראשי וועדות הכספים והכלכלה .ההתייחסות
לסעיף  13לחוק ,כפי שהוגשה לשרים ,היא פרשנות
מוטעית של הנוסח בנייר העמדה שלנו.
"במסמך שהגשנו טענו כי 'הלשכה מתנגדת
נחרצות לסעיף העוסק בויתור על תהליך שיווק
פנסיוני או ייעוץ פנסיוני בזמן ביצוע עסקה
במוצר פנסיוני על ידי לקוח במישרין ,כתוצאה
מפניתו אל הגוף המוסדי .סעיף זה יוצר אפליה בין
מבוטחים ,עלול להביא לקוח לקבל מוצר פנסיוני
שאינו מתאים לו ולהיסטוריה הביטוחית שלו,
ועלול להוביל לגרימת נזק למשפחתו לאור חוסר
בהתאמת התוכנית המתאימה כנדרש .כיום מחויב
כל סוכן בטופס הנמקה מפורט ,בפניה למסלקה
והכל כדי להגיע ליכולת מקצועית שבעזרתה
יקבל הלקוח את המוצר הטוב ביותר עבורו .ומנגד,
הגוף המוסדי פטור מצעדים אלו והלקוח לא בהכרח
יקבל את המוצר המתאים לו ביותר".
במסגרת עבודת הלובינג שעושה הלשכה נפגש
בשבוע שעבר אשר סייפר ,יו"ר המכללה לפיננסים
וביטוח ,עם ח"כ אלי כהן (כולנו) .ח"כ כהן מקורב
לשר האוצר ,עומד בראש ועדת הרפורמות בכנסת
ומכהן גם כחבר ועדת הכספים .כהן ידוע כמי
שעושה למען העצמאים" .ח"כ כהן קיבל מאיתנו
את נייר העמדה בנושא החוק" ,מספר סייפר,
"הפגישה הייתה באווירה אוהדת ,והוא הבטיח
להתייחס לעמדותינו ברצינות בוועדת הכספים".

"החברות לניהול שכר הן שירוויחו"
בעקבות ההוראות החדשות שבהצעת חוק
ההסדרים המתייחסות להפרדת שירותי השיווק
הפנסיוני משירותי התפעול ,לא יוכלו סוכנויות
ההסדר של חברות הביטוח בפרט ,וסוכני ביטוח
בכלל ,להציע גם שירותי תפעול למעסיקים.
"מי שירוויחו מהפרדה כזו הן החברות
המתמחות בתוכנה לניהול שכר ופנסיה
דוגמת חילן טק ",אומר אורי צפריר ,מ"מ

נשיא לשכת סוכני הביטוח" .מה שיקרה זה
שרוב המעסיקים לא יוכלו לעסוק בנושא
התפעול ,שבעיקרו הוא וידוא שההפקדות
הכספיות מבוצעות ,שהכסף מועבר
למבטחים הנכונים ושהמעסיק הפריש את
מה שנדרש .הם יעבירו את התפעול לחברות
כמו חילן ודומותיה ,שירוויחו מיליוני שקלים
ואולי גם מיליארדים במשך השנים".

התעמרות בסוכנים

גובר זרם התלונות נגד כלל ביטוח
בעקבות כתבת "ביטוח ופיננסים"
לאחר הפרסום בשבוע שעבר פנו ללשכה סוכנים נוספים שסיפרו על גביית עמלות חד צדדית
ללא כל התראה ,וניצול כוחה של החברה מול הסוכנים
רונית מורגנשטרן

ג

ובר זרם התלונות
של סוכני ביטוח נגד
כלל ביטוח בעקבות
הכתבה שפורסמה בשבוע
שעבר ועסקה בהתנהלות
החברה בנושא עמלות
סוכניה.
בגיליון האחרון (גיליון
מס' )544 .של "ביטוח
אורי צפריר
ופיננסים" פורסם כי
בשנה החולפת התקבלו בלשכת סוכני הביטוח
מאות תלונות של סוכנים העובדים עם חברת כלל
ביטוח .לטענתם חייבה אותם החברה באופן חד־
צדדי בסכומים שונים  -עד מאות אלפי שקלים
 וזאת ללא הודעה מוקדמת וללא פירוט כלשהו.לאחר בירור של הסוכנים עם החברה ,הוסבר להם
שמדובר בקיזוז בדיעבד של חובות הסוכנים כלפי
החברה בגין עמלות יתר שקיבלו שנה קודם לכן.
התלונות התמקדו בשלושה נושאים :ביטוחי חיים
ופנסיה ,ביטוחי בריאות וביטוחי חו"ל.
הסוכנים טענו ,בין היתר כי כלל מנצלת את
כוחה אל מול חולשתו של הסוכן הבודד ,משום
שחברת הביטוח היא השולטת במקור פרנסתו,
ומכאן חששו של הסוכן הבודד להתעמת אתה
באופן אישי .לדברי אורי צפריר ,מ"מ נשיא
לשכת סוכני הביטוח ,הלשכה בודקת כיצד היא

יכולה לסייע לסוכנים הנפגעים
בהתחשב בעובדה שהכוח מצוי בידי
החברה ולא בידי הסוכן הבודד.
בין התלונות החדשות שהתקבלו
בעקבות הפרסום ,נמצאת גם זו של
גיל שמואלי ,סוכן ביטוח מנהריה ,כותר
ת הכתבה כפי
ש
פ
ור
ס
מ
ה
שעובד עם כלל ביטוח בתחום ביטוחי
ב
שבו
ע שעבר ב״בי
הנסיעות .לדבריו ,כשניסה לאחרונה למכור מהסכום בתנאי
טוח ופיננסים״
ביטוח נסיעות ללקוח שלו ,גילה שהוא אינו יכול .שאוותר על בדיקות נוספות .לא הסכמתי,
"כשפניתי אליהם נאמר לי שהם שלחו לי מייל ופתאום לפני חצי שנה הם התקשרו והודיעו שהם
בחודש מאי ,לפיו הם מורידים את העמלה ל־ 10%מתחילים להוריד לי כסף מחשבון הבנק .כשפניתי
בלבד .אני לא קיבלתי מייל כזה .חיפשתי בתיבת לחברה הבודקת עמלות התברר שלא רק שאני לא
הדואר שלי באינטרנט  -לא היה מייל כזה" ,הוא חייב ,אלא שהחברה חייבת לי מיליוני שקלים.
אומר" ,מה רוצים מחיינו? בכלל ביטוח מנצלים הגשתי להם דוח והם אמרו שייקח להם שנה
את העובדה שהסוכן חלש מולם .לא יכול להיות לבדוק את זה .איימתי בתביעה אז הם אמרו חצי
שסוכני הביטוח יתנו לחברה לנגוס בעמלות שנה .לפני חודשיים קיבלתי מהם מייל לקוני:
בדקנו מדגמית ואכן מצאנו טעויות ,אך מדובר
שלהם פעם אחר פעם".
בעשרות אלפים ולא מיליונים .מאז אין לי קשר
עם כלל ,אני שוקל תביעה נגדה".
"חוב של מיליונים"
"איננו מגיבים בסוגיות עסקיות בינינו לבין
תלונה נוספת של סוכן וותיק ,שמבקש להישאר
בעילום שם" :לפני כשנה קיבלתי הודעה מכלל סוכנינו מעל דפי העיתון" ,הגיבה כלל בשבוע
לפיה אני חייב להם מאות אלפי שקלים בגין שעבר" ,עם זאת נדגיש כי סוכנינו מעודכנים
עמלות ששולמו לי ביתר .ביקשתי מהם דוחות מבעוד מועד על כל החלטה עסקית המתקבלת
מפורטים בנושא ,ואחרי כמה חודשים שלחו לי בחברה .באשר לסוגיות הנוגעות לשירות -
דוח כללי שאי אפשר לנתח אותו .הם אמרו שאין הנהלת החברה שמה את שיפור השירות לסוכנים
להם משהו אחר ובמקביל הציעו הסדר על מחצית כיעד מרכזי".

