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פורסם בשבועון עדיף גיליון מס' 1,008 - 8.11.2018

המגמה בשוק: הוזלה של עשרות 
אחוזים לצעירים )רק מהמחיר 
המלא(, הוזלה עוד יותר גדולה 

למבוטחים המבוגרים
עולה  אושרו  שכבר  ואיילון  ביטוח  כלל  מתעריפי 
מגמה ברורה, אך היא מתייחסת לתעריפים ב'ספר' 
ולא בשטח, שם ניתנו הנחות גדולות בחודשים שלפני 
סוכני  עמלות  כי  נראה  שעה  לפי   | הרפורמה  החלת 
הביטוח יישארו כפי שהיו | רוזנפלד: מברך על הקולות 

שמשמיעות חברות שלא רוצות לפגוע בסוכנים

תעריפי הריסקים החדשים 

המשך בעמוד הבא

הפרסום  מאז  כמרקחה  הביטוח  שוק 
בגין  שעבר  חמישי  ביום  בעדיף 
השינויים הצפויים כתוצאה מהרפורמה 
בביטוחי החיים. 24 שעות לפני המועד 
הסופי שנתן הפיקוח על הביטוח לשיווק 
המגמה  מתגלה  הקיימות,  הפוליסות 

המסתמנת בתעריפים החדשים. 
כי  עולה  עדיף  לידי  שהגיע  ממידע 
החברות שכבר קיבלו אישור לתעריפים 
ואיילון,  ביטוח  כלל  החדשים, 
הנחה  צעירים  למבוטחים  מעניקות 
דומה לזו לה ציפו ברשות שוק ההון, 
בעוד  אחוזים,  בודדות של  של עשרות 
ייהנו  יותר  המבוגרים  המבוטחים 
יותר באחוזים. עם  מהוזלה גבוהה אף 
זאת, חשוב לציין כי לאורך השנים ניתנו 
שהגיעו  מהתעריפים,  גדולות  הנחות 
להחלת  שקדמו  בחודשים  לשיאן 

ברור  שטרם  כך  החדשים,  התעריפים 
יירדו  הריסקים  מחירי  בפועל  אם 

בשבועות הקרובים. 
מאחורי ההבדלים בגילאים עומד היחס 
עלות  לבין  באחוזים  ההוזלה  שיעור  בין 
הביטוח בשקלים. המבוטחים הצעירים 
משלמים מחיר זול יותר מהמבוגרים, ולכן 
עבור המבוגרים שמלכתחילה משלמים 
הרבה יותר בשקלים, שיעור הוזלה גבוה 
יותר ומשמעותי הרבה יותר מאשר אצל 
הצעירים. כל זאת, כאשר ברקע אומרת 
להמחיש  הביטוח  על  הפיקוח  הנחיית 
למבוטח חדש מה תהיה גובה העמלה 
שישלם לכל אורך חיי הפוליסה, ולא רק 

בעת חתימתו עליה. 
    

הסוכנים יצאו למלחמה
התעריפים,  לסוגיית  מעבר  כידוע, 

נדבך נוסף גרם לרעידת אדמה בעולם 
רשות  התניית  היוודע  לאחר  הביטוח. 
הריסק  פוליסות  לאישור  ההון  שוק 
עמלות  החזר  מנגנון  בקיום  החדשות 
האחרונים  החלו  הסוכנים,  ידי  על 
ועל  הפיקוח  על  חזיתית  במתקפה 
חברות הביטוח, ולפי שעה הם קוצרים 

את הפירות.
שינוי  יהיה  לא  כי  לעדכנכם  "נבקש 
בשיעורי עמלות הריסק עד לתאריך 31 
)ד'(  הודיעה אתמול  כך   ,"2019 במאי 
עמה.  העובדים  לסוכנים  ביטוח  כלל 
משנה  שמאי,  ירון  שהוציא  בהודעה 
והפצה  לקוחות  מערך  ומנהל  למנכ״ל 
בכלל ביטוח לסוכנים, הוא עדכן אותם 
כי ביחס לביטוחי המנהלים, ישמר עד 
לסוף מאי שיעור העמלה כפי שהיה עד 

כה )בכפוף לעמידה בתמהיל(.
להתניה  באשר  כי  שמאי  עדכן  עוד 
לפיה על עמלות ההיקף להכיל וקטור 
ביטוח  בכלל  שנים,  שש  של  ביטולים 
שייערכו החל  מכירות  אותה על  יישמו 

ממחר, יום שישי ה-15 בפברואר. 
)ג'(  השבוע  התייחסו  באיילון  גם 

וציינו  הביטוח  סוכני  עמלות  לסוגיית 
כי "כחברת סוכנים, איילון לא משנה 
ריסק  בביטוח  הסוכנים  עמלות  את 
עד ה-30 באפריל. יש לציין כי כחלק 
החדשות,  הרגולטוריות  מההוראות 
התעריפים  על  כי  התניה  ישנה 
של  ביטולים  וקטור  להכיל  החדשים 
ואת  ההיקף  עמלות  על  שנים   6
מיידי.  באופן  תיישם  איילון  זו  הוראה 
לצד זה, איילון מציעה מסלול עמלות 
החזר  אין  שעליהן   )flat( מישוריות 

בגין ביטולים".
במנורה מבטחים טרם עדכנו באשר 
ההערכה  אך  החדשות,  לפוליסות 
בחברה היא כי עד יום חמישי, המועד 
הפוליסות  שיווק  כי  הפיקוח  קבע  בו 
פוליסות  יאושרו  כבר  יסתיים,  הישנות 

מנורה מבטחים החדשות. 

מדברים על הריסקים - הרשתות החברתיות סוערות
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מנכ"ל יונט, שלמה אייזיק, כתב בימים האחרונים מכתב למפקח על הביטוח, משה ברקת, בו הוא מבקש 
לדעת האם רשות שוק ההון הורתה לחברות הביטוח או קבעה תנאים, תקרות או הנחיות באשר לשיעור 

העמלות אותן הן ישלמו החל ממחר )יום ו'( בפוליסות ביטוחי החיים.
עוד ביקש אייזיק את התייחסותו של ברקת לשאלה האם הרשות התנתה אישורי תכניות ביטוח מכוח סמכותה 
לפי סעיף 40 לחוק הביטוח בקשר לקביעת תנאים בתשלום העמלות, ואם כן, מהן אותן הוראות או הנחיות 

ובאיזה אופן הופצו לחברות.
במכתבו ציין מנכ"ל יונט: "בשל שיח עם חברות הביטוח ופרסומים בעיתונות, מתעורר ספק לגבי מעורבותה 

של הרשות או מתן הנחיות מצדה לחברות הביטוח בכל הנוגע לתנאי תגמול הסוכנים בביטוחי חיים".
"מבלי לקבוע דבר בנושא, יוטעם כי הסמכות לקבוע 'הוראות בדבר דמי העמילות המקסימליים שמותר למבטח 
לשלם לסוכן' מסורה לשר האוצר ולאחר קיום חובת היוועצות עם ועדת הכספים של הכנסת. יתר על כן, על פי 
כללי ההגבלים העסקיים, תאום עמדות בין מבטחים ככל שאינו 'הסדר שכל כבילותיו נקבעו על פי דין', עשוי 

להיחשב כהסדר כובל בניגוד לחוק התחרות הכלכלית", נכתב.
אייזיק ביקש את התייחסות ברקת לנושא בימים הקרובים, וציין כי אין בפנייה כדי לתאר כי נקבע קו פעולה 
כלשהו מצד רשות שוק ההון או כי זו אכן קבעה הנחיה כלשהי בנדון, "אלא רק מתוך הזהירות כפי שהדברים 

עולים )בפרט( באמצעי התקשורת השונים".

המשך מעמוד קודם

אייזיק במכתב לברקת: האם הרשות קבעה תנאים 
ותקרות לעמלות בביטוחי החיים החדשים?

לאור הפרסומים על הגבלת העמלות בריסקים, ביקש מנכ"ל יונט מהמפקח 
על הביטוח להבהיר גם האם הרשות התנתה את אישורי תכניות הביטוח 

בעמידה בתנאי תשלום העמלות, עליה פורסם לראשונה בעדיף

לעומתם, במגדל מתכוננים להקפאת 
הגיעו  שלא  מאחר  )ה'(,  היום  המוצר 
בפוליסה  הסעיפים  כל  על  להבנות 
הפניקס, ניסיון העבר,  החדשה. לגבי 
הבריאות  פוליסות  מתעריפי  בעיקר 
הפוליסה  החלת  שלאחר  החדשות 
תמתין  החברה  כי  מלמד  האחידה, 
מכן  ולאחר  השוק  פונה  לאן  לראות 
לזכור,  חשוב  משלה.  צעדים  תנקוט 
כי בכל החברות מדובר על ריסק פרט 
פוליסת  בתוך  ריסק  על  ולא  בלבד 

ביטוח מנהלים. 

הורנצ'יק: יצרנו ערוץ פתוח 
עם הפיקוח ועם החברות

סיפוק  סוכני הביטוח הביעו  בלשכת 
מהודעות כלל ביטוח ואיילון. "בשבועות 
הלשכה  הנהגת  פועלת  האחרונים 
לילות כימים בצורה נחושה, אסטרטגית 
ורשות  היצרנים  מול  אל  פשרות  וללא 
מטרה  עיניהם  מול  כאשר  ההון,  שוק 
מעמדם  על  לשמור   - ברורה  אחת 
וסוכני  סוכנות  אלפי  של  ופרנסתם 
שנשארה  היחידה  הסוגיה  הביטוח. 
ליצרנים,  קשורה  איננה  והיא  פתוחה 
לשינוי  ההון  שוק  רשות  הנחיית  הינה 
פועלת  כאן  גם  הביטולים.  בסוגיית 
שבועות  מספר  מזה  הלשכה  הנהגת 
ערוץ   - במקביל  ערוצים  במספר 
תקשורתי  ערוץ  פוליטי,  ערוץ  משפטי, 
מסונכרנים  כולם  אסטרטגי,  וערוץ 

לאותה מטרה", הסבירו בלשכה. 
רוזנפלד, שלח  ליאור  נשיא הלשכה, 
איגרת לחברי הלשכה בה כתב: "כידוע 
לכם, בשבועות האחרונים אנו ניצבים 
לא  שכמוהו  אתגר  עצום,  אתגר  בפני 
סביב  האחרונות  בשנים  הענף  ידע 
ו'הריסקים'.  המנהלים  ביטוחי  סוגיית 
אין  כי  האחרונים  בשבועיים  הודענו 
לפגוע  סיבה  כל  הביטוח  לחברות 
להן  ואל  והנפרעים  ההיקף  בעמלות 
ולתפוס  התעריפים  להוזלת  להיתפס 
של  רגולטורית  הוזלה  על  'טרמפ' 

פרמיות הביטוח".
מהיצרנים  שמגיעים  לקולות  עדים  "אנו 
לפגוע  שלא  רצון  של  האחרונה  ביממה 
כבר  חברות  ושתי  הסוכנים  בעמלות 
יפגעו  לא  כי  האחרונות  בשעות  הודיעו 
כך  ועל  וההיקף  הנפרעים  בעמלות 
פתוחה  נותרה  עדיין  כעת  מברכים.  אנו 
סוגיית חיוב הסוכנים עבור ביטולים ואנו 
עוסקים בה ללא הפסקה במספר ערוצים 
מקצועי  שיח  לייצר  הצלחנו  זמנית.  בו 
וחברות הביטוח,  מול הרשות  ופתוח אל 
 - וברור  על מנת להעביר להם מסר חד 
סוכני הביטוח הם המנוע להצלחתם בכל 
אותנו  לשמור  יש  הצרכניים,  המהלכים 

חזקים, מתוך הבנה כי אנחנו הפתרון ולא 
הבעיה!", הוסיף רוזנפלד.

סוכן  אף  שופט  אינני  שכאלו,  "בימים 
כמוכם  סוכן  אני  גם  לעתידו,  שחושש 
אבקש  אבל  בענף,  שני  כדור  הפועל 
שפוגעות  פעולות  לקיים  לא  מכולם 
לירות  שלא  בטוח  הלשכה.  בפעילות 
כח  מאבקי  ולייצר  הנגמש  מתוך 
מיותרים  שהם  לכך  שמעבר  פנימיים 
בהתעסקות  לנו  פוגעים  הם  וטפלים, 
נשיא  כתב  יד",  לזה  ניתן  ולא  בעיקר 

הלשכה לסוכנים.
נשיא  מקום  ממלא  הורנצ'יק,  ליאור 
בתגובה:  אמר  הביטוח,  סוכני  לשכת 
רוח  בקור  שפועלת  הנהגה  לנו  ״יש 
הבנה  מתוך  כולנו,  הצלחת  למען 
שאסור לאפשר פגיעה בסוכנים. יצרנו 
עם  הרשות,  עם  פתוח  מקצועי  ערוץ 
ואנו  ההחלטות  מקבלי  ועם  היצרנים 
זוהי  נחושים ומאמינים בצדקת דרכנו. 
להנהגה  לחבריי  להודות  ההזדמנות 
מאומצת  פעילות  על  הנשיא  ובראשם 
פתרון  עד  שתמשיך  מתפשרת  ובלתי 
הסוכנות  לאלפי  תודה  לסוגיות.  מלא 
בדרכנו  אותנו  שמחזקים  והסוכנים 
שאנו  הבנה  מתוך  סבלנות  ומגלים 
את  מברך  אני  לאות.  ללא  פועלים 
שאין  הבנתם  על  ביטוח  כלל  הנהגת 

תחליף לסוכן הביטוח״.



