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חותם מקצועי: נפרדים ממוטי קינן

וההרצאות  המעניינים  הדיונים  לצד   
נערך  בכנס,  שהתקיימו  המקצועיות 
של  לכבודו  מרגש  הוקרה  טקס  גם 
סוכני  לשכת  מנכ"ל  קינן,  מוטי 

הביטוח היוצא.
של  הראשי  העורך  נוריאל,  עופר 
לשכת  נשיא  אברמוביץ,  אריה  עדיף; 
סוכני הביטוח; שאול פסטרנק, נשיא 
נשיא  כץ,  ואודי  הלשכה  של  הכבוד 
הלשכה לשעבר, העניקו לקינן את מגן 
פועלו בענף בכלל  על  ההוקרה כאות 

ובלשכה בפרט.
נוריאל פתח את הטקס ואמר: "מוטי 
מנכ"ל  בתפקיד  שנים   24 ידידי, 
 17 את  מכיר  אני  ומתוכן  הלשכה, 
השנים האחרונות. תקופה ארוכה בה 
שלך  הלויאליות  על  מקרוב  למדתי 
זהו  שנים   24 הביטוח.  סוכני  ללשכת 
ואתה  חותם,  מטביעים  בו  זמן  פרק 

הטבעת. 
נשיאי  שישה  התחלפו  בתקופתך 
אתגרים  עם  התמודדתם  לשכה, 

הלשכה  רבות.  משימות  וצלחתם 
חזקה עם מעמד איתן, יציבה כלכלית 
המוני  מופתי.  בסדר  ומתנהלת 
הלשכה,  בפעילות  מתנדבים  סוכנים 
סוכני  עמיתיהם  למען  תמורה,  ללא 
בהישגי  רבות  זכויות  לך  יש  הביטוח. 
להערכה  ראוי  אתה  כך  ועל  הלשכה, 

רבה".

קידם את הלשכה
שהצליח  לקינן  החמיא  פסטרנק 

הציבורי,  בהיבט  הלשכה  את  לקדם 
לומר  "צריך  כאחד.  והכלכלי  הצרכני 
לאור  הטוב  הכרת  על  תודה  לך 
בהמשך  רבה  ובהצלחה  העשייה 

הדרך".
מאות  ישנם  "בלשכה  כי  ציין  כץ 
סוכנים הפועלים בהתנדבות. האחראי 
 24 במהלך  הללו  המתנדבים  לאיסוף 

שנה היה מוטי. כל הכבוד לך!".
אברמוביץ הוסיף כי קינן דאג בהליכותיו 
לחיזוק  ולדאוג  הפעילים  כל  בין  לרכז 

שהקדשת  השנים  על  "תודה  הלשכה. 
לנו. אני בטוח שתהיה איתנו בעתיד".

חוד החנית של הענף
בהתרגשות  למברכים  הודה  קינן 
כל  את  כמעט  מכיר  שהוא  ואמר 
במצוקותיהם  עמם  "הייתי  הסוכנים. 
הדוק.  קשר  ונוצר  ובשמחותיהם, 
חברות  עם  בקשר  הייתי  במקביל, 
לרקום  וידעתי  האוצר,  וראשי  הביטוח 
מערכת יחסים מועילה עבור הסוכנים.

מחר.  של  הסוכן  אינו  האתמול  סוכן 
והאתגרים, הסוכנים  למרות הקשיים 
תמיד היו ויהיו חוד החנית של הענף. 
השיווק  בתחליף  שמסתפק  מי  יש 
בוחר  המכריע  הרוב  אולם  הישיר, 

במקור, בסוכן".
חזקים,  להיות  לסוכנים  קרא  קינן 
איחל  הוא  מוטיבציה.  וחדורי  גאים 
רבה  הצלחה  שמחי,  רענן  למחליפו, 
סוכנים   720 עם  "התחלתי  בכהונתו. 

ואני עוזב עם 4,200", חתם.

למעלה מ-550 איש השתתפו השבוע 
ענף  של  ה-9  השנתי  בכנס  )ב'( 
הביטוח הכללי שקיימה עדיף. בכנס, 
התעופה,  שדה  קרית  באווניו,  שנערך 
נציגי  הביטוח,  ענף  ראשי  חלק  לקחו 
הרגולציה,  נציגי  המבטחות,  החברות 
ביטוח,  יועצי  הביטוח,  סוכנויות  נציגי 
המגמות  הוצגו  בכנס  וסוכנים. 
השפעות  ונידונו  בענף  הרווחות 

השינויים הרגולטוריים האחרונים.
נושאי הליבה של הענף  נידונו  בכנס 
במתכונת של רבי שיח והרצאות. רבי 
סביבתיים,  בסיכונים  עסקו  השיח 

ניהול תביעות, מדד השירות האחרון 
הלכת  אימוץ  והשפעת  האוצר  של 
הרכוש.  ביטוחי  שוק  על  סלוצקי 
נושאים,  במגוון  עסקו  ההרצאות 

בתחום  סייבר  איומי  ביניהם: 
הונאות  שיבוב,  תביעות  הביטוח, 
סוכן  של  תפקידו  ביטוח,  בתביעות 

הביטוח במקרה תביעה ועוד. 

הטכנולוגיה  השפעת  נידונה  כן  כמו 
ועל  הביטוח  סוכני  של  עולמם  על 

ההתפתחות העתידית של המקצוע.

עופר נוריאל, העורך הראשי של עדיף, 
פתח את הכנס וציין כי "ענף הביטוח 
הכללי הנו ענף ייחודי, המייחס משקל 
לוותק  למקצועיות,  ליציבות,  רב 
מאד.  דינאמי  ענף  גם  זהו  ולניסיון. 
כורתים  והמבטח  המבוטח  שנה  מדי 
את  מחדש  בוחנים  הסכם,  מחדש 
הפרמיה  את  ומתמחרים  הסיכון 
נדרשים  הם  זאת  כל  לצד  בהתאם. 
להתעדכן בשינויים המתרחשים לנגד 
עיניהם". הוא הוסיף כי "ענף הביטוח 
הינו ענף עתיר התפתחויות. אירועים 
והן  בעולם  הן  המתרחשים  רבים 
על  ישיר  באופן  משפיעים  בישראל, 

השחקנים בתעשייה".

ענף עתיר התפתחויות
למעלה מ-550 משתתפים בכנס אלמנטר 2015 נחשפו למגמות 

המרכזיות בענף - מסייבר ועד סלוצקי 

מוקירים את קינן

הופיע

לפרטים:
info@anet.co.il

03-9076017

מדריך 
ביטוחי 

רכוש

במסגרת הכנס נערך טקס הוקרה לכבודו של מוטי קינן, מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח היוצא | 
נשיאי הלשכה בהווה ובעבר הצטרפו לעופר נוריאל בהענקת מגן ההוקרה
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"בענף הביטוח כיסוי הסייבר 
נתפס עדיין כמדע בדיוני"

עו"ד ריטה בעל-טכסא, סמנכ"ל בכיר, מארש ישראל, הבהירה כי 
סיכון הסייבר מהווה מרכיב משמעותי מבין מקורות הנזק הפוטנציאלי 

של כל ארגון

"ביטוח סטנדרטי בתמ"א 38-1 עלול 
להמיט אסון כלכלי"

עו"ד ארז קדם, יועץ לניהול סיכונים בביטוח, הציג בכנס את המלצותיו 
לסוכן בבואו לבטח בפוליסת עבודות קבלניות

כיסוי  הביטוח,  לענף  הקשור  "בכל 
בדיוני",  כמדע  עדיין  נתפס  הסייבר 
בעל-טכסא,  ריטה  עו"ד  פתחה  כך 
ישראל,  במארש  בכיר  סמנכ"ל 
הסייבר  "סיכון  הרצאתה.  את 
ומהווה  בחיינו  וממשי  לנוכח  הפך 
מקורות  מבין  משמעותי  מרכיב 
ארגון.  כל  של  הפוטנציאלי  הנזק 
פתרונות  למתן  נערך  הביטוח  ענף 
המתממשים,  הסייבר  לסיכוני 
את  להקטין  ארגון  של  והיכולת 
תלויה  סייבר  אירוע  בעקבות  נזקיו 
הברוקר  של  במקצועיותו  ורק  אך 

הנבחר".

ומנכ"ל  ביטוח  יועץ  קדם,  ארז  עו"ד 
סיכונים  לניהול  יועצים  קדם 
תמ"א  בביטוחי  כי  הסביר  בביטוח, 
הסטנדרטי,  בביטוח  להסתפק  אין 
להוציא  ואף  התאמות  לערוך  אלא 
הפרויקט  תחילת  לפני  סיכונים  סקר 

וסגירת הפוליסה.
בתחילת הרצאתו ציין קדם כי עבודות 
מבנים  לחזק  מנת  על  נערכות  תמ"א 
ממ"ד  ולהוסיף  אדמה  רעידת  מפני 
 38-1 להגנה בזמן מלחמה, וכי תמ"א 
בניין  על  קומות  מספר  הוספת  הינה 

קיים. 

הוגן כלפי כל הצדדים
הסטנדרטי  בכיסוי  להסתפק  "אין 
יש  קבלניות,  לעבודות  בפוליסה 
לערוך התאמות", הדגיש קדם, "לנסח 
סעיפים  להוסיף  הפרטים,  את  נכון 

מתקפת  את  הזכירה  בעל-טכסא 
המיוחסת  סוני,  חברת  על  הסייבר 
לצפון קוריאה. "אירוע זה מכיל מספר 
ציינה,  היא  שונים",  סיכונים  של  רב 

בתחומי  ביטוחי  מענה  הנותנים 
היזם  ובין  ליזם  הדיירים  בין  היחסים 
המקומיות.  ולרשויות  לבנק  לקבלן, 
בתור  הצדדים,  לכל  הוגן  להיות  צריך 
יהיה  הנזק  שכל  רוצה  אתה  סוכן 
אי  ייווצרו  שלא  מנת  על  מכוסה 

נעימויות".
נערך  ביותר  החשוב  ההסכם  לדבריו, 
"ביטוח  היזם.  לבין  הדיירים  בין 
סטנדרטי עלול להמיט אסון כלכלי על 
הדיירים, היזם והקבלן", הזהיר, "ולכן 
על סוכן הביטוח לזהות את הסיכונים 
ביטוחי הולם  ולתת מענה  והחשיפות 

בתוך הפוליסה".