הפעלתנות משתלמת :סלינגר ברשימת הנשים המשפיעות של פורבס

דורית סלינגר
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צילום :לעמ

דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,הביטוח
והחיסכון במשרד האוצר נבחרה לאחת מ־50
הנשים המשפיעות בישראל על ידי מגזין פורבס.
הרשימה מתפרסמת בגיליון ראש השנה.
עבור סלינגר זוהי השנה השנייה ברציפות בה
היא נכללת בצמרת הרשימה היוקרתית  -במקום
ה־ .11במגזין מציינים כי מאז נכנסה לתפקידה
לפני כשנתיים" ,סלינגר לא נחה לרגע"
ומפרטים את מהלכיה האחרונים לעידוד התחרות
בענף הביטוח" .במסגרת זו אפשרה באחרונה
ניוד של ביטוחי מנהלים" ,נכתב" .בנוסף ,היא

רוצה שסוכני ביטוח לא יופעלו משיקולים זרים
וישמשו כיועצים נייטרליים לחיסכון פנסיוני -
ולא כאנשי שיווק".
עוד מציינים בפורבס כי השנה קידמה
סלינגר את רפורמת מחשבון דמי הניהול
הפנסיוניים במטרה לעודד תחרות על
דמי ניהול וכי "היא פועלת לקדם את
הענף כולו לעבר העולם הדיגיטלי
באמצעות המסלקה הפנסיונית".
לצד ההצלחות מציינים גם את
הקשיים הפוליטיים מולם היא נאלצת

להתמודד וכן העימותים המתוקשרים שלה מול
יו"ר הרשות לניירות ערך ,שמואל האוזר ומול
בעל השליטה בקבוצת מגדל ,שלמה אליהו
סביב מינויו של עודד שריג ליו"ר.
בראש רשימת המשפיעות בחר
המגזין שתי נשים  -עדי סופר תאני,
מנכ"לית פייסבוק ישראל ,ומירי
רגב שרת התרבות" .שתיהן עם
היד על השאלטר" ,כותב המגזין,
"ולשתיהן הכוח להחליט מה
נראה ומה נשמע".

סוכני העתיד

פינטק בעולם הביטוח?

לא כל כך מהר

האם מהפכת הפינטק תגיע גם לעולם הביטוח ותייתר את הסוכנים?

מערכת "ביטוח ופיננסים"

ה

פינטק ,תעשיית הטכנולוגיות של
שירותים פיננסיים מול הלקוח ,הולך
ומשתלט על האינטראקציות בעולם
הבנקאות .אם לפני מספר שנים היינו הולכים
לפחות פעם בשבוע לסניף הבנק ,היום רוב
הפעולות בחשבון שלנו נעשות באינטרנט
ובאמצעות אפליקציות בסמארטפונים  -את
הפקיד אנחנו רואים פעם בכמה חודשים .האם זה
מה שקורה גם בעולם הביטוח?
"עולם הביטוח שונה מעולם הבנקאות .בעולם
הביטוח יש הרבה פחות אינטראקציות בין הלקוח
לסוכן או לחברת הביטוח  -מספר פעמים בודדות
בשנה ,ולכן יש פחות דחיפות בנושא ,והתהליכים
של הטכנולוגיה בו הם איטיים יותר" ,מסביר
אליעוז רבין ,מנכ"ל חברת "דבר פשוט" ואחראי
על פרויקט "סוכן הביטוח ב־ "2030של לשכת
סוכני הביטוח.

חיתום על המסך

לדברי רבין ,אפשר לקנות באינטרנט ביטוח
רכב כבר שני עשורים ,אבל מספר הרוכשים ביטוח
כזה הוא אפסי .בעולם הביטוח הלקוח מעדיף
עדיין לעבוד מול אנשים ,אך גם זה יילך וישתנה:
"יש כבר היום נגישות לשופינג דרך האינטרנט
באמצעות אתרים שנותנים אינפורמציה לגבי כל
חברות הביטוח ,ומה הבעיה לפתח גם אפליקציה
כזאת עם נגישות לאינפורמציה ומחירים?" ,שואל
רבין ומוסיף כי "כשיש פוליסה אחידה ברכב ודירה,
ועכשיו גם בביטוח בריאות ,הלקוח לא צריך את
הפוליסה ביד .אפשר יהיה לעשות חיתום ביטוח
בסלולר  -אולי באמצעות טביעת אצבע על המסך,
כמו שיש היום בנעילת המכשיר הסלולרי .אפשר
להעביר פוליסה במכשיר הנייד .אנחנו מפיקים
פוליסות של עמוד אחד ,בשפה פשוטה וברורה
ללקוח .זה אמנם נותן יותר כוח ללקוח ,אבל גם
חברות הביטוח הבינו את זה ,ופונות יותר ויותר
לכיוון של פוליסות קצרות ופשוטות".

"נגמר עידן"

חברות הביטוח פחות יושפעו מההתפתחות
הטכנולוגית ,כי את הביטוח קונים בסופו של
דבר מהן .הן בוודאי יתחרו במוצרים מתוחכמים,
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אליעוז רבין:
"לקוחות ישלמו על ייעוץ
ועבודה ,כשסוכן מומחה יקבל
יותר מסוכן פחות מומחה -
כמו שיש רופא שמשלמים לו
 1,200שקל לביקור ,ויש רופא
שמשלמים לו "600
ובגישה ישירה וחווייתית יותר ללקוח.
אך מה יקרה לסוכן הביטוח בעידן בו יקנו
פוליסות בסמארטפון?
רבין" :אין ספק שסוכן הביטוח יעמוד מול
אתגרים חדשים ויהיה עליו להסתגל למצב
המשתנה .זה קרה גם בעולם הרפואה .בעבר
היינו מתייחסים אל דברי הרופא שלנו כאל
דברי קודש .היום ,כל אחד כמעט מצטייד
במידע מוקדם שלמד בגוגל ,ומצפה שהרופא
ייתן לו יותר ממה שיש בגוגל .סוכני הביטוח
יצטרכו להסתגל למצב שבו הלקוח יודע כמעט
כמוהם .הם יבדלו את עצמם ,כמו הרופאים,

