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המפקחת  מסתבכת

"לא מקשיבה וחוטפת בג"צים"

 חסר תקדים: 10 בג"צים עומדים 
נגד סלינגר

ההסתדרות הרפואית והתאחדות משרדי הנסיעות הם רק שני גופים שאחראיים למספר חסר 
התקדים של הבג"צים שעומדים נגד סלינגר  רשימת הבג"צים, מטרותיהם והסטטוס שלהם

רונית מורגנשטרן
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עשרה בג"צים נגד המפקחת

סוכני נסיעות1

        המסלקה )שניים(

פוליסת בריאות אחידה

ביטוחים סיעודיים

אפליית חוסכים בקופות הגמל

ד"ר וולף והמנתחים הפלסטיים

ההסתדרות הרפואית בישראל

ביטוח חובה

    קרן ברירת מחדל

3־2
4
5
6
7
8
9
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וחצי  שנה  בתוך  שהוגשו  בג"צים 
על ידי גופים שונים במשק תלויים 
שוק  על  הממונה  נגד  ועומדים 
דורית סלינגר. מדובר  ההון, הביטוח והחיסכון, 
זה,  גוף  נגד  עתירות  של  תקדים  חסר  במספר 
ואולי נגד רגולטור בכלל. "היא לא מקשיבה אז 
היא חוטפת בג"צים", אומר בכיר בענף הביטוח. 
"הגיע הזמן שהמפקחת תצא מהפוזיציה של אני 
ולמידה  נכונות להקשבה  עוד. עם קצת  ואפסי 

היא הייתה נמנעת ממרבית הבג"צים נגדה".

בג"צ סוכני הנסיעות 
משרדי  התאחדות  בידי   2014 בשנת  הוגש 
הנסיעות ויועצי התיירות בישראל. מטרתו היא 
לאפשר לסוכני הנסיעות למכור ביטוח נסיעות 
פרסמה  הביטוח  על  שהמפקחת  לאחר  לחו"ל 
חוזר שמנע מהם לפעול בהסכמי התקשרות עם 

חברות הביטוח להמשך ביטוח נסיעות לחו"ל.
סטטוס: בית המשפט העליון שלח את הצדדים 
להתפשר ולהגיע להבנות בנוגע לחוזר. כפועל 
על  המפקחת  פרסמה  העליון,  מדרישת  יוצא 
יהיה  ניתן  לפיה  מרוככת  חוזר  טיוטת  הביטוח 
סוכני  ידי  על  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  למכור 
נסיעות, בכפוף לכך שהפוליסות יהיו לתקופה 
של עד 30 יום ולא יידרש חיתום רפואי ביחס 
ביקשה  ביטוח  סוכני  לשכת  לביטוח.  למועמד 
להצטרף כצד להליך על מנת להביע את דעתה. 
בשלב  בעניין.  החלטה  נתן  טרם  המשפט  בית 
על  המשפט  בית  את  לעדכן  הצדדים  על  זה, 
חודש מאי  סוף  התקדמות המגעים לפשרה עד 

.2016

בג"צ המסלקה 1
סוכני  לשכת  ידי  על   2015 בשנת  הוגש 
ביטוח. הבג"צ הוגש במטרה להורות למפקחת 
להבהיר לחברות הביטוח כי הן יכולות להמשיך 
למסור את דוחות הפרודוקציה שניתנו לסוכני 

גם  עלות,  ללא   2015 שנת  סוף  עד  הביטוח, 
לאחר מועד כניסת חוזר חובת שימוש במסלקה 

לתוקפו.
בית  טענות.  כתבי  הגישו  הצדדים  סטטוס: 
 .2016 בדצמבר  לדיון  התיק  את  קבע  המשפט 

בקשה להקדמת מועד הדיון נדחתה.

בג"צ פוליסת בריאות אחידה
יו”ר  אייזיק,  שלמה  בידי   2016 בשנת  הוגש 
ובעלי “יונט”. הבג"צ הוגש במטרה לעצור את 
 – הבריאות  בביטוחי  לתוקף  הרפורמה  כניסת 
פגיעה  היא  העילה  אחידה.  בריאות  פוליסת 
מעוניינים  אשר  האזרחים  של  הבחירה  בחופש 

לרכוש ביטוח בריאות על פי שיקול דעתם.

טענות.  כתבי  הגישו  הצדדים  סטטוס: 
בתיק  הדיון  מועד  את  קבע  המשפט  בית 

בספטמבר.

בג"צ המסלקה 2
מטרת  הלשכה.  ידי  על   2016 בשנת  הוגש 
את  לעצור  למפקחת  להורות  היא  הבג"צ 
פעילות המסלקה ואת החובה של סוכני הביטוח 
להשתמש במסלקה עד לסיום בדיקתה וקבלת 
מסוגלת  המסלקה  כי  המלמדת  דעת  חוות 

לתפקד באופן תקין ושלם.
על המפקחת להגיב עד ל־19 במאי  סטטוס: 

צו  ליתן  ההחלטה  לגבי  מקדמית  ובה  ג ת
ביניים.
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המפקחת  מסתבכת



"עם נכונות להקשבה הייתה נמנעת ממרבית הבג"צים"

המכלול שלי
עבורך, להמשך שנים של צמיחה תמונת
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תמונת
לקוח ריסק בקליק תמונת

עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

אל
הר

דיו
טו
ס

בג"צ הביטוחים הסיעודיים
בשנת  לזקן"  כן  "עמותת  ידי  על  הוגש 
להורות  התבקש  המשפט  בית   .2015
למפקחת לחייב את חברות הביטוח להמשיך 
את הביטוחים הסיעודיים הקולקטיבים עד 
סוף שנת 2015 – המועד עד אליו החליטה 
הממונה כי מותר לחדש ביטוחים סיעודיים 
כי  העותרים  ביקשו  בנוסף  קולקטיבים. 
המפקחת תפעל למציאת פתרון למבוטחים 
סיעוד  בביטוח  מבוטחים  שהיו  ומי 
אחריות  תיקח  שהמדינה  בדרך  קולקטיבי, 
לכל  ותאפשר  הממונה  של  הכשלים  על 
מבוטחים  להיות  לשעבר  ומבוטח  מבוטח 
גם בהמשך בסכום שלא יעלה על פעמיים 
כי  דורשים  העותרים  ששילמו.  הסכום 

ההפרשים ימומנו על ידי המדינה.
על  החדשות,  התקנות  עקב  סטטוס: 
היה להגיש עתירה מתוקנת עד  העותרים 

ה־11 באפריל. 

בג"צ נגד אפליית חוסכים 
בקופות הגמל

בתי  איגוד  בידי   2014 בשנת  הוגש 
מדינת  על  החוסכים.  ופורום  ההשקעות 
מיועדות  חוב  איגרות  להנפיק  ישראל 
מסוג "ערד" לעמיתי קופות הגמל בדומה 

בעתירה  החדשות.  הפנסיה  קרנות  לעמיתי 
נאמר כי מדינת ישראל מפלה לרעה את קופות 
הפנסיה  קרנות  מול  אל  עמיתיהן,  ואת  הגמל 
ועמיתיהן, בכל הנוגע לסובסידיה שהיא מעניקה 
לקרנות הפנסיה ועמיתיהן, בדמות איגרות חוב 
בחוות  העותרים  הצטיידו  זה  בבג"צ  מיועדות. 
על  המפקח  לשעבר  שביט,  מאיר  של  דעתו 
יו"ר התאחדות החברות לביטוח  הביטוח והיום 

חיים ואיגוד חברות הביטוח. 
סטטוס: תוגש תגובה עד ה־3 במאי.

בג"צ ד"ר וולף והמנתחים 
הפלסטיים

כירורגים  ארבעה  בידי   2016 בשנת  הוגש 
את  להחריג  היא  מטרתו  בכירים.  פלסטיים 
הניתוחים הפלסטיים מהתקנה בחוק ההסדרים 
הקובעת כי המטופל ישלם למנתח רק דרך בית 
החולים פרטי. הרופאים הפלסטיקאים טוענים 
כי אין מקום להחיל את חוק ההסדרים עליהם  
לא  שלרוב  רפואיים  טיפולים  על  מדובר  וכי 
מכוסים בביטוחים המשלימים ולכן אין מקום 

להתערבות המדינה בנושא של רפואה 
פרטית ספציפית זו שאינה כלולה בסל.

סטטוס: הוגש רק לפני חודש.