20.2.2019
12:30  – 8:30
סטוקו אירועים 
רח' שטרית 2, תל אביב

חיתום בקליק
customer’s journey

כנסיםלפרטים 03-9076000
הפקות תוכן עם ערך

ייזום והפקה

לאתר הכנס

	 	 	 	 	 	 	 	 התכנסות	וארוחת	בוקר	 	 		08:30 

הנחיה:   
Dr.  Fredrik Sjöstrand   

Chief Medical Officer   

 Hannover Re	של	הבינלאומית	הפעילות	וסקירת	פתיחה	דברי   09:15
Adding value through partnership   

Fredrik Martinsson, Senior Market Representative   

hr | ReFlex	השקת   09:30
Improve your customers’ journey by swift, high-quality and standardized processes   

Maria Pelkonen Hall, Senior Project Manager   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 הפסקת	קפה	 	 	10:10 

hr | ReFlex	על	מדברים   10:40
Automated risk assessment at point of sales   

Maria Pelkonen Hall   
 Senior Project Manager   

Yehuda Grofman   
Senior Medical UW Consultant   

Qinematic   11:20
 Create value by 3D scanning of movement   

Glenn Bilby, CEO and Founder   

Summary & Good bye   11:50
Dr. Claudia Prévôt   
Marketing Actuary   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ארוחת	צהריים	 	 	12:00 

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=214649&token=de5544b39b3a12afb7751b80c3ddf6ba
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ביום  שיתקיים   2019 אלמנטר  כנס 
לסוכני  יעניק   )18.2( הקרוב  שני 
הביטוח אפשרות לפגוש את כל ספקי 
המרקטפרו, לשמוע מה הם מציעים 
ללקוחות שלהם ומה היתרונות שהם 

מעניקים לסוכנים. 
במרקטפרו  החברים  השירות  נותני 
להציע  הביטוח  לסוכני  מאפשרים 
היכולים  מוצרים  מגוון  ללקוחותיהם 
בקרות  הנגרם  הנזק  את  לצמצם 
למנוע  אף  ולעיתים  הביטוח,  מקרה 
חיים.  הצלת  כדי  עד  לחלוטין,  אותו 
הם מתפרסים על פני קשת רחבה של 
תחומים, החל מעולם מניעת תאונות 

דרכים, הצפות, בריאות ועוד. 
אלו הספקים אשר יגיעו לכנס הביטוח 

הכללי של עדיף:
+Triple

בעולם  המתקדמות  המערכות 
חברת  והצפות.  מים  נזקי  למניעת 
בארץ  ללקוחותיה  מספקת  טריפל+ 
וחדשני  חכם  קצה  פתרון  ובחו"ל 
ונזקי  הצפות  נזילות,  ומונע  המאתר 
מים. המערכות החכמות אינן דורשות 
ומשתלבות  מיוחד  קידוח  או  כבילה 
בכל בית פרטי או עסק, בין אם בדירה 

או בבית קרקע.
אייווקס

תאונות  למניעת  התראה  מערכות 
דרכים, בטכנולוגיית מצלמה חדשנית 
לנהוג  לנהגים  המסייעת  ומדויקת, 
בטוח יותר ובכך למנוע את מעורבותם 
מספקת  המערכת  דרכים.  בתאונת 
הכביש  תנאי  של  אמת  בזמן  ניתוח 
כאשר  הנהג  את  ומזהירה  והתנועה, 
אי  לרבות  מסוכן,  מצב  מזהה  היא 
שמירת מרחק וסטייה בלתי מתוכננת 

מנתיב הנסיעה.

מובילאיי
מערכת Mobileye 630 הינה מערכת 
תאונות  במניעת  המסייעת  מתקדמת 
מצלמה  משלבת  המערכת  דרכים. 
עבור  המהווים  חזק,  מרכזי  ומעבד 
בכל  הפועלת  שלישית',  'עין  הנהג 
הדרך  תוואי  את  ומבינה  מנתחת  עת, 
המערכת  הרכב.  בקדמת  והתנועה 
בזמן  הדרך  ומצב  הכביש  את  סורקת 

נסיעה ביום, בלילה ובכל מזג אוויר.
 BRICKSTONE

במרכז  שלה  הראשון  הכספות  מתחם 
כולל  בעולם,  מהמתקדמים  אביב,  תל 
מגוון רחב של טכנולוגיות, לרבות זיהוי 
ופנים.  יד  טביעת  באמצעות  ביומטרי 
'חדר האוצר' של BRICKSTONE 'חדר 
צף' – היחיד מסוגו בארץ, משוריין פלדה 

ומוגן הרמטית מכל ששת פאותיו. 
מגן גולדמן

בבית  הרכוש  על  מיטבית  להגנה 
מציעה  גולדמן  מגן  חברת  ובמשרד. 
עמידות  בעלת  מפלדה  הבנויה  כספת 
מערכת  לכספת  פריצה.  בפני  גבוהה 
מנעול  ידי  על  הננעלת  בריחים 
אפשרות  ומתן  עיגון  חורי  צירופים, 
אזעקה.  למערכת  הכספת  לחיבור 
עומדות   HERCULES מסדרת  כספות 
משטרת  הביטוח,  חברות  בדרישות 

ישראל ומשרד הביטחון.
הגנה משפטית למשפחה

למשפחה',  משפטית  'הגנה  כיסוי 
משפטית  הגנה  ללקוחותיכם  מאפשר 
וכן  ורכוש  גוף  נזיקין  בתחומי  מקיפה 
וייצוג  יעוץ  כולל  הכיסוי  תעבורה.  דיני 
משפטי מלא בבתי משפט, מול חברות 
הביטוח או צד ג', לשם קבלת פיצוי. את 
עורכי  ארצית  בפריסה  מלווים  השירות 
ניסיון  בעלי  אלו,  בנושאים  מומחים  דין 

התעבורה  בתחומי  רבות  שנים  של 
והנזיקין.

Keeper Key
כמוצר  המפתחות  לצרור  שירות 
הדירה  הרכב,  לפוליסות  משלים 
צרור  מוצא  אזרח  כאשר  והעסק. 
בו  אין  הציבורי,  במרחב  מפתחות 
יכולת  לו  אין  גם  אך  עבורו  ערך 
כאן  לבעליו.  הצרור  את  להחזיר 
עם   KeeperKey לתמונה  נכנס 
מדי  עצמו  את  המוכיח  יעיל  שירות 
והשבת  לאיתור  פועלת  יום. החברה 
הצרור המקורי ואם הצרור לא אותר 
בזמן סביר או נגנב, החברה מספקת 

שירות לשחזור הצרור.
WLAB

 – הבריאות  בניהול  הבא  השלב 
מביאים את עולם התזונה המותאמת 
חברת  בישראל  לראשונה  אישית. 
את  עבורכם  מציעה   WLAB
המדויקת  בדרך  לדעת  האפשרות 
לכם  מומלץ  מזון  מאיזה  ביותר 
המדויקת  בבדיקה  מדובר  להימנע. 
ביותר, ברמת דיוק שאינה מתבצעת 
כעת  ללמוד  בואו  החולים.  בקופות 
אי-סבילות  לכם  שיש  המזונות  מהם 

אליהם.
פיננסיה

פיננסיה מחזירה כח ללקוח ומעניקה 
של  ומומחיות  ניסיון  עוצמה,  ותק, 
את  מובילה  פיננסיה  שנים.  עשרות 
וניהול  משכנתאות  ייעוץ  תעשיית 
מנכ"ל  סגמן,  לארז  בישראל.  פיננסי 
בשוק  ניסיון  שנות   25 החברה, 
בארץ  ומשני  ראשוני  משכנתאות 
של  המייסד  והוא  הברית,  ובארצות 
למשכנתאות  הברוקרים  לשכת 

בישראל.

המרקטפרו מגיע לכנס אלמנטר 2019
מציעים  שהם  המוצרים  סל  את  להרחיב  המעוניינים  ביטוח  סוכני 
ללקוחותיהם ולהעניק להם יכולת למנוע את מקרה הביטוח או למזער 

את הנזק, יוכלו להיפגש במקום אחד עם נציגי הספקים השונים 

ביום ב': כנס אלמנטר 2019 של עדיף - "לא לוקחים סיכונים"
ניהול הסיכונים יעמוד במוקד הכנס, לצד מושב מיוחד לסוכני הביטוח שידון בין היתר בחבות 
שלהם בהתאם לחוזרי הצירוף והשירות | טקס הוקרה ייערך לעו"ד רחל לויתן ועו"ד פגי שרון 

על תרומתן לענף הביטוח

בשנים  נמצא  הכללי  הביטוח  ענף 
מצד  מרתקת.  בתקופה  האחרונות 
אחד, הוא מהווה את הכר הפורה ביותר 
ומצד  ומוצריים,  טכנולוגיים  לפיתוחים 
שני הוא סופג לא מעט טלטלות, כפי 
והרפורמה  ההיוון  ריבית  סביב  שקרה 
חשוב  נדבך  החובה,  ביטוח  בתעריפי 

ברווחיות העוסקים בו.
לקראת  בענף  הפעילים  של  ההכנה 
שלהם  וההתמודדות  הבאות  השנים 
ביכולת  עם העתיד לבוא תלויה מאוד 
הסיכונים  מגוון  את  לנהל  שלהם 
ובמבוטחים.  בהם  לפגוע  המאיימים 
לכן, ניהול הסיכונים יעמוד במוקד כנס 
שיתקיים  עדיף  של   2019 אלמנטר 
ביום ב' הקרוב, 18 בפברואר, באולמי 

LAGO שבראשון לציון.
יהב,  שלומית  תנחה  אותו  בכנס, 
פאנל  ייערך  עדיף,  מכללת  מנהלת 
ואתגרים:  סיכונים   - "מנהלות  מיוחד 
סייבר,  טרור,  סיכוני  מנהלים  כיצד 

המשך בעמוד הבא

עורך ראשי: רועי ויינברגר
מערכת: אילן פיש

כותבים קבועים: אורי שלזינגר, 
עו"ד ארז שניאורסון, עו"ד עודד 

שטרנברג; דן דוברי, גבי נקבלי
סמנכ"ל תוכן: הדס דרור 

מנהלת פרסום: אורלי שובל זריהן
גרפיקה: מיקי בסון

מו"ל: עדיף תקשורת 
האורן 12 מושב מגשימים 56910 

טל: 03-9076000
פקס: 03-9076001 
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מגיני  את  שיעניק  גרוס,  יוסף  פרופ' 
ההוקרה.

מכירות ישירות, שירות 
ותביעות, וגם האם הנזקים 

בעולם ישפיעו על ישראל
את הכנס יפתח ריאיון מיוחד עם נשיא 
לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד, 
הפצה   - שבחדר'  'הפיל  על  שידבר 
ישירה בחברות הביטוח, והאם מדובר 
על איום או הזדמנות עבור הסוכנים. מי 
שיראיין אותו הוא מנכ"ל אדקיט, מיקי 
הריאיון  ובמהלך  לפני  שיסקור  זכאי, 
את המתרחש בעולם בנושא היחסים 

בין המשווקים לחברות הביטוח. 
פאנל  ייערך  הדיונים  יום  במהלך 
בנושא שירות ותביעות, סביב השאלה 
כיצד מייצרים חוויה טובה יותר ללקוח. 
סגן  מיכאלי,  אסף  ישתתפו  בפאנל 
ביטוח  ההון,  שוק  על  לממונה  בכיר 
הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  וחיסכון; 

בהנחיית  וחבויות?",  אדמה  רעידת 
ביטוח,  יועצת  הר-טוב,  ליאת  עו"ד 
מאור-אלקיים,  שירן  ובהשתתפות 
שוק  רשות  אקטואריה,  תחום  מנהלת 
קודנר,  נינה  וחיסכון;  ביטוח  ההון, 
מורלי  נינוה;  קופר  ראשית,  חתמת 
 ,D-Cubed ויזמית  מנכ"לית  דורי, 
רועי  לשעבר מנכ"לית ביטוח חקלאי. 
עדיף,  של  הראשי  העורך  ויינברגר, 
הלכה   – סייבר  "ביטוחי  בנושא  יראיין 
שלמה,  מיכל  רו"ח  את  למעשה" 
מיוחדים  סיכונים  מחלקת  מנהלת 

במנורה מבטחים ביטוח.
במה שהפך למסורת בכנסי האלמנטר 
הוקרה  מגיני  יוענקו השנה  עדיף  של 
משרד  מייסדת  לויתן,  רחל  לעו"ד 
שרון,  פגי  ולעו"ד  ושות,  שרון  לויתן, 
ושות'  שרון  לויתן,  משותפת,  מייסדת 
 AIDA-ו AIDA העולמי  ארגון  ונשיאת 
ישראל, על תרומתן להתפתחות ענף 
הביטוח בישראל. הטקס יערך במעמד 

הביטוח  סוכני  לשכת  כללי,  לביטוח 
ומנהל  למנכ"ל  משנה  רביב,  וליאור 
ההפצה,  וערוצי  הלקוחות  חטיבת 

מגדל.

פרידמן,  רועי  עו"ד  הביטוח,  יועץ 
בשוק  נזקים  בנושא  שיח  רב  ינחה 
הביטוח העולמי וההשפעה שלהם על 
אלעד  ייקחו חלק  ישראל. ברב השיח 
זוהר,  שי  ישראל;  נוה, מנכ"ל מארש 
חתם ראשי חבויות, קופר נינוה - בשם 
מנהל  גם  שהינו  לוידס,  חתמי  שני 
באורן-מזרח  האלמנטרית  המחלקה 
וניר דגן, מנהל מרחב עסקים גדולים 

בכלל ביטוח. 

להבין  הביטוח  לסוכני  לסייע  מנת  על 
טוב יותר את החובה והאחריות שלהם 
משרדיהם,  וכלפי  לקוחותיהם  כלפי 
עורכי  יסקרו  בו  מיוחד  מושב  ייערך 
את  הביטוח  בתחום  המומחים  דין 

האחרונות.  הרגולטוריות  ההוראות 
עו"ד עדי בן-אברהם, היועץ המשפטי 
של לשכת סוכני הביטוח; עו"ד ליאור 
סוכני  לשכת  משפטי,  יועץ  קן-דרור, 
שלומי  עו"ד  צפון;  מחוז  הביטוח 
עורכי   - הדר  גבע,  ג'ון  ממשרד  הדר 
טייטלר,  מאורה  ועו"ד  ומגשרים  דין 
מומחית לדיני ביטוח וסיכונים מיוחדים, 
רכוש  ענף  יו"ר  קרן,  אלון  לצד  ירצו, 

באיגוד השמאים. 