הדיירים חשופים לתביעות
הסעיפים  אחד  כי  קדם  ציין  עוד 
שם  הינו  תמ"א  בביטוחי  החשובים 
כתובים  והקבלן  "היזם  המבוטח. 

של  ובתדמיתה  בשמה  פגיעה  "ובהם 
סוני; הפסד משמעותי בגין ההשקעות 
שבוצעו בסרטים ובפיתוחים עתידיים 
בשל  רווחים  אבדן  בחברה;  שנעשו 
למכור  יוכלו  לא  שכבר  הסרטים 
רגישה,  אינפורמציה  זליגת  ולהקרין; 
שנמצאה במיילים פרטיים בין מנהלים 

בארגון, ועוד". 

חקיקה מתקדמת
את  מאירות  ואחרות  זו  "דוגמה 
מוסדות  לחוות  שעלולים  הסיכונים 
בעל-טכסא,   המשיכה  פיננסיים", 
חשיפת  לחשבונות,  פריצה  "כגון 

גם  בשם המבוטח, אך חשוב להכניס 
"ישנם  הסביר.  הדיירים",  שמות  את 
הדיירים  את  המותירים  מקרים 
במקרה  לדוגמה  לתביעות,  חשופים 
שעובד נהרג, גם הדייר נמצא בסכנת 

תביעה".
הדיירים  שמות  הכנסת  עם  "יחד 
להרחיב  יש  המובטח,  שם  לסעיף 

העברת  לקוחות,  של  פיננסי  מידע 
)גניבה(,  מורשית  בלתי  כספים 
ארגוני  של  כספים  הון,  הלבנת 
זהות  גניבת  טרור,  מימון  פשע, 
קיימת  בעולם  רבים  במקומות  וכד'. 
חקיקה מתקדמת בעניין התייחסות 
לסייבר,  החשיפה  לנושא  הארגונים 
הן ברמת הגילוי המתחייבת )דוחות 
הודעות  מידיים,  דיווחים  כספיים, 
פרטניות פר לקוח( והן ברמת ניהול 
 DRP – Disaster( הסיכונים 

.")Recovery Plan

יותר מרעידת אדמה
ממשי,  סיכון  הינה  סייבר  "התקפת 
אדמה",  רעידת  מסיכון  יותר  אפילו 
זאת,  "ולמרות  בעל-טכסא,  הזהירה 
פוליסות  הרוכשים  הארגונים  מספר 
גבוה  אדמה  רעידת  סיכון  לכיסוי 
הארגונים  ממספר  יותר  הרבה 
סיכוני  לכיסוי  פוליסות  הרוכשים 

סייבר". 

בפוליסה בסעיפים הנוגעים לנזקי צד 
הדיירים.  גוף  או  לרכוש  הנגרמים  ג', 
צד  בנזק  בפירוט  שחוסר  חשש  קיים 
ג' יותירו את היזם או הקבלן חשופים 

מדי לתביעות ללא כיסוי".
 38-1 במקרים רבים, במיוחד בתמ"א 
מבנה  שיפוץ  היא  העבודה  כאשר 
קיים, בזמן העבודה נגרם נזק למבנה 
הדיירים  את  מחייבות  והרשויות 
הסטנדרטי  "הביטוח  מהבניין.  לצאת 
אינו מעניק כיסוי לדמי השכירות של 
הדיירים במקרה זה, ואינו מעניק דיור 
"חובה  קדם,  הסביר  כלשהו",  חלופי 
לרכוש ולהוסיף בפוליסה סעיף אובדן 

דמי שכירות".
סעיף  להוסיף  ממליץ  אינו  קדם 
פרק  תחת  שכירות  דמי  לכיסוי 
לדבריו,  בפוליסה.  שלישי  צד  דמי 
לצד  כנזק  מוגדר  והסעיף  "במידה 
יצטרכו  אכן  בו  במקרה  שלישי, 
יגיע רק  הדיירים להתפנות,  הפיצוי 
משפט.  בבתי  נידון  שהנושא  לאחר 
ואופן  מידת  את  שיקבעו  שעד  כך 
להישאר  הדיירים  עלולים  הפיצוי, 
דמי  כיסוי  סעיף  גג.  קורת  ללא 
שכירות נכון שייכנס כהרחבה לפרק 

הרכוש".

כנס אלמנטר 2015
סיכונים סביבתיים
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מספיק  שינוי  אין  הביטוחי  "בהיבט 
הסביבה.  לסיכוני  בנוגע  מהותי 
פוליסה  מרבית החברות נשענות על 
שלהן  הנזק  ופוטנציאל  בסיסית 
סעיף  על  ההישענות  מאוד.  רב  הוא 
תאונתי בצד ג' בישראל אינו מספק", 
סמנכ"ל  שחם,  שרון  הזהירה  כך 
ישראל,   ,AIG מסחרי  ביטוח  אגף 
ליאת  עו"ד  הנחתה  אותו  שיח  ברב 
הביטוח  בתחום  יועצת  הר-טוב, 
האודן    קבוצת  וסמנכ"ל  הסביבתי 

ישראל. 
המדענית  נתניהו,  סיניה  ד"ר 
הסביבה,  להגנת  במשרד  הראשית 
הסביבה  חשיבות  את  בדיון  הדגישה 
שירותי  את  מנתה  היא  הקיום.  עבור 
ויסות,  שירותי  השונים:  הסביבה 
תומכים  שירותים  אספקה,  שירותי 
הימנעות  כי  וציינה  תרבות  ושירותי 
יסייע  הסביבה  מערכות  מהרס 

בהמשך בצמצום הצורך בשיקום.
האחרונות  בשנים  כי  ציינה  נתניהו 

רבות  פועל  הסביבה  להגנת  המשרד 
לשמירה על הסביבה. כך נכנס לתוקף 
המשרד  של  ההסדרה  נקי,  אויר  חוק 
וחוק  למחזור  בנוגע  הסביבה  להגנת 
קרקעות  חוק  קידום  וכן  הפסולת, 

מזוהמות. 
לביטוח  מביה"ס  חרובי  נאווה  פרופ' 
במכללה האקדמית נתניה, הדגישה כי 
הבאים.  לדורות  גם  חשובה  הסביבה 
מדברים  סביבה  על  "כשמדברים 
אין  עצמו  לפרט  אולם  קיימות,  על 
לנו  הסביבה.  על  לשמור  מוטיבציה 
מישהו  אם  אלא  לפעול,  אינטרס  אין 
לנו  לסייע  צריך  ומישהו  אותנו,  יניע 
אמרה  הסביבתי",  הנזק  בהקטנת 
השונות  הדרכים  את  שציינה  חרובי, 
התערבות  לרבות  בכך,  המסייעות 
"במסגרת  ורגולטורית.  חקיקתית 
את  מקטינים  אנו  סיכונים  ניהול 

הפגיעה בסביבה", סיכמה.
כי הרגולציה מעלה את  ציינה  חרובי 
הציבור,  למודעות  הסביבתי  הנושא 

לכיסוי  שזכה  קצצ"א  אסון  כדוגמת 
תקשורתי נרחב. באסון קצצ"א דלפו 
מעל 5 מיליון ליטרים של נפט מצינור 
אילת-אשקלון.  צינור  קו  חברת  של 
ידי המשרד להגנת  האסון הוגדר על 
הסביבה כאחד האסונות הסביבתיים 
בישראל,  שאירעו  ביותר  הקשים 
קצצ"א  חברת  כי  החליט  והמשרד 
תממן את טיהור הקרקע שהזדהמה.

סיכוני סביבה: לאן זה הולך?
נתניהו ציינה כי חלק ממדינות אירופה 
ואמרה  הסביבה,  ביטוחי  את  אימצו 
לבצע  ניתן  כמה  עד  לבחון  צריך  כי 
להיות  מנת  "על  לישראל.  התאמות 
הסביבתי,  הנזק  את  לכמת  מסוגלים 
פגיעה  ובקרה.  רבים  נתונים  נדרשים 
אחד  במקום  מסוים  חיים  בבעל 
בעולם, היא בעלת ערך שונה במקום 

אחר", אמרה.
היצרן  לדילמת  התייחסה  חרובי 
בהקשר הסביבתי. "מטרת היצרן היא 

העניין.  בעל  לצרכי  ולענות  להרוויח 
נזק,  יש  אחד  שמצד  לומר  יכול  הוא 
ואז  הוצאות  יש  להקטינו  כדי  אולם 
הדילמה היא כמה להשקיע בהקטנת 
הנזק". לדברי חרובי, הקנסות אמורים 

לשקף את הפגיעה בסביבה.
הגברה  שתהיה  העריכה  חרובי 
הפיננסים  הסיכונים  ניהול  של 
הסביבה,  לסיכוני  הקשור  בכל 
הולך  הסביבתי  הנושא  כי  וציינה 
עושים  שאנו  מה  "לכל  ומתפתח. 
הנושא  הסביבה.  על  השפעה  יש 
אתו  ויחד  בנפשנו,  הוא  הסביבתי 
הסביבתיים". הביטוחים  תחום   יעלה 

ונושאי  דירקטורים  כי  ציינה  שחם 
משרה עדים כיום להתרחבות חבותם 
הסיכונים  ניהול  את  בוחנים  והם 
חוץ.  כלפי  פנים  של  בפרספקטיבה 
השתנתה  לא  שפעילותה  חברה  "גם 
שהחבות  להניח  סביר  שנים,  לאורך 

הסביבתית שלה השתנה".

 "אין שינוי מהותי בנוגע לסיכוני 
הסביבה בהיבט הביטוחי"

בפאנל ניהול סיכונים סביבתיים הזהירה שרון שחם כי מרבית החברות נשענות על פוליסה בסיסית 
ופוטנציאל הנזק שלהן הוא רב מאוד | פרופ' חרובי: צפויה הגברת ניהול הסיכונים הפיננסים

סביבה בטוחה - כיצד לנהל 
סיכונים סביבתיים?