בג"צ ההסתדרות 
הרפואית בישראל

ההסתדרות  בידי   2016 בשנת  הוגש 
לכל  מתנגדת  הר"י  )הר”י(.  הרפואית 
אשר  ההסדרים  בחוק  הבריאות  פרק 
בסוף שנת 2015 במטרה  נכנס לתוקפו 
לעצור את השתוללות המחירים ברפואה 
רפואי  שירות  מחירי  וקביעת  הפרטית 

גבוהים.
עם  יאוחד  הנראה  ככל  חדש.  סטטוס: 

בג"צ הפלסטיקאים.

בג"צ ביטוח חובה
איגוד  ידי  על   2016 בשנת  הוגש 
ומאגר  המפקחת  נגד  הביטוח  חברות 
הפול. העותרים מתנגדים לסעיף בחוזר 
המאוחד הדן בנושא תעריף ביטוח חובה 
וקובע, כי התעריפים של חברות הביטוח 

לא יעלו על 90% מתעריף הפול.
סטטוס: התיק נסגר. העתירה התקבלה, 
והסעיף נמחק בנימוק של העדר סמכות 

של המפקחת בקביעתו.
בג"צ קרן ברירת מחדל

מובעת  בעתירה  באפריל.  ב־21  ביום  הוגש 
ברירת  קרן  לחוזר  הביטוח  חברות  התנגדות 

מחדל והתנאים הקבועים בו.
סטטוס: העתירה תקבע לדיון עד ל־22 ביוני. 
לפרסם  הביטוח  על  למפקחת  יותר  לא  אז  עד 
ולא את שיעור דמי  הזוכות  זהות הקרנות  את 
קרנות  בגין  לגבות  מתכוונת  הן  אותו  הניהול 

אלו. 
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ניצחון  בבג"צ

על ב האוסר  צו  )ב'(  השבוע  הוציא  ג"צ 
סלינגר,  דורית  הביטוח,  על  המפקחת 
שזכו  הפנסיה  קרנות  שמות  את  לפרסם 
שיקיים  לדיון  עד  המחדל  ברירת  קרן  של  במכרז 
בית המשפט ב־22 ביוני. הצו ניתן בעקבות עתירת 
התאחדות החברות לביטוח חיים, שהתנגדו למהלך. 
חורגת  "הרפורמה  כי,  היתר  בין  טענו  החברות 
באופן קיצוני ממתחם הסבירות, והיא פוגעת פגיעה 
קשה ובלתי מידתית בזכות הקניין, בחופש החוזים 
ובחופש העיסוק של הגופים המוסדיים, כמו גם של 

המעסיקים והעובדים". 
סלינגר  נגד  הביטוח  לחברות  שני  ניצחון  זהו 
כאשר לפני שבועיים אסר בג"צ על האוצר לדרוש 
מאלו  נמוכים  תעריפים  להציע  הביטוח  מחברות 
עתרו  הביטוח  חברות  מ־2017.  החל  הפול  של 
רכב  ביטוח  תעריפי  הוזלת  רפורמת  נגד  לבג"צ 

חובה אותה הובילה המפקחת. 

רעידת אדמה 
אלקס  הדין  עורכי  באמצעות  שהוגשה  בעתירה 
ש.  ממשרד  זמיר,  ונועם  ורטהים  גיא  הרטמן, 
"רעידת  מהווה  הרפורמה  כי  נטען  ושות',  הורוביץ 
מהיסוד  "המשנה  הפנסיוני  הביטוח  בתחום  אדמה" 
עד  רבות  שנים  במשך  ששרר  המשפטי  המצב  את 
המיידיות  ההשפעות  שלצד  החוזר,  הוצאת  לערב 
שלה, שחלקן כבר מורגשות היטב בענף, קיים עדיין 

חוסר ודאות עצום באשר להשלכותיה".
האוצר,  שר  של  יוזמה  היא  המחדל  ברירת  קרן 
בקרן  מדובר  הביטוח.  על  והמפקחת  כחלון  משה 
פנסיה בעלת דמי ניהול נמוכים, שתיבחר במכרז 
לאחרונה  החליטו  באוצר  האוצר.  משרד  ידי  על 
את  יציעו  אשר  גופים  שני  לפחות  ייבחרו  כי 

דמי הניהול הנמוכים ביותר, והם יוגדרו כקרנות 
שנים.  שלוש  של  לתקופה  הנבחרות  הפנסיה 
להטבה  זכאים  יהיו  לקרנות  המצטרפים  עובדים 
ממועד  שנים   10 של  תקופה  למשך  ניהול  בדמי 
היא  הקרן  שמטרת  טענו,  באוצר  הצטרפותם. 
על  כיום  הנשלט  חדשים לשוק,  להכניס שחקנים 

ידי 5 קרנות בלבד.
חברות הביטוח חוששות כי הקמת קרן שכזו תפגע 
הגדולה  הקרן  מנהלות.  הן  אותן  הפנסיה  בקרנות 
ביותר היא של מנורה מבטחים, המחזיקה בנתח שוק 
של 34.8% בתחום הפנסיה ומנהלת כ־77 מיליארד 
שקל לכמיליון עמיתים. "אנחנו מכבדים את החלטת 
בית המשפט אבל אנחנו בטוחים שנצליח לשכנע את 
השופטים כי במדינת ישראל אין מקום לניצול של 
האוצר  שר  אמר  מאוגדים",  ובלתי  חלשים  עובדים 

בתגובה להחלטת בג"צ.

בג"צ אסר לפרסם הזוכים במכרז 
קרן ברירת המחדל

פרסום שמות קרנות הפנסיה שזכו במרכז קרן ברירת המחדל ידחה עד לדיון 
שיערך ביוני ‰ זהו ניצחון שני לחברות הביטוח נגד המפקחת 

רונית מורגנשטרן 

מאחלים עבודה קלה ונעימה!

אתם מוזמנים ליהנות מחווית גלישה משופרת ויעילה:

  חיווי רחב יותר של סטטוס לידים.
  סינון וחיפוש יעיל יותר של לידים.

  אזור חדשות ועדכוני חברה.
 תצוגת לידים מפורטת יותר ואפשרויות חיתוך  

   מידע מתקדמות יותר.

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ.
החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ.
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איפה  המפקחת?

אברמוביץ מוחה על ההתעלמות 
ממעשיה של ביטוח ישיר

במשך כל תקופת הסערה סביב קמפיין "שוקה" לא נשמע קולה של המפקחת 
ושל קודמיה ‰ נשיא הלשכה במכתב לסלינגר: "הייתכן שהפיכת סוכן הביטוח 

לדמות נלעגת ומיותרת הוא עניין שלרגולטור אין עמדה לגביו?"

רונית מורגנשטרן

לשכת סוכני הביטוח הגישה בקשה 
לביזיון בית המשפט

ביטוח ישיר לא ויתרה על קמפיין שוקה, והעלתה אותו מחדש לאחר שהסירה ממנו שורות בודדות ‰ 
"חזרתה של מזכירתו של שוקה אל מסך הטלוויזיה מוליכה לרושם כאילו צו המניעה עוכב"

הביטוח, ה על  המפקחת  של  התעלמות 
דורית סלינגר, מפסק הדין נגד קמפיין 
בלשכת  בשקט  עוברת  לא  "שוקה" 
סוכני ביטוח. נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ, 
אותה  ותקף  חריף  במכתב  המפקחת  אל  פנה 
ישיר  ביטוח  מהתנהלות  התעלמותה  על 
שעולה  כפי  הטעייתם,  תוך  הצרכנים  כלפי 
מפסק הדין. במכתבו תקף גם את קודמיה על 

התעלמותם על אף פניות הלשכה אליהם. 
"אני מבקש להביע את מחאתי על התעלמות 
הרגולטור ממעשיה המקוממים של ביטוח ישיר 
במסגרת קמפיין 'שוקה', וזאת חרף פניות שלי 
לא פעם", כתב נשיא הלשכה. "משום מה, לא 
ראה לנכון איש ממשרדך לפעול נגד הקמפיין 
או לזהות את פגיעתו הברורה בסוכני הביטוח, 
הציבורי.  ובאינטרס  ידיך,  על  המפוקחים 
הייתכן שהפיכת סוכן הביטוח לדמות נלעגת 
עמדה  אין  שלרגולטור  עניין  הוא  ומיותרת 
לגביו? שתיקת המפקח בלטה בחסרונה בשטח 
כמו גם הטיפול הרך בתלונות שכלל תשובות 
לקוניות ולא מנומקות. האם המפקח היה עובר 
לפיו  הביטוח  סוכני  של  קמפיין  על  בשתיקה 

ישיר עלול  ביטוח  רכבו אצל  מי שמבטח את 
למצוא עצמו מול חברה בפשיטת רגל?"