מילר,  שלמה  בכנס:  נוספים  מרצים 
תחום  למנהל  ומשנה  בכיר  סמנכ"ל 
ארז  עו"ד  הפניקס;  כללי,  ביטוח 
מנהל  רם,  אמנון  ביטוח;  יועץ  קדם, 
מיקי   ;BELFOR והדרכה,  טכנולוגיה 
דרור  עו"ד  גרופ;  קופל  מנכ"ל  קופל, 
זמיר, שותף בכיר במשרד עורכי הדין 
לויתן, שרון ושות'; מורן זיסר, מנכ"לית 
סגל,  הלפרין  ולירי   )bafi( b-com

.LEO מנכ"לית חברת

ביום ב': כנס אלמנטר 2019 של עדיף - "לא לוקחים סיכונים"
המשך מעמוד קודם

בקרוב 

מדריך מקצועי לסוכנים
ביטוח סייבר לעסקים 2019

המדריך יופץ בכנס אלמנטר 2019 של עדיף
 LAGO ,18.2, ראשון לציון
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עו"ד פגי שרון עו"ד רחל לויתן

שרון  פגי  ועו"ד  לויתן  רחל  עו"ד 
אותו  הביטוח,  ענף  את  היטב  מכירות 
עשורים.  מארבעה  יותר  מלוות  הן 
ב',  )יום  עדיף  של  אלמנטר  בכנס 
הן  לציון(  ראשון  לאגו,  בפברואר,   18
יקבלו מגיני הוקרה על תרומתן לענף 
הביטוח הישראלי. בריאיון מיוחד למגזין 
עדיף, שיופץ במהדורה דיגיטלית לרגל 
הכנס, הן מספרות על פעילותן לאורך 

השנים.
פועלות  שרון  ועו"ד  לויתן  עו"ד 
 43 כבר  הביטוחי  המשפט  בתחום 
רואות  הן  כיצד  מסבירות  הן  שנים. 
לו  צופה  ומה  שלו  ההתפתחות  את 
משתנה.  העולם  "כל  שרון:  העתיד. 
יותר  גדול  חלק  תופסת  הטכנולוגיה 
מאשר בעבר בניהול החיים של כולנו 
יכולות להתעלם  וחברות הביטוח אינן 
מכך, להיפך, הן צריכות להשתמש בה, 
לייעל את השירות שהן נותנות ללקוח 
להוזיל את העלויות של הביטוח.  ואף 
הישראליות  שהחברות  רואה  לא  אני 
אימצו את המגמה הזו עד הסוף אבל 

הן כנראה נמצאות בתחילת הדרך".
לויתן: "ברור היום שענף הביטוח הוא 
ענף פיננסי יותר מכל דבר אחר. רואים 
ב'עשיית  מתרכזות  הביטוח  שחברות 
וגם  שלהן,  החזק  התחום  זה  הכסף', 
הטובות  התשואות  לפי  אותן  שופטים 
יותר. לכן השם הנכון של הפיקוח על 
שירותים  על  הפיקוח  הוא  הביטוח 
רגולציה  מצדיק  גם  השינוי  פיננסיים. 
ואין ספק שהרגולציה שינתה את ענף 

הביטוח לטובה".

בתקופתה של דורית סלינגר או גם 
לפני כן?

על  דגש  יותר  נתנה  "דורית  לויתן: 

אבל  המוצרים.  בעולם  רגולציה 
זה,  לפני  הרבה  מתחילה  הרגולציה 
את  שבנה  הביטוח',  חוזה  ב'חוק 
הרגולציה  על  מסתכלים  אם  הבסיס. 

של דורית, היא משלימה את החוק".
מהי עמדתכן לגבי מוסד הבוררות?
לויתן: "העמדה שלנו כמייצגי מבטחים 
מה  אבל  בוררות.  מוסד  בעד  היא 
כזה  שמוסד  הוא  בוודאות,  שיקרה 
יפגע במבוטחים בצורה חד משמעית. 
משפט  בבתי  זה  את  לראות  אפשר 
לבוא  אסור  אליהם  קטנות,  לתביעות 
האזרח  של  הבעיה  דין.  עורך  עם 
חברת  את  תובע  שהוא  היא  הקטן 
הביטוח באופן חד פעמי. לעומת זאת, 
כמו  רבות,  פעמים  שנתבעים  הגופים 
מאמנים  ביטוח,  חברות  או  עיריות 
אנשים משלהם להופיע בבתי משפט 
מצב  נוצר  כך  קטנות.  לתביעות 
שהמבוטח החד פעמי פוגש את נציג 
צבר  כבר  כשהאחרון  הביטוח  חברת 
פגיעה  היא  התוצאה  הניסיון.  את 

באיש הקטן. 
מילה  לא  היא  לכשעצמה  "בוררות 
מסוימים  שסוגים  מאמינה  אני  גסה. 
לעבור  צריכים  משפטית  פעילות  של 
למשל  כמו  בוררויות  של  לעולם 
ייצוג  שיהיה  צריך  אבל  פח',  'תביעות 
רוצה  הוגן לשני הצדדים. אם מבוטח 
בלעדיו,  שיבוא  דין  עורך  בלי  לבוא 
עליו  שנאסר  מראש  לו  להגדיר  אבל 
ההצעה  הייתה  כזו  עו"ד?  עם  להגיע 
המקורית להקמת מוסדר בוררות, ללא 
בציבור,  פוגע  וזה  דין,  עורך  של  ייצוג 

לא במבטחים".
וגם  בוררות  גם  עקרוני  "באופן  שרון: 
גישור פותרים בעיה רצינית מאוד של 
של  המשפט,  בבתי  מאוד  ארוך  תור 
שנים.  שנמשכות  תביעות  ושל  עומס 
ולא  הביטוח  לחברות  לא  טוב,  לא  זה 
יותר  המהיר  הפתרון  לכן  למבוטחים. 
שבוררות  לזכור  צריך  גישורים.  הוא 
בגישור  בעוד  משפט,  כמו  מתנהלת 
צד  כל  עם  להיפגש  יכול  המגשר 

בכנס אלמנטר של עדיף שייערך ביום ב' הקרוב יקבלו עו"ד רחל לויתן ועו"ד פגי שרון מגיני 
בסוגיות  דעתן  מביעות את  הן  מיוחד  בריאיון   | הישראלי  הביטוח  לענף  על תרומתן  הוקרה 

שונות בענף אותו הן מלוות יותר מארבעה עשורים 

"אין ספק שהרגולציה שינתה את ענף הביטוח לטובה"

הוא  נקודות  באילו  לו  ולהגיד  בנפרד 
מעולה,  פתרון  זהו  חזק.  ובאילו  חלש 
בגישורים  משתמשות  הביטוח  חברות 
כל  לתועלת  עובד  וזה  מאוד  הרבה 

הצדדים".

תדמית  את  רואות  אתן  כיצד 
הציבור  בעיני  הביטוח  חברות 

ובעיני התקשורת?
כבר  שהודבקה  תדמית  "יש  שרון: 
הביטוח,  לחברות  רבות  שנים  לפני 
הקטן.  באזרח  שמתעמרים  גופים  של 

אנחנו לא רואות את זה כך".
לויתן: "אנחנו לא רואות את התביעות 
אני  הפרט.  תביעות  את  הקטנות, 
לא  אנחנו   - ברור  באופן  אומרת 
מניחה  אני  עושקת.  התנהלות  רואות 
וישנו  שכאשר ישנה הזקנה במסדרון, 
המקרה הבודד בין אם המבוטח צודק 
בין  השוויון  חוסר  צודק,  שאינו  ובין 
שחברות  להגיד  אבל  זועק.  הצדדים 
זה  את  כמדיניות,  מתעמרות  הביטוח 

אנחנו לא רואות". 
מטעם  בתיקים  שלנו  "הטיפול  שרון: 
את  לסיים  נועד  הביטוח  חברות 
לא  אנו  וצודקת.  הוגנת  בצורה  התיק 
כדי  המבוטח  את  נתיש  'בואו  אומרות 
שנקבל תנאים יותר טובים ונגמור את 
התביעה בפשרה'. אנחנו מנסות, גם 
הצדדים  שני  את  לראות  בגישורים, 
ולהגיע לתוצאה הכי הוגנת. אני מקווה 

שאנחנו תורמות לדימוי חיובי יותר". 

רחל  עו"ד  עם  המלא  הריאיון   *
לויתן ועו"ד פגי שרון יופיע במגזין 
דיגיטלית  במהדורה  שיופץ  עדיף 
 18 ב',  )יום  אלמנטר  כנס  לרגל 

בפברואר, לאגו, ראשון לציון(

MarketPRO הגיע לבאפי
שיווק מוצרים משלימים לביטוח בצורה יעילה וקלה 

בחירת מוצרים הצטרפות    
ממשק ניהול ובקרה כלים לשיווק    

הכניסה דרך ממשק 'המקצוענים' במערכת 'באפי' ניהול משרד
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נבדק!
עובדי קבוצת אורן מזרח 

מרוויחים

מעל הממוצע בענף הביטוח
13.5%

עובד/ת חרוץ?
רוצה להרוויח יותר?

זה הזמן שלך להצטרף 
ולהינות...

  מחכים

לך...

בניגוד לעולם המסורתי בו פעלו חברות 
הביטוח, עולם הדיגיטל הופך יותר ויותר 
ישנן  החברות.  של  הטבעית  לסביבה 
דיגיטליים  כלים  מציעות  שכבר  חברות 

המיועדים ללקוחות הקצה.
במהדורה  שיופץ  עדיף,  למגזין  בריאיון 
עדיף  כנס אלמנטר של  לרגל  דיגיטלית 
לציון(,  ראשון  לאגו,  בפברואר,   18(
סגן  בכיר,  סמנכ"ל  מור,  מוטי  מתייחס 
בקבוצת  כללי  לביטוח  החטיבה  מנהל 
הראל ביטוח ופיננסים, לכללי התחרות 
החברה  שנותנת  ולמענה  המשתנים 
"ותיקי  המתגבשת:  במציאות  לסוכניה 
הראשון  שהמוקד  זוכרים  ודאי  הענף 
למכירת ביטוח רכב לטובת סוכני הביטוח 
המעבר  במסגרת  אפגרייד.  של  היה 
הצורך  את  ביטלנו  החדש  לתעריף 
דיגיטליים  כלים  ובנינו  למוקד  בפנייה 
בצורה  לפעול  לסוכנים  שיסייעו  חדשים 

בהראל,  המבוטחים.  ומול  מולנו  יעילה 
רכב  לביטוח  מבוטח  לצרף  יכול  סוכן 
כולל משלוח הפוליסה ללקוח תוך מספר 
הדבר  עת.  ובכל  מקום  מכל  שניות 
הנייד  הטלפון  באמצעות  גם  מתאפשר 

מבלי להימצא במשרד".
"התעריף  מור,  מוסיף  מכך",  "יתרה 
מתקדם  לפיתוח  מצטרף  החדש 
שימוש  ועושה  בחברתנו  שקיים  נוסף 
הרחבת   – לכולם  זמינה  בטכנולוגיה 
ארבעה  למשך  נהג  לכל  הפוליסה 

אפשרויות:  ובמגוון  דיגיטלי  באופן  ימים 
אתר  טלגרם,   ,SMS וואטסאפ, 

האינטרנט וצ'אט בוט מתקדם".
מור מציין כי "גם בתחום הטיפול בתביעות 
קיימים כלים דיגיטליים המאפשרים לסוכן 
מכל  ביטוח  מקרה  על  לדווח  וללקוח 
רציף  באופן  ולהתעדכן  עת  ובכל  מקום 
את  העלו  אלו  כלים  תביעתו.  מצב  על 
רמת השירות ושיפרו את מהירות הטיפול 
אלו  כלים  התחתונה,  בשורה  בתביעה. 
ורבים אחרים שנמצאים בפיתוח יאפשרו 
לסוכן להתמודד בהצלחה עם המציאות 
החדשה בשילוב היתרונות הרבים שיש 

להראל כחברה איתנה וותיקה".
הדיגיטליות  החברות  כניסת  האם 

תשפיע על עמלות הסוכנים?
לענף  ייחודית  אינה  הפצה  "עלות 
תעשייה  בכל  יצרן  לכל  כמעט  הביטוח. 
של  ההפצה  בערוץ  שתלויה  עלות  יש 

מוצריו. גם לגבי ענף הביטוח ניתן להניח 
הישירות  החברות  של  ההפצה  שעלות 
לא שונה באופן מהותי מעלות ההפצה 
באמצעות  הפועלות  החברות  של 
לחברות  שגם  מניח  אני  הסוכנים. 
הדיגיטליות תהיה עלות הפצה בהתאם 
לרמת התחרות בענף. לפיכך, המשתנה 
מאפייני  הוא  המחיר  לקביעת  העיקרי 

הסיכון ולא ערוץ ההפצה". 
בשורה  מביא  החדש  "התעריף  לדבריו, 
ישנן  יחד.  גם  ולמבוטחים  לסוכנים 
הנחות משמעותיות על חשבון החברה 
כמובן  הסוכן.  של  בעמלתו  לפגוע  מבלי 
הנחות  למתן  כלים  לסוכנים  שיהיו 
בנינו  הצורך.  במידת  ללקוח  נוספות 
עם  ללקוח  מורחבת  הטבות  חבילת 
את  מייתר  זה  דבר  לסוכן.  הולם  תגמול 
הצורך של הסוכן לחפש ספקים למכירת 

כתבי שירות מחוץ לפוליסה". 

מוטי מור, סגן מנהל החטיבה לביטוח כללי בקבוצת הראל, מתייחס לכניסתן לשוק של חברות 
דיגיטליות | "המשתנה העיקרי לקביעת המחיר הוא מאפייני הסיכון ולא ערוץ ההפצה"

"עלות ההפצה של החברות הישירות לא שונה באופן מהותי 
מעלות ההפצה של החברות הפועלות באמצעות הסוכנים"

מוטי מור / צילום: מיה כרמי-דרור



לפרטים ולהרשמה

הכנס השנתי ה-13 
בענף הביטוח הכללי
1 8 . 2 . 2 0 1 9  , ' ב ם  ו י
מרכז כנסים LAGO, ראשון לציון

לא לוקחים סיכונים
מחירים 
מיוחדים 
למנויי עדיף 

ולסוכנים חברי 
הלשכה 

סוכני ביטוח בעידן החדש
מרחיבים את הערך ללקוחות

מגיעים לכנס אלמנטר?
בואו להכיר מקרוב את המוצרים שיודעים למנוע ולהפחית נזקים

עלות כרטיס משתתף בכנס: 400 ש"ח
מחיר למנויי עדיף וחברי לשכת סוכני ביטוח: 340 ש"ח 

איווקס

טריפל פלוס

פיננסיה

מובילאיי

בריקסטון

WLAB

קיפר קי

הגנה משפטית 
למשפחה

מגן גולדמן

המחירים אינם כוללים מע"מ

https://www.adif-knasim.com/
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המציאות הרגולטורית מטילה על סוכן 
בכל  רחבה  חבות  הביטוח  וסוכנויות 

הנוגע להתנהלותם מול הלקוח.
פי  על  הנדרשים  הנושאים  יתר  בין 
ביטוח,  סוכן  על  החלות  הדין  הוראות 
יחיד ותאגיד, חייב כל סוכן בגילוי מלא 
שיימסר  בכתב  ובמסמך  פה  "בעל 
ללקוח לפני תחילת השיווק הפנסיוני, 
שלו..."  האינטרנט  באתר  יפרסם  וכן 
לחוק  21)א(  סעיף  הוראת  לפי 
לגבי  הפנסיוני,  העיסוק  על  הפיקוח 
מספר נושאים שנקבעו בחוק )או כפי 

שמכונה לעיתים "מסמך זיקה"(.
חוזר  של  לתוקף  כניסתו  עם  כן,  כמו 
 ,2019 בינואר  ב-1  החדש,  השירות 
בכתב  "הסכם  למסור  הסוכן  נדרש 
פירוט  הכולל  ובו..."  הלקוח  לבין  בינו 
ידי  על  שנקבעו  כפי  עניינים  במספר 
הסוכן  שבוחר  ככל  ההון,  שוק  רשות 
מלקוחו  ישירה  גבייה  של  בפרקטיקה 
בשל שירותי שיווק פנסיוני ו/או ביצוע 
לפי  פנסיוניים  במוצרים  עסקאות 
19א לחוק הפיקוח על העיסוק  סעיף 

הפנסיוני.
יש  לקוח",  "פיטורי  בשאלת  גם  כך 
פרקטיקה  מבצעים  כיצד  לב  לשים 
להתעלם  מבלי  היחסים,  ניתוק  של 
הנוגע  בכל  הכללי  הדין  מהוראות 
סוכן- המשולשת  היחסים  למערכת 
למשל  שקבועה  כפי  מבטח-לקוח, 

גל,  יניב  עו"ד  ידי  על  שנערכו  טפסים  סדרת 
שותף במשרד עו"ד קן-דרור & הראל ושות', 
נותנת מענה להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח 
הלקוח  מול  להתקשרות  הנוגע  בכל  וחיסכון 

ולשקיפות הנדרשת מבעל הרישיון

חדש: טפסי רגולציה 
ייעודיים לסוכנים

בחוק חוזה הביטוח.