מנחה: עו"ד ליאת הר-טוב, יועצת 
בתחום הביטוח הסביבתי, סמנכ"ל 

בקבוצת האודן ישראל
משתתפים:

פרופ' נאווה חרובי, ביה"ס לביטוח, 
המכללה האקדמית נתניה

ד"ר סיניה נתניהו, המדענית הראשית, 
המשרד להגנת הסביבה

שרון שחם, סמנכ"ל אגף ביטוח מסחרי, 
AIG ישראל

כנס אלמנטר 2015
סיכונים סביבתיים
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 

 

"מבטח שלא מעמיק בשלב בירור החבות, 
עלול למצוא עצמו ללא אפשרות להרים 

את הנטל בתביעת השיבוב"
כך טענה שפרה סנקביץ, סמנכ"ל, ראש תחום תביעות עסקים גדולים ומנהלת מקצועית 

במגדל, והציגה פס"ד שמעמיד בספק את הלכה ותיקה בנושא

עו"ד סיגל שלימוף: גורמים חיצוניים המעורבים בתביעות 
ביטוח מכשירים הונאות ביטוח רכות

לדברי נציגת לוידס בישראל,  הנזק הממוצע מהונאות ביטוח בישראל עומד על כ-1,000 דולר לכל 
משק בית

תחום  ראש  סמנכ"ל  סנקביץ,  שפרה 
ומנהלת  גדולים  עסקם  תביעות 
לביטוח,  חברה  במגדל  מקצועית 
הציגה תביעת שיבוב לכאורה פשוטה, 
המשמעותיות  הדקויות  על  ועמדה 

שבעטיה נדחתה התביעה. 
בירור  להעמיק  משכיל  שלא  "מבטח 
החבות,  בירור  בשלב  כבר  ובדיקה 
אפשרות  ללא  עצמו  למצוא  עלול 
השיבוב",  בתביעת  הנטל  את  להרים 
הרצאתה. בפתיחת  סנקביץ  הזהירה 

מתעצם  זה  "אתגר  כי  הדגישה  היא 
במקרים בהם קביעת הנזק נשענת על 
שהמבוטח  חיצוני  גורם  של  החלטה 
הספק,  או  היצרן  כמו  בידיו,  שבוי 
שאז קשה יותר לעמוד על השיקולים 
הקשר  את  ולקבוע  הנזק  לקביעת 

הסיבתי לפי דיני הנזיקין".

שותפה  שלימוף-רכטמן,  סיגל  עו"ד 
גרוס  הדין  עורכי  במשרד  בכירה 
לוידס  ונציגת  שלימוף  אורעד 
בישראל, טענה בהרצאתה כי "גורמים 
חיצוניים המעורבים בתביעות ביטוח, 
כמו עורכי דין, יועצים, שמאים, סוכני 
מכשירים  חיצוניים,  ומומחים  ביטוח 

הונאות ביטוח רכות".
המבוטח  בו  מקרה  היא  רכה  "הונאה 
מידע  מעלים  או  מגזים  משקר, 
הביטוח  תגמולי  את  להגדיל  במטרה 
הסבירה  החיתום",  על  להשפיע  או 
שהיא  קשה  הונאה  "לעומת  שלימוף, 
מרמה  או  מביים  המבוטח  בו  מקרה 
הביטוח  אירוע  התרחשות  עצם  לגבי 
בכוונה, בעצמו או עם אחרים, במטרה 

לקבל כספי ביטוח שלא כדין".

של  הדין  לפסק  התייחסה  סנקביץ 
לוידס  חתמי  העליון  המשפט  בית 
אשדוד.  נמל  נגד  חשמל  וחברת 
שבו  מקרה  נידון  התביעה  במסגרת 
מחברת  ציוד  רכשה  חשמל  חברת 
בנמל,  פריקתו  בעת  אולם  סימנס, 

נפלו ארגזים והציוד נפגע.
דעת  חוות  את  קיבלו  המבטחים 

קלות ביצוע המרמה
בהונאות  בעוד  כי  ציינה  שלימוף 
קשות הפרופיל הנפוץ הוא של עבריין, 
מדובר  רכות  ביטוח  שבהונאות  הרי 

באנשים "מן היישוב".
נתונים  קיימים  לא  "בישראל 
ביטוח",  הונאות  לגבי  מסודרים 
של  דוח  פי  על  "אולם  אמרה,  היא 
עולה   2006 משנת  האוצר  משרד 
הוא  הביטוח  הונאות  היקף  כי 
הפרמיות". מהיקף   15%-20% 

של  כבעיה  נתפסות  ביטוח  "הונאות 
המדינה",  של  ולא  הביטוח  חברות 
כספי,  "מניע  שלימוף,  הבהירה 
חשש  והיעדר  המרמה  ביצוע  קלות 
חברתיות  נורמות  מההשלכות, 

סימנס והסכימו לשלם תגמולי ביטוח. 
השיבוב  לשלב  הדילוג  "לכאורה, 
סנקביץ,  אמרה  פשוט",  )תחלוף( 
הפוליסה,  לפי  חבות  שישנה  "מכיוון 
תשלום לפי הפוליסה ואחריות ברורה 

של הנמל". 

לא נערכה בדיקה עצמאית
בפועל בית המשפט המחוזי דחה את 
כי שיקולי המבטחים  וקבע  התביעה, 
לא  כאשר  סבירים  היו  לא  בתשלום 
מטעמם,  עצמאית  בדיקה  נערכה 
וקביעות סימנס אושרו ללא בדיקה או 
את  דחה  העליון  המשפט  בית  בירור. 
"היעדר  כי  וחידד  המבטחים  ערעור 
המבטחים  מטעם  ובירור  בדיקות 
כלפי  העילה  את  להוכיח  מהם  מנעו 

הנמל".

והתדמית הירודה של חברות הביטוח 
נמצאים בין הגורמים להונאות ביטוח 

בישראל".

החמרת הענישה
עו"ד שלימוף ציינה כי על פי הערכות, 
ביטוח בישראל עומד  הנזק מהונאות 

אין מתנות חינם
סנקביץ מציינת כי פסק הדין מעמיד 
הוותיקה  ההלכה  את  שאלה  בסימן 
 1997 משנת  העליון  המשפט  בית  של 
נקבע  לפיה  היישוב,  הכשרת  בעניין 
רבה  במידה  יסמכו  המשפט  בתי  כי 
"אינן  הביטוח  שחברות  ההנחה  על 
למבוטחים,  חינם"  מתנות  מחלקות 
ושדי כי יראו ששילמו כשבאופן סביר, 
על בסיס כך שיש לפרש את הפוליסה 

כמחייבת תשלום בנסיבות.
קובע  אמנם  העליון  המשפט  "בית 
שהוא אינו סוטה מהלכה זו", סיכמה 
סנקביץ, "אך נדלקת כאן נורת אזהרה 
הנטל  חל  שעליהן  הביטוח,  לחברות 
לשתף את בית המשפט באופן שקוף 
לקביעת  שהביאו  בשיקולים  ומלא 

הנזק והנטל בעניין זה". 

בית.  משק  לכל  דולר  כ-1,000  על 
קטליזטור  הוא  בתופעה  טיפול  "אי 
המעודד אותה", אמרה, "הדבר מוביל 
הביטוח  חברות  של  חדשני  ליחס 
בקיומם  פגיעה  'כשרות',  לתביעות 
של ביטוחים בענפים מסוימים וביחס 
הביטוח  לשוק  המשנה  מבטחי  של 

הישראלי".

להתמודד  דרכים  פירטה  שלימוף 
שינוי  זה  ובכלל  הביטוח,  הונאות  עם 
הקמת  ענישה,  החמרת  חקיקה, 
הקמת  ממשלתית,  חקירה  יחידת 
הביטוח,  בחברות  מיוחדות  יחידות 
והסברה  פרסום  מלשינון,  הקמת 
בנושא  משותף  מידע  מאגר  והקמת 

הונאות ביטוח.

כנס אלמנטר 2015
תביעות ביטוח
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 

 

"התחושה שלנו היא שחברות הביטוח 
מעמידות מנגנונים מתוחכמים בניהול 
של  היסוד  גישת  כאשר  התביעות, 
המבטחים היא להכביד ולהקשות על 
החברה  אם  המבוטח.  תביעת  ניהול 
לדחיית  להביא  כלשהי  דרך  מוצאת 
אמר  בה",  תבחר  היא   – התביעה 
עו"ד  של  ממשרדו  סביון  שלום  עו"ד 
שרשרת  בנושא  בפאנל  קליר,  חיים 
לחברות  "יש  תביעות.  בניהול  המזון 
הוא  והרושם  שונות,  טקטיקות 
על  להקשות  עולם  השקפת  שקיימת 
ניהול התביעה, כדי שגם אם התביעה 
המשפט  לבית  דבר  של  בסופו  תגיע 
היותר  לכל  תידרש  הביטוח  חברת   –
צריכה  הייתה  שהיא  מה  את  לשלם 

לשלם מלכתחילה"
קרן גרניט, סמנכ"לית ומנהלת מערך 
תביעות ביטוח כללי בהפניקס, טענה 
מנגד שאין זו תמונת המצב האמיתית. 
מהתביעות   90% מ-  "למעלה 
אלו  "גם  גרניט  אמרה  משולמות", 
מו"מ  לאחר  משולמות  שנדחות 
בית  לכותלי  מגיע  מיעוטן  ורק  פנימי, 

המשפט".
בעמדתו,  לאחוז  המשיך  סביון  עו"ד 
חברת  "כאשר  כי  בתגובה  ואמר 
הביטוח פוגשת תביעה, היא מפשפשת 
בסיס  ומחפשת  ובחריגים  בסייגים 
גם  לעתים  התביעה,  לדחיית  כלשהו 
משלם  אדם  המו"מ.  לניהול  כמנוף 
לו  ויש  שנים,  עשרות  במשך  פרמיה 
בעת  כיסוי  לקבל  טבעית  ציפייה 
אם  הביטוחי".  האירוע  התרחשות 
על  מבוססת  לתביעה  ההתייחסות 
הגינות, טען סביון, אין מקום לפשפש 
מהות  תחת  חותר  "הדבר  בחריגים. 
הביטוח. המבוטח נדרש לנהל מאבק 
כדי  מקצועיים  גורמים  באמצעות 
סכום  על  אתו  להתפשר  שיסכימו 
הביטוח  חברת  כשעבור  מסוים, 

מדובר בתביעה שסולקה".