הנחות פיקטיביות
אברמוביץ קובע במכתבו כי בפסק הדין של 
המצב  מתואר  אביב  בתל  המחוזי  משפט  בית 
הנחות  מוצגות  בו  הביטוח,  בשוק  העגום 
פיקטיביות אשר אין מתקיימות כלל. "חברת 
חדשים  לצרכנים  ומציגה  הציגה  ישיר  ביטוח 
חודש,  מדי  הנחה  להם  מציעה  היא  בו  מצג 

מחיר  בעוד  מתנה',  'חודש  או  משתנה  באחוז 
ואינו  כלל  מפורסם  אינו  לפוליסה  המחירון 
מוצע  "בפועל  הלשכה.  נשיא  כותב  מעשי", 

אותו מחיר מידי חודש".
השוק,  למחירי  בהשוואה  אברמוביץ,  לדברי 
הנחה  באמת  אינה  "ההנחה"  כי  להבחין  ניתן 
הלקוחות  לשלם  אמורים  אשר  והתשלום 
בפועל זהה לתשלום לאחר מתן ההנחה לרבות 
חודש "המתנה". מצג שווא זה גורם להטעיית 
הצרכנים באופן בוטה.  "חוק הגנת הצרכן אינו 
חל בתחום הביטוח", מודה אברמוביץ. "אולם 
מכולת  חנות  על  שנאסר  שמה  סביר  זה  אין 
יותר  הצרכן,  הטעיית  במישור  שכונתית 
חוק  הוראות  היעדר  בשל  רק  ביטוח  לחברת 

זהה בלשונה". 
בנוסף, אומר נשיא הלשכה כי בית המשפט 
קבע בפסק דינו כי ראוי שהרגולטור יבחן האם 
אין מקום לשפר בנושא זה לטובת הצרכן. “אחד 
לצרכן  לדאוג  הוא  הרגולטור  של  מתפקידיו 
המסחריות  החברות  של  העבודה  את  ולשפר 
עליהן הוא מפקח מולו וניתן לטפל בעניין על 

ידי איסור הצגת הנחות פיקטיביות".

יש ש כי  הקביעה  לאחר  בועיים 
"שוקה",  קמפיין  את  להסיר 
תשדיר  את  מחדש  העלתה  החברה 
כהן.  שני  השחקנית  של  בכיכובה  הפרסומת 
הקמפיין  של  המחודשת  לעלייה  בתגובה 
המצונזר )ממנו הוסרו מילים בודדות(, הגישה 
עו"ד  באמצעות  ביטוח,  סוכני  לשכת  השבוע 
ואכיפת  משפט  בית  לביזיון  בקשה  גורן,  ניר 
פסק הדין המורה על הסרת הקמפיין. השופט 
בתוך  להגיב  ישיר  לביטוח  הורה  בכר  אליהו 
10 ימים על בקשת הביזיון והודיע כי ייתן את 

החלטתו חמישה ימים לאחר מכן. 

אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית  בבקשה 
בית  פסיקת  בהפרת  מדובר  כי  הלשכה  טוענת 
המסרים  אותם  את  כולל  הסרטון  וכי  המשפט, 
ובכלל את המסר  שנמצאו אסורים בפסק הדין, 
להוזלת  יביא  מהתמונה  הסוכן  סילוק  לפיו 
מגיעות  הטענות  ישירה.  בהתקשרות  עלויות 
גרסה  ישיר  ביטוח  שהעלתה  לאחר  כאמור 
במסגרתו  המלך",  "שלמה  סרטון  של  חדשה 
ומבצע  מיותר,  הסוכן  כי  "המלך"  אומר  עדיין 
החלק  הוסר  מהסיומת  שלו.  ראוותני  "סילוק" 
המציע "להפסיק לממן סוכן", שנאסר בפסק הדין 
אל  שוקה  של  מזכירתו  של  "חזרתה  במפורש. 

מסך הטלוויזיה, יחד עם הציטוטים הללו יוצרים 
לרושם  שמוליך  הצופים  בקרב  בלבול  בעליל 
כאילו צו המניעה עוכב, שלא לומר בוטל", נכתב 

בנימוקי לשכת סוכני ביטוח לבקשה. 
שהופקו  בסרטונים  מדובר  הלשכה  לטענת 
וכוללים  הדין  פסק  מתן  לפני  גם  ושודרו 
ידי  על  והוסברו  שפוענחו  מסרים,  אותם  את 
ונמצאו אסורים בפסק הדין.  העדה המומחית, 
נמשך  "שוקה"  קמפיין  כי  בבקשה  נכתב  עוד 
ישיר,  ביטוח  טיוב של  היו  ובערוץ  בפייסבוק 
על אף דרישת לשכת סוכני ביטוח להסרתם. 
רונית מורגנשטרן

"שתיקת המפקח בלטה בחסרונה"
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סערת  שוקה

הציבור ת בעיני  הביטוח  סוכני  דמית 
הדין  פסק  בעקבות  לטובה  השתנתה 
"שוקה".  קמפיין  הפסקת  על  שהורה 
כמו כן, הציבור ביקורתי יותר כלפי הקמפיין 
שביצעה  ממחקר  עולה  כך  ישיר.  ביטוח  של 
ומחקר  בניטור  המתמחה   –  Buzzilla חברת 
שיווק  "מנהלי  קבוצת  עבור  חברתי,  שיח 

מצייצים".
דיונים  כ־100  של  שיח  על  התבסס  המחקר 
ברחבי הרשת בחודשים ינואר עד מרס, לפני 
באפריל(  )מה־10  הפסיקה  ובשבוע  הפסיקה, 

שבו זינק מספר הדיונים בנושא ל־450.
על פי הממצאים, פחת הרגש השלילי כלפי 
בנוסף,  התחזק.  החיובי  והרגש  הביטוח  סוכני 
הסנטימנט  את  הסוכנים  קיבלו  לראשונה 
"חיובי מאוד" לאחר פסיקת בית המשפט נגד 

קמפיין שוקה.

עוד נמצא במחקר, כי הפסיקה יצרה תחושה 
כסקטור.  הביטוח  לסוכני  "שיימינג"  שנעשה 
כתוצאה מכך נחלצו סוכנים ולקוחות מרוצים, 
לתמיכה  לשיימינג,  עקרונית  מתנגדים  ואף 
המפרגן של  השיח  השיימינג.  ולהוקעת  בהם, 
מאוד".  ה"חיובי  לשיח  הביא  הללו  הלקוחות 
כלפי  הסנטימנט  על  גם  השליך  זה  שינוי 

הפרסומת.

עלייה במעורבות

התפיסה כלפי ביטוח ישיר )9 מיליון( נותרה 
ל־   מעל  ברובה.  ושלילית  שינוי  ללא  כמעט 
75% מהנדגמים התייחסו לחברה באופן שלילי 
שינוי  היה  הפסיקה  לאחר  הפסיקה.  לפני  גם 

של אחוזים בודדים, שאינו מובהק. 
באופן  השתנה  לפרסומת  היחס  זאת,  לעומת 

בשיח  משמעותית  עלייה  נרשמה  מהותי. 
עלייה  עם  יחד  הפסיקה,  לאחר  הקמפיין  על 
 4 פי  עצמו  את  הכפיל  השיח   – במעורבות 
נרשם  כן  כמו  קודמת.  לתקופה  בהשוואה 
לפני  הפרסומת.  בתפיסת  משמעותי  שינוי 
הפסיקה השיח כלפי הפרסומת היה חיובי ברובו 
ההומוריסטית.  הפרסומת  את  חיבבו  ורבים 
להתייחס  התחילו  המשפט  בית  פסיקת  לאחר 
עלה  מכך  וכתוצאה  כפוגענית  לפרסומת 
והפך  כלפיה  השלילי  הסנטימנט  משמעותית 

למרבית השיח.
הדעות ביחס לפסילת הפרסומת היו חלוקות. 
למרות האהדה לסדרת הפרסומות, 53% תמכו 
המחקר,  ממצאי  פי  על  הפרסומת.  בהורדת 
אין סיבה גורפת להתנגדות להורדת הקמפיין 
לסיבה  בשיעורה  שקולה  לפרסומת  והחיבה 
לשכת  של  "המהלך  הביטוי.  מחופש  הנובעת 
של  תדמיתם  את  ושיפר  צלח  ביטוח  סוכני 
לגבי  בתפיסה  שינוי  יצירת  תוך  הסוכנים, 
מרב  מסכמת  ישיר",  ביטוח  של  הפרסומת 
ב־ ומחקר  אסטרטגיה  סמנכ"ל  בורנשטיין, 
הפרסומת  בהורדת  "התמיכה   .Buzzilla
היא פועל יוצא של גל ההתנגדות לשיימינג. 
המסר של לשכת סוכני הביטוח ומינוף הוקעת 
השיימינג הביאו להזדהות עם סקטור הסוכנים 
החיובית  להתייחסות  פורייה  קרקע  ומתן 

לפסיקת בית המשפט".