עו"ד  ידי  על  שנערכו  טפסים  סדרת 
קן- עו"ד  במשרד  שותף  גל,  יניב 
נותנת מענה  ושות',  דרור & הראל 
הביטוח  ההון,  שוק  רשות  להנחיות 
והחיסכון בכל הנוגע להתקשרות מול 
מבעל  הנדרשת  ולשקיפות  הלקוח 

הרישיון בתהליך.

שימוש  לעשות  יוכלו  עדיף  מנויי 
בארבעה טפסי רגולציה ייחודיים:

)ענף  יחיד  לסוכן  כחוק  נאות  גילוי   *
פנסיוני(.

* גילוי נאות כחוק לסוכן תאגיד )ענף 
פנסיוני( .

ישירה מלקוח  * הסכם שכ"ט בגבייה 
לצורך חוזר השירות.

* נוסחי הודעות סיום התקשרות סוכן-
לקוח.

הטפסים אף ניתנים להתאמה אישית 
או  סוכן  לוגו  את  בהם  לשלב  וניתן 

סוכנות הביטוח. 

להורדת הטפסים - לחצו כאן

סוכנים וסוכנות יקרים,

כחלק מהשינוי הכשרה חברה לביטוח תנהל 

בעצמה את מערך השירות בטיפול בנזקי 

מים הכולל שירות וליווי מקצועי משלב 

פתיחת הקריאה, דרך הזמנת אנשי המקצוע, 

מעקב אחר טיפול ועד סגירת התיק באישורו 

ולשביעות רצונו של הלקוח. 

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חברה לביטוח בע״מ
לפרטים נוספים

או למוקד3453*פנו למחוזות
6200*נזקי מים

מובילים שינוי תפיסתי
בכל הקשור לטיפול בתביעות 

 hhhhhh:נזקי מים

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=38548


מקצוענות ושקיפות מול הלקוח
טפסי רגולציה בהתאמה אישית לסוכן הביטוח

ניתן לשלב בטפסים את לוגו סוכן או סוכנות הביטוח

* הטפסים נערכו על ידי עו"ד יניב גל, שותף במשרד עו"ד קן-דרור& הראל ושות'

 גילוי נאות כחוק 
לסוכן יחיד

)ענף פנסיוני(

 גילוי נאות כחוק 
לסוכן תאגיד 
)ענף פנסיוני(

הסכם שכ"ט בגבייה 
ישירה מלקוח לצורך 

חוזר השירות

נוסחי הודעות 
סיום התקשרות 

סוכן-לקוח

חדש למנויי
 

להורדת הטפסים

www.Anet.co.il

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=38548
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בלעדי וחדש 
בהכשרה חברה לביטוח:

ביטוח נזק תאונתי משימוש באופניים 
ובקורקינטים חשמליים!

סוכנים וסוכנות יקרים,

בלעדי ללקוחות הכשרה חברה לביטוח, כיסוי 

מיוחד לנזק תאונתי לבעלי אופניים וקורקינטים 

חשמליים, כחלק מהרחבות הכיסויים בפוליסת 

ביטוח דירה. ההרחבה כוללת כיסוי תאונות אישיות 

וכיסוי צד ג׳, במחיר הכי אטרקטיבי בשוק!

מתאים לרוכבים מגיל 16 ומעלה

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חברה לביטוח בע״מ
לפרטים נוספים

3453*פנו למחוזות

"היהלום שבכתר". מושג רב-משמעות 
נתפס  שבו  האופן  את  היטב  שמגדיר 
קורצת  ונחשק  יקר  היותו  המוצר. 
לשודדים  גם  אלא  ללקוחות  רק  לא 
שבהם  האמצעים  אחד  ולגנבים. 
מתגוננים בעלי עסקים בתחום – ולא 
דווקא באופן פיזי - הוא רכישת ביטוח 

ייעודי.
האלמנטר,  מעולם  מביטוחים  בשונה 
של  הרכבה  מצריך  יהלומים  ביטוח 
לאופי  אישית  המותאמת  פוליסה 
בכרמים  הלקוח.  של  העבודה 
שפועלת  לביטוח  סוכנות  יהלומים 
יהלומים  "ביטוח  כי  מסבירים  בתחום, 
ותכנון  מחשבה  מצריך  ותכשיטים 
אישית  המותאמת  פוליסה  בהרכבת 
בנוסף  הלקוח".  של  העבודה  לאופי 
ליהלומים, מבטחת הסוכנות אבני חן, 
תכשיטים, מתכות יקרות, חפצי אמנות 

ואוספים יקרי ערך.
כיסויים  של  רחב  בעולם  "מדובר 
משמעותי  נזק  או  אובדן  של  למקרים 
מכיסוי  החל   - לתכשיט  או  ליהלום 
שנמצא  והיהלומים  התכשיטים  מלאי 
בעת  בחנות;  או  במפעל  במשרד, 
בעולם;  מקום  בכל  הסחורה  נשיאת 
וכלה  בקונסיגנציה;  ג'  לצד  במסירה 
היהלומים,  של  הייצור  תהליך  בביטוח 
כאשר  ומגוונים.  רבים  כיסויים  ועוד 
עוסקים בסבך של ביטוחים מורכבים", 
מסבירה תמר נגר, מנהלת הסוכנות, 
אין  כי  לזכור  "חשוב  מדגישה:  אשר 
נכון  ביטוחי  תיק  לבניית  תחליף 
ומקצועי  מלא  ולטיפול  ומתאים, 

בתביעה".
מבטחת  "הסוכנות  כי  מציינת  נגר 
של  והמסחר  הייצור  שרשרת  כל  את 
יהלומי גלם  - החל מיבוא  דברי הערך 
וכלה בחנויות תכשיטים בארץ וברחבי 
העולם – כאשר תחום מומחיותה הוא 
לשוק  מציעה  שהיא  הייחודי  בביטוח 

היהלומים והתכשיטים".
כרמים יהלומים הינה סוכנות מורשית 

של Lloyd's of London, ובסוכנות 
מאפשרת  זו   עובדה  כי  מסבירים 
לב  תשומת  להשקיע  החברה  לסוכני 
המותאמת  פוליסה  בהרכבת  מרבית 
צרכיו  לפי   )Tailor Made( אישית 
הייחודיים של כל לקוח, תחת מטריית  
יהלומים,  )בלוק   Jewelers Block ה- 

המכסה אובדן ונזק פיזי(. 
"מילת המפתח בבסיס העשייה שלנו 
כלקוח  שלך  הביטחון  ביטחון.  היא 
ומחויב  אמין  מקצועי,  שותף  לך  שיש 
לבטוחים,  שלך  החיים  את  שהופך 
נוחים ויעילים יותר. אנו חיים את השוק 
החלים  לשינויים  בזריזות  ומסתגלים 
הביטוחיות  לדרישות  מודעים  בו, 
עצמנו  את  ומתאימים  המשתנות 

לביקושים בשוק", מסבירה נגר.
פעולה  שיתוף  את  מציינים  בסוכנות 
ומבטחי  הראל  הביטוח  חברת  עם 
בעולם"(  )"מהמובילים  משנה 
ומוסיפים ששיתופי הפעולה מאפשרים 

לתת גיבוי מלא ויציבות ללקוחות.
כלל  לשעבר  יהלומים,  כרמים 
יהלומים, החלה את פעילותה בשוק 
 .1988 בשנת  והתכשיטים  היהלומים 
בשנת  קיבלה  היא  הנוכחי  שמה  את 
2014 לאחר שנרכשה מכלל ביטוח על 
שבבעלות  לביטוח  סוכנות  כרמים  ידי 
משה אדרי.  כרמים וכרמים יהלומים 
שמאפשר,  פעולה  בשיתוף  פועלות 
ללקוחות  להעניק  הסוכנות,  לדברי 

מענה מקיף בכל תחומי הביטוח.

כרמים יהלומים סוכנות לביטוח פועלת בתחום 
נגר: הסוכנות  | מנהלת הסוכנות, תמר  ייחודי 
מבטחת את כל שרשרת הייצור והמסחר של 
וכלה  גלם  יהלומי  מיבוא  החל   - הערך  דברי 

בחנויות תכשיטים בארץ וברחבי העולם

"ביטוח יהלומים ותכשיטים 
מצריך מחשבה ותכנון בהרכבת 
פוליסה מותאמת אישית לאופי 

העבודה של הלקוח"



פוליסה לנהגים זהירים

 מוצר מנצח בתעריפים אטרקטיביים,
הכולל חבילת כיסויים רחבה!
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ביטוח הדירה המקיף של 
הכשרה חברה לביטוח.

כל הכיסויים בפוליסה אחת!

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חברה לביטוח בע״מ
לפרטים נוספים

3453*פנו למחוזות

סוכנים וסוכנות יקרים,

הכירו את ביטוח הדירה המקיף של הכשרה חברה 

לביטוח, המציג פוליסה אופטימלית המאפשרת 

ראש שקט עם כיסויים מורחבים וייחודיים לנזקי מים 

ולנזק תאונתי לבעלי אופניים וקורקינטים חשמליים, 

במסגרת הפוליסה הקיימת. כמו כן, הפוליסה מכסה 

סיכונים כגון נזקי רעידת אדמה וביטוח תכשיטים בכל 

הסיכונים עד 20% ללא תוספת פרמיה! 

בעקבות פניות מסוכני 
ביטוח: מדיקר פיתחה כתב 

שירות ייעודי לילדים

עיקר תשומת הלב בשינוי שעבר שוק 
 2016 בפברואר  הבריאות  ביטוחי 
הבריאות  פוליסות  של  לכניסתן  ניתן 
החדשות, אך כאשר החלה הרפורמה 
נעשה צעד משמעותי נוסף – ביטולם 
כתבי  ובהם  רבים,  שירות  כתבי  של 

השירות לילדים.
הילדים  אבחן  של  להורים  "העלות 
וטיפול בהם היא עלות יקרה, מורכבת 
ולא  הורים נתקעים עם הנושא  והמון 
ולמי  לעשות  מה  לטפל,  איך  יודעים 
פניות  המון  קיבלה  מדיקר  לפנות. 
בנושא מסוכני הביטוח אשר משווקים 
את כתבי השירות האחרים שלנו )כתב 
שירות אמבולטורי וכתב שירות לביקור 
הכפפה  את  שנרים  הבית(,  עד  רופא 
ונפתח כתב שירות לילדים וכך עשינו", 

הסבירו במדיקר.
שמישים  היו  לילדים  השירות  כתבי 
מאוד על ידי המבוטחים ונתנו פתרונות 
לחלק מהאבחונים ולחלק מהטיפולים 
אבחון  דוגמת  להם,  זקוקים  שילדים 
וטיפול בהפרעות קשב וריכוז וטיפולים 

כגון רכיבה טיפולית. 
"כיום, חלק מחברות הביטוח מציעות 
ולא  חלקית  בצורה  לילדים  שירות 
מהכיסוי  כחלק  אלא  שירות  ככתב 
האמבולטורי. כלומר, כדי לרכוש כיסויים 

לילדים חייבים לרכוש כיסוי אמבולטורי 
האמבולטורי  הכיסוי  את  לרכוש  וכדי 
ניתוחים,  בסיס  כיסוי  לרכוש  צריך 
בהצהרת  וכו'  תרופות  השתלות, 
החברות  בנוסף,  מלאה.  בריאות 
שעשו זאת מכסות רק אבחונים, חלק 
מצומצמים  וטיפולים  אבחונים  מכסות 
ולאף חברה אין הסדר מול גופים אשר 
ילדים", ציינו  מתמחים באבחון וטיפול 

במדיקר.
אנו במדיקר פיתחנו את כתב השירות 
הביטוח  בשוק  ביותר  הרחב  לילד 
בישראל. מדובר בכתב השירות היחידי 
שמכסה גם אבחונים, גם טיפולים וגם 
בדיקות. בנוסף, למדיקר כתב השירות 
מכונים  עם  הסדר  יש  לו  אשר  היחידי 
הילד  ואבחון  בטיפול  מומחים  אשר 

בפריסה ארצית", הם הוסיפו.

איתו  מביא  השירות  כתב  לדבריהם, 
אבחון  בתחום  ממש  של  מהפכה 
של  סדרה  איתו  ומביא  הילד,  וטיפול 
בא  לתקופה  מותאמות  אשר  בדיקות 
להתמכרות  טיפול  כגון:  נמצאים  אנו 
באמצעות  טיפולים  ממסכים, 
 VR כגון  מתקדמות  טכנולוגיות 
בהפרעות  לטיפול  מדומה(  )מציאות 

חרדה וביו פידבק.