סדנה להתשת המבוטח?
פרידמן  רועי  עו"ד  הביטוח  יועץ 
כי  להבהיר  ביקש  הפאנל,  שהנחה 
שזו  גורפת  בצורה  לטעון  מקום  אין 

הביטוח.  חברות  כל  של  התנהלותן 
"זה תלוי בחברה, וגם במנהל מחלקת 
התביעות". פרידמן ציין כי סביון נתקל 
רק במקרים הקשים, כאשר המקרים 

הפשוטים כלל לא מגיעים אליו.
"יש  דעתו:  על  חלק  סביון  עו"ד 
בבקשה  ביטוח  ליועץ  שפנו  מבטחות 
להעביר לאנשי התביעות שלהן סדנה 
כיצד להתיש את המבוטח ולגזור חלק 
שמגיעות  תביעות  לא  אלו  מהפיצוי, 
המחוקק  על  לדבריו,  אלינו". 
השיפוטיות  לערכאות  מנדט  לתת 
ביטוח  חברות  על  סנקציות  להשית 
וגורמות  מאחריות,  שמתנערות 

לנזקים למבוטח. 
סביון סיפר כי לקוחה פנתה למשרדו 
בתאונת  בעלה  את  שאיבדה  לאחר 
דרכים, וביקשה שיערכו עבורה מו"מ 
של  שבסופו  המבטחת,  עם  מקדים 
דבר נכשל. "במסגרת גילוי המסמכים 
בו  מזכר  קיבלנו  המשפט  בבית 
מעורך  מבקשת  התביעות  מנהלת 
ניהול  על  להכביד  החברה  של  הדין 
ביטוח  גם  שיש  ומדווחת  המו"מ, 
לקיומו,  ערה  לא  שהמבוטחת  חיים 
כדאי  ולכן  להתיישן,  עומד  שהביטוח 
גרניט  הזה".  הכיסוי  את  להצניע 
הביטוח  חברות  כי  לסביון  השיבה 
בישראל אינן מאתרות אפילו אחוזים 
בודדים של תרמיות בתביעות ביטוח.

ירצו  לא  ביטוח  שחברות  "לגיטימי 
של  מיינד  אוף  הסטייט  זהו  לשלם. 
המשחק".  כללי  אלה  המבטחת, 
דורי,  מורלי  בתגובה  אמרה 
כך  על  מחתה  אך  פלתורס,  מנכ"לית 
מכתבי  את  מעכבים  שהמבטחים 
רב  זמן  להמתין  הלקוח  ועל  הדחייה 

לגלות מדוע אינו זכאי לכיסוי.
עורך  של  התערבות  כי  הוסיפה  דורי 
המפלט  הינו  הביטוח  חברת  מול  דין 
של  סוג  הוא  כזה  "מהלך  האחרון, 
לא  מאמצים  עושים  לכן  'גירושים'. 
בין  היחסים  אז  כי  דין,  עורך  לערב 
לא  וזה  לסיומם,  מגיעים  הצדדים 

תמיד לטובת המבוטח".

התמחות בתחום האפור
אורי  עו"ד  הוותיק,  הביטוח  יועץ 
פרידמן  של  לשאלתו  השיב  אורלנד, 
בתביעה,  היועץ  של  מקומו  לגבי 
באומרו כי "בחלק גדול מהמקרים יש 
למבטח זכות לדחות תביעה, אך הוא 
דוחה  והוא  הזו,  הזכות  את  מכיר  לא 
נכונות.  הלא  מהסיבות  התביעה  את 
היא  הביטוח  יועץ  של  ההתמחות 
בתחום האפור. כשיועץ מקבל מכתב 
כיוון  שלו,  היתרון  מתגלה   – דחייה 
החזית  את  מראש  מגדיר  שהמבטח 
בתיק  לטפל  ניתן  ואז  המבוטח,  מול 

בצורה פשוטה יותר".

השינויים  מהם  פרידמן  של  לשאלתו 
שחלו במהלך העשור האחרון בניהול 
כמה  ישנן  כי  דורי  השיבה  התביעות, 
החיתום,  על  שמשפיעות  מגמות 
הייתה  לפחות  שנים  עשר  לפני  "עד 
שחיתום  בתביעות  מגמה  קיימת 
כבר  זה  היום  יחד,  יושבים  וסילוק 
חובות  הרגולציה,  לדבריה,  כך".  לא 
וההודעות  הפיקוח  חוזרי  המבטחים, 
של  מצבן  את  מחמירים  למבוטחים 
חברות הביטוח והופכים אותן לחברה 
הפגיעה  לצד  זאת,  ביורוקרטית. 
לשקול  להן  שגורמות  ברווחיות 
בצורה מדוקדקת הוצאות, תוך ניסיון 
תביעה  בכל  התוצאה  את  למקסם 

ותביעה.
מבוטח  בין  הדעות  חילוקי  עיקר 
למבטח, טוען אורלנד, נסוב על עצם 
ביטוח,  לתגמולי  הזכאות  שאלת 
ללקוח  "אם  הנזק.  גובה  על  ולא 
לא  והמבטח  לרכוש  נזק  כיום  קורה 
ללקוח  מציעים  אנחנו  לשלם–  מוכן 
יוכל  שהוא  כדי   80% על  להתפשר 
מראש  ידוע  הרי  נזקים.  למזער 
לתת  יכולה  לא  המשפט  שמערכת 
להכיר  צריך  כאלה.  במצבים  פתרון 
הן  רכוש  ביטוח  שתביעות  בכך 
מתביעות  שונים  מאפיינים  בעלות 
אפשר  אי  'שריפה'  כשיש  כי  אחרות, 

לחכות עם הכיבוי שלה".

"גישת היסוד של המבטחים היא להכביד 
ולהקשות על ניהול תביעת המבוטח"
 פאנל סוער בנושא ניהול תביעות ביטוח בכנס האלמנטר | מנכ"לית פלתורס: 

"זהו הסטייט אוף מיינד של המבטחת, אלה כללי המשחק"

ממפרט ביטוח לתביעת 
ביטוח: כיצד פועלת 

שרשרת המזון בניהול 
התביעה?

מנחה: עו"ד רועי פרידמן, יועץ ביטוח
משתתפים:

עו"ד אורי אורלנד, יועץ ביטוח
קרן גרניט, סמנכ"ל, מנהלת מערך 

תביעות ביטוח כללי, הפניקס חברה 
לביטוח

עו"ד שלום סביון, חיים קליר משרד 
עורכי דין

מורלי דורי, מנכ"ל פלתורס

כנס אלמנטר 2015
תביעות ביטוח
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 

 

 אברמוביץ: הריכוזיות בענף 
צריכה לחלחל למצעי המפלגות

נשיא לשכת סוכני הביטוח קרא בכנס לנצל את תקופת הבחירות לכנסת  
על מנת לטפל בלאקונות המרכזיות בענף: ריכוזיות, עודף רגולציה 

וטיפוח עסקים קטנים
סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ,  אריה 
לנושאים  בדבריו  התייחס  הביטוח, 
בענף  האחרונה  בתקופה  הבוערים 
הביטוח וניצל את העיתוי, חודש וחצי 
על  ישראל,  לכנסת  הבחירות  לפני 
רלוונטית  להתייחסות  לקרוא  מנת 

מצד המפלגות.  
"זוהי הזדמנות טובה שהמפלגות יציגו 

בריכוזיות  לטיפול  דרכים  במצעיהן 
מעט  יש  הביטוח.  בחברות  הקיימת 
בחירה  ומעט  פוליסות  מעט  חברות, 
אמר  והמוצרים",  המסלולים  בין 
ללקוח  כי  ייתכן  "לא  אברמוביץ, 
ומה  בפנסיה,  אחת  פוליסה  רק  יש 
לחלחל  עומד  המפקחת  שמתכוונת 

גם לביטוחי הבריאות".

מחטפים בזמן בחירות
עודף  את  אברמוביץ  תקף  בנאומו 
הרגולציה הקיים לדבריו בענף. "אנו לא 
מסוגלים לעמוד בקצב הרגולציה בענף. 
הגיע הזמן שהרגולטור ייצא עם תכנית 
רב שנתית מסודרת. הרגולציה גם אינה 
יכולה לבצע מחטפים בזמן בחירות על 

גב סוכני הביטוח".
כי  וציין  הפנסיה  לנושא  התייחס  הוא 
הסוכנים אינם אשמים בכך שאין פנסיה 
לאזרחים. "נושא הפנסיה צריך לחלחל 

אף הוא למצעי המפלגות", הבהיר.
כי העסקים  בנוסף הדגיש אברמוביץ 
הקטנים והבינוניים הם אלו שמניעים 
וקרא  ישראל,  כלכלת  גלגלי  את 
הללו,  העסקים  את  לטפח  למפלגות 
שעליהם בין היתר נמנים גם הסוכנים. 
"חייבים לתת כבוד לעסקים הללו. לא 
ישלטו בענף,  ייתכן שחברות הביטוח 

ואותנו הסוכנים יותירו בצד," סיכם. 

מבין  ייחודי  הינו  הביטוח  "ענף 
מלווה  והוא  היות  השירותים,  ענפי 
ובכל  חייו  תקופות  בכל  האדם  את 
בן-נון,  עופר  אמר  כך  פעילויותיו", 
שהנחה  סיכונים,  וניהול  ביטוח  יועץ 
מקצועי  ביטוח  "מערך  הכנס.  את 
המודעות  להגברת  להביא  יכול  נכון 
אמצעים  לנקיטת  לסיכונים, 
מוביל  גורם  להוות  ובכך  למזעורם, 

בשינוי התנהגות צרכנית".
מזה  הכנס  את  המנחה  בן-נון, 
ביטוח  "חברת  כי  ציין  כשנתיים, 
דגלה  על  לחרות  צריכה  'אמיתית', 
ולתרום  לסייע  לעזור,  רצון  גם 
רכושם  המבוטחים,  אבטחת  למען 
שמירה  תוך  זאת  כל  ובריאותם, 

והגדלת רווחי בעלי המניות". 