במומחיות שלהם ובערך המוסף שהם יתנו
ללקוחות שלהם בייעוץ נכון .הלקוח יבוא עם
האינפורמציה שאסף ,וסוכן הביטוח יהווה עבורו
'מורה נבוכים' שייעץ לו מה ואיך לבחור .אני
רואה את סוכן הביטוח בעתיד כיועץ שייתן
חוות דעת ,ייעוץ ,ויגבה על כך כסף .ייגמר
העידן שהסוכנים מקבלים כסף רק על מכירות
ורק מחברות הביטוח .לקוחות ישלמו על ייעוץ
ועבודה ,כשסוכן מומחה יקבל יותר מסוכן פחות
מומחה ,כמו שיש רופא שמשלמים לו 1,200
שקל לביקור ,ויש רופא שמשלמים לו ."600
חברות הביטוח ,בעיקר בארה"ב ,לא נותרות
אדישות לתחום הפינטק .תעשיית הביטוח
האמריקנית מתחננת לדרכים חדשות לרכישת
לקוחות ,משום שדור המילניום מבוטח הרבה
פחות מהדורות הקודמים ,גם בגלל שהם פשוט
לא רוצים לדבר עם מישהו בטלפון .הערוצים
שהם רוצים להשתמש בהם ונוח להם בהם הם לא
על הערוצים שחברות ביטוח משתמשות בהן כדי
להגיע אליהם.
באתר  TechCrunchהאמריקני פורסם לאחרונה
מאמר ובו מסופר על חברת "מטרומייל" המוכרת
ביטוח רכב לפי קילומטרים ומציעה ביטוח
מוזל למי שנוהג פחות מ־ 10,000קילומטרים
בשנה .החברה מציעה לאחרונה ממשקים נגישים
למשתמש במכשירים ניידים ,ובהם מודלים עסקיים
ידידותיים לצרכן ושקיפות רבה יותר .גם בתחום
ביטוחי הדירות קרוב מאד העידן של רכישת מוצרי
ביטוח בלחיצת כפתור .על פי המאמר ,הערכה היא
שהחדשנות לא תגיע מתוך ענף הביטוח  -אלא
מכיוון חברות סטארט־אפ שייצרו הזדמנויות,
ויכריחו את חברות הביטוח להשתנות.

שידו ר משובש

ערוץ  :10בטוח שזה לא
הביטוח  -תחקיר אינו מחקר
בכתבה ששודרו בערוץ  10היו הרבה מאוד טענות של בעלי אינטרסים נגד
חברות הביטוח ,ואף לא מילה אחת על מה שבאמת יועיל לציבור
קטיה שורצמן

ומה חסר בכתבה?

מנגד ,בכתבה אין מידע חשוב וחיוני .אין בה
אזכור למקרים בהם מבוטחים פנו לבית המשפט
והפסידו  -כאילו אין תובעים ששילמו על ההליכים
ובסוף הפסידו .מי שבדרך כלל לא מפסידים
מהתביעות הם עורכי הדין שמקבלים תשלומים
מהלקוח.
התוכנית בחרה שלא להציג את האפשרות
לפנות לפיקוח על הביטוח לבירור תלונות .בירור
כזה ,בניגוד להליך משפטי ,אינו כרוך בתשלום,
וגם אינו מונע פנייה לבית המשפט בהמשך.
פרסום אפשרות זו היה מקדם את ענייני הציבור
הרחב ,אבל לא היה תורם לאינטרסים הכלכליים
של עו"ד חיים קליר ,שקיבל ממפיקות התוכנית

צילום :ערוץ 10

ב

שבוע שעבר שודרה בערוץ  10כתבה בשם
"ביטוח לא בטוח" ,בתוכנית "לא עושות
חשבון" של לינוי בר גפן ונטע אחיטוב,
ובהשתתפות העיתונאית סיון קלינגבייל.
המסר מהכתבה הוא שחברות הביטוח מעוניינות
רק בגביית הפרמיות ,ובעת הצורך עושות כמיטב
יכולתן לחמוק מתשלום" .דחיית תביעות כמודל
כלכלי" ,קראו לזה בתוכנית .בקיצור ,השחרה
מוחלטת של חברות הביטוח ,ושל סוכני הביטוח.
הכתבה ,שאינה מבוססת על מחקר רציני אלא
על תחקיר עיתונאי מוגבל ,מסקרת סיפורים של
מבוטחים שהתעמתו מול חברות הביטוח.
הכתבה מביאה התייחסות של מומחים בעלי עניין
להבליט ולהתמקד בצד הפחות יפה של חברות
הביטוח ,על מנת לקדם את עסקיהם ,המבוססים
על תביעות נגד חברות הביטוח  -עו"ד חיים קליר,
השמאי חיים אטקין (שמאי מטעם המבוטחים) ,רונן
לוי (המייצג את אגוד בעלי המוסכים ,הקובל על
"מוסכי ההסדר") ,ויהודה מגן ,ראש מדור רכב
באיגוד השמאים ,הנמצא במאבק מול החברות על
שכרם של שמאי ביטוח הרכב.
כלומר ,לכל המומחים שרואיינו יש אינטרס
כלכלי מובהק להציג את חברות הביטוח באור
שלילי.

שמאי הביטוח והמקרקעין ,חיים אטקין ,עוסק
במתן חוות דעת למבוטחים בתביעות מול חברות
ביטוח .מהכתבה ניתן להבין שהמעבר של אטקין
מעבודה עם חברות ביטוח לצד המבוטחים מונע
ממניעים מצפוניים ,בלי קשר לתגמול הכספי
הגבוה שמתקבל מהמבוטחים .תשלום שכר השמאי,
חשוב לזכור ,מהווה חלק מעלות הטיפול בתביעה
ומשולם על ידי חברת הביטוח  -ואילו מבוטח
הפונה לשמאי פרטי עשוי לשלם לשמאי אחוזים
נכבדים מהפיצוי.

כל הדברים היפים

בר גפן .בתוכנית "לא עושות חשבון"

"התוכנית בחרה שלא
להציג לציבור את האפשרות
לפנות לפיקוח על הביטוח
לבירור תלונות .בירור כזה
אינו כרוך בתשלום"
פרסומת חינם .מאותה סיבה גם לא נזכר בכתבה
חוזר יישוב תביעות של הפיקוח ,שקובע כללים
ברורים ומחייבים לגבי דרישת מסמכים ,שעבירה
עליהם היא עבירה פלילית .במקום זאת הוצג
סיפור ישן של מבוטחת שטענה שחברת הביטוח
"טרטרה" אותה .סיפור שנכון להיום הוא כבר
"פאסה".