השירות החדש מכסה אבחונים, טיפולים וגם 
בדיקות | במדיקר הסבירו כי הוא כולל טיפול 
המותאמים לתקופה כגון התמכרות ממסכים 
מתקדמות  טכנולוגיות  באמצעות  וטיפולים 

דוגמת VR וביו פידבק

ראשי מדיקר. מימין: יניב כהן, שחר ישי, ירון תבור ועומר לקס
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של  האלמנטרי  שהסוכן  חדש  לא  "זה 
מהאלמנטריסט  מהותית  שונה  היום 
לפני  של  אפילו  או  עשור  לפני  של 
שנים בודדות. כוחות השוק, התפתחות 
והאפשרויות  הרגולציה  הטכנולוגיה, 
את  מאיצים  ללקוח  הנחשפות  הרבות 
מורן  מציינת  בתחום",  האבולוציה 

.)bafi( b-com זיסר, מנכ"לית
נדרש  כיום  הסוכן  כי  מסבירה  זיסר 
יותר,  מהר  שלו  הלקוח  מול  לעבוד 
שקוף יותר, יעיל יותר ולייצר ערך מוסף 
מובהק עבורו - כדי להוות אלטרנטיבה 
של  החדשה  הצרכנות  למול  חזקה 
הכלליים  הביטוחים  בתחום  הלקוח 
"סך  וחבויות.  דירה  רכב,   – בישראל 
נדרש  הוא  שלהם  והיכולות  הכישורים 
היום מצריכים ממנו שימוש אינטנסיבי 
וטכנולוגיים,  דיגיטליים  בכלים  ויומיומי 
אשר מסייעים לו להוות מתחרה ראוי".

באפי  הסוכנים,  על  להקל  מנת  על 
כלים  לסוכנים  ומעניקה  מפתחת 
דיגיטליים, שלדברי זיסר "משדרגים את 
למנוע    - הביטוח  סוכנות  של  המנוע 
החדשים  "הכלים  לדבריה,  טורבו". 
לסוכן  מקצרים  באפי  של  היוצר  מבית 
עבורו  מייצרים  משמעותית,  תהליכים 
ומייצרים  הלקוח  מול  וזמינות  שקיפות 
השירות  חוויית  שלו  הלקוח  עבור 

וצריכה ברמה הגבוהה ביותר".
את  עדיף  עם  בשיחה  חושפת  זיסר 
בקנה  שנמצאים  החדשים  הכלים 
עומדת.  היא  שבראשה  החברה  של 
one- חידושים  דוח  הוא  מהם  אחד 

shot. מדובר בייצוא כל פוליסות הרכב 
הקרוב  בחודש  להתחדש  המתעתדות 
ישירות אל תוך הסימולטור, וקבלת כל 
תעריפי הפוליסות בכל מסלולי חברות 
המשמעות  אחד.  בקליק   - הביטוח 
שעות  באלפי  חיסכון  היא  המיידית 

עבודה ותפעול של סוכנות הביטוח.
מה  "חשבתי  הכלי:  על  מסבירה  זיסר 

מורן זיסר, מנכ"לית באפי, מספרת בשיחה עם עדיף על הכלים החדשים שהחברה מפתחת 
הדיגיטציה  הדיגיטציה.  עם  האנושי  הגורם  של  בשילוב  מאמינה  מאוד  "אני   | הסוכנים  עבור 

תהיה לנצח האמצעי ולא המטרה"

"אם אני נותנת לסוכן את הכלים שהוא צריך לפייר-פייט 
מול החברות הישירות - אני בטוחה שהוא ינצח"

גישה  פני  על  הסוכנים  של  היתרון 
הביטוח  לחברת  הלקוח  של  ישירה 
כלים  כמה  פיתחתי  לכך  ובהתאם 
לדוגמה,  שלהם.  ליתרונות  בהתאם 
כזה  הוא  ואם  אגרגטור,  הוא  הסוכן 
מאחר  לאגרגטור  כלים  לו  אפתח  אני 
אחת  תישאר  לנצח   – הביטוח  וחברת 
והסוכן לעומת  מול הלקוח,  על המדף 
זאת – מציג מגוון. לא משנה כמה כלים 
מה  את  רק  לתת  יכולה  היא  לה,  יש 
יכולה לתת, כך שברגע שלקוח  שהיא 
בחסם.  נתקל  הוא  להשוואה,  מגיע 
המכולת  כל  את  להציע  יכול  סוכן 
 29 מציג  באפי  של  הסימולטור  שלו. 
ולא של  ביטוח  ב-14 חברות  מסלולים 
חברת ביטוח אחת. כל המסלולים מול 

העיניים של הסוכן".
הפקת פוליסות ישירות מבאפי הוא כלי 
מדובר  לסוכנים.  לסייע  שנועד  נוסף 
רבות  עבודה  שעות  של  חיסכון  על  
נתונים,  בהקלדת  מכפילות  הנובעות 
תוך  המערכת  בתוך  הפוליסה  הפקת 
המופקת  הפוליסה  וקבלת  שניות, 
מספר  כבר  ישנן  באפי.  לתוך  ישירות 
הפיתוח  תהליך  בתוך  ביטוח  חברות 

ובשיתוף פעולה.
פיתוח נוסף הוא אפליקציה ללקוח. זיסר 
מסבירה: "היתרון של הסוכן כאגרגטור 
משחק פה תפקיד מפתח ויתרון על פני 
מקבל  הלקוח  ישיר:  ביטוח  חברות  כל 
במקום  המרכזת  אפליקציה  מהסוכן 

אחד את כל תיק הביטוח שלו, שיתוף 
אמת,  בזמן  בתאונה  סיוע  מסמכים, 
כרטיס ביקור דיגיטלי ועוד. הכל מחובר 

אונליין לדאטה".
שחברת  כמה  עד  כי  מוסיפה,  זיסר 
ביטוח תהיה מפותחת בתחום הדיגיטלי 
רק  גישה  תיתן  היא  דבר  של  בסופו 
לפוליסה המאוד ספציפית אצלה. "אני 
כל  את  שמבטחים  אנשים  מכירה  לא 
12 הפוליסות שלהם בממוצע באותה 
חברת ביטוח – את הדירה, את החובה, 
את המקיף, את הבריאות, את הפנסיה 
חברות  בכמה  יודעים  לא  אנשים  וכו'. 
האפליקציה  את  מפוזרים.  הם  ביטוח 
לסוכן  אלא  ללקוח,  נותנים  לא  אנחנו 
שפותח ללקוח שם וסיסמה". עוד היא 
חינם  ניתנת  "האפליקציה  מדגישה: 
כלי  להם  להעניק  כדי  רק  לסוכנים. 

נשק חזק מול הישירים".
צ'ט-בוט לחידוש הוא כלי נוסף שנמצא 
מדובר  לצאת.  וצפוי  הבדיקות  בשלב 
צ'ט-בוט  של  אוטומטית  בשליחה 
בסמוך  הלקוח  עם  חידוש  לשיחת 
בחזרה  חיווי  וקבלת  החידוש,  למועד 

למערכת בנוגע לחידוש.
למצוא  ביקשה  היא  כי  מסבירה  זיסר 
שכר  של  עלויות  לסוכן  לחסוך  דרכים 
ותקורה.  שונות  הוצאות  עבודה, 
תהליכי  את  לקחת  היה  "הרעיון 
זמן  הרבה  שאורכים  במשרד  העבודה 
חידוש  זמן.  למינימום  אותם  ולצמצם 
פוליסות הוא תהליך עבודה מאוד  של 
ברכבים  אלמנטרי  סוכן  של  מייגע 
ודירות. הוא עובר פוליסה אחרי פוליסה 
הוא  ואז  שלה,  המחיר  את  ובודק 
החידוש.  את  וסוגר  ללקוח  מתקשר 
המערכת מאפשרת בקליק אחד לראות 
שמבוטחים  הרכבים  כל  עם  דוח  את 
בכל  החדש  התעריף  את  הסוכן  אצל 
את  שולחת  כך  אחר  הביטוח,  חברות 
כך  ואחר  לחידוש  ללקוח  הצ'אט-בוט 

מה  בחידוש.  המערכת  את  מעדכנת 
שבוע- במשך  לעשות  לסוכן  שלוקח 

שבועיים, ייקח לו בלחיצת כפתור".
הסוכנים  איך  חושבת  הזמן  כל  "אני 
ממקסמים  הם  איך  בהוצאות,  חותכים 
גם  כלים  להם  נותנת  ואני  הכנסות 
לסוכן  נותנת  אני  אם  לקוח.  לשימור 
החברות  מול  לפייר-פייט  הכלים  את 
ינצח",  שהוא  בטוחה  אני   - הישירות 
"מעבר  ומסבירה:  זיסר  מציינת 
מה  שזה  מחיר-מוצר,  של  למלחמה 
מרכיב  הוא  ברכב,  קורה  כלל  שבדרך 
את כל מה שיש לו ואין לחברת ביטוח 
– זה שהוא יכול לטפל בתביעה בצורה 
יותר יעילה, זמינות יותר צמודה ללקוח 
שעה  עד  שעובד  טלפונים  מוקד  ולא 
בשילוב  מאמינה  מאוד  אני  מסוימת. 
הדיגיטציה.  עם  האנושי  הגורם  של 
ולא  האמצעי  לנצח  תהיה  הדיגיטציה 

המטרה".
זיסר מוסיפה עוד כי "מבחינת שיתופי 
מספר  עם  לדרך  יצאנו  פעולה, 
וניסיוננו  שלדעתנו  סטארט-אפים 
לענף.  אמיתית  בשורה  מביאים   –
אשר  מהפכני,  מוצר  הוא  מהם  אחד 
מאשר  אותו  לכנות  אחרת  דרך  לי  אין 
מוצר  זהו  האלמנטרית.  המסלקה   –
חובה לכל סוכן אלמנטרי. יצרנו שיתוף 
פעולה מתבקש ונשיק אותו בקרוב. זה 
לדעתי מוצר שייצור מהפיכה בתחום".

על  מעמיסה  "הרגולציה  לדבריה, 
הסוכן את כל החובה של סיכומי שיחות, 
זיסר  מסבירה  שיקוף",  שיחות,  תיעוד 
עם  נוסף  פעולה  שיתוף  על  ומספרת 
ותמלול  הקלטה  סטארט-אפ:  חברת 
מכל  לבאפי  ישירות  אוטומטי  שיחות 

מקום – גם מהנייד וגם מהנייח".
ולחפש  לחקור  מנסה  הזמן  כל  "אני 
כדי  הבא,  הנכון  הדבר  את  בשוק 
שלסוכן יהיה את כל מה שהוא צריך כדי 

להצליח בענק", מסכמת זיסר.

מורן זיסר

עולם הביטוח 
בכף ידך

info@Anet.co.il |  03-9076000 :לפרטים נוספים
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כנס  ערכה  לביטוח  סוכנות  סיני 
שנת  פתיחת  לרגל  סיני  לסוכני  חגיגי 

הפעילות 2019.
בכנס השתתפו יותר מ-150 סוכני סיני 
כמו גם נציגים רבים מחברות הביטוח 

השונות.
 "NYX" החדש  במלון  התקיים  הכנס 
בהרצליה פיתוח במהלכו נחשפו יעדי 

סיני לשנת 2019.
ליאור  בנוכחותו  כיבד  הכנס  את 
רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח, 
שפיות  של  אי  היא  סיני  כי  שאמר 

בעולם הביטוח.

יעל מוסצ'י, מנכ"לית  בכנס לסוכני סיני שנערך לרגל פתיחת שנת הפעילות 2019 הבטיחה 
סיני, שהסוכנות עומדת ותעמוד לצד הסוכנים גם אל מול דרישות הרגולציה והפיקוח

"אי של שפיות בעולם הביטוח"

סיני, הבטיחה  יעל מוסצ'י, מנכ"לית 
לסוכנים שסוכנות סיני עומדת ותעמוד 
לצידם, גם אל מול דרישות הרגולציה 

והפיקוח. 
בסיני  שנצבר  הרב  הניסיון  לדבריה, 
לתת  לסיני  מאפשר  השנים  במהלך 
ומגוונים  רבים  ביטוח  פתרונות 

לסוכנים.
את  הסוכנים  בפני  הציגה  מוסצ'י 
השנה  לפתיחת  החדש  חו"ל  מבצע 

"סוכני סיני בדרום איטליה".
ומנהל  סיני  סמנכ"ל  אבנרי,  שוקי 
ורועי  אלמנטרי,  ביטוח  מחלקת 

חיים  ביטוח  מחלקת  מנהל  פורמן, 
הסוכנים  בפני  הציגו  בסיני,  ובריאות 
 2019 לשנת  העבודה  תכנית  את 

יעל מוסצ'י

ואת הפעילויות אותם תבצע הסוכנות 
לטובת הסוכנים.

כל  תעשה  שסיני  בכנס  נאמר  עוד 
סוכניה  על  לשמור  מנת  על  שבכוחה 
העומדים  הקרובים  השינויים  לאור 

להגיע בתחום ביטוח החיים.
הסוכנים  נקראו  הכנס  סיום  לקראת 
הבכירים של סיני לעלות לבמה לקבלת 

גביעי הוקרה מרשים על פעילתם.
פלג  גיא  העיתונאי  סיים  הכנס  את 
מרתקת  בהרצאה   12 ערוץ  מחדשות 
פרשיות  וסיקור  הפלילי  העולם  על 

שנמצאות בעין הסערה.

מודעה לדיגיטל 
במידות של פרינט

אלמגור sms 2010 אופטימום

  הקמה מיידית של ההצעה במערכות הראל
  הפקה מיידית של הצעות "ירוקות" 

  עדיפות בתהליך החיתום 
online חתימה דיגיטלית מתקדמת  

  חסכון בזמן וייעול תהליך השיווק

אנו מזמינים אתכם להעלות קצב
הסוכנים בהראל מתקדמים להפקה דיגיטלית
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לשנים של צמיחה
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הפניקס ממשיכה להעצים את מנהלות 
 – פמיניקס  מפגשי  באמצעות  המשרד 
ופעילויות  הרצאות  של  שורה  הכוללים 

חווייתיות.
הפמיניקס,  מפגשי  מסדרת  כחלק 
התקיים אתמול )ד'( מפגש נוסף בנוכחות 
ועובדות  מנהלות  מ-350  יותר  של 

משרדי סוכנים בביטוח אלמנטר. 
חטיבת  מנהל  פתחו  האירוע  את 
אייל  הפניקס,  של  החדש  הלקוחות 
אל-און,  אורן  עם  ביחד  אוחיון, 
חטיבת  ומנהל  הפניקס  למנכ"ל  משנה 
למשתתפות  שהודו  הפורש,  הלקוחות 

כ-350 מנהלות משרד השתתפו בכנס הפניקס
חטיבת  מנהל  פתחו  הפמיניקס  הכנס  את 
אוחיון,  אייל  הפניקס  של  החדש  הלקוחות 
ביחד עם אורן אל-און, משנה למנכ"ל הפניקס 

ומנהל חטיבת הלקוחות הפורש

מימין: אייל אוחיון ואורן אל-און מברכים את באות הכנס / צילום: יח"צ

של  והמוצלחת  ההדוקה  הפעילות  על 
את  ניצל  אורן  החברה.  עם  הסוכנויות 
ההזדמנות להיפרד ולהודות למשתתפות 

על העבודה המשותפת.
וכן  מקצועיים  עדכונים  כלל  האירוע 
תכני העשרה, וביניהם הרצאותיהם של 
של  חכמים  ביטוחים  על  מילר  שלמה 
הפניקס, דודי עוז על חדשנות בביטוח 
ודן  גמליאל  ואורית  לחו"ל,  נסיעות 

לוינסון על ביטוח סייבר. 
לסיום, שמעו המשתתפים והמשתתפות 
הרצאת אורח של גאיה קורן וצפו בסרט 

מעורר השראה.