53% מהציבור בעד הורדת 
פרסומת "שוקה"

בשיח הציבורי על סוכן הביטוח נרשם מהפך בעקבות פסילת קמפיין "שוקה" 
‰ הציבור אוהד יותר את הסוכנים וביקורתי יותר כלפי הפרסומת

רונית מורגנשטרן

13%

87%

53%

47%

סנטימנט כלפי הפרסומת

אחרי פסיקת ביהמ"שלפני פסיקת ביהמ"ש

 שלילי  
 חיובי

35%

13%

39%

13%

11%

44%

20%

20%
5%

סנטימנט כלפי סוכני הביטוח

אחרי פסיקת ביהמ"שלפני פסיקת ביהמ"ש

 חיובי מאוד   חיובי   מאוזן   שלילי   שלילי מאוד

Buzzilla :מקור
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ביטוח  רכב  

 המכוניות האוטונומיות לא יהרגו 
את תעשיית הרכב

גם אם מכוניות אוטונומיות יפחיתו את תאונות הדרכים בכביש, תעשיית הביטוח עדיין תצטרך 
להתמודד עם באגים במערכות ולהציע פתרונות נוספים לשוק המשתנה

פטריק לין, פורבס

שהן כ חושבות  רכב  חברות  מה 
מהאסונות  להיפטר  יכולות 
אוטונומית  נהיגה  דרך  בכביש 
אם  ברכב.  אחרים  בטיחות  ומאפייני 
לכלי  ביטוח  שנצטרך  למה  יצליחו, 
הרכב שלנו, להוציא ביטוח נגד גניבה? 

ההגנה  קו  לרוב  היא  הביטוח  תעשיית 
למעשה,  סיכונים.  מפני  בהגנה  האחרון 
הבדיקה  את  לנו  מעניקים  מבטחים 
לתוכניות  החיונית  המציאותית 
הן  כמה  עד  משנה  לא  המבוטחים, 
פופולריות כמו המכוניות האוטונומיות. 
הגיונית  תישמע  לא  התוכנית  אם 
הסיכונים  תיפול.  אולי  היא  למבטחים, 

ידועים, מאחר  אינם  רובוטיות  לגבי מכוניות 
ואין לנו עדיין מספיק ניסיון איתן. בינתיים, 
בה  מהמהירות  מודאגת  הביטוח  תעשיית 

מתבצעת ההתפתחות הטכנולוגית בנושא.

מודל אלטרנטיבי
המאפיינים החדשים של המכוניות מאפשרים 
להגיד לנהג אם הוא ישנוני ומה המהירות שלו. 
זרם מידע בזמן אמת יכול לשנות את המודל 
למשל,  כך  השנתיות.  הפרמיות  של  המיושן 
במקרה של נהיגה בשכרות או במהירות גבוהה, 
אוטומטית  תעלה  והפרמיה  זאת  יזהה  הרכב 
אלטרנטיבי  ביטוח  מודל  כך,  הרגע.  באותו 
יוכל להיות גבייה עבור סיכונים קטנים כאלו, 

ואף תשלומים לפי שעה או ק”מ. 
ביטוחית  התערבות  להציע  בעייתי  האם 

כאשר התוצאה ידועה? הרי שוק הביטוח קיים 
אסון  האם  יודע  באמת  לא  אחד  ואף  מאחר 
יתרחש או לא. אם המבטחים יודעים הכל על 
הסיכונים שעומדים בפני המבוטח, לא הגיוני 
ואין  במקרה  )למשל  הכל  על  אותו  לחייב 
מסוים(.  ביום  בתאונה  מעורב  שיהיה  סיכוי 
בעולם אוטופי בו יש את כל הידע והצפי לגבי 
יהיו  היחידות  המוצדקות  הפוליסות  תאונות, 
עבור אלו שבטוח יהיו מעורבים בתאונה, ועל 
התאונה.  עלות  בגובה  להיות  שלהן  המחיר 
סיבה  שום  אין  יותר,  יעלו  פרמיות  אם  לכן, 

כלכלית עבור נהגים לקנות את הביטוח. 
מכיוונם של אלגוריתמים.  מגיע  נוסף  איום 
יהיה זה נס אם לא יופיעו באג או תוצאה לא 
האוטונומית.  המכונית  של  בתוכנות  צפויה 
כתוצאה  מכוניות  של  ספורות  התנגשויות 

מטעויות בתוכנה אולי לא יהיו קטלניות 
אך  האוטונומיות,  המכוניות  לתעשיית 
יהיו מחוברות אחת  אם המכוניות האלו 
לשנייה או לתשתיות תקשורת – בעיה 
המערכת  את  להפיל  יכולה  מערכתית 
לעשות  יוכלו  האקרים  גם  ברגע.  כולה 
כאשר  סייבר,  בהתקפות  בקלות  זאת 

המבטחים והיצרנים ישלמו על כך. 

לא מאוחר מדי
אוטונומית  נהיגה  דבר,  של  בסופו 
נהיגה  כמו  רבים,  דברים  לשנות  צפויה 
מכלי  ניכר  אחוז  שמהוות  במשאיות 
הביטוח  תעשיית  גם  בכבישים.  הרכב 
הוא  שינוי  לפעמים  בהתאם.  דברים  תשנה 
מחיר  לכך  יש  לפעמים  אבל  וטוב,  חיוני 
צפויות  להיות  צריכות  האלו  העלויות  גבוה. 

ומנוהלות כדי להפחית את הנזק מהשינוי. 
המדיניות  ולקובעי  למבטחים  לסייע  כדי 
והסיכונים,  היכולות  את  יותר  טוב  להבין 
כמו  חדשניות,  הצעות  לשקול  ונצטרך  ייתכן 
יצירת תפקידים חדשים בממשלה ואף סוכנות 
רבה  שקיפות  הטכנית.  במומחיות  שתתמקד 
יותר באלגוריתמים תוכל לסייע בקידום אמון 
אוטונומיות  במכוניות  רק  לא  ניבוי,  ויכולת 
מאוחר  לא  אחרים.  דומים  במוצרים  גם  אלא 
האלו.  לשינויים  בהתאם  להיערך  כדי  מדי 
טכנולוגיות מאתגרות אחרות נעות במהירות 
אנחנו  חשובים.  יתרונות  ומבטיחות  לכיווננו, 

צריכים להבטיח כי הן לא יפעלו לרעתנו. 

המכוניות האוטונומיות כבר כאן

רחוב הנפח 8, ת.ד. 1715, א.ת. חולון, 5811701
לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

שגריר, שירותי רכב
מגדל & שגריר

סוכנים יקרים, אנו שמחים לעדכן אתכם בשיתוף פעולה
בין חברת הביטוח מגדל לחברת שגריר, שהחל ב- 1.1.2016. 

מעתה מבוטחי מגדל יוכלו לבחור גם בשגריר כספק
שירותי דרך וגרירה מן המניין.
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חוות  דעת

המבוטח תבע בגין אובדן כושר 
עבודה – חברת הביטוח דחתה

מבוטח שעבד כפועל בניין נפצע בתאונת עבודה ותבע את זכויותיו בגין אובדן כושר עבודה ‰ 
חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה של אי גילוי מצב רפואי – האם זה באמת המצב?