בעלי חשיבות עליונה
שנידונו  המרכזיים  הנושאים  אחד 
המקצועי  עתידם  לשאלת  נגע  בכנס 
של סוכני הביטוח לאור ההתפתחויות 

אחת  לא  נתפש  החידושים  "חוזר 
ואף  מיותרת  מעמיסה,  כרגולציה 
הגישה  שינוי  באמצעות  מזיקה. 
מכורח  הרגולטורי  המהלך  והפיכת 
סוכני  עסקית,  להזדמנות  המציאות 
עם  הקשר  את  לחזק  יכולים  הביטוח 
הלקוח ולהוות עבורו ערך משמעותי", 
מומחית  בר-לבציון,  טלי  הסבירה  כך 
לקוח,  מכווני  תהליכים  לניהול 
בהרצאתה. "מנגד, מנהל חכם שישכיל 
לקרוא את המפה", היא גורסת, "יוכל 
הרגולטורים  המהלכים  את  לנצל 
יכולות  את  המשפר  ממנף,  ככוח 
וממצב  העסקית  בסביבה  החברה 
ופתרונות  שירותים  כבעלת  אותה 

מתקדמים".
ל'חוזר  התייחסה  בר-לבציון 
על  המפקחת  שפרסמה  החידושים' 
אוטומטי  חידוש  על  האוסר  הביטוח, 
מדי  נדרש  הסוכן  כך  הפוליסות.  של 
ולקבל  הלקוח  עם  קשר  ליצור  שנה 
"מדובר  מחדש.  לעדכון  אישורו  את 
תהליכיים  שינויים  של  בסדרה 
להקים  החברה  את  המחייב  ומבניים 
ולשנות  זו  דרישה  המיישמות  יחידות 
ניכרת",  בצורה  התנהלותה  את 

הסבירה.

לנושא  התייחס  בן-נון  הטכנולוגיות. 
מנסים  שנים  כמה  "מדי  כי  ואמר 
אולם  הביטוח.  סוכני  את  להספיד 
חוזר  כמו  מצרפיים  גורמים  בעזרת 
תנאים  להציב  היכולת  אי  החידושים, 
מוקדמים בפוליסות והעצמת אחריות 
הסוכן בפסיקה, יש לסוכנים הזדמנות 
כגורמים  הבמה,  למרכז  לחזור  פז 
למבוטח,  המבטח  בין  המתווכים 
בעסקאות  עליונה  חשיבות  וכבעלי 

הביטוח". 

הלקוחות כלפי   אחריות 
"סוכנויות שהשכילו להטמיע את חוזר 
הביטוח,  על  המפקחת  מטעם  השירות 
נהנות  אשתקד,  לתוקפו  שנכנס  לפני 
מקשר חזק וטוב יותר עם הלקוח, ובכך 
זוכות ביתרון לעומת סוכנויות אחרות. 
שיפור הדיאלוג עם הלקוח מביא לשינוי 
המספקת  מכזאת  החברה,  בתפישת 
שירותים לחברה המגלה אחריות כלפי 
וכך היא מעניקה להם ערך  לקוחותיה, 
רב יותר ממתחרותיה עבור מוצר זהה", 

הבהירה.
להתחלף  צריך  השינוי  "כורח 
"שינוי  הדגישה,  לשינוי"  בהזדמנות 
עבורו  מהווה  הלקוח  עם  השיח  שבו 
ערך חדש ומהותי, שינוי שבו הסוכנים 
יוזמים ומזהים את הצרכים המשתנים 
הלקוח  של  החיים  למעגל  בהתאם 
ומתאימים עבורו את הכיסוי המתאים 

לפרופיל הייחודי שלו", סיכמה. 

עופר בן-נון: בעקבות השינויים 
הרגולטוריים סוכני הביטוח יחזרו 

למרכז הבמה
בן-נון, מנחה הכנס, התייחס לניסיונות להספיד את 

מקצועם של סוכני הביטוח | "על דגלה של חברת 
ביטוח צריך לחרות גם את הרצון לסייע ולתרום 

למען המבוטחים"

חיזוק הקשר עם הלקוח
טלי בר-לבציון, מומחית לניהול תהליכים מכווני 
לקוח, סבורה כי סוכן ביטוח שישכיל לזהות את 

השינויים, יוכל למצב את עצמו כבעל מקצוע 
המספק שירותים ופתרונות מתקדמים

כנס אלמנטר 2015
הסוכן בעידן החדש
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 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 

 

להיות  שואף  השירות  "מדד 
לא  היא  הסוגיה  אולם  אובייקטיבי, 
חברות  ההשוואה.  סרגל  אלא  המדד 
החופש  את  לעצמן  לקחו  הביטוח 
בתביעת  הטיפול  משך  מהו  להחליט 
לסלק  שבחרו  חברות  יש  ביטוח. 
לאחר  מיד  פשוטה  רכב  תביעת 
ששילמו למבוטח, בעוד אחרות בחרו 
ששילמו  לאחר  סילוקה  על  לדווח 
נחום,  שלומי  אמר  כך  למוסך", 
וסגן מנהל החטיבה לביטוח  סמנכ"ל 
כללי בכלל ביטוח, שהתייחס לסוגיית 
שפרסם  השירות  מדד  אובייקטיביות 

האוצר.

יועץ  שפירא,  חגי  בהנחיית  בפאנל, 
בביטוח,  מיוחדים  פרויקטים  ומנהל 
לבעיות  המשתתפים  התייחסו 
החברות  בדיווחי  לטענתן  הקיימות 

עליהן מתבסס המדד.

ייתכן שהיו עיוותים במדד
לביטוח  הוועדה  יו"ר  מונין,  אריאל 
כי  אמר  הביטוח,  סוכני  בלשכת  כללי 
המדד,  פרסום  על  מברכת  הלשכה 
דיווח  לגבי  הבהירות  אי  כי  והעריך 
הנתונים ישתפר, והנתונים ישקפו את 
המצב באופן מהימן יותר. "ייתכן שהיו 

מיהר  שהאוצר  זאת  לאור  עיוותים 
לפרסם את המדד".

ביטוח  מחלקת  מנהל  מיכאלי,  אסף 
הביטוח  ההון,  שוק  באגף  כללי 
הביקורת  את  דחה  באוצר,  והחיסכון 
מדדי  של  המוקדם  הפרסום  אודות 
תועלות  שתי  יש  "למדד  השירות. 
מהווה  המדד  ראשית,  עיקריות: 
הביטוח  סוכני  עבור  חדשני  כלי 
הביטוח  חברת  בבחירת  והמבוטחים 
המתאימה. המדד הוא גם כלי לחברות 
של  היבטים  לייצר  מנת  על  הביטוח 
מבטיח  אני  השירות.  בתחום  שיפור 
ביטוי  וייתן  ישודרג  המדד  שב-2015 
המבטחים",  של  השירות  לרמת 

הבטיח.
האוצר  משרד  פרסם   2014 ביולי 
לראשונה מדד שירות חדשני לחברות 
הטיפול  אופן  את  המדרג  הביטוח 
בתביעות ביטוח לפי החברות השונות 
ועל פי תחומי הביטוח השונים. המדד 
חברת  את  לבחור  למבוטח  מאפשר 
פי  על  ביותר  לו  המתאימה  הביטוח 
המדד  בדירוג.  השונים  הקריטריונים 
עיקריים-  משתנים  שני  על  התבסס 
טיב השירות ומהירות השירות. המדד 
כה  עד  שהתפרסם  והיחיד  הראשון 
סערה  ועורר   2013 לנתוני  התייחס 
כי  שטענו  הביטוח  חברות  בקרב 

אף  על  נתונים  לפרסם  מיהר  האוצר 
שסרגל ההשוואה וההגדרות, על פיהן 
היו  לא  הנתונים,  את  החברות  מסרו 

מסונכרנים.
במהלך  תמכה  הביטוח  סוכני  לשכת 
יעיל  אמצעי  בו  וראתה  האוצר  של 
השירות  וייעול  השקיפות  להגברת 
בענף הביטוח. עם זאת תמכה הלשכה 
לגבי  הביטוח  חברות  של  בטענותיהן 

אופי המדידה הלקוי.

בקרוב: ביקורות 
בתחום נזקי המים

בתחום  הקיימים  לליקויים  בהתייחס 
כבר  כי  בכנס  מונין  אמר  המים,  נזקי 
למעלה משנה ידוע על הכשל הקיים, 
כבעיה  הוצף  שהנושא  העובדה  ועצם 
את  הניע  המבוטחים  של  אמיתית 
תחילת  על  שהודיע  לפעולה,  האוצר 
ביקורות. "המפקחת רואה את חברות 
ואני  לנושא,  כאחראיות  הביטוח 
בטוח שעם תחילת הביקורות בגופים 
את  להאיר  ובכוונתנו  הבעיות  יצופו 

הנקודות שיש לטפל בהן", אמר.
הפוליסה  תקנות  כי  אמר  מונין 
שפרסם  דירה,  בביטוח  התקנית 
לאחרונה האוצר, לא התיימרו לפתור 

כשלים אלו.
רצון  שביעות  אין  כי  הסכים  נחום 

כי  הבהיר  אולם  מים,  נזקי  בתחום 
המורכבות  בבעיות  נוגעים  הסוכנים 
ביותר, אלו שמאופיינות באי שביעות 
זה  נושא  לקחת  יש  ולכן  רצון, 
בפרופורציה הנכונה.  מיכאלי התייחס 
לדברים ואמר כי הפיקוח יחל בקרוב 
בסדרת ביקורות בנושא, ואם יימצאו 
כשלים הוא לא יהסס ליישם הסדרה 

מתאימה.

עד סוף השנה: 
הסדרה בסוגיית הריידרים

נחום ציין כי חברות הביטוח נדרשות 
לתכנית  בדומה  בריידרים  לטפל 
תהליך  את  שיעברו  כך  ביטוח, 
קביעת  לצד  הנדרשים,  האישורים 
השירות.  ספקי  מול  סטנדרטים 
"כשחברת ביטוח מוכרת כתב שירות, 
פירעון,  לחדל  הופך  השירות  וספק 
אולם  לנעליו.  נכנסת  הביטוח  חברת 
בתוך  שלא  ריידרים  מכירת  ישנה 
לטפל  נדרש  והפיקוח  הפוליסה 

בנושא".
מיכאלי אמר כי הפיקוח יפרסם בסוף 
שתשקף  מפורטת  הסדרה  השנה 
ששוק  "נרצה  עולמו.  השקפת  את 
תחרותי  להיות  ימשיך  הריידרים 
וזוהי  המבוטחים,  לטובת  ולפעול 

תכלית ההסדרה", אמר.