קבוצת הראל חתמה על הסכם גלובלי עם סוויס רי

"הזדמנויות חדשות לצמיחה עסקית"

ופיננסים  ביטוח  הראל  קבוצת 
עם  גלובלי  שותף  הסכם  על  חתמה 
 Swiss Re חברת הביטוח השוויצרית
הסכם   .Corporate Solutions
פעולה  שיתוף  להסכמי  מצטרף  זה 
יותר  עם  הראל  שמקיימת  גלובאליים 
בינלאומיים  ביטוח  תאגידי  מ-10 
HDI-ו  AXA ובהם  מהגדולים בעולם 

.Gerling

להראל הסכמים דומים עם יותר מ-10 תאגידי ביטוח בינלאומיים גדולים | נשיא הראל גדעון 
המבורגר: ההסכמים מוכיחים את מקצועיותה של הראל ואת רמת האמון שהיא זוכה לה מצד 

המבטחים ומבטחי המשנה בעולם

ביטוח  הראל  נשיא  המבורגר,  גדעון 
ופיננסים, מסר כי "לחברת הראל ניסיון 
חברות  עם  גלובליים  בהסכמים  רב 
המבורגר  בעולם".  מהמובילות  ביטוח 
המבטחים  עם  "ההסכמים  הדגיש: 
מקצועיותה  את  מוכיחים  הגלובליים 
שהראל  האמון  רמת  ואת  הראל,  של 
ומבטחי  המבטחים  מצד  לה  זוכה 
ביטוח  קבוצת הראל  בעולם.  המשנה 

הביטוח  שענק  מאוד  גאה  ופיננסים 
סוויס רי בחר בה".

של  "ההסכמים  כי  הוסיף,  המבורגר 
ברחבי  הביטוח  תאגידי  עם  הראל 
להראל  גם  מאפשרים  העולם, 
של  הביטוחיות  לדרישות  להיענות 
שלהן  גלובליות  ישראליות  חברות 

שלוחות ומפעלים בכל העולם". 
גדעון המבורגר

כ-600 משתתפים בכנס פתיחת שנה שערכה כלל לסוכניה במרחב מרכז
כלל ביטוח ופיננסים ערכה לאחרונה 
מרכז  ממרחב  סוכניה  לכ-600  כנס 
פתיחת  לרגל  בגלילות,  סיטי  בסינמה 
כלים  על  בדגש   2019 העסקים  שנת 

מתקדמים ומיקודים חדשים. 

מכלל נמסר כי הכנס למרחב מרכז הוא 
שני  להיערך  צפויים  והחודש  הראשון, 
ולמרחב  צפון  למרחב  נוספים  כנסים 

דרום וירושלים.

מנכ"ל  נוה,  יורם  פתח  הכנס  את 
ירון  דברים  נשאו  לאחריו  החברה. 
חטיבת  מנהל  למנכ"ל  משנה  שמאי, 
משנה  תמן,  שלומי  והפצה,  לקוחות 
שמי  העסקים,  מערך  מנהל  למנכ"ל 
עלית  מרכז,  מרחב  מנהל  שטובי, 
כספי, משנה למנכ"ל מנהלת חטיבת 

ביטוח כללי, 
מנהל  למנכ"ל  משנה  ארנון,  דיויד 
ארנסט,  משה  הבריאות,  חטיבת 

חיסכון  חטיבת  מנהל  למנכ"ל  משנה 
ארוך טווח.

ירון שמאי: "חטיבת הלקוחות החדשה, 
הכוללת בתוכה את כל ערוצי ההפצה, 
סוכני  לכם,  להעניק  לנו  מאפשרת 
לצמיחה  חדשות  הזדמנויות  החברה, 
עסקית. אתם ואנחנו במשותף עושים 

עבודה מצוינת".
לכם  להודות  רוצה  "אני  תמן:  שלומי 

בענף  כך  כל  הייחודית  שותפות  על 
זה. חברת כלל ביטוח ופיננסים ערוכה 

לאתגרי המחר".

שמי שטובי: "מאות סוכני המרחב הם 
בסימן  עומדת   2019 שנת  השותפים 
של צמיחה עסקית בעולמות הפיננסים 
בעולמות  צמיחה  המשך  ובמקביל 
בערוצי  שימוש  כדי  תוך  המסורתיים, 

הפצה משלימים ובכלים דיגיטליים".
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ניסים בוגנים מונה למנהל תחום פרט בחטיבת הבריאות של כלל ביטוח ופיננסים

איל אליה מונה למנהל הפיננסיים בחטיבת הלקוחות וההפצה בכלל ביטוח ופיננסים

יובל בן זאב מונה לדירקטור וחבר ועדת השקעות בהלמן-אלדובי גמל ופנסיה

בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל, מנהל מכירות מרחבי במרחב מרכז. | מחליף את ערן סלע, 
אשר הודיע על עזיבתו

תחום  למנהל  מונה  בוגנים  ניסים 
כלל  בחברת  הבריאות  בחטיבת  פרט 

ביטוח ופיננסים. 
בוגנים ימונה לתפקיד במקומו של ערן 

סלע, אשר הודיע על עזיבתו.
בעשר השנים האחרונות כיהן בוגנים 
ביטוח  בכלל  ניהול  תפקידי  במגוון 
שימש  האחרון  ובתפקידו  ניסים בוגניםופיננסים 

איתי ברדה, מנכ"ל הלמן-אלדובי גמל ופנסיה: הצטרפותו של בן זאב לדירקטוריון חברת הגמל 
של הלמן-אלדובי מהווה חיזוק משמעותי לחברה הנמצאת בתנופת צמיחה

בית  של  והפנסיה  הגמל  חברת 
הודיעה  הלמן-אלדובי  ההשקעות 
לתפקיד  זאב  בן  יובל  של  מינויו  על 
דירקטור וחבר ועדת השקעות בחברה.
מהלמן-אלדובי נמסר כי לבן זאב ניסיון 
לאחד  נחשב  והוא  ההון  בשוק  ארוך 

מהפעילים המוערכים בשוק. 

ההון  בשוק  דרכו  את  החל  זאב  בן 
צוות  וראש  ככלכלן   1995 בשנת 

בבריטמן שירותי ניהול. 

יובל בן זאב / צילום: יח"צ

מרחבי,  מכירות  מנהל  כסמנכ"ל, 
במרחב מרכז.

סוכן  רישיון  ובעל   CFP בוגר  בוגנים 
BA בניהול,  סיים תואר ראשון  ביטוח, 
 MBA שני  ותואר  יתירה  בהצטיינות 
שניהם  ומימון,  עסקים  במנהל 
בנוסף,  גוריון.  בן  מאוניברסיטת 
במשפטים   MA שני  תואר  בעל 

מאוניברסיטת בר אילן. 

ומנהל  למנכ"ל  משנה  ארנון,  דיויד 
אתו  מביא  "ניסים  הבריאות:  חטיבת 
אני  רב,  שטח  וניסיון  ניהולי  ידע 
מאחל לניסים הצלחה רבה ואני סמוך 
יחד באתגרים הרבים  ובטוח שנעמוד 

הנכונים לנו".

בהמשך כיהן כשותף ואנליסט בטוהרי 
ללידר  עבר  ומשם  השקעות  בית 

כאנליסט בכיר. במסגרת זו פרסם מאות 
בבנקאות,  התמקדות  תוך  אנליזות 
 2004 בשנת  אחזקה.  וחברות  נדל"ן 
ברוקראז'  בטוחה  פיננסים  לכלל  עבר 
כשותף ומנהל מחלקת המחקר ולאחר 
מכן כאחראי על הפיתוח העסקי. כיום 
בן זאב מתמקד בייעוץ וליווי השקעות 
וכדירקטור  כדירקטור  מכהן  ובמקביל 
 MA זאב  לבן  חברות.  במספר  חיצוני 
תל  מאוניברסיטת  עסקים  בכלכלת 

אביב.

הלמן-אלדובי  מנכ"ל  ברדה,  איתי 
זאב  בן  של  "הצטרפותו  ופנסיה:  גמל 
הלמן- של  הגמל  חברת  לדירקטוריון 
אלדובי מהווה חיזוק משמעותי לחברה 
ואשר  צמיחה  בתנופת  הנמצאת 
הפנסיה  קרן  להיות  לעצמה  הציבה 
הגדולה והצומחת ביותר מבין הקרנות 
וההערכה  הארוך  ניסיונו  הנבחרות. 
רבות  יתרמו  בתחום,  זאב  בן  זוכה  לה 
של  האסטרטגיים  יעדיה  למימוש 

החברה".

בתפקידיו האחרונים כיהן כסמנכ״ל מכירות בסיגמא בית השקעות וכמנכ״ל סוכנות הביטוח 
״סיגמא תכנון פיננסי ופנסיוני"

על  הודיעה  ופיננסים  ביטוח  כלל 
הפיננסים  למנהל  אליה,  איל  מינוי 

בחטיבת הלקוחות וההפצה.
במסגרת תפקידו ינהל אליה את תחום 
למערכי  ויסייע  הפיננסיות  המכירות 

ההפצה השונים של החברה. 
ירון שמאי, משנה למנכ"ל כלל ביטוח 
לקוחות  חטיבת  מנהל  ופיננסים, 

ידע  בעל  מנהל  אליה  "איל  והפצה: 
וניסיון רב בתחום הביטוח והפיננסים. 
המוערכות  יכולותיו  כי  משוכנע  אני 
לחיזוק  רבות  יתרמו  העשיר  וניסיונו 
ופיננסים  ביטוח  כלל  של  מעמדה 

בתחום". 
בתחום  תפקידים  במגוון  כיהן  אליה, 
האחרונים  בתפקידיו  הפיננסי, 

בית  בסיגמא  מכירות  כסמנכ״ל  כיהן 
הביטוח  סוכנות  וכמנכ״ל  השקעות 
ופנסיוני",  פיננסי  תכנון  ״סיגמא 
ניהל את תחום הפיננסים,  וקודם לכן 
שימור ולקוחות פרמיום במערך הישיר 

במגדל.
עסקים  במנהל  ראשון  תואר  לאליה 

מהמרכז האקדמי רופין.  איל אליה
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AWACS, המשווקת מערכות התרעה 
 ,SDS מבית  דרכים  תאונות  למניעת 
תופעת  למניעת  חדש  צג  משיקה 
סנוור קרני השמש במערכות בטיחות.

 IPS LCD מסך  בעל  המתקדם,  הצג 
בניגודיות  מתאפיין  אנטיגליר(  )ציפוי 
אופטימלית  צפייה  המספקת  גבוהה 
בכל תנאי התאורה, כולל בתנאי סנוור 
קרני השמש המאפיינים את מדינתנו 
טווח  מאפשר  הצג  השמש.  שטופת 
ראייה רחב של עד 180 מעלות לנוחות 

הנהג ויושבי הרכב בעת הנסיעה.
הפיתוח החדשני מציג תכונות נוספות 
לנהג  המסמנת   ,Stop & Go ביניהן 
להמשיך  בפקק  או  ברמזור,  העומד 
סביבתית  התאמה  הנסיעה.  בכיוון 
וברורה  חדה  תצוגה  המכוונים,  ללוח 
רגל  הולכי  נתיבים,  זיהוי הרכבים,  של 
הפרוסים  מהירות  הגבלת  ותמרורי 
זיהוי  מאפשר  הצג  כן,  כמו  בכבישים. 
נתיבים בהתאם לדירקטיבה אירופאית 

המזהה נתיבים המסומנים בלבן.
את  לנהג  ממחיש  הוויזואלי  הצג 
 4 של  חיווי  באמצעות  הסכנה  גודל 
הולכי  או  רכב,  של  אייקוניים  גדלים 
רגל, המלמדים על גודל הסכנה )ככל 
שהאייקון גדל יותר מתקרבת הסכנה(. 
בנוסף, מציג פיצ'ר בלעדי של שלושה 
ירוק  בצבעוניות:  מצבי שמירת מרחק 
קרבה  מסמל  כשהאדום  ואדום,  כתום 

מסכנת חיים. 
  :AWACS מנכ"לית  דיין,  רעות 

"כחברה מובילה אנו פועלים רבות על 
מנת לספק מענה ופתרונות טכנולוגיים 
במערכות  בשטח  הקיימים  לאתגרים 
ולעדכנן, מתוך רצון להעניק  הקיימות 
מעשור,  למעלה  מזה  ללקוחותינו 
בעולם  המתקדמות  המערכות  את 
המותאמות לקדמה הטכנולוגית בענף 

הרכב".
ופיתוח  מכירות  סמנכ"ל  סגל,  עופר 
החדש  "הצג   :AWACS של  עסקי 
חברת  של  בלעדי  פיתוח  פרי  הנו 
המספק  הצג  להשקת  הודות   .SDS
השמש  קרני  סנוור  לתופעת  מענה 
לאורך שעות היום המוכרת בשוק, אנו 

מביאים יתרון יחסי על המתחרות". 
עוד הוסיף סגל "בימים אלו, אנו אמורים 
להעלאת  משותפת  בפעילות  לעלות 
עם  חיים  מצילות  למערכות  המודעות 
חברת WOBI, וכן מתוכננות בהמשך 
השנה פעילויות נוספות בשיתוף מלא 

עם פלטפורמת מרקטפרו".
מגוונות  התרעות  מציג  החדש  הצג 
שמירת  אי  התנגשות,  מסכנת  החל 
מנתיב,  מבוקרת  בלתי  וסטייה  מרחק 
רגל,  בהולכי  התנגשות  על  התרעה 

אופנועים ואופניים. 
חדש  צג  יושק  הקרובים  בחודשים 
המהווה  הרדאר,  למערכת  ומתקדם 
את מוצר הדגל האייקוני של החברה, 
מערכת  בלעדי  באופן  המשווקת 
רדאר  טכנולוגיית  על  המבוססת 

ומצלמה.