מה עוד חסר בכתבה? ובכן ,כל הדברים היפים
והטובים שבזכותם קיים הביטוח ,כמו אמירתו
של הנרי פורד לפיה ללא ביטוח ,לא היו קיימים
גורדי שחקים  -אף משקיע לא היה מממן בניין
שבדל סיגריה יכול לשרוף .הכתבה חסרה אזהרה
ברורה של מבוטחים מפני הסכנה של ויתור מוחלט
על ביטוח חיוני ,כמו העדר ביטוח רעידת אדמה
ממשלתי ,כשהפתרון היחיד הוא ביטוח בחברת
ביטוח מסחרית.
במקום לראיין את שאול אמסטרדמסקי על
הערכתו את שיעור התביעות שמתקבלות בחברות
ביטוח ,ניתן היה פשוט לגשת למדד החברות
המתפרסם באתר הפיקוח ולדלות ממנו את שיעור
תשלום התביעות ,ואת משך הטיפול בכל תביעה
בממוצע לכל חברות הביטוח ,לכל ענף וענף ולכל
חברת ביטוח בנפרד .וניתן היה להציג בכתבה את
הסטטיסטיקות שכבר מפורסמות לגבי שיעור
התביעות שמסולק על ידי כל אחד מהמבטחים,
ומה אחוז הדחיות של התביעות על ידי כל אחד
מהם .וכמובן שאפשר היה להציג את תוצאות דוח
הפיקוח לגבי תלונות הציבור בשנת  - 2014שרק
 1.7%מהן נמצאו מוצדקות.
לערוץ  10יש עניין בפרסום כתבה משלהבת,
שתגדיל את הרייטינג ,וכך תמשוך יותר מפרסמים,
וביניהם גם חברות ביטוח .אני הייתי מצפה שאלה
יימשכו את ידן מפרסום בערוץ ,עד שתפורסם
כתבה מתקנת ומאוזנת יותר לטובת הציבור.

הכותבת היא יועצת לניהול סיכונים ,מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים ,מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות
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ה משפטית
סוגיי 

מי נהג ברכב?

בית המשפט הכריע במחלוקת בין חברת הביטוח והנתבעים לגבי השאלה מי נהג
ברכב  -כשהמשמעות היא תקפותה של פוליסת הביטוח
עו"ד ג'ון גבע

ב

בית משפט השלום בתל אביב־יפו נדונה
לאחרונה תביעתם של הפניקס חברה
לביטוח ושריד יוסף ,נגד ח'אלד דחלה,
עומר דחלה ,נסאר חיטאב והראל חברה לביטוח.
באי כוח הצדדים לא צויינו בפסק הדין ,שניתן
ביוני  ,2015בהעדר הצדדים ,על ידי כבוד השופט
גלעד הס.
במאי  2010עמד רכב התובע (המבוטח בפניקס)
בצומת טורעאן ,בעצירה מוחלטת ברמזור אדום,
כאשר רכב הנתבעים (רכב בבעלות או בחזקת
הנתבעים ח'אלד דחלה ועומר דחלה ,המבוטח על
ידי הראל) הגיח במהירות מופרזת ופגע ברכב
המבוטח מאחור .הפניקס טענה כי נאסר
חיטאב היה הנהג בעת אירוע התאונה.
לטענת הפניקס והתובע ,הפגיעה גרמה
לנזק ישיר בסך  78,223שקלים ולירידת
ערך בשיעור של  15%מערך הרכב.

המאיין את הכיסוי ביטוחי?
בית המשפט סבר כי התובע והפניקס הוכיחו
את אחריות הרכב הפוגע לתאונה שנגרמה.
ראשית ,תצלומי הנזק גילו פגיעה ברורה של
חזית רכב הנתבעים בחלק האחורי של רכב
התובע ,פגיעה אשר אינה אופיינית לתאונה
שהתרחשה עקב מעבר מנתיב לנתיב ,אלא
אופיינית לתאונה שהינה תוצאה של אי שמירת
מרחק .שנית ,עדות התובע בעניין זה הייתה

ראיה מהותית

לא הצליח לבלום

הנתבעים ח'אלד דחלה ועומר
דחלה טענו כי עלי דחלה (אביו
של ח'אלד דחלה) הוא שנהג ברכב
בעת התאונה ועל כן קיים כיסוי ביטוחי
לתוצאות התאונה מטעם הראל .דחלה הצהיר כי
בעודו מבקש לעבור את הצומת של כפר טורעאן,
הרכב שנסע לפניו סטה שמאלה לנתיב הפניה
משמאל ,וברגע האחרון חזר לנתיב הנסיעה ישר
 וכתוצאה מכך הוא לא הצליח לבלום את רכבווהתנגש ברכב זה .ח'אלד דחלה טען כי התאונה
אירעה בשעות אחר הצהריים בצומת טורעאן,
כשחזר מעבודה בנתניה ,וכי ישב ליד אביו שנהג
ברכב .באותה עת ומאחור ישבו נאסר חיטאב ושני
נוסעים נוספים .גם נאסר חיטאב הכחיש כי נהג
ברכב בעת התאונה.
ואולם ,הראל טענה כי נאסר חיטאב היה הנהג
ברכב בעת אירוע התאונה ,וכי לאור העובדה
שגילו צעיר מ־  24שנים ,הרי שלפי תנאי
הפוליסה אין כיסוי ביטוחי .הראל אף הציגה טופס
הודעה על מקרה ביטוח שנחתם על ידי נאסר
חיטאב ,שממנו עולה כי הוא נהג ברכב.
בית המשפט דן בשאלה מי נהג ברכב הפוגע
 האם עלי דחלה (ואז קיים כיסוי ביטוחילתוצאות התאונה) ,או שמא נאסר חיאטב  -דבר

האחראי באופן מלא לתאונה שהתרחשה.
לאחר שעיין בתצהירים ושמע את הצדדים ,סבר
בית המשפט כי הוכח ברמה הנדרשת כי הנהג ברכב
הנתבעים היה נאסר חיטאב ולא עלי דחלה .ראיה
משמעותית לכך הינה טופס ההודעה עליו חתם
נאסר חיטאב בפני נציג סוכן ביטוח .מדובר בהודעה
מפורטת ,בה מצויינים פרטי התאונה ובפרט נרשם
בה באופן ברור כי נאסר חיטאב הוא זה שנהג ברכב.
מדובר בהודעה שנחתמה בזמן אמת ואין כל טענה
כי נאסר חיטאב חתם עליה בכפייה.

"בית המשפט ציין ,כי
ההלכה המשפטית היא
שכאשר צד אשר יכול היה
להביא ראיה מטעמו נמנע
מלעשות כן ,הרי הדבר מחזק
את גירסת הצד שכנגד"
ברורה ,אחידה ומהימנה ,הן לגבי תיאור התאונה
והן לגבי תיאור תוואי הנסיעה ,כך שלתובע לא
הייתה כל סיבה לפנות בצומת המדוברת .לעומת
זאת ,עדות עלי דחלה בעניין זה הייתה מגומגמת
ובלתי אמינה .לפיכך ,קבע בית המשפט ,כי
התובע והפניקס הוכיחו שרכב הנתבעים הוא