מדד השירות: סרגל המדידה לאופן טיפול חברות 
הביטוח בתביעות המובטחים ישודרג ב-2015

האוצר הדף את הביקורת אודות הפרסום המוקדם מדי של המדד: "המדד ישודרג וייתן ייצוג הולם 
לרמת השירות של המבטחים" 

מהר יותר, גבוה יותר, חזק 
יותר- מהי השפעת מדדי 

השירות על התעשייה?
מנחה: חגי שפירא, יועץ ומנהל פרויקטים 

מיוחדים בביטוח
משתתפים:

אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי, 
לשכת סוכני הביטוח

אסף מיכאלי, מנהל מחלקת ביטוח כללי, 
אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד 

האוצר
שלומי נחום, סמנכ"ל, סגן מנהל החטיבה 

לביטוח כללי, כלל ביטוח
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"ההתקדמות הטכנולוגית בשוק הרכב 
יוצרת הזדמנויות לענף הביטוח"

שחר שרצקי, מנהל תחום ביטוח באיתוראן, ציין כי השימוש במערכות ניטור 
ברכב מוביל לירידה בהיקף תאונות הדרכים של המשתמשים

 "הסוכנים יצטרכו לאמץ כלים 
כדי לגשר על פערי הדיגיטל"

סלעית גרניט, מנכ"לית אדקיט, סבורה כי מקומם של סוכני הביטוח המסורתיים יישמר, אולם יהיה 
עליהם להתאים את עצמם למציאות המשתנה, תוך הבלטת יתרונותיהם

ביטוח  תחום  מנהל  שרצקי,  שחר 
את  בהרצאתו  הציג  באיתוראן, 
החדישות  הטכנולוגיות  המערכות 
נהיגה  דפוסי  לאמץ  שמסייעות 
עבור הצרכן  סיכון,  ופחותי  חסכוניים 

והמבטחת. 
המואצת  הטכנולוגית  "ההתקדמות 
החיים  אורח  לצד  הרכב,  בשוק 
יוצרת  הצרכנים,  של  הדיגיטלי 
גרס  הביטוח",  שוק  עבור  הזדמנויות 
טכנולוגיות  קידום  "ראשית,  שרצקי. 
ורכוש,  גוף  נזקי  בצמצום  שמסייעות 
מינוף  שנית,  עלויות.  מקטינות  וכך 
הלקוח,  אודות  שנאסף  המידע 
יותר  הדוקה  התאמה  ליצור  במטרה 
הינה  התוצאה  השירות.  לחבילת 

הביטוח  סוכני  של  "מקומם 
מתמהיל  כחלק  יישמר  המסורתיים 
קבעה  הביטוח",  מוצרי  של  ההפצה 
אדקיט,  מנכ"לית  גרניט,  סלעית 
שהם  בתנאי  זאת  "אך  בהרצאתה, 
ישכילו להתאים את עצמם למציאות 
יתרונותיהם  הבלטת  תוך  המשתנה, 
בבד,  בד  הישירים.  הערוצים  פי  על 
הסוכנים יתבקשו לאמץ כלים ושיטות 
על  לגשר  להם  יאפשרו  אשר  עבודה 

הפערים שיצר הדיגיטל". 
להשפעת  התייחסה   גרניט 
על  הצרכניות  ולמגמות  הטכנולוגיה 
ציינה  היא  הלקוח.  מול  ההתנהלות 
ההתקדמות  האחרונות  בשנים  כי 
החיים  תחומי  במגוון  הטכנולוגית 
לקבל  המצפה  חדש,  צרכני  זן  יצרה 
ומורגל  מקום,  ובכל  זמן  בכל  שירות 
לפשטות,  לשקיפות,  למהירות, 

עלות  ללקוח,  יותר  טוב  שירות  מתן 
הסיכון  הפחתת  וכן  יותר  תחרותית 

למבטח".
החדשות  המערכות  שרצקי,  לדברי 
הנהיגה  אופי  את  ברציפות  מנטרות 

לשירות עצמי ולהתאמה אישית.

מוצרי נישה
"בעוד שבתחילת עידן הדיגיטל נרתעו 
הצרכנים מביצוע רכישות באינטרנט, 
פרדיגמה  האחרונות  השנים  במהלך 
למקור  הפך  האינטרנט  התהפכה.  זו 
ראשון ללימוד על מוצרים ושירותים, 
תהליך  והנעת  מחירים  השוואת 

הרכישה. 
לגבור  עשויות  אלו  מגמות  לדבריה, 
מקומם  את  כאשר  הבאות  בשנים 
שרכשו  המבוגרים,  הלקוחות  של 
יחליפו  האינטרנט,  עידן  לפני  ביטוח 
המכונים  וצעירים  חדשים  לקוחות 
'Digital Natives'. עבורם הדיגיטל 
הינו הבחירה הטבעית, שכן הם נולדו 

למציאות הזאת, הדגישה. 
לשמר  מנת  "על  כי  הבהירה  גרניט 

חריגים  נהיגה  אירועי  מזהות  ברכב, 
חירום,  בלימות  מהירות,  כדוגמת 
ועקיפות  פתאומיות  תאוצות 
בנוסף  ציון.  לנהג  ומעניקה  מסוכנות, 
אופי  פי  על  בדלק  חיסכון  מדד  על 

נהיגתו. 
לאמץ  לנהג  מאפשרים  אלה  "נתונים 
דפוסי נהיגה בטוחים וחסכוניים יותר, 
ביטחון  תחושת  הרכב  לבעל  ומשרים 
לידי  המפתחות  את  מוסר  כשהוא 

אחר, לעתים לבנו הצעיר.
המידע מועבר ללקוח באמצעות תצוגה 
גרפית עשירה, שמספקת תמונת מצב 
ברורה במבט אחד. המידע נגיש באופן 
מאובטח באמצעות ממשק אינטרנטי, 
באמצעות  גם  נגיש  יהיה  ובקרוב 

קטנות  ביטוח  סוכנויות  כוחם,  את 
להגביר  עשויים  עצמאיים  וסוכנים 
את שיתופי הפעולה ביניהם, או לפנות 

להתמחויות בכיווני נישה. 
סוכני  כי  צופות  המחקר  חברות 
במוצרים  להתמקד  יידרשו  הביטוח 
המורכבים,  והביטוחיים  הפיננסיים 
מקצוע  מאיש  אישי  ייעוץ  הדורשים 

מנוסה".

אפליקציה בסמארטפון".

תמיכה בסיטואציה מלחיצה
שנאספו  הנתונים,  כי  ציין  שרצקי 
מצביעים  האחרונות,  השנים  לאורך 
הן  במערכת,  שהשימוש  כך  על 
פרטיים,  לקוחות  אצל  והן  בארגונים 
מוביל לירידה בהיקף תאונות הדרכים 

אצל המשתמשים. 
את  שמשלים  תאונה,  חיישן 
ברמת  האירוע  את  מזהה  המערכת, 
מיידית  התרעה  ושולח  גבוהה  דיוק 
נציגי  איתוראן.  של  השירות  למוקד 
הלקוח,  עם  קשר  יוזמים  המוקד 
ובודקים כיצד ניתן לסייע לו. "מדובר 
שנקלע  לאדם  חשובה  בתמיכה 
ומבלבלת",  מלחיצה  לסיטואציה 
לבדו  נמצא  כשנהג  "בעיקר  אמר, 
יכול  ואינו  מבודדת,  בסביבה  ברכב, 

להזעיק עזרה". 
השירותים  כי  שרצקי  הוסיף  כן,  כמו 
עבור  גם  יתרונות  מהווים  החדשים 
הגורם המבטח. הפנייה ללקוח נעשית 
לו  מהסיוע  וכחלק  המבטח,  בשם 
למוסך  הרכב  של  גרירה  לתאם  ניתן 
תיעוד  כולל  הראשוני  הקשר  מועדף. 
שבמקרים  התאונה,  מקרה  של  מלא 

מסוימים מהווה חסם בפני הונאות. 

בכפיפה אחת 
לעבוד  הסוכנים  שעל  ספק  "אין 
כדי  זמננו  בני  טכנולוגיים  כלים  עם 
לעמוד  השירות,  תפישת  את  לעדכן 
הצרכן",  ובציפיות  התחרות  בתנאי 
הביטוח  "סוכנויות  גרניט.  הוסיפה 
יכולותיהן  את  לשדרג  יוכלו  הקטנות 
ושירותי  תוכנות  באמצעות  העסקיות 
לחברות  שמורים  היו  שבעבר  ענן, 

הגדולות".
"ענף הביטוח אינו שונה באופן מהותי 
סוכנים  פועלים  בהם  אחרים  מענפים 
נמצאים  אלו  ענפים  ברוקרים.  או 
בתמהיל  שינוי  תהליך  של  בעיצומו 
סוכני  מבחינת  אך  ההפצה,  ערוצי 
הביטוח ניתן לראות בכך הזדמנות על 
ולפתח  יכולות  מנת להתעדכן, לשדרג 
כלים אשר יאפשרו להם לפעול בכפיפה 

אחת עם ערוצי הדיגיטל" סיכמה.

כנס אלמנטר 2015
השפעות הדיגיטל
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העליון: טענת סף על פוליסה לא 
תקפה מאפשרת הוספת טיעונים

"הנחיה זו משתלבת במגמה של הרחבת חובת הגילוי של המבטח כלפי 
המבוטח", גרס עו"ד ג'ון גבע בהרצאתו 

עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי לחברי 
החלטה  הציג  הביטוח,  סוכני  לשכת 
כי  בית המשפט העליון, הקובעת  של 
תביעה  דחתה  ביטוח  וחברת  במידה 
בטענה של תוקף פוליסה, היא רשאית 

להעלות טיעונים נוספים. 
שבילה  נופש  שבו  מקרה  תיאר  גבע 
את  ותבע  בגופו  נחבל  מבוטח  בצימר 

חברת הביטוח. 