AWACS משיקה צג חדש למניעת תופעת 
סנוור קרני השמש במערכות בטיחות

הצג  את  הציגה   ,SDS מבית  דרכים  תאונות  למניעת  התרעה  מערכות  המשווקת  החברה, 
המתקדם המתאפיין בניגודיות גבוהה המספקת צפייה אופטימלית בכל תנאי התאורה

תמונות: צילום נעים

katrin@adif-college.co.il  |  להרשמה ופרטים נוספים 073-7966655 דרך משה דיין 52 ת"א

חיתום אלמנטאריבתחום הביטוח האלמנטארי בוא ללמוד את המקצועות הנדרשים
רכב, דירה עסקים

מסלק תביעות אלמנטארי
פרט )רכב, דירה( ועסקים

קורס חיתום וסילוק 
תביעות אלמנטארי

חייל 
משוחרר? 
בוא ללמוד על 

חשבון הפיקדון עוסק בעולם הביטוח?

 רוצה להתפתח ולהגדיל את ההכנסה?



המעסיקיםלחברי ארגוני *חינם 

18.3.19, לאונרדו סיטי טאואר, ר"ג  , יום ב'  

ה-9כנס המעסיקים

ה ש ד ח ה  י ס נ פ ל ם  י א צ ו י

בשיתוף
ביטוח | פנסיה | פיננסים

אותנו זה מעסיק – ואתכם?

לפרטים ולהרשמה

* למעסיקים החברים בארגוני מעסיקים ההשתתפות בכנס חינם למשתתף ראשון, כרטיס שני ואילך במחיר 250 שקלים |
למשתתפים שאינם חברים בארגון המעסיקים ההשתתפות כרוכה בתשלום 

מומחים מקצועיים

שלומית יהב
מנהלת מכללת עדיף

עדי בשן
מומחית בביטוחי בריאות ושיניים; 
בעלים ומנכ״ל של חברת בריאוטיפ

עו"ד אורלי ג'רבי
שותפה, ראש מחלקת דיני עבודה 

ויחסי עבודה, הרצוג פוקס נאמן

בכירי קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות

עו"ד גיא קריגר
מנכ"ל מנורה מבטחים 

פנסיה

משה ארנסט
משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת 

חיסכון ארוך טווח, כלל ביטוח; 
מנכ"ל כלל פנסיה וגמל

איתי ברדה
מנכ"ל הלמן-אלדובי 

קופות גמל ופנסיה

רו"ח אפי סנדרוב
מנכ"ל מגדל מקפת

ענת כנפו תבור
סמנכ"לית פנסיה ותפעול, 

אלטשולר שחם 

דניאל כהן
משנה למנכ"ל, מנהל חיסכון ארוך 
טווח וסיכוני חיים הפניקס חברה 

לביטוח, מנכ"ל הפניקס פנסיה

רונן טוב
יו"ר מיטב דש גמל 

ופנסיה; משנה למנכ"ל 
מיטב דש

מנהלי ארגוני המעסיקים

עו"ד אוריאל לין
נשיא איגוד 

לשכות המסחר

רובי גינל
מנכ"ל התאחדות 

התעשיינים

עו"ד מיכל וקסמן-חילי
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, 

התאחדות התעשיינים

עו"ד מוטי עזרן
מנהל תחום משפט קיבוצי, 

התאחדות התעשיינים

רו"ח אורנה צח-גלרט
יועצת ומרצה בתחום 

ביטוח לאומי

https://www.adif-knasim.com/maasikim2019
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אצל  העובדת  שרפרנטית  ספק  אין 
סוכן ביטוח עושה תפקיד מאוד מרכזי 
במערכת. טיב השירות שהיא נותנת 
ויש בו כדי לשפר  הוא חזות המשרד 
הביטוחי  התיק  שימור  מידת  את 
בשוק  שלו.  ובמכירות  בסוכן  ולתמוך 
משמעותי  חוסר  יש  הביטוח  סוכני 
ברפרנטיות מקצועיות בעלות ניסיון. 

השוק משווע לפתרון.
בסוגיות  עוסק  שלפניכם  המדור 
עבודת  ובהתייעלות  בתפקוד 

הרפרנטית.
מגיע  אתה  בלהות:  חלום  לך  הנה 
בבוקר   10 בסביבות השעה  למשרד 
את  שומע  אתה  נעול.  והמשרד 
ואין  ומצלצלים  מצלצלים  הטלפונים 
נפש  ואין  הדלת  את  פותח  מענה, 
פתק  ישנו  הדסק  על  במשרד,  חיה 
ימים,  שבוע  של  לחופשה  "יצאנו 

צוות הרפרנטיות".
ברגע זה אתה מבין שאין מי שיחדש 
כנראה  והדירות,  הרכב  ביטוחי  את 
אחר.  לסוכן  ינדדו  שלך  שהלקוחות 
הפוליסות  בהפקות  שיטפל  מי  אין 
ושעות רבות של פגישות פרונטליות 

זוטרה  פקידה  אינה  שהרפרנטית  בכך  להכיר  צריך  הביטוח  סוכן 
במערכת אלא ציר מרכזי, ולטעת בה את התחושה כי היא מוערכת 

וחיונית לא פחות מסוכני השטח 

הרפרנטית היא היהלום שבכתר

לטמיון.  לרדת  עומדות  לקוחות  עם 
של  בריג'קטים  שיטפל  מי  אין 
שיקדם  מי  אין  שמכרת.  פוליסות 
שיענה  מי  ואין  בתביעות  טיפול 
לטלפונים לכל אותם לקוחות זועמים, 
שמרגישים שלא עמדת בהתחייבויות 
השירות  את  לתת  שלך  האישיות 

הטוב ביותר בו אתה נמדד כסוכן.

נעליה של הרפרנטית
תפקיד הרפרנטית הוא שוחק מאוד. 
 8.5 בין  יושבת  למשרד,  מגיעה  היא 
כלל  ובדרך  הכיסא  על  שעות  ל-9 
נוספות.  פקידות  עם  חדר  חולקת 
וזאת  לישיבה  נוחה  לא  סיטואציה 
לענות  אמורה  היא  המעטה.  בלשון 
לקוחות,  עם  ולשוחח  לטלפונים 
ובמקביל לשמוע את יתר הרפרנטיות 
עם  משוחחות  כן  גם  לידה  היושבות 
קשב.  חלוקת  של   אתגר  לקוחות, 
במקביל היא צריכה לטפל במשימות 
הקיימות.  על  נוסף  שמתווספות 
טלפון  שיחת  שכל  לציין  יש  אגב, 
נוספת,  עבודה  מייצרת  מלקוח 
מיטבי.  שירות  במתן  וצורך  לחץ 
מול  עבודה  נדרשת  ועוד  זאת  כל 
נדרש  הביטוח,  בחברות  הרפרנטים 
במערכות  מיידעים  לבדוק  במקביל 
הביטוח,  חברות  של  הממוחשבות 
ועוד.  ועוד  גבייה,  בבעיות  לטפל  יש 

ביעדים  לעמוד  דרישה  תוך  זאת  כל 
לא ריאליים, הגשת דוחות המצריכים 
בעיות  ולפתור  לא מבוטלת  השקעה 

ולמצוא פתרונות לבעיות.
יש ספק  לאור האמור, האם למישהו 
בקיומו,  הרפרנטית  של  שתפקידה 
משרד  של  בהישרדותו,  לומר  שלא 
של  כמו  לפחות  שווה  הביטוח  סוכן 

הסוכן איש המכירות עצמו?
כיחידה  נמדד  בארגון  עובד  כל 
כלכלית, וככזה הוא חייב להיות רווחי 
שסוכני  לחשוב  נטייה  ישנה  לארגון. 
הביטוח היוצאים לשטח הם היחידה 
משום  בארגון  ביותר  המשתלמת 
הנמדדת  הכנסה  מייצרים  שהם 

בסכומים מוחשיים. 
מייצרת  אינה  לכאורה  הרפרנטית 
לשטח  יוצאת  לא  היא  מוחשי.  כסף 
רבים  הסכמי  על  חברות  ומחתימה 
למיניהן.  פוליסות  סוגי  על  ולקוחות 
חלק  של  הנפוצות  הטעויות  אחת 
לא  התייחסות  היא  הביטוח  מסוכני 
נכונה למשמעות תפקיד הרפרנטית 
אותה  לראות  נטייה  יש  במשרדיהם. 
זוטרה.  כפקידה  ההיררכיה  בתחתית 
את  מגשימה  זו  התייחסות  לעיתים 
הפנים  "כמים  האימרה  ברוח  עצמה 
)משלי  לאדם"  האדם  לב  כך  לפנים 
מראה  הינם  שהמים  כפי   - יט(  כז, 
הרי  לאדם.  האדם  לב  כך  לאדם 

שהרפרנטית  רוצה  היה  סוכן  כל 
ראש  בעלת  תהיה  אצלו  המועסקת 
להימנע  חשוב  ומוטיבציה.  גדול 
ממצב בו היחס שמקבלת הרפרנטית 

הינו של בורג קטן במערכת.
רפרנטיות  למצוא  קושי  יש  כיום 
בעלות ראש גדול ומוטיבציה לעבודה 
בכך  יכיר  שהסוכן  ברגע  קשה. 
פקידה  סתם  לא  היא  שהרפרנטית 
זוטרה במערכת אלא ציר מרכזי בה, 
ההרגשה  את  בה  לטעת  יתחיל  הוא 
פחות  לא  וחיונית  מוערכת  היא  כי 
מוערכת  עובדת  השטח.  מסוכני 
מאמציה,  על  תודה  לה  שמוקירים 
משנה את הגישה והיחס שלה כלפי 
מחויבות  ומרגישה  עבודתה  מקום 
את  תבצע  היא  אישי.  באופן  לסוכן 
יותר.  ומועילה  טובה  בדרך  העבודה 
נפשי  משקט  ייהנה  הסוכן  מנגד 
מי  על  לו  שיש  ירגיש  שהוא  משום 
שהיא  שלו,  שהסוכנות  וידע  לסמוך 

מפעל חייו, נמצאת בידיים טובות.
היא  הביטוח  סוכנות  שאם  ספק  אין 
מפעל החיים של הסוכן והוא מתייחס 
אז הרפרנטית  ראשו,  ככתר על  אליו 

היא היהלום שבכתר.

מומחית  הינה  הכותבת   *
ושיפור  רפרנטיות  בהכשרת 

תהליכי עבודה

| מאמרים ודעות

חיתום בקליק
customer’s journey
Hannover Re ו-LPM משיקות את

hr | Reflex: Automated underwriting system
מערכת חיתום אוטומטי למוצרי חיים ובריאות  

SAVE THE DATE

20.2.2019
12:30  – 8:30
סטוקו אירועים 
רח' שטרית 2, תל אביב

הכנס מיועד למנהלים בכירים בחברות הביטוח
כנסיםלפרטים 03-9076000ההרשמה ללא תשלום, אך מותנת באישור מוקדם של מארגני הכנס

הפקות תוכן עם ערך

ייזום והפקה

כרמית אפרמיאן

  Back office
התייעלות עבודת הרפרנטית

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=214649&token=de5544b39b3a12afb7751b80c3ddf6ba
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| פסיקה

עו"ד ארז שניאורסון

דיני 
ביטוח

עקב  נזקים  נגרמו  אריה  של  לביתו 
הצפת מי גשם. במועד האירוע, הבית 
היה מבוטח בפוליסת ביטוח של חברת 

כלל.
גשמים  ירדו   2013 ינואר  בחודש 
כבדים, אשר נקוו ברחוב, גלשו לחצר 
נגרמו  באירוע  להצפה.  וגרמו  הבית, 
דיור  ליחידת  וכן  הבית  למבנה  נזקים 

משנית המצויה בחצר. 
כלל שלחה למקום שמאי אשר קבע כי 
כי  והעריך  ביטוח,  במקרה  מדובר  אכן 
כ-15 אלף שקלים,  הינו  סכום הפיצוי 

אשר שולמו על ידי כלל למבוטח.
ואל  השמאי  אל  אריה  של  פניותיו  כל 
כלל, כי נזקיו גבוהים יותר, לא הועילו, 
למעט תוספת בסך אלף שקלים אשר 
כלל שילמה במועד מאוחר יותר. בצר 
לו, שכר אריה את שירותיו של מומחה 
מטעמו, אשר העריך את נזקיו, והגיש 
כ-  של  בסך  תביעה  המשפט  לבית 

160 אלף שקלים. 

מומחה מטעם בית המשפט
מסוג  בתיקים  כמקובל  המשפט,  בית 

אשר  מטעמו,  מומחה  מינה  זה, 
דעתו  ולחוות  בנכס  לבקר  התבקש 

בדבר עלויות השיקום.
המומחה  דעת  חוות  שהוגשה  לאחר 
מטעם בית המשפט, טען אריה כי אין 
מכיוון  בחסר,  לוקה  בהיותה  לקבלה, 
שהמומחה התעלם מחלק מהסוגיות, 
ערך  לא  בנכס,  ביקורו  את  תיעד  לא 

מדידות ולא רשם רישומים.
השופט  הסביר  הדין,  פסק  במסגרת 
מומחה  בעניין  הפסוקה  ההלכה  את 
מטעם בית המשפט. העיקרון המוביל, 
המשפט  בית  ידי  על  שנקבע  כפי 
מומחה  מונה  כאשר  כי  הינו  העליון, 
מטעם בית המשפט, על מנת שחוות 
נתונים  המשפט  לבית  תספק  דעתו 
סביר  בדיון,  הכרעה  לצורך  מקצועיים 
את  יאמץ  המשפט  שבית  להניח 
כן  אם  אלא  המומחה,  של  ממצאיו 
נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות 
פסיקה  גם  קיימת  במקביל,  זאת. 
על  אשר  העליון,  המשפט  בית  של 
הינו  המשפט  שבית  הוא  הכלל  פיה 
הפוסק האחרון בשאלות שבמחלוקת, 
בית  מומחה מטעם  דעת  חוות  כאשר 
הראיות  מן  אחת  רק  הינה  המשפט 
ואין בה  העומדות לפני בית המשפט, 
כדי להגביל את שיקול דעתו של בית 

המשפט או לגרוע מהסמכות הנתונה 
לו להכריע במחלוקת. בסופו של דבר 
קבע השופט כי אין בתיק זה סיבה שלא 
המומחה  של  דעתו  חוות  את  לאמץ 
מטעם בית משפט, ובהתאם, קבע את 

סכום הפיצוי.
מס ערך מוסף: חברת הביטוח טענה, 
כי מכיוון שהתובע לא הציג חשבוניות 
אין  בוצעו,  לא  עדיין  מהעבודות  וחלק 
בית  מע"מ.  בתשלום  אותה  לחייב 
עמדתו  את  זה  בעניין  קיבל  המשפט 
לשלם  כלל  על  כי  וקבע  התובע,  של 
גם את רכיב המע"מ של עלויות שיקום 

הבית.