סוכן הביטוח לא היה עד לתאונה ולכן לא יכול
היה לרשום את פרטי התאונה מבלי שאלו נמסרו
לו  .מסקנה אפשרית אחת היא כי נאסר חיטאב
הוא שמסר לנציג סוכן ביטוח את פרטיו,
את תיאור התאונה המפורט בטופס
ההודעה ,וציין כי הוא זה שנהג ברכב.
יותר מכך ,עצם הגעת מר נאסר
חיטאב למשרדי סוכן הביטוח ,יש
בהם להוות תמיכה בגירסה שהוא
זה שנהג ברכב .ראיה מהותית
נוספת הינה עדותו של נציג סוכן
הביטוח ,שהעיד כי חיטאב לא
רק שלא הכחיש שהוא נהג ברכב,
אלא אף מסר לו את רישיון הנהיגה
שלו .חיזוק נוסף ניתן למצוא בכך שאין כל ראיה
כי עלי דחלה ,אשר טען שנהג ברכב ,היה נוכח
במקום התאונה :התובע לא ראה אותו והוא אף לא
החליף עמו פרטים לאחר התאונה ,וגם יתר העדים
לא הצליחו לתת גירסה אחידה לשאלה היכן היה
עלי דחלה בזמן התאונה .בית המשפט ציין ,כי
ההלכה המשפטית היא שכאשר צד אשר יכול היה
להביא ראיה מטעמו נמנע מלעשות כן ,הרי הדבר
מחזק את גירסת הצד שכנגד .בית המשפט הוסיף
כי קיימות סתירות בעדויות מטעם ח'אלד דחלה,
עומר דחלה ונסאר חיטאב.
לאור האמור ,קבע בית המשפט ,כי נאסר חיטאב
בהיותו הנהג ברכב ,אחראי למלוא הנזקים שנגרמו
כתוצאה מהתאונה ועל כן לא יחול הכיסוי הביטוחי
מטעם הראל.
עד מועד כתיבת שורות אלו ,לא ידוע אם הוגש
ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי הלשכה במחוז תל־אביב והמרכז
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איפה הכסף
חדשות הלשכה

סיפור הצלחה
תכנון פרישה -
חדש
כח
יפוי
אירועי הלשכה
גברת כהן קיבלה ייעוץ פנסיוני שהסתכל רק על הפנסיה – ולא על כלל נכסיה
המסלקה
הלשכה תוכל
רוזנפלד:
לרווחה
השתלמותעכשיו
לקוחה מודאגת שנושמת
סיפור על
מתקרב והקצבאות שמגיעות לה •
יובל ארנון

רון קשת

החל מתאריך  1.11.2015יכנס לתוקפו יפוי
הכח החדש ב/1ב .2ביפוי כח זה יש גם התייחסות
שם
גברת כהן,
פגשתי את
לביטוח פני
כביטוחים
עבודה
שנים כושר
מספרואובדן
ריסק
לפני
חודשים
בדוי .היא
פנסיוני.
מספרשיווק
פרשההליך
נמכרו אגב
עצמאים,לאשלא
הגדולות
מהחברות
התייחסותבאחת
כמו כןכןישמעבודתה
משכנתא ,והחל
לריסק
משפט
אמרה לי
לראשונה
2016נפגשנו
וכאשר
במשק,
לביטוחים
התייחסות
תהיה גם
מפברואר
במקום
בזיכרון:
שנחרט
עבדתיעבודה.
שנה כושר
"30ואובדן
הריסק
אצליבתחום
קולקטיבים
עבודה וקיבלתי משכורת .עכשיו כשאני צריכה
רשימת
בפורטלעושים את זה".
לקוחות יודעת איך
לעצמי – אני לא
לשלם
סוכן
כל
חייב
2017
יולי
חודש
עד
להזכירכם,
מסתבר שהיא כבר עברה מפגש עם מתכנן
הכח ב1
מסמך יפוי
להחתים את
שהיא
הוסבר לה
על שבהן
לקוחותיודקות
פגישה של 45
פרישה.
הפורטל
דרך
לקבל
ניתן
מוסדי
גוף
ב .2בכל
או
לפנסיה של  4,500שקלים לחודש .ומאחר
זכאית
עבורם
התקבלו
לא
שעדיין
הלקוחות
רשימת
את
שעל פי ההנחה של היועץ הפנסיוני שעמו נפגשה
סוכנים
ולהשלים את
מקוטלגתהכח,
מסמכי יפוי
לה,
המלאכה.הציע
ה"מסכנים" -
במחלקת
היא
לא
מלקוחותיהם,
לחלק
כח
יפוי
יעבירו
אשר לא
השתתפות כנה בצערה ,למשוך קופת גמל
תוך
ולראות את
שירות
השלמהלתת
צברהלהמשיך
יוכלו
שקל.
 150אלף
להם בסך
לפיצויים
בה
במערכות משרדיהם.
אלו
לקוחות
נתוני
שיהיה לה ממה לחיות.
הכח למעסיק,
שליפוי
יפורסם
הקרובים גם
הפיננסי,
התכנון
העבודה
בימים מתודת
על פי
הערות
לאור
גם
שינויים
מספר
שעבר
לאחר
מטרותיה ויעדי החיים שלה ,והסתבר
בדקתי את
בהתאם.
נעדכן
ואנו
הלשכה,
שהגברת צנועה ,וחיה מסכום חודשי של כ־ 12אלף
שקלים .בבדיקה מעמיקה יותר התברר שהגברת
הספיקה לצבור כ־ 1.5מיליון שקלים בקופות גמל,
ועוד כ־ 800אלף שקלים בניהול תיק .אם היועץ
הפנסיוני בעבודה היה שואל הוא היה יודע את זה,
מה שיש להניח היה מונע את ההמלצה למשוך את

ל

קישור
ליפוי הכח החדש

למרבית האתגרים
העומדים בפניה

במפגש בוקר
שנערך בשבוע
שעבר בהשתתפות
 80מסוכני מחוז
הצפון אמר יו"ר
המחוז ליאור
רוזנפלד לסוכנים
כי "הלשכה
מתמודדת בו
זמנית עם עשרות
מטלות ומשימות
ליאור רוזנפלד
שכ־ 90%מהן
מטופלות ע"י
מתנדבים .ללשכה יש הישגים רבים
בשנה ושמונה חודשים של קדנציה,
המשימות שלפנינו רבות וקשות ,אך
אני משוכנע שנוכל למרבית האתגרים
העומדים בפנינו" .במפגש בהשתתפות
קבוצת רימונים ,שעסק בהנעת עובדים
בסוכנויות ובמשרדי הסוכנים ,האזינו
קופת הגמל שצברה.
הסוכנים להרצאה מפי נורית רוזוליו
במצב סיעודי
שהוא
מתברר
ומה עם
בעלה?אירגונית ומעו"ד מיכל
פסיכולוגית
מפוליסות
לדינישקלים
כ־8,000
חודש
ומקבל מדי
עבודה .את
מומחית
אברהמי לוי
אורי את סך
הלשכה נחבר
התמונה .אם
משנה
ביטוח .זה
אתנשיא
מ"מ
כברחתם
המפגש
הסוכניםיחד עם
חששותהגענו -
למשפחה הזאת,
צפרירשיש
הסכומים
שהרגיע את
בחודש.
אלף שקלים
לאומי -
ביטוח
פעמיים
ההסדרים.
לכ־ 16חוק
בעקבות
התגמול
משינוי