מחברת  שנשלח  הדחייה  במכתב 
כיסוי  אין  לתאונה  כי  נרשם  הביטוח 
ביטוחי. אולם, בכתב ההגנה שהגישה 
לבית המשפט המחוזי, הוצגו סעיפים 

נוספים.  
גבע הזכיר כי בהתאם להוראות המפקח 
שחברת  ג'  צד  או  תובע  הביטוח,  על 
הביטוח דוחה את תביעתו, זכאי לקבל 

בכתב את מלוא עילות התביעה.  

את  פירטה  לא  והמבטחת  "במידה 
להעלות  תוכל  לא  היא  העילות,  כל 
ציין  ההגנה",  בכתב  נוספים  נימוקים 
גבע, "מקרים יוצאי דופן יחולו במידה 
או  רימה  המבטח  כי  חשד  שקיים 
בנסיבות  או  בעובדות  מדובר  כאשר 
שנוצרו לאחר אותו מועד או שחברת 
עליהן  לדעת  יכלה  לא  הביטוח 

בדחייתה את תביעת המבוטח". 
המחוזי  המשפט  בית  האמור,  לאור 
הצימר  בעל  של  בקשתו  את  קיבל 
המשפט  ובית  הסעיפים,  למחיקת 
העליון אישר זאת. "הנחיה זו מבטאת 
ציבור  על  הגנה  של  ברורה  מגמה 
פערי  של  מצב  מפני  המבוטחים 
הגילוי  חובת  הרחבת  גם  כמו  מידע, 
כחלק  המבוטח,  כלפי  המבטח  של 
מחובת תום הלב, המוטלת על חברת 

הביטוח", סיכם גבע. 

במשרד  שותפה  גרינברג,  תמי  עו"ד 
לויתן-שרון, הציגה את הלכת סלוצקי, 
בה פסק בית המשפט העליון לטובת 
אמצעי  הפעיל  שלא  למרות  המבוטח 
חוק  בעקבות  סלוצקי,  "פס"ד  מיגון. 
טובת  את  העדיף  הביטוח,  חוזה 
ההסכמות  כיבוד  פני  על  המבוטח 
הצדדים",  שבין  הברורות  החוזיות 

הסבירה גרינברג. 
הדין  פסק  של  המעשית  "תוצאתו 
למבוטחים  ביטוח  תגמולי  מתן  היא 
שלא קיימו אחר חובתם החוזית, ולא 
אמצעי  את  הפעילו  לא  או  התקינו 
הפוליסה.  עפ"י  חויבו  בהם  המיגון 
מביא  המבוטחים  על  להגן  הרצון 
נכון  בלתי  לתמחור  הקרוב  בטווח 
הרחוק  ובטווח  הביטוח,  פרמיית  של 
יותר  יעקבו  -  לכך שחברות הביטוח 
וביטול  המיגון  אמצעי  התקנת  אחר 
הפוליסה עקב אי התקנתו, וכן לבניית 
נטל  בהרמת  שיסייעו  ביטוח  תכניות 

הוכחה שנקבע בפס"ד סלוצקי".
החיל  העליון  המשפט  בית  לדבריה, 
לחוק   21 סעיף  את  העניין  בנסיבות 
דרישה  הפרת  לפיו  הביטוח,  חוזה 

קובי  )עו"ד(  ד"ר  עסק  בהרצאתו 
הביטוח  סוכן  של  במעמדו  קפלנסקי 
על  להגן  המחייבו  המבוטח,  כשלוח 

זכות זו. 
התרחשות  "עם  כי  הבהיר  קפלנסקי 
מקרה הביטוח - עפ"י סעיף 23 לחוק 
 - הפוליסה  ותנאי  הביטוח  חוזה 
המבוטח חייב להעמיד עצמו לחקירות 
אשר  הביטוח,  חברת  חוקרי  ידי  על 
בסיומן בגמר, עדותו צפויה 'להיעלם' 

בדו"ח החוקר".
הלכת סוויסה קובעת כי מבטחת לא 
בנסיבות  מסמכיה  בחשיפת  תחויב 
התובע  ידי  על  מתבקש  הגילוי  בהן 
בהן  שיש  כוזבות  ראיות  להכין  בכדי 
כדי לסתור את הראיות שבידי יריבו. 
הלכה  זה,  "באופן  כי  ציין  קפלנסקי 
ומהותי  דיוני  יתרון  מקנה  סוויסה 
הביטוח,  לחברות  צודק  בלתי 
מצד  מלא  פעולה  לשיתוף  שזוכות 
להחזיק  ממשיכות  אולם  המבוטח, 
בדו"חות החקירה, כקלפים מוסתרים 
ההליכים  לגמר  עד  לעיתים  בחזה, 

המשפטיים". 
לפיו  הכלל,  מן  לסטות  בהחלטתו 
בידי  המצוי  המידע  כל  לחשוף  יש 
על  דעתו  המשפט  בית  ייתן  הצדדים, 

של  סיכונו  להקלת  אמצעי  לנקיטת 
זכות  לאיון  מביאה  אינה  המבטח 
והמבוטח  ביטוח,  לתגמולי  המבוטח 
עשוי להיות זכאי - גם במקרה בו הפר 
את תנאי המיגון -  לקבלת תגמולים. 
ההוכחה  לנטלי  בהתאם  הכל 
 18 המוטלים על המבטח, עפ"י סעיף 

לחוק חוזה הביטוח.
המפקחת  הוציאה  פס"ד  בעקבות 
לבטל  יש  לפיה  הנחייה  הביטוח  על 
בביטוחי רכוש את הדרישה או הסייג 
של  הפעלה  או  קיום  כי  הקובעים 
שהוא  סוג  מכל  תקינים  מיגון  אמצעי 
חברת  לחבות  מוקדם  תנאי  מהווים 

הביטוח. 

בכתבי  שנתגבשה  כפי  המחלוקת 
כאשר  העניין.   ונסיבות  הטענות 
השופטים  שאימצו  הטקטיקה 
"עיון  היא  הנמוכות  בערכאות 

במעטפה סגורה" על ידם בלבד.
לבדו  עומד  המבוטח  בו  "בשלב 
נדרש  הביטוח,  חברת  למול  כנאשם 
וחובתו  מעמדו  מכוח  הביטוח  סוכן 
לזכויותיו  לדאוג  המבוטח  כלפי 
לידיו  להעביר  היתר  בין  הבסיסיות. 
העתק מהעדות שמסר לחוקרים. בכך 
והחיסיון  סוויסה  הלכת  בין  לאזן  יש 
המושהה לבין זכויותיו הבסיסיות של 

המבוטח", סיכם.

"פס"ד סלוצקי העדיף את טובת 
המבוטח על פני כיבוד הסכמות חוזיות

עו"ד תמי גרינברג, ממשרד עורכי דין לויתן-שרון, 
טענה בכנס כי הרצון להגן על המבוטחים מביא 

לתמחור בלתי נכון של פרמיית הביטוח

אחריות מוגברת
חרף הלכת סוויסה, בתי המשפט נוקטים במגמה 

לפיה על חברת הביטוח לחשוף את דו"ח החקירה 
בפני המבוטח, ציין ד"ר )עו"ד( קובי קפלנסקי 

כנס אלמנטר 2015
אחריות משפטית
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את  יחפשו  תמיד  הביטוח  "חברות 
להגן  חייבים  הסוכנים  ולכן  האשם, 
על עצמם. חברות הביטוח מתחמקות 
מסרבות  והן  סלוצקי,  מהלכת 
עם  'גבוהה'  לפשרה  להגיע  או  לשלם 
קובי  הסוכנים מול הלקוח", כך אמר 

צרפתי, מנכ"ל סוכנות אגוז, בפאנל.
סוכני הביטוח אינם חוששים מעליית 
אלא  צרפתי,  לטענת  הפרמיה, 
מהחשיפה לתביעת שיבוב מול חברת 
הביטוח במקרה בו המבוטח לא עמד 
בפוליסה.  המופיעה  המיגון  בדרישת 
לסוכני  בקריאה  צרפתי  יצא  לפיכך 
ולא  זהירות,  ביתר  לנהוג  הביטוח 
המיגון  ביצוע  בעדכון  רק  להסתפק 
את  להחתים  אף  אלא  הלקוח,  מצד 
מקום  יותר  "אין  הביצוע.  עם  הלקוח 
כתפי  על  יש  זה.  בנושא  לפשרות 
החברה  מה  לוודא  אחריות  הסוכן 
מהם  בפוליסה,  כתוב  מה  דורשת, 
ולוודא  שמצוינים,  המיגון  אמצעי 
להסתמך  לא  זאת.  יבצע  שהמבוטח 
רק על חברות הביטוח", אמר צרפתי. 

 2014 ביולי  הסתיימה  סלוצקי,  פרשת 
בהכרעת בית המשפט העליון שעוררה 
הדים רבים בענף הביטוח, לפיה חויבה 
ביטוח  תגמולי  בתשלום  המבוטחת 
לאחר גניבת תכשיטים מבית המבוטח, 
בניגוד   - בכספת  מצויים  היו  שלא 
המבוטח  עמד  לו  המיגון.  לדרישת 
שכן  נזק,  נגרם  היה  לא   - זו  בדרישה 
הכספת לא נפרצה. בית המשפט קבע 

 21 יש לפרש באופן רחב את סעיף  כי 
הפעלת  שאי  כך  הביטוח,  חוזה  לחוק 
כדי  בה  אין  מיגון  אמצעי  התקנת  או 
לשלול כליל את תגמולי הביטוח, אלא 
בהתאם  התגמולים  את  לחשב  יש 
התקנת  אי  שיצרה  בסיכון  להחמרה 
או אי הפעלת אמצעי המיגון, בהתאם 

לסעיף 18 לחוק.
בפאנל בהנחיית עו"ד ארז שניאורסון, 
נדונה  ונזיקין,  המתמחה בדיני ביטוח 
השפעת הלכת סלוצקי על שוק ביטוח 
הסיכונים,  ניהול  מבחינת  הרכוש, 
הביטוח  תנאי  ואף  האקטואריה, 

והפרמיות.
כללי  ביטוח  חטיבת  מנהל  פרץ,  יוסי 
בשלב  להעריך  קשה  כי  אמר  במגדל, 
על  סלוצקי  הלכת  השפעת  את  זה 
הוסר  עתה  לעת  אך  הפרמיות,  גובה 
'התנאי  מהפוליסות  בעקבותיה 

המוקדם'.
בבשורה  מדובר  כי  הסביר  צרפתי 
עמידה  אי  בעבר  ממש,  של  צרכנית 
באופן  דוחה  הייתה  המיגון  בדרישת 
והייתה  במידה  התביעה,  את  אוטומטי 
להסדר  המבטחת  מצד  כלשהי  נכונות 
נמוכים  בסכומים  מדובר  היה   – פשרה 
רבות  תביעות  מגיעות  היו  וכך  ביותר, 
לכותלי בית המשפט, ולעתים הדבר היה 
"כיום  גורם לסוכנים לאבד את הלקוח. 
"חברת  צרפתי.  הסביר  שונה",  המצב 
הביטוח חייבת לשלם גם אם לא הופעל 
אמצעי המיגון, לפי רמת הרשלנות שלו. 