עדי בר־און 

דעת א חוות  בנושא  אתכם  משתף  ני 
מומחה שהגשתי לבית המשפט, בעקבות 
מינוי שקיבלתי מתובע, בנושא דחיית 
תביעה לאובדן כושר עבודה, על ידי חברת ביטוח.
לזו  נגדית  דעת  כחוות  שימשה  דעתי,  חוות 

שהוגשה על ידי מומחה מטעם חברת הביטוח.
במסגרת  בנין.  כפועל  שעבד  במבוטח  מדובר 
עבודתו בוטח בביטוח מנהלים, כשפוליסת הביטוח 
כללה בין היתר  פיצוי בגין אובדן כושר עבודה. 
עבודה  כתאונת  אושרה  הפציעה  נפצע,  המבוטח 
מיום  מחלה  חופשת  לו  אושרה  זאת  ובעקבות 
ביכולתו  שאין  קבע  תעסוקתי  רופא  התאונה. 
של המבוטח לחזור לעבוד כפועל בניין וזה תבע 
מחברת  עבודה  כושר  אובדן  בעניין  זכויותיו  את 
אי  של   בנימוק  נדחתה   התביעה  אולם  הביטוח, 

גילוי מצב רפואי.
על פי תנאי הפוליסה, זכאי התובע לפיצוי חודשי, 
במקרה של אובדן כושר עבודה לעבוד כבנאי, כפי 
הנתבעת  לביטוח.  בטופס ההצעה  שצוין במפורש 
בגין  עיסוקו,  עקב  מקצועי,  חיתום  תוספת  גבתה 

ביטוח אובדן כושר עבודה, מיום תחילת הביטוח.
לא ראיתי כל ראייה, הסותרת את מהות עבודתו 
של התובע שלא בחל בעבודה פיזית קשה, של פועל 
בניין, הכרוכה בשעות עבודה מרובות של עבודת 
כפים עם שהייה במשך שעות על הרגלים, עבודות 
פיזיות קשות, הרמת משאות כבדים. לאחר שהחלו 

הבעיות הבריאותיות אינו מסוגל לעבודה כלל.

ללא כוונת מרמה
לא  המבוטח  כי  להוכיח  ניסיתי  דעתי  בחוות 
כל  היתה  שלא  וכמובן  מהותיות  עובדות  הסתיר 
הצהרה  הינה  הבריאות  הצהרת  מרמה.  כוונת 
וכוללת  רגילה  מפורטת  הצהרה  ולא  מקוצרת 
בריאות  הצהרת  במילוי  מצומצם.  שאלות  מספר 
סיכון,  הביטוח  חברת  עצמה  על  לוקחת  שכזאת, 
שכן, המבוטח הסביר אמור לענות תשובות מלאות 
איננה  זו  והצהרה  שנשאל  השאלות  על  וכנות 
סקירת  את  מלא  באופן  מכסה   ואיננה  מפורטת 

מצבו הרפואי של המבוטח.
דומה  שבסיטואציה  שלי,  מלקוח  מצפה  אינני 
מופנות  היו  אשר  אלו,  שאלות  על  בחיוב  ישיב 
הרפואי  התיעוד  הגב,  שבעניין  גם,  מה  אליו, 
ובעניין   ,1996  –  1988 השנים  בין  הינו  האחרון 
צוואר וכתף ימין אין כל תיעוד, משמע מעולם לא 

התלונן המבוטח.
מההיבט  הבריאות  הצהרת  עניין  את  נבחן  אם 

הפרקטי, אינני רואה מצב בו מבוטח מצהיר בפני 
על אחת השאלות בחיוב, כאשר זהו המצב לאשורו, 
 ,2002 שנת  הינו  הביטוח  תחילת  מועד  שהרי 
כלומר, חלפו שנים רבות, מאז התלונה האחרונה 
על גב או גב תחתון. מי מאתנו לא סובל לעיתים 
מכאבים בגב ובצוואר? האם יעלה על הדעת לדווח 

על כאב או טיפול מלפני כל כך הרבה שנים? 

בנוסף, על פי עדות המבוטח, הסוכן מילא את 
הבניה,  באתר  הבריאות  והצהרת  ההצעה  טפסי 
כל  את  לפרט  מבלי  העבודה,  שעות  במהלך 
שלמבוטח  ומבלי  ומשמעותן  בשאלון  השאלות 
התאפשר לעיין בכתוב, מכיוון שמשקפי הראיה 

לא היו עמו.
על פי סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח, מרמה פרושה 
מהותית,  שהיא  ידע  שהמבוטח  עובדה  הסתרת 

רואה  אינני  יבוטח.  לא   – יסתירה  לא  אם  שכן, 
שזוהי התמונה העולה בתיק זה.

שלוח של המבטחת
קיימים שיקולים נוספים מעבר לפן הרפואי, וכל 
מי שעוסק בביטוח, כסוכן או כחתם, מודע אליהם. 
חברת ביטוח יכולה לקבל אדם לביטוח גם בניגוד 
בסוכן  מדובר  כאשר  הרפואי,  החיתום  להוראות 
יכולה  ביטוח  חברת  חזק.  או  מקושר  גדול,  ביטוח 
החיתום  להוראות  בניגוד  לביטוח  אדם  לקבל 
הרפואי, גם כאשר מדובר במעסיק בעל פוטנציאל 
חברת  כללי,  באופן  אחרת.  סיבה  מכל  או  עסקי 
הביטוח עלולה לקבל מבוטח בסיכון כדי שלא לסכן 
את הפוטנציאל העסקי שגלום במעסיק שלו, או בו 
מקבלים  המסחרי,  החיתום  הליך  הבנת  עם  עצמו. 
נופך  הביטוח  חברת  מטעם  המומחה  של  טענותיו 
את  לטענותיו  להעניק  יש  לכן  לגמרי,  שונה 
שלוח  הינו  הביטוח  סוכן  הרלוונטית.  הפרשנות 
שליח  להיות  מונה  לא  שהסוכן  מכיוון  המבטחת. 

המבוטח מחדליו מחייבים את חברת הביטוח.

הכותב הוא חבר בוועדה לביטוח בריאות וסיעוד 
בלשכת סוכני ביטוח

התובע לא בחל בעבודה פיזית קשה הכרוכה בשעות עבודה מרובות

הצהרת הבריאות הינה הצהרה 
מקוצרת ולא הצהרה מפורטת רגילה 

וכוללת מספר שאלות מצומצם. 
במילוי הצהרת בריאות שכזאת, 

לוקחת על עצמה חברת הביטוח סיכון



9 | 27 באפריל 2016 

משולחן  היועמ”ש

בזכות ההקלטה: על ההבדל בין 
ניצחון להפסד בבית המשפט

חובת התיעוד לפי חוזר הצירוף לביטוח תכנס בקרוב לתוקף ‰ מקרה 
שנידון בבית המשפט השלום בתל אביב, בו ביקשה מבוטחת לבטל את 

פוליסת הביטוח של הגרוש שלה, ולאחר מותו טענה כי לא הבינה נכון את 
הסוכנת, מדגיש את חשיבותה של הקלטת השיחה בין הסוכן והלקוח 

 
עו”ד עדי בן אברהם

שבועות האחרונים, לשכת סוכני ביטוח ב
העבודה  תהליכי  את  להטמיע  פועלת 
לביטוח  צירוף  חוזר  להוראות  בהתאם 
בקרב חברי הלשכה.  חוזר זה הינו בעל חשיבות 
הסוכן  בין  האינטראקציה  ביצוע  לאופן  רבה 
למועמד לביטוח, עד כי הנושא אף הוצג כחלק 
באילת  החיים  ביטוח  בכנס  ההרצאות  ממכלול 

שעסק בנושא המניעה. 
וכהלכתו,  כסדרו  שפועלים  ככל  צירוף,  חוזר 
לתביעות  החשיפה  את  ומפחית  הסוכן  על  מגן 

כלפיו מצד גורמים שונים. אזכיר כי בין יתר 
כי השיחה תותאם  בחוזר  נאמר  הדרישות 

לביטוח  המועמד  של  ושפתו  לגילו 
וכן הסוכן יוודא כי שאלותיו ומהות 
המבוצעות  והפעולות  הכיסוי 

ברורות למועמד לביטוח.
ההרצאות  אחת  לאחר  מזמן,  לא 

בעניין, הופנתה אלי שאלה של סוכנת 
בהליכי  לקוחה  כי  ציינה  אשר  לשכה 

את  תמחק  שהסוכנת  מבקשת  גירושין 
הבעל מהפוליסה, מבלי שהבעל יידע זאת, 
הואיל והיא זו אשר משלמת את הפרמיה. 
לפעולה  מקום  אין  כי  לסוכנת  הבהרתי 
שכזו, לרבות במחיר שבו תממש הלקוחה 
הסוכנת  אחר.  לסוכן  ותעבור  איומה  את 
הסכימה  והלקוחה  סירובה  על  עמדה 
אף  הסוכנת  הפרוטוקול.  פי  על  לפעול 
ציינה כי כל שיחותיה מוקלטות ונשמרות 
בתיק הלקוח על מנת שלא יהיו אי הבנות 

עתידיות מצד לקוחותיה.