הפנסיונית מחוז
תל אביב והמרכז

ביום ראשון הקרוב 23 ,באוגוסט ,יקיים מחוז
המסלקה
השתלמות
והמרכז
ממליץ לפדות
שלאשלהיה
שואל ,ודאי
אביבהיה
אםתלהיועץ
הרצאה
תכלול
ההשתלמות
הפנסיונית.
קופת גמל פטורה ממס למטרת מחיה שוטפת.
הפנסיונית
"המסלקה
אפשרויות תוך כדי
הסיפור -המעניין.
מתחיל
בנושאכאן רק
אבל
והזדמנויות" וכן רשמים של סוכני ביטוח
על דפי הבנק,
עברנו
החודשיות
ההוצאות
בדיקת
מהעבודה מול המסלקה .ההשתלמות
שקלים18לחודש
של מעל
תתקייםתשלום
וגילינו
 1,000המסגר
הלשכה ברחוב
במכללת
ההרשמה סיעוד
להם ביטוח
מסתבר שיש
.9:30-13:00
ביטוח.השעות
לחברתאביב ,בין
תל
מלאה .הביטוח.
את חברת
עקבתבעו
נסגרהולא
מקיומו
נוסף ,ששכחו
תפוסה
להשתלמות זו
פשוט ב־30
הנוספת
הוצאתי עבורה
להשתלמותלא
להירשםולאחר דיון
ניתן לחברה,
פניתי
מוגבל.
המקומות
מספר
באוגוסט
 .400אלף שקלים סכום חד פעמי ,ועוד 14
כמעט

אלף שקלים לחודש כאמור .אבל זה עוד לא נגמר.
בסיכון
יום כיף
לעובדה נוספת
לנוער מודעת
שהגברת לא היתה
מסתבר
הוועדה סיעודי
לבעלה כיסוי
קופת25חולים יש
במסגרת
באוגוסט ,תקיים
 ביוםשלישי ,ה־
קהילה יום
לאחרוקשרי
לפעילות
נוערסכום חד
לבניעוד
כיף לו
הצטרף
כחודשיים
נוסף.
בירושלים .הפעילות,
מפנימיות
בסיכון
אלף שקל.
של 132
פעמי
ישוינצר
הלקוחהמיכל
מצד הוועדה
שביוזמת יו"ר
תתקייםשעשינו
כאן ,שינוי
לסיכום,
בנמל תל אביב בשיתוף מחוז ת"א בראשות
הוודאות שהייתה
אי
את
עברה
היא
שלה.
בחיים
עמוס גואטה ובשיתוף "איתוראן" .
לה בפגישה הראשונה וכיום היא רגועה ,מסודרת
בצפוןוהבקרה
מערכת הליווי
ומנוהלת על ידי
כלכלית,
סופשבוע
סמינר
שלנו על הכספים שלה.
בסוף
כמתכנןמקיים
חיפה והצפון
מחוז
לקוחה מרוצה
סמינר לי
פרישה ,יש
מהצד שלי
השבוע של ה־ 18וה־ 19בספטמבר .הסמינר
מיליון שקלים.
במלוןכ־3
לניהולי
קיבלתי
ומעבר לכך
פסטורל
מובילים
לסוכנים
 מיועדבכפר בלום .הרשמה לסמינר דרך כנפי משק,
מיזם הפרישה לשכת סוכני הביטוח
טלפוןהוא מנהל
הכותב
.03-5656212

צפייה בכל שלבי ניהול ההצעה באונליין עד להפיכתה
לפוליסה פעילה:
■ צפייה במסמכים שהתקבלו
■ חוסרים בהצעה
■ דרישות חיתום ואישור תנאים
■ פרטי תפוקה
תמונת הצעות והפקות החדשה
עבורך ,לשירות לקוחותיך.
באוגוסט
20152015
באוגוסט
12 | 20
10| 8

b8381/10512

חדש במכלול שלי -
תמונת הצעות והפקות

הגלגול הבא

הלגליזציה של הקנאביס בארה"ב
מעניינת את חברות הביטוח
עד עתה התקשתה תעשיית המריחואנה לבטח את עצמה ,אבל השינויים בחקיקה במדינות שונות
בארה"ב משנים את התמונה לעומת זאת ענקית הביטוח לוידס מתעקשת לחכות לאישור הפדרלי
ג'ולי ווידForbes ,