גוון אחיד בקירות הבית
כתמי  נוצרו  מההצפה,  כתוצאה 
המצפה  הצבעוני  השליכט  על  בוץ 
הניסיון  הבית.  קירות  את  חיצונית 
להסיר את הכתמים על ידי ניקוי בלחץ 
קיטור, באמצעות בעל מקצוע שהזמין 
הצדדים  שני  צלחו.  לא  המבוטח, 

הסכימו כי נדרש ביצוע שליכט חדש. 
בניגוד לטענת המבוטח, טענה חברת 
בית  מטעם  המומחה  אשר  הביטוח, 
אם  גם  כי  לגישתה,  הסכים  המשפט 
יווצרו הפרשי גוון, הרי שהצורך בביצוע 
לא  מ"ר,  כ-30  של  בשטח  שליכט 

בשטח  הבית,  כל  של  ביצוע  מצדיק 
בהוצאה  מדובר  וכי  מ"ר,  כ-180  של 
קיצונית שאינה מוצדקת. מספר פסקי 
או  לא אחיד  בכך שגוון  הכירו  כבר  דין 
שוני בגוון, הינו ליקוי אשר מחייב תיקון. 
בוודאי שהדבר אף מקבל משנה תוקף, 
בבית אשר בנוי בסטנדרט גבוה ביותר. 
בפניו  הוכח  לא  כי  קבע  כאן  השופט 
בפניו  הוכחה  ולא  גוון  הבדלי  יהיו  כי 
השתכנע  השופט  העניין.  חומרת 
חשש,  קיים  היותר  לכל  כי  מהעדויות, 
באזור  חדש  שליכט  ביצוע  לאחר  כי 
גוון.  הפרשי  להיות  עלולים  הבעייתי, 
המשפט  בית  קבע  זה  דברים  במצב 
פיצוי גלובלי בגין נזק זה, בסכום שהינו 
בנוסף לעלויות ביצוע השליכט החדש 

עצמו. 
כלל  את  חייב  המשפט  בית  בנוסף, 
הוצאות  בגין  פיצוי  לתובע  לשלם 
נוספות שנשא בהן, כגון עלויות שמאי, 
בגין  שקלים   7,000 בסך  פיצוי  וכן 

עגמת נפש.

כלל  נ'  ברוך   3446-03-14 ]ת"א 
חברה לביטוח[

בדיני  עו"ד המתמחה  הינו  הכותב 
ביטוח ונזיקין

בית המשפט מינה מומחה מטעמו למתן חוות דעת בדבר עלויות השיקום של ביתו של המבוטח 
שנפגע מנזקי הצפה | המבוטח מצדו טען כי חוות הדעת לוקה בחסר וכי אין לקבלה | השופט 

הסביר את ההלכה הפסוקה בעניין מומחה מטעם בית המשפט

נזקי הצפה: משקל חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט, 
והשיקולים בקביעת גובה הפיצוי והרכיבים הנלווים

לפרטים:  073-2007443

סוכן יקר
בחידוש הביטוח בחר 

דרכים זגגות
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 למנויים בלבד: פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מיליםלוח דרושים

Sales@Anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 
 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

 ליועץ ביטוח אלמנטרי דרוש/ה לעבודת בקאופיס )שעתיים ביום(. 
העבודה מהבית. נדרש ידע בתוכנת וורד וידע בביטוח אלמנטרי.

שמעון: 050-5492619 

     להשכרה בפ"ת, משרד חדיש, פינתי ושקט, 30 מ"ר, כולל שירותי משרד.
חדר ישיבות מאובזר וחניה מקורה במקום. שווה לראות!

רן 052-8140140

    משרדים להשכרה מותאם לסוכן ועד שלוש פקידות בתוך מתחם משרדים 
מסודר בראשל"צ. לפרטים: 0547966694 - ארז. 

     למרכז שירות פחחות וצבע של חברת שגריר דרוש/ה רכז/ת שירות 
סניף חולון א-ה 08:00-17:00. ת"א א-ה 08:00-16:00

התפקיד כולל , קבלת קהל, הכנת תיק לקוח, גבייה, הפקת חשבוניות
 job@shagrir.co.il – התנהלות שוטפת מול חברות ביטוח. קו"ח

      למערך הלקוחות של חברה מובילה בתחום הביטוח אנו מחפשים - מנהל 
קשרי לקוחות! במסגרת התפקיד – פעילות שירות ושימור של פוליסות ומגוון 
מוצרים בתחום חיסכון ארוך טווח. דרוש לנו: רישיון ייעוץ, שיווק פנסיוני מטעם 

boaz@boazhr.com !משרד האוצר. ניסיון קודם בתפקיד רלוונטי – יתרון

    משרד לקוחות עושר מוביל מחפש לקלוט אליו – רפרנט/ית תפעול תחום 
ביטוחי חיים!!! דרישות: ניסיון קודם בעבודה בתחום ביטוחי המנהלים/ גמל/ 
פוליסות פרט וכו’, היכרות קודמת עם מערכות התוכנה של חברות הביטוח – 

 cv@boazhr.com :יתרון!!! קו"ח

     להשכרה לסוכני ביטוח! משרדים נוחים, מרווחים חדישים ונגישים במתחם 

עזריאלי החדש בחולון - כניסה מיידית. אפשרות לשת"פ והפחתת עלות השכירות. 
לפרטים נא לפנות לנייד- 054-8006348

     
      להשכרה לסוכני ביטוח! משרדים בהתאמה אישית  בקרית מטלון.

אפשרות לשת"פ עם סוכנות גדולה תמורת הפחתת עלויות.
לפרטים נא לפנות לנייד- 054-8006348

    משרדים להשכרה. משרדים נוחים, מרווחים חדישים ונגישים  לכניסה מיידית 
בחיפה. אפשרות לשת"פ עם סוכנות גדולה תמורת הפחתת עלויות.

לפרטים נא לפנות לנייד- 054-2025086

ידע בכפר סבא. שמונה חדרים,  ושתי חניות בעתיר  גדול       להשכרה משרד 
משופצת, כולל חדר ישיבות, מטבחון ושירותים. מתאים למשרד ביטוח. לפרטים 

מירי: 052-6783334

לקוחות.  תיק  מנהל/ת  דרוש/ה  לציון  בראשון  הממוקם  ייחודי  ביטוח  לסוכן   
המשרה היא משרדית בלבד, לא נסיעות בשטח. במסגרת התפקיד: סיום הליך 
המכירה או תכנון פנסיוני והפקה לאחר שיחות או פגישות של הסוכן, כולל טיפול 
בהנמקות והחתמה על טפסים, טיפול מול חיתום. הגדלת והרחבת תיקי לקוחות, 

הצעת שדרוגים, שימור לקוחות קיימים. משרה מלאה או חצי משרה. 
דרישות: ניסיון בתפקיד דומה בחברת/סוכנות ביטוח - חובה! 

ניסיון בהוצאת טפסי הנמקה, תהליכי שירות, שיווק בתחומי הפנסיוני ובריאות
יכולת מכירתית ושירותית גבוהה, היכרות עם מערכת סמס 2010.

 igor@bituah.com :קו"ח

| חדשות ביטוח

לראשונה  נכנסה  אחזקות  איילון 
 .1987 בשנת  בבורסה  הונפקה 
במדד  הכלולות  החברות  לרשימת 
באפריל  כי  מציינים  באיילון   .SME60
מוצלחת  הנפקה  ביצעה  היא   2018
שתוכל  כדי  לחברה  נחוצה  שהייתה 
ובמקביל  הקיימים  עסקיה  את  לפתח 
חדשות.  עסקיות  תכניות  להניע  תוכל 
כמו  ההנפקה,  "את  כי  נמסר  מאיילון 
את כל השינוי שעוברת החברה הוביל 
גרופמן,  שלמה  הדירקטוריון,  יו"ר 
שנהנה מגיבוי דירקטוריון החברה לכל 
לוי  השליטה  מבעל  כולל  המהלכים, 
רחמני, שאז עוד היה חבר בדירקטוריון". 
עוד נמסר כי את ה-Road Show בפני 
איילון  מנכ"ל  גרופמן,  הובילו  המוסדיים 
אז  רייך,  ושרון  יוגב,  אריק  ביטוח 
סמנכ"ל הכספים והחל מהשבוע שעבר 
בדקה  החברה  אחזקות.  איילון  מנכ"ל 
להנפקת   Road Show-ה במסגרת 

איילון אחזקות נכנסה למדד 
SME60 לראשונה מאז 

הונפקה ב-1987
מניות ואג"ח של החברה, גם אפשרות 
של  מכר  הצעת  שילוב  של  וכדאיות 
חלק ממניותיו של רחמני, ואולם בסופו 
הדברים,  את  ששקל  לאחר  דבר  של 
החליט בעל השליטה שלא למכור חלק 
ביחד  מכר  הצעת  באמצעות  ממניותיו 

עם ההנפקה. 
בהצלחה,  הסתיימה  "ההנפקה 
כ-68  החברה  גייסה  אג"ח  בהנפקת 
של  מצוינת  בריבית  שקלים  מיליון 
3.55% שקלי, וזאת לאחר שהביקושים 
לאג"ח במכרז המוסדי עמדו על כ-128 
מיליון שקלים - כמעט פי 2.5 מהסכום 
הציבורי  במכרז  החברה.  נענתה  שלו 
מהסדרה   20% כל  את  החברה  גייסה 
מיליון  כ-13.8  בסך  לציבור  שהוצעו 
השלימה  מכן  שלאחר  בשבוע  שקלים. 
מיליון  כ-99  של  נוסף  גיוס  החברה 
שקלים בהנפקת מניות, ובסה"כ גייסה 

167 מיליון שקלים". 

ISS ישראל פרסמה מכרז 
לבחירת קרן השתלמות 

ברירת מחדל למעסיק
השבוע  פרסמה  ישראל   ISS חברת 
השתלמות  קרן  לבחירת  מכרז  )ב'( 
החברה  למעסיק.  מחדל  ברירת 
ופועלת  עובדים  כ-7,000  מעסיקה 
הסעדה,  חטיבות:  לארבע  בחלוקה 
המשולבים  השירותים  אחזקה, 

וקייטרינג תעופתי.
בהתאם  שהוכן  המכרז,  ממסמכי 
ידי  על  ההון  שוק  רשות  להוראות 
פנסיוני,  ייעוץ  לחמן  את  שאול 

השנתית  להצטרפות  הצפי  כי  עולה 
כאשר  עובדים,   3,660 של  הוא  לקרן 
שנה.  הוא  הממוצע  התעסוקה  משך 
דצמבר  בחודש  הנתונים,  פי  על 
2018 רק 125 עובדים הצטרפו לקרן 

השתלמות.

המשקולות  שלוש  המכרז,  פי  על 
70% דמי  לקביעת התוצאה הסופית: 

ניהול, 20% תשואה ו-10% שירות.
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הכנס השנתי ה-13 
בענף הביטוח הכללי
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מרכז כנסים LAGO, ראשון לציון

08:00 התכנסות, רישום וארוחת בוקר קלה
09:00 דברי פתיחה: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

09:15 מדברים על הפיל שבחדר: 
הפצה ישירה בחברות הביטוח - איום או הזדמנות?

ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח 
מראיין: מיקי זכאי, מנכ"ל אדקיט 

 מושב 1: ניהול סיכונים בביטוח
09:30 פאנל: מנהלות -  סיכונים ואתגרים:

כיצד מנהלים סיכוני טרור, סייבר, רעידת אדמה וחבויות?
מנחה: עו"ד ליאת הר-טוב, יועצת ביטוח, ל.ה.ד יועצים

בין המשתתפות:
שירן מאור-אלקיים, מנהלת תחום אקטואריה, רשות שוק ההון, 

ביטוח וחיסכון
נינה קודנר, חתמת ראשית, קופר נינוה

מורלי דורי, מנכ"לית ויזמית D-Cubed; לשעבר מנכ"לית ביטוח חקלאי

10:10 ביטוחי סייבר – הלכה למעשה
ראיון 'אחד על אחד' עם רו"ח מיכל שלמה, מנהלת מחלקת סיכונים 

מיוחדים, מנורה מבטחים ביטוח
מראיין: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

10:25 סוכני ביטוח – שלוש הטעויות שגורמות לכם לפספס פרמיות
עו"ד ארז קדם, יועץ ביטוח

 מושב 2: מביטוח הרכב ועד לביטוח העסק
10:30 פאנל: שירות ותביעות – כיצד מייצרים חוויית לקוח?

מנחה: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף
אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי, לשכת סוכני הביטוח

ליאור רביב, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה, מגדל

11:00 עוד ביטוח חכם
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי, הפניקס

 11:10 הפסקת קפה וכיבוד 

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

11:35 טקס הוקרה
הענקת מגיני הוקרה לעו"ד רחל לויתן, מייסדת 

משרד לויתן, שרון ושות', ולעו"ד פגי שרון, מייסדת 
 AIDA משותפת, לויתן, שרון ושות' ונשיאת ארגון

העולמי ו-AIDA ישראל.
במעמד פרופ' יוסף גרוס שיעניק את מגן ההוקרה

11:45 תרחישים של נזקי מים: מקרים – תוצאות - מזעור נזקים
BELFOR ,אמנון רם, מנהל טכנולוגיה והדרכה

12:00 רפורמת כתבי השירות: הפער בין הרגולציה לשטח
מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ

12:10 חידושים בביטוחי קבלנים
עו"ד דרור זמיר, שותף בכיר במשרד עורכי הדין לויתן, שרון ושות'

12:20 אלמנטרי, ווטסון: כלים דיגיטליים לאלופים
)Bafi( B-COM מורן זיסר, מנכ"לית

12:30 זה לא לטלפון: כך מחדשים היום את ביטוחי הרכב והדירה
LEO לירי