חשוב להקליט
מכירה  ששיחת  כך  על  מדבר  הצירוף  חוזר 
טלפונית צריכה להיות מוקלטת )וכך גם הסכמה 

של לקוח לחידוש פוליסה(. 
הלקוח,  עם  השיחה  של  ההקלטה  חשיבות  על 
סוכני  של  לפתחם  העומדים  הסיכונים  על  וכן 
הביטוח )ולפוליסת האחריות המקצועית שלהם( 
הדין  בפסק  שפורסמה  מפרשה  ללמוד  אפשר 
שניתן ב־17 באפריל בבית המשפט השלום בתל 
רשלנות  בגין  ביטוח  סוכנות  נתבעה  בה  אביב, 

כהאי לישנא: 
הסכם  ובמסגרת  זוגה,  מבן  נפרדה  התובעת 
בבעלותה.  תישאר  הדירה  כי  סוכם  הגירושים 
ביטוח  את  שילמה  אשר  זו  הייתה  התובעת 
היא  זוגה.  בן  עבור  והן  עבורה  הן  המשכנתא 
פנתה לסוכנות וביקשה כי תבטל את התשלום 
אינה  והיא  התגרשו  והם  הואיל  הבעל  עבור 
מוכנה לממן את הביטוח עבורו. נציגת הסוכנות 
הסבירה לתובעת כי המשמעות היא שרק במקרה 
מותה ישולמו תגמולי הביטוח והתובעת הבהירה 
כי היא מודעת למצב דברים זה. הבקשה הועברה 

בגין  הפוליסה  את  ביטלה  וזו  הביטוח  לחברת 
הגירושים.

והתובעת,  הגרוש  נפטר  שנים,  מספר  לאחר 
שחברת  מנת  על  הפוליסה  את  לממש  פנתה 
לבנק.  המשכנתא  יתרת  את  תשלם  הביטוח 
כי  בטענה  הדרישה  את  דחתה  הביטוח  חברת 
בקשת  פי  על  בוטלה  הגרוש  של  הפוליסה 
התובעת  פונה  מדוע  ברור  לא  ולכן  התובעת 

למימוש הפוליסה. 
בצר לה, הגישה התובעת תביעה כנגד 
חברת הביטוח, סוכנות הביטוח והבנק. 
זו  כי  כנגד הסוכנות טענה התובעת 
כי כל  התרשלה. התובעת הבהירה 
לשאת  להפסיק  הייתה  כוונתה 
אך  הגרוש,  של  הביטוח  בפרמיות 
לו  תבוטל  כי  התכוונה  לא  היא 
לא  היא  כי  טענה  התובעת  הפוליסה. 

הובנה כראוי בשיחה עם הסוכנות.
אולם בית המשפט לא קיבל את התביעה, 
וזאת בזכות תמלול השיחה עם הסוכנות, שם 
הסוכנות  נציגת  את  בבירור  לשמוע  ניתן 
ביטול  של  המשמעות  את  היטב  מסבירה 
התובעת  התובעת.  פי בקשת  על  הפוליסה 
טענה כי הסוכנות אף התרשלה בכך שהיה 
עליה להודיע לבנק על ביטול הפוליסה, אך 
כי האחריות לכך מוטלת  בית המשפט קבע 

על כתפי חברת הביטוח ולא על הסוכנות.
משכך דחה בית המשפט את התביעה וחייב 
מהנתבעים  אחד  לכל  לשלם  התובעת  את 
בית  היה  יכול  מה  מעניין  שקלים.   10,000

המשפט לקבוע אם לא הייתה הקלטה.
אני שב ומזכיר לכולם - חובת התיעוד תיכנס 
 .3.7.16 מיום  החל  הצירוף  חוזר  פי  על  לתוקף 
המפורטים  המסמכים  את  לתעד  מאוד  חשוב 
המסמכים,  שמירת  על  להקפיד  ובכלל  בחוזר 

דבר אשר בסופו של יום ישמור גם עליכם.

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

חוזר צירוף, ככל שפועלים כסדרו 
וכהלכתו, מגן על הסוכן ומפחית 

 את החשיפה לתביעות כלפיו 
מצד גורמים שונים

למצגת מקוצרת בנושא חוזר הצירוף לחצו

%0Dhttp://www.insurance.org.il/Article.aspx%3FItem%3D1119%26ln%3Dhe%0D
http://www.insurance.org.il/upload/tziruf_elementar_19.4.16.pdf
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קושיה  מקצועית

ק בסוף השבוע שעבר נזכרנו בבני ישראל ר
במדבר,  שנה   40 והלכו  ממצרים  שיצאו 
ובלכתם נדדו ממקום למקום, ללא משכן 
המנוחה  אל  להגיע  יוכלו  בו  לרגע  וחיכו  קבע, 

והנחלה.
גם הסוף ידוע לכולנו: לאחר מאמץ ארוך הגענו 
אלפי  ולאחר  בה,  השתכנו  המובטחת,  הארץ  אל 
רובם  היום  דירות.  מיליון  כ־2.5  בה  נבנו  שנים 
אם  קבע  בבית  מתגוררים  האזרחים  של  המוחלט 

בבעלותם או בשכירות.
ענף הדיור העסיק, מעסיק וימשיך להעסיק רבות 
רבות  ישראל.  כלכלת  ואת  ישראל,  אזרחי  את 
נכתב על יוקר הדיור בישראל ועל המשך העלייה 
במחירים, אך האם כאשר לבסוף האזרחים רוכשים 

דירה, הם גם מבוטחים בהיקפים הרצויים?
מהנכסים  אחד  הוא  הדירה  נכס  כי  ידוע  הרי 
על  נביט  ואם  לאזרח,  שיש  והנכבדים  החשובים 
נושא הביטוחי של ענף זה, נגלה כי יש לנו סוכני 
הביטוח עוד הרבה דברים לעשות בענף זה ולתרום 

את תרומתנו המקצועית.

אלפי דירות לא מבוטחות
המרכזית  הלשכה  של  הנתונים  פי  על 
לסטטיסטיקה ונתוני האוצר יש כיום עדין כ־800 
אלף דירות שאינן מבוטחות. זה אומר שעדיין יש 
הרבה אזרחים שמקלים ראש בנושא חשוב זה, או 
הדירה  שביטוח  כך  על  מידע  מספיק  להם  שאין 
הינו אחד מהביטוחים הרחבים והחשובים הקיימים 

כיום.
מבנה,  ביטוח  מחייבת  משכנתא  הלוואת  לקיחת 
נעשים  אלה  ביטוחים  כי  יודעים  הרי  אנו  ואולם 
מכסה  אינה  אשר  סטנדרטית,  בסיסית  בפוליסה 
באופן המיטבי את הסיכונים שיש למבוטח עצמו 

)סיכוני צד ג', וכמובן תכולת הדירה(.
על פי נתוני האוצר בשנת 2015 הגישו כ־55,000 
תביעות  )כ־60%  דירה  בביטוח  תביעות  מבוטחים 
שווי  הכל  סך  תכולה(.  תביעות  כ־40%  מבנה, 
התביעות ששולמו היו למעלה מ־800 מיליון שקל. 
מכאן, אולי בפסח הזה עלינו לשאול את עצמנו 
קושיה מקצועית אחת: האם אנחנו, הסוכנים, עושים 
הכי טוב שאנחנו יכולים על מנת לוודא שהלקוחות 

שלנו רוכשים ביטוח לנכס העיקרי שלהם?
לקחת  ועלינו  לפתחנו,  עומדת  כמובן  השאלה 
שנוכל  מנת  על  במשרד,  בדיקה  ולבצע  אחריות 
לענות עליה. אנו ממליצים כי כל סוכן ישקיע את 
הזמן הנדרש על מנת לוודא כי משרדו אכן עושה 

ותכולה  מבנה  ביטוח  בנושא  שיכול  המיטב  את 
למבוטחים.

למצוא  ניתן  לבדיקה  הדרושים  הנתונים  את 
במחשבי ניהול המשרד שלכם, או מחברות הביטוח, 
ובכל  וחידוש  חידוש  בכל  מקצועית  בעבודה  וכן 

שיחה עם מבוטח.
מה כדאי לנו לבדוק?

כיום  אצלנו  מבוטחים  דירה  ביטוחי  כמה   …
בסוכנות?

האלמנטר שאנחנו  מפוליסות  )באחוזים(  כמה   …
משווקים הן ביטוחי דירה?

… כמה ביטוחי מבנה בלבד, ללא תכולה אנחנו 
מבטחים?