ע

ביטוח?
תה
רו
ב

מב
טחים
מש
תמ

ברה המפוקפק של תעשיית המריחואנה הביטוח שלו הציע אפשרויות מועטות בלבד ואמר הביטוח מערך שלם של שאלות בתחום סגנון
מונע מחברות הביטוח להציע פוליסות לו שתעריפיו "גבוהים בהשוואה לחברות מחוץ החיים ,כולל האם השתמשו ,או נבדקו עם תוצאה
חיובית ,במריחואנה ,קוקאין ,הרואין או סמי הזיה
לתעשייה החדשה המתפתחת בחלק לתעשייה הזו".
עם זאת ,לדברי וייס האפשרויות הולכות אחרים" .מריחואנה עדיין נמצאת באותה רשימה
ממדינות ארה"ב בעקבות השינויים בחוק
והלגליזציה של המריחואנה" .קומץ קטן ,פה ושם" ,ומתרבות" .אנו רואים יותר ויותר חברות גדולות עם הסמים הקשים" ,היא אומרת ,ולא שואלים עליה
מתאר את המצב פול וארשואו ,מנכ"ל חברת ומוכרות נכנסות לשוק ,לאחר שראו שהאחרות בחלקים הנוגעים לסיגריות או אלכוהול.
גם שחקן גדול אחד ,לוידס מלונדון ,החליט שלא
 GreenRushמקליפורניה .חברת הטכנולוגיה עברו את הטבילה הראשונה בשלום" ,הוא אומר.
לחדש את הפוליסות בענף הזה עד שהמריחואנה
שלו עובדת עם יותר מ־ 50בתי מרקחת המספקים
תהפוך חוקית ברמה הפדרלית .הייתה זו מהלומה
מריחואנה רפואית ,ולדבריו רבים מהם אינם
ריחואנה :מה
ח
כואבת לעסקים רבים שהשתמשו בשירותי הביטוח
זוכים לכיסוי לו הם זקוקים.
ימ
שו
ב
של החברה.
וחברות
להשתנות,
אבל הדברים מתחילים
ש
ל
נראה שמבטחי בריאות מתייחסים לשימוש
לענף
בזהירות
להתקרב
הביטוח מתחילות
ח
במריחואנה באותו אופן בין אם הוא חוקי
נשיא
סגן
פינלי,
ג'רי
החדש .לדברי
תדירות
היסטוריה
ובין אם לאו .תדירות השימוש והליקויים
Munich
בחברת
חבויות
בכיר לחיתום
השימוש
רפואית
הם הדברים שמעניינים את חברות
 Reinsurance Americaספקיות
הביטוח יותר מכל ,כך לדברי ביל
ביטוח מתחילות לבחון את הענף,
מור ,סגן נשיא לחיתום ולבריאות
וכמה מהן "הראו נכונות לספק מגוון
בחברת  .Munich Reאם השימוש
רחב של כיסויים בתחום הביטוח
בריאות
גיל
הוא רפואי ,הוא אומר ,המבטח
הכללי (רכוש וחבויות רכוש)
בהווה
יתעניין ב"סכנות של המחלה
לגורמים בתעשיית המריחואנה -
שמצריכה את השימוש" .במקרה
אבל במחיר גבוה" .גורמי הסיכון
כזה" ,השימוש במריחואנה רפואית
הבולטים בתעשיית הקנאביס
הופך לטיפול ,ובתור שכזה הוא אינו
כוללים גניבה  -כיוון שעסקים
כה חשוב" ,הוא אומר.
רבים סוחרים בעיקר במזומן  -וכן
סקר שנערך באחרונה מספק תמונה
זיהום פוטנציאלי במקרה שהלקוח הוא
שלמה יותר .מבין חתמי ביטוח שנסקרו
מגדל/מעבד ,והשכנים מתלוננים.
באחרונה בכנס השנתי של התאחדות חברות
אדם וייס וספנסר יוניס הם מייסדיה של
e
הביטוח והשירותים הפיננסיים Association
חברת .Boulder Cannabis and Extracts
ות
Of
ה
ﬁc
ב
י
,(AHOU) of Home Office Underwriters
עיבודה
הם מעסיקים  60איש בגידול מריחואנה,
eU
טו
חו
nde
ה
שנערך בוושינגטון הבירה 43% ,מהמשיבים אמרו
מחזיקה
החברה
ומכירתה לחנויות בקולורדו.
שי
r w ri
רות י
ters) A
ם
ה
פ
י
שתדירות השימוש היא הגורם החשוב ביותר
ביטוחי
מעבידים,
אחריות
במגוון כיסויים ,לרבות
ננ ס יי ם H O
כשבאים להחתים משתמשי מריחואנה ,ואחריו
בריאות לצוות הניהולי וכיסוי מוצר .וייס מציין,
ישנה סיבה נוספת לכך שהמחירים עשויים ברשימה ההיסטוריה הרפואית של המשתמש (,)37%
שמחירי הביטוח שלו עשויים להיות גבוהים יותר
לעומת אלו של עסקים שאינם בתחום הקנאביס ,לרדת ,אומר יוניס" .המבטחים רואים חברות כמו הגיל ( )14%ומצב הבריאות בהווה (.)6%
 43%השיבו שעישון מריחואנה כרוך בסיכון רב
משום ש"לחברות הביטוח אין הרבה תחרות בענף שלנו ,הפועלות בצורה הולמת ואחראית ,והם
יכולים לאסוף נתונים אמיתיים ,ולכן הם זוכים יותר בהשוואה לצריכתה דרך מערכת העיכול,
הזה והן יכולות לגבות הרבה".
גרג וורם ,הבעלים של  Bondi Farmsבמדינת לתמונה אמינה יותר של הסיכונים האמיתיים בעוד ש־ 8%בלבד השיבו ששימוש דרך העיכול
מסוכן יותר .לרוב המבטחים היו פוליסות הנוגעות
וושינגטון ,מעסיק  14עובדים ,והשנה הוא מכר את שאליהם הם נכנסים" ,הוא אומר.
ועדיין ,הסטריאוטיפים הנושנים עומדים בעינם .למריחואנה ,ורבים מאלו שלא היו להם פוליסות
יבול המריחואנה הראשון שלו .הוא גילה גם שבעוד
שאינו נתקל בבעיות בהשגת כיסוי ביטוחי ,סוכן לינט אנדרסון ,פרמדיקית־בוחנת ,מציגה ללקוחות כאלה תכננו להוסיפן בקרוב.
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כנס אלמנטאר  2015באילת

תערוכת

ענתיקות

בכנס השנתי

כנס האלמנטאר ייערך השנה ב־ 9-12בנובמבר במסגרת הכנס יציג רפי הרשקוביץ את אוסף
המכוניות העתיקות הנדיר שלו בחלק האמנותי ישתתפו אדיר מילר ,יהודית רביץ ,עיברי
לידר וינחה הסטנדאפיסט דודו ארז לראשונה תוצע אלטרנטיבה זולה יותר של בתי מלון
לטובת הסוכנים ההרשמה לכנס תיפתח בימים הקרובים
מערכת "ביטוח ופיננסים"

א

חת האטרקציות בכנס אלמנטאר הקרוב,
שתקיים לשכת סוכני הביטוח באילת
ב־ 9-12בנובמבר  ,2015תהיה תערוכה
מרהיבה של מכוניות ישנות (ענתיקות) של
רב האמן רפי הרשקוביץ מאשדוד .התערוכה
תתקיים מחוץ לאחד מבתי המלון של הכנס,
ותכלול  10מכוניות ,בהן יגואר משנת ,1938
מרצדס ,פליימות' ,רולס רויס משנת  1927ועוד.
לדברי אריק (קיקה) ורדי ,יו"ר ועדת
סניפים ומחוזות ,שאחראי גם על אירועי
הלשכה ,התערוכה תתקיים במשך כל
ימי הכנס ותהיה פתוחה לקהל הרחב .את
פתיחת התערוכה ,בנוכחות רפי הרשקוביץ,
תלווה להקה קובנית שתנגן מוסיקה קובנית
נוסטלגית שמתאימה לרוח התערוכה .ורדי:
"בתערוכה של מכוניות ענתיקות דווקא,
שנראות נהדר אחרי השיפוץ הנפלא של רפי
הרשקוביץ ,יש אמירה :המכוניות האלו הן
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לדברי ורדי ,הכנס הפעם יתקיים
כמו סוכני הביטוח  -ותיקות מאוד,
בשישה בתי מלון" :אנחנו רוצים
אך גם טובות מאוד  -בטח לעומת
שגם הסוכנים הצעירים והחדשים
תעשיית האינסטנט של היום".
יבואו ,ולשם כך אפשרנו לראשונה
רפי הרשקוביץ הוא בעליו
גם לינה של שלושה בחדר ,במלון
של מוסך רלקס (סוכנות טויוטה)
המלך שלמה ,כדי להוזיל עלויות".
באשדוד .הוא מהנדס מכונות
בלשכת סוכני הביטוח מצפים
שנולד בברית המועצות ועלה
לישראל בשנת  .1974הוא תמיד נמשך אריק ורדי לבואם של יותר מ־ 1,500סוכנים לכנס
שיעסוק בנושאי הביטוח הכללי ,והם
למכוניות ישנות ,ובמקביל לעבודה
היומיומית החל לשפץ מכוניות קלאסיות יתארחו בבתי המלון דן אילת (בו יתקיימו
ומכוניות ישנות ונדירות ,שהוזנחו על ידי רוב ארועי הכנס) ,הרודס ,הילטון מלכת
בעליהן ,ואף הקים מוזיאון מאחורי המוסך שבא ,רויאל ביץ' ,רויאל גארדן וכאמור גם
באשדוד .הרשקוביץ מתייחס למכוניות כאמן שלמה המלך.
ורדי מבטיח עוד אטרקציות ,כמו למשל
המאוהב ביצירותיו  -הן מצוחצחות ,המנוע
שלהן מבריק ,והן נראות יותר טוב מהיום בו הסטנדאפיסט דודו ארז כמנחה ,אמנים כמו
יוצרו  -אבל הן לא נועדו למכירה .הכניסה אדיר מילר ,יהודית רביץ ,עברי לידר ועוד.
למוזיאון היא ללא תשלום ואפשרית בתיאום "אנחנו מנסים כל הזמן לשפר ולחדש" ,אומר
ורדי.
מראש  -ותקבלו גם כוס קפה חינם.