יש לכך השפעה רבה על כל ההתנהלות".
ההון  שוק  אגף  אימץ   2014 בנובמבר 
נאסר  וכך  באוצר את הלכת סלוצקי, 
בפוליסות  לכלול  הביטוח  חברות  על 
של  הפעלתם  את  או  קיומם  את 
כתנאי  שהוא,  סוג  מכל  מיגון  אמצעי 
לקבלת  המבוטח  לזכאות  מוקדם 
תגמולי ביטוח. זאת, בעקבות ביקורות 
עולה  מהן  הביטוח,  בחברות  שנערכו 
גררו  אלו  סייג  או  דרישה  לעתים  כי 
שלילה אוטומטית של תגמולי ביטוח, 
באופן שאינו מתיישב עם לשון החוק 
מקרים  אף  היו  בנושא.  והפסיקה 
נכלל בתכנית הביטוח תנאי  בהם לא 
אי  בשל  נדחתה  והתביעה  מוקדם, 

קיום או הפעלה של אמצעי מיגון.
אם  שניאורסון  עו"ד  של  לשאלתו 
לשינוי  הביאה  האוצר  של  זו  הנחייה 
יורם  השיב  המבטחים,  בהתנהגות 
ברייר, מנהל מקצועי בגמולב שמאות 
הביטוח  חברות  כיום  כי  כללית, 
בתהליך  המבוטח  את  יותר  משתפות 
הסקר  "תהליך  ההחלטה.  קבלת 
של  יותר  גדולה  במעורבות  מלווה 
אמנם  "הדבר  ברייר,  אמר  הלקוח", 
יוצר יותר עבודה, אך כך המבוטח לא 
יכול להעלות טענות בעניין זה בקרות 

האירוע הביטוחי".

וידוא אקטיבי
קבע  בחיפה  המחוזי  המשפט  בית 
חברת  של  בתביעה  לאחרונה 

קיימת  כי  ביטוח  כלל  נגד  איפרגן 
בשלב  ושכבר  אקטיבי,  וידוא  חובת 
שהמבוטח  לוודא  יש  החיתום 
כשנשאל  התנאים.  לכל  מודע 
לשינוי  גרמה  זו  החלטה  אם  ברייר 
אף  על  כי  השיב  הלקוח,  מול  הדיון 
בצורה  שמקלים  בתנאים  שמדובר 
לא  הוא   – המבוטח  עם  משמעותית 
להלכת  מודע  לא  ואף  להם,  מודע 
ועמיתיו  הוא  כי  ציין  ברייר  סלוצקי. 
קיומן  של  אקטיבי  מווידוא  נמנעים 
שאנחנו  "ברגע  שכן  כספות,  של 
הופכים  אנחנו   - אותה  רואים 
של  במקרה  מידיים  לחשודים 

פריצה".
חברת  על  כי  להבהיר  ביקש  פרץ 
בין  ברורה  הבחנה  לבצע  הביטוח 
המיגון  דרישת  הפרת  בהם  מקרים 
נעשתה בתום לב לבין מקרים שנעשה 
שחברת  "אסור  מכוונת.  בצורה 
הראשון  במקרה  תתנער  הביטוח 
לאחר  הביטוח  תגמולי  מתשלום 
במשך  פרמיה  לה  שילם  שהמבוטח 

שנים ארוכות", אמר. 
החשיבות  כי  לסיום  ציין  ברייר 
לאור  עולה  הביטוח  סוכן  של 
כיוון  האחרונות,  ההתפתחויות 
להן.  מודעים  לא  כלל  שהמבוטחים 
חברת   – ביטוח  מקרה  "בשעת 
כבעבר,  טענותיה  את  תטען  הביטוח 
את  לשנות  יוכל  הביטוח  וסוכן 

המצב", הסביר.

"חברות הביטוח מתחמקות מיישום הלכת סלוצקי"
 קובי צרפתי קרא לסוכני הביטוח לנהוג ביתר זהירות כאשר מופיעה בפוליסה דרישת מיגון | 
יורם ברייר: "חברת הביטוח תטען את טענותיה כבעבר, וסוכן הביטוח יוכל לשנות את המצב" 

לא על המיגון לבדו - מהו 
תפקיד המבטחת והסוכן 
בחובת הווידוא האקטיבי 

לחריגי הפוליסה?
מנחה: עו"ד ארז שניאורסון, מומחה לביטוח 

ודיני נזיקין
משתתפים:

יוסי פרץ, מנהל חטיבת ביטוח כללי, מגדל 
חברה לביטוח

קובי צרפתי, מנכ"ל משותף ובעלים, אגוז 
סוכנות לביטוח

יורם ברייר, מנהל מקצועי, גמולב שמאות 
כללית

כנס אלמנטר 2015
אחריות משפטית
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 

 

מהדורה מיוחדת 
לסיקור כנס ביטוח כללי 2015

פורסם המדריך המקיף בנושא ביטוחי רכוש
עדיף ויועץ ניהול הסיכונים עו"ד ארז קדם פרסמו מדריך מקצועי לסוכן הביטוח בנושא ביטוחי רכוש | 
המדריך, שהופץ בכנס אלמנטר, מספק לסוכן ערך מוסף מהותי בבואו לייעץ ללקוח ולנהל עבורו את 

ניהול סיכוניו הביטוחיים
הסיכונים  ניהול  ויועץ  עדיף  מערכת 
עו"ד ארז קדם פירסמו מדריך מקצועי 
רכוש.  ביטוחי  בנושא  הביטוח  לסוכן 
למשתתפי  לראשונה  הופץ  המדריך 

כנס אלמנטר 2015 של עדיף. 
יהב,  שלומית  כתבה  המדריך  את 
עם  בשיתוף  עדיף,  מכללת  מנהלת 
מתחום  נוספים  ומומחים  קדם 

הביטוח.
צרכים  בירור  במדריך:  הנושאים  בין 
וניתוח סיכונים, שאלון צרכים, הצגת 
תיק ללקוח, ביטוחים עסקיים, ביטוח 
בפוליסת  הביטוח  עקרונות  רכוש, 
רכוש  בביטוח  פוליסות  סוגי  רכוש 
היקף  רכוש  בביטוח  הביטוח  סכומי 
אש  ביטוח  רכוש,  בביטוח  הביטוח 
בפוליסת  נוספים  סיכונים  מורחב, 

אש, הרחבות ביטוחיות בפוליסת אש 
פוליסה,  של  נכונה  לעריכה  דגשים 
רווחים,  אובדן  תוצאתיים,  נזקים 
כל  ביטוח  הכנסות,  אובדן  או  הפסד 
ביטוח  בהעברה,  סחורה  הסיכונים, 
ביטוחים  נאמנות,  ביטוח  כספים, 
ביטוח  המזלג,  קצה  על   – הנדסיים 

שבר מכני וביטוח ציוד אלקטרוני.

יתרון מקצועי 
בניהול הסיכונים

נבעה  המדריך  הפקת  על  "ההחלטה 
בעיקר מהצורך ומהרצון לספק לסוכן 
בבואו  מהותי  מוסף  ערך  הביטוח 
ניהול  את  עבורו  ולנהל  ללקוח  לייעץ 
סיכוניו הביטוחיים במסגרת עסקיו", 
נוריאל, העורך הראשי  עופר  הסבירו 

יועצים  קדם  מנכ"ל  וקדם,  עדיף,  של 
לניהול סיכונים בביטוח. 

המרכזי,  הגורם  הינו  הביטוח  "סוכן 
לניהול  המפתח,  איש  מה  ובמידת 

רבים  הלקוח.  עבור  הביטוח  סיכוני 
או  מכירים  אינם  כלל  מהלקוחות 
האורבות  הסכנות  למגוון  מודעים 
מה  להעריך  מסוגלים  ואינם  לפתחם 
לנבוע  שעלולות  ההשלכות  תהיינה 
או  זה  סיכון  מהתממשות  כתוצאה 

אחר". 
נוריאל וקדם הוסיפו כי "המטרה היא 
יתרון  לו  ולהעניק  עסק  לכל  לגשת 
לצרכי  בהתאם  ויצירתי  יעיל  מקצועי, 
בית העסק, אשר יקנה לו ביטחון, ולא 
ואשליות  ציפיות  במכירת  להסתפק 
הדין  ביום  הלקוח  את  יעמידו  אשר 
תסתפקו  אל  שבורה.  שוקת  מול  אל 
בפוליסות הסטנדרטיות, אלא המשיכו 
ללמוד, להתפתח ולהתייעץ כדי ליישם 

הכל לטובת הלקוח שלכם". 

הכנס השנתי ה-9 בענף הביטוח הכללי
מגמות ופסיקה 2015
יום ב', 2.2.2015 אווניו, קרית שדה התעופה

עדיף מודה למאות המשתתפים, המרצים ונותני החסות
שהשתתפו בכנס אלמנטר 2015 ותרמו להצלחתו.

להתראות בכנסים הבאים.

אלמנטרי שהייתם.
אלמנטרי שנגיד תודה.

Subsidiary of Migdal Group