… כמה ביטוחי תכולה בלבד אנו מבטחים? 
בטוח שחלק מהנתונים יפתיעו אותנו, ומהם נוכל 
לבנות תוכנית עבודה לשנה הקרובה, במטרה לשווק 
יותר פוליסות לקהל הלקוחות שלנו, ולהרחיב את 
העבודה שלנו מולם. נוכל למנף את המידע, לפנות 
ולבדוק  דירה  ביטוח  להם  שאין  רכב  למבוטחי 
מדוע אינם מבטחים את הדירה )השווה הרבה יותר 
מהרכב עצמו(. אם הם מבוטחים במקום אחר נוכל 
ולרכז  מבוטחים שלנו  להיות  לעבור  להם  להציע 

את הביטוחים אצלנו.

למבנה  ביטוח  בזמנו  שרכשו  מבוטחים  אצל 
ביטוח  רוכשים  אינם  מדוע  לבדוק  נוכל  בלבד 
המכוסות  הסכנות  את  להם  ונבהיר  תכולה 
התכולה,  את  רק  ביטחו  אשר  מבוטחים  בפוליסה. 
במידה והמבנה שלהם וביטחו באמצעות הבנק או 
הביטוח  את  לשפר  להם  להציע  נוכל  בשכירות, 
לצרכיהם,  ולהתאימו  הבנקים  באמצעות  שבוצע 
הביטוח  שאכן  לוודא  שכורה,  בדירה  מדובר  ואם 

שיש להם תואם את דרישות בעל הבית.

לנצל את חוזר הצירוף
חוזר חידוש הביטוח וחוזר הצירוף שעליו דיברנו 
רבות בחודשים האחרונים, מזכיר לנו את חובתנו 
המקצועית לברר את הצרכים של המבוטח בשמירה 
ההזדמנות  את  ננצל  בואו  שלו.  הגדול  הנכס  על 
לוודא  מנת  על  והדירה  הרכב  חידוש  שיחת  של 
המקצועי  המידע  כל  את  מקבל  שלנו  שהמבוטח 
הנכון עבורו ומבין כי נכון לו לבטח את הדירה שלו 
באמצעותנו. בכך נוודא שלא רק בנינו בישראל את 

משכן הקבע שלנו, אלה גם ביטחנו אותו.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת 
סוכני ביטוח

האם אנחנו הסוכנים עושים הכל 
כדי להבטיח את נכסי לקוחותינו?

על פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד האוצר, כ־800 אלף 
דירות בישראל אינן מבוטחות היום ‰ מה יכולים סוכני הביטוח לעשות בנושא?

אריאל מונין

  רבים עדיין מקלים ראש בנושא ביטוח הדירה
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ליצור  שיפור

office@rbmedia.co.il

 יש לכם מה להגיד? 
אנחנו נשמח לפרסם

אתם מוזמנים לשלוח למערכת ביטוח ופיננסים 
מאמרים, טורי דעה ופרשנויות 

בשבועיים ב שפורסמו  סקרים  שני 
עגומה  תמונה  מצטיירת  האחרונים 
הביטוח.  בחברות  השירות  רמת  לגבי 
אילת  בכנס  שהוצג  ביטוח  סוכני  לשכת  בסקר 
עולה נסיגה ברמת השירות בחברות הביטוח מול 
סוכני הביטוח אשר עובדים עימם. גם סקר מטעם 
נתונים  העלה  והחיסכון  הביטוח  ההון,  שוק  אגף 
רמת  לגבי  מעודדים,  לא  לומר  מדאיגים, אפשר 
את  שרכשו  הלקוחות  מול  החברות  של  השירות 

מוצריהן.
על  מתריעה  בישראל  ביטוח  סוכני  לשכת 
תופעה זו מזה למעלה משנתיים. עוד בסקר 2014 
בו הוצגו תוצאות נמוכות לרמת השירות, קראה 
על  ולדון  ביחד  החברות לשבת  למנהלי  הלשכה 
ולהוציא  נענתה,  לא  הקריאה  השירות.  שיפור 
מספר קטן של מנהלי אגפים שהסכימו להתראיין 
בנידון, לא הורגש שיפור בתוצאות בסקר בשנת 
מגמת  המשיכה   2016 בסקר  וכאמור   ,2015

ההידרדרות בשירות.
לשכת סוכני ביטוח בישראל פנתה לכל החברות 
ובתי ההשקעות לחתימה על אמנת שירות וזכויות 
במטרה להביא לשיפור השירות לסוכנים. שיפור 
חברות  שתי  רק  הלקוחות.  לכיוון  גם  שיגולגל 
ביטוח, איילון ושלמה חברה לביטוח, נענו לאתגר 
היחידי  היה  אלדובי  הלמן  ההשקעות  בית  זה. 
מקרב סקטור זה אשר הסכים לחתום על האמנה 

)לזכותו יש לציין כי היה הראשון מכולם(.
לאור תוצאות הסקרים האחרונים קוראת לשכת 
בפעולות  לנקוט  השונים  ליצרנים  ביטוח  סוכני 
הבאות במטרה לשפר ולקדם את סוגיית השירות 

ושביעות הרצון: 
תוצאות  וניתוח  הלשכה  נציגי  עם  פגישה   •
יצרן  לכל  הכינה  הלשכה  הרצון:  שביעות  סקר 
אשר נדגם בסקר מפה תפיסתית המציגה חולשות 
וחוזקות. על בסיס נתונים אלו ניתן לפתח דיאלוג 

פורה.

• חתימה על אמנת שרות וזכויות הסוכן: וזאת 
כדי לעמוד בקריטריונים נדרשים העונים גם על 
אמנת השירות של סוכני הביטוח משנת 2013 וגם 
לסוכן  החברה  בין  בקשר  נוספים  רכיבים  שיפור 

הביטוח.

חשיבות הנאמנות
במקביל ממפה הוועדה הפנסיונית של הלשכה 
רוב  אצל  עצמם  על  שחוזרים  שירות  כשלי 
היצרנים. נתוני מיפוי אלו יועברו גם לאגף שוק 
האוצר שהחליט  במשרד  והחיסכון  הביטוח  ההון, 
הלשכה  התריעה  עליו  הנושא  שאכן  לאחרונה 
צריך להיבחן לעומק. אין ספק כי כאשר השירות 
של  חלקו  ומורע,  הולך  השונים  היצרנים  של 
הסוכן הולך וגדל בסעד ובעזרה ללקוחותיו בזמן 

טיפול בתביעה כזו או אחרת. 
לקוחות רבים, שלא פעם מקבלים החלטה רק על 

רק דלת  הינו  להבין שהמחיר  חייבים  מחיר,  סמך 
האנשים.  לרוב  נהיר  ולא  מורכב  לעולם  הכניסה 
דלת כניסה יפה ומפתה, אינה מעידה בהכרח על 
הטמון בדרך אשר יוצאת ממנה, ופה זקוקים לאיש 
מקצוע. גם היצרנים חייבים להפנים: שירות טוב 
לאורך הדרך בסופו של יום מביא לנאמנות לקוח. 
ולנאמנות זו יש פקטור גדול מאוד ברווחי החברה 

לטווח ארוך.
נושא השירות הינו אינטרס משותף גם ליצרנים 
וגם לסוכני הביטוח, ולכן חייבת להיעשות בדיקה 
אלו  חשובים  גורמים  שני  בין  משותפת  ועבודה 
במטרה שבסופו של תהליך הלקוחות יקבלו תמורה 
טובה יותר עבור כספם בכל הקשור לשירות לו הם 

זכאים.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת 
סוכני ביטוח

להעלות את רף השירות בחברות הביטוח
כבר למעלה משנתיים מתריעה לשכת סוכני ביטוח על המצב 

העגום של רמת השירות בחברות הביטוח, וכעת התפרסמו 
שני סקרים שתומכים בטענות ‰ מה אפשר לעשות?

יובל ארנון

  רק שתי חברות ביטוח נענו לאמנת השירות והזכויות

mailto:office%40rbmedia.co.il?subject=
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לפני  סיום

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

אתי מ ביטוח,  הכשרה  נכ"לית 
הרמת  באירוע  השתתפה  אלישקוב, 
סוכני  כ־200  של  לצידם  כוסית 
התקיים  המפגש  בצפון.  ביטוח  הכשרה 
יו"ר סניף  ובו בירך  באולמי "הינומה" בנשר, 
החברה  את  רוזנפלד,  ליאור  בלשכה,  חיפה 
סוכני  של  הרצון  שביעות  סקר  תוצאות  על 
הביטוח מחברות הביטוח, שפורסם בכנס אילת 

האחרון. 
על פי הסקר, מצאו סוכני הביטוח את הכשרה 
במכירות  פחות  הכי  בהם  שפוגעת  כחברה 
מן  יוצא  ללא  הסוכנים  כל  "למעשה  ישירות. 
שהכשרה  מרגישים  לא  הם  כי  טענו  הכלל 
עוקפת אותם ופונה ללקוחותיהם באופן ישיר", 
חסרים  היו  להכשרה  "כזכור,  רוזנפלד.  אמר 
שעובדים  סוכנים  של  בסקר  בודדים  קולות 

עימה כדי להידגם בכל הקטגוריות הנוספות".