לפני סיום

ליצירת קשר office@rbmedia.co.il

 150איש בכנס טבריה
של לשכת סוכני הביטוח
ראש עיריית טבריה יוסי בן דוד ,ונשיא
לשכת סוכני הביטוח בישראל אריה
אברמוביץ ,היו אורחי הכבוד של כנס טבריה
שנערך במלון רימונים־גלי כנרת בטבריה.
לכנס הגיעו כ־ 120סוכנים ועוד  30אורחים,
חברי המועצה הארצית וההנהלה מכל רחבי
הארץ .את הכנס ארגן מיכה אדוני ,יו"ר סניף
טבריה גליל עמקים וחבר המועצה הארצית.
בן דוד גילה בקיאות רבה בענף הביטוח,
ובירך את מיכה אדוני היו"ר ואת הסוכנים
על ההחלטה לקיים את הכנס בטבריה .אריה
אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח,
המקפיד להגיע לכל כנס ,בירך את מיכה
אדוני ואת ליאור רוזנפלד ,והודה להם על
הנוכחות הגדולה של סוכנים ועל תכניו
המקצועיים של הכנס והדגיש את העבודה
הרבה שעושה הלשכה בראשותו להגנה על
הסוכן  -הן מול חברות הביטוח והן מול

הרגולציה ,כדי לחזק את מעמדו של הסוכן.
אדוני בירך את המשתתפים וציין לטובה
את השותפות עם סוכני המגזר שנענו
לבקשתו והגיעו בצורה מרשימה .עוד סיפר
על השינויים המהירים בענף ואת התובנה
שמי שלא יתאים עצמו למשתנים המהירים,
פשוט לא יהיה" .הר הכסף הנמצא בידי
הציבור ,הפיננסים ותוכניות החסכון ,כמו גם
מקצוע תכנון פרישה ,הם הדבר הבא בענף
הביטוח".
קובי ורדי ,חבר המועצה הארצית ,ציין
כי "מגיע שאפו ענק למיכה אדוני שלא
החסיר שום פרט" .ליאור רוזנפלד ,יו"ר מחוז
חיפה והצפון ,הדגיש בדבריו את חשיבותה
של הלשכה ופועלה למען הסוכן .רוזנפלד
מסר שמחוז הצפון הוא המחוז הגדול בלשכה
והפעיל ביותר וציין כי "היה כנס מעולה".
רונית מורגנשטרן

אדוני" .כנס מעולה"

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
למשרד ביטוח בפ"ת דרוש/ה פקיד/ה
לעבודה זמנית של כחצי שנה .בעל ידע
בהפקת דירות ורכב .ניסיון חובה.
משרה חלקית או מליאה.
office@oliver-ins.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה באשדוד
דרוש\ה בעל\ת רישיון פנסיוני לעבודה
משרדית בשכר קבוע .קורות חיים למייל:
jennyl@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח ברעננה דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח אלמנטרי למשרה מלאה .ניסיון
הפקה ושירות לקוח חובה .קורות חיים
למיילefrat@liadins.co.il :
לסוכנות ביטוח חיים ובריאות במתחם
הבורסה ברמת גן דרושה עובדת לעבודה
זמנית עקב יציאת הפקידה לחופשת
לידה .שעות העבודה ומס' הימים גמיש.
עדיפות לעבודה עם כלל חיים ובריאות.
לפרטים03-6005060 :
למיילmamashi@zahav.net.il :
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הצטרפו אלינו לחממת סוכני ביטוח חיים
של ביג גיא ביטוח ,בית חם והוגן ,תמיכה
ומנוע צמיחה מובטחים .למעוניינים
נא לפנות לטלפון052-2492453 :
לסוכנות ביטוח מובילה באזור נתב״ג
דרוש/ה פקיד/ה מקצועי/ת
בתחום האלמנטרי .טלפון ליצירת קשר
Nave@dolfin-ins.co.il | 050-6996801
לסוכנות ביטוח בחולון דרוש/ה
רפרנט/ית ביטוח חיים ופנסיה ,לטיפול
בקהל הלקוחות .חובה ניסיון של שלוש
שנים בהפקה וטיפול בביטוחי חיים
ופנסיה .עדיפות לבעל/ת רישיון פנסיוני.
קורות חיים יש לשלוח
למיילyuval@seiffer-ins.co.il :
למשרד ברעננה ,מנהלת תחום ביטוח
חיים ,פנסיה ,גמל למשרה מלאה.
נסיון חובה .קורות חיים
במיילyossiperelman1@gmail.com :
בטלפון ,054-4701994 :יוסי
סוכנות ביטוח שעוסקת בתחום הפנסיוני
קולטת סוכן ביטוח בתחילת דרכו
לעבודה באזור באר שבע והדרום בפלח
שוק יחודי .התחייבות להגיע להכנסה
גבוהה תוך שנה .קורות חיים יש לשלוח
למיילyacobid@zahav.net.il :

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר
מוצרי ביטוח בענף זה? סוכנות לביטוח
מקצוענית מציעה לך שת"פ .נא לפנות
במיילincox68@gmail.com :
סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ"
רוכשת תיקי ביטוח מסוכנים המעוניינים
לפרוש .תהליך הפרישה והרכישה
מותאמים לצרכי הסוכן.
נא לפנות לנורית בטלפון073-2366666 :
למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א.
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות.
לפרטיםdani@gsr.co.il :
סוכנות ביטוח מהמרכז מציעה לסוכנים
המעוניינים לפרוש מהענף לחשב מסלול
מחדש :שת"פ בתנאים מעולים ,רכישת
התיק ,מיזוג ואפשרות להמשך פעילות
בסוכנות .הצעות הולמות ותנאים מעולים,
אמינות ומקצועיות .לפרטים:
איציק ,054-2240454 :סודיות מובטחת.

סוכנים צעירים ודינאמים מוזמנים
להצטרף למיזם מצליח .סוכנות ביטוח
בה כולנו באמת שותפים!!!
כולנו נהנים מהסכמים הוגנים,
יתרון הגודל ובאופן שווה!!!
לפרטים :רועי ,052-4512005
יוסי 054-4701994

השכרה ושכירות משנה
דרושים שוכרים למשרדים בבית לשכות
המסחר ת"א ,רח' החשמונאים :84
משרד אחד בשטח של  200מ"ר,
והשני  -בשטח של  20מ"ר.
לפרטים ניתן לפנות052-3648475 :
להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח
בפ"ת .המוקד מרוהט ומאובזר בכיסאות,
שולחנות ,טלפונים .המקום בנוי
כ open space-וכולל עמדת אחמ"ש
וחדר מנהל .המחיר פיקס  -כולל חשמל,
ארנונה ,מים.
לפרטים מאיר052-2528422 :
ובמיילmeir@ofir-insurance.co.il :