הבטחה,  לקבל  מאלישקוב  ביקש  רוזנפלד 
אילת  סקר  "תוצאות  תימשך.  זאת  מגמה  כי 
רק הגבירו בנו את המוטיבציה לעבוד רק עם 
סוכנים", אמרה אלישקוב בתגובה. "כל עוד אני 
בתפקיד זאת תהיה המגמה. אני מקווה שבשנה 
הבאה נידגם בסקר בכל הקטגוריות, וזה תלוי 
בסוכנים, כשאז גם נקבל תוצאות הרבה יותר 

טובות גם ברמת השירות לסוכנים".
 

"תוצאות הסקר באילת מגבירות בנו את המוטיבציה"
בהרמת כוסית של הכשרה ביטוח התייחס יו״ר סניף חיפה בלשכה להצלחת החברה בסקר 

שביעות הרצון: “כל הסוכנים טענו כי הם לא מרגישים שהכשרה עוקפת אותם"

רונית מורגנשטרן

דרושים

"עמיתים" – דוד עמית סוכנות לביטוח בע"מ 
מחפשת סוכן/ת ביטוח בעל רישיון בביטוח 

חיים לעבודה במשרדינו על מאגר לקוחות קיים 
+ הפניות ללידים באמצעות המשרד , חלוקה 

הכנסה הוגנת שתתרום להתפתחות מהירה 
בהכנסת הסוכן בהווה ובעתיד. קורות חיים למייל: 

dudi@amitim-ins.co.il

למשרד ביטוח במרכז העיר כפר-סבא דרוש/ה 
פקיד/ה ביטוח אלמנטרי, לטיפול בקהל הלקוחות. 
חובה ניסיון של שנתיים בהפקה וטיפול בביטוחי 
רכב ודירה, כולל חידושי רכב ודירה ומתן הצעות 
ללקוחות חדשים. מגורים באזור השרון, שליטה 

מלאה במערכות המיחשוב וסריקה. יתרון בתוכנת 
רבידי תוכנה. סודיות מובטחת. נא להעביר קורות 

reuvenr@rozin-group.co.il  חיים למייל

מחפש פקיד/ה עם ניסיון לתחום החיים ופנסיה. 
מחפש פקיד/ה עם ניסיון בתחום האלמנטרי.

במשרה מלאה בתנאים טובים. לא מעשן/ת. קורות 
reuven@rd-ins.co.il :חיים למייל

דרושה פקידה לחצי משרה, אפשרות
למשרה מלאה בעתיד בראשל"צ, ידע

בביטוח אלמנטרי,חיים. טיפול בתביעות רכב
וכו'. ניתן לשלוח קורות חיים במייל. מייל:

haimedri22@012.net.il טלפון: 8448811־050

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה
מנהח"ש עם ידע בביטוח אלמנטרי וחיים

למשרה חלקית קורות חיים למייל:
Haimedri22@012.net.il

סוכני ביטוח עצמאים המעוניינים להצטרף
ליחידה בתנאים טובים ולקבל 10־12 פגישות

איכותיות חדשות בחודש. לפנות במייל
int_101@walla.co.il

למשרדנו באבן יהודה דרוש/ה פקיד/ה ביטוח
רכב + תביעות רכב . ניסיון קודם הכרחי.

סביבת עבודה נעימה ותומכת. משרה מלאה.
 נא לשלוח קו"ח למייל 

ins.co.il־Yoram@barzilay

דרושה פקידה עם נסיון ביטוח חיים מול
החברות ומול הלקוחות ניתן משרה חלקית /
מלאה אזור פתח תקוה טלפון: 0505236616
ilan@ungar-ins.co.il קורות חיים למייל

למשרד ביטוח בירושלים תלפיות דרוש/ה
פקיד/ה ביטוח אלמנטרי, חובה ניסיון של
לפחות שנה בהפקה וטיפול בביטוחי רכב

ודירה. טיפול בחידושי רכב, בתביעות ומתן
הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים. חובה

ניסיון בהפקה ובטיפול בביטוחי רכב נא
 להעביר קורות חיים למייל 

ron@rz-ins.com

למשרדנו בצפון תל אביב דרוש/ה פקיד/ה
לביטוח אלמנטרי לטיפול בחידושי רכב
ודירות. ניסיון קודם הכרחי. ידע בענפים

נוספים-יתרון. סביבת עבודה נעימה ותומכת,
5 ימים בשבוע .נא לשלוח קו"ח למייל 

miki@gl-ins.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת
ביטוח לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח

רכישה לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים.
jennyl@dorot-ins.co.il קורות חיים למייל

מיידית דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת
ורציני/ת למשרה מלאה, ידע וניסיון בביטוח
אלמנטרי,רכב. ידע במחשוב 054-7744340

נא לשלוחקורות חיים:
avisib@netvision.net.il

דרושה פקידה לעבודה בחצי משרה או
במשרה מלאה במשרד ביטוח ופיננסים בבני

ברק ליד משרדי בסר. ניתן לפנות ליצחק - 
0544433244

שכירות משנה 

משרד חדש וגדול 14) מ"ר|( לסוכן במתחם 
איכותי הכולל חדר ישיבות, מטבחון, ותשתיות 
רשת. לפרטים: avgilat@gmail.com נייד 

0525466266

משרד חדש וגדול )14 מ"ר( לסוכן במתחם
איכותי הכולל חדר ישיבות, מטבחון, ותשתיות

avgilat@gmail.com :רשת. לפרטים

להשכרה משרד- חדר עצמאי ועמדת מזכירה
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה ניתן לפנות 

למאיר - 0522248252

להשכרה חדר במשרד ביטוח ופיננסים בבני 
ברק צמוד למשרדי בסר. ניתן לפנות יצחק- 

 0544433244

להשכרה משרד  86 ממ"ר ברחוב הגיבורים 53 
 פינת הרברט סמואל בחדרה  ב-2000 שקל.

  0775377140  ,04-6377399

להשכרה משרד איכותי ומסודר בראשון לציון 
במרכז העיר רחוב הרצל בבניין משרדים מחודש, 
חניה צמודה לסוכן, במשרד קיימות עד 3 עמדות 

עבודה כולל ציוד משרד מלא ותשתיות רשת, 
אזעקה, מצלמות ועוד. רק לבוא ולשבת לעבוד. 
לפרטים: אורי 052-2496104, אפשרות כניסה 

מידית

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים 
באופן מלא או חלקי, במגוון רחב של אפשרויות 
כולל אפשרות של העסקה לטווח ארוך ליצירת 

קשר:  dudi@gamafinansim.co.il או לנייד : 
050-5368629

לפרטים  ביטוח.  בתיקי  בהשקעה  למעוניינים 
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות  

מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים. לפרטים - אביחי: 
050-9114142

למשרד לביטוח ותיק מאוד, דרוש תיק ביטוח 
)חיים/אלמנטרי( לניהול בתנאים מעולים אפשרות 

להעסקה על התיק, אפשרות לשילוב מכירה וניהול. 
סודיות מובטחת. פרטים: פאני - 054-6080300 

fany@newafikim.co.il

סוכנות ביטוח מובילה רוכשת במכפיל שוק גבוה 
תיקי אלמנטרי ופנסיוני באופן מלא או חלקי. 
 תנאים מעולים קורות חיים ניתן לשלוח לשי

shay@klauzner.co.il 052-8033305 

מעוניין לקלוט וללוות עד לרכישה של תיק סוכן. 
חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול סודיות 

 מובטחת. מיכאל. נייד 052-8741331-
michaele@b4-u.co.il

אירועי הלשכה
 מחוז השרון יקיים ב־18.5 יום עיון בין 

השעות 12:30־17:00, בשיתוף "איתוראן". 
מרכז המוסיקה, הנשיא ויצמן 80, אור עקיבא 

)בצמוד להיכל התרבות( רוזנפלד ואלישקוב. ביקש כי המגמה תימשך
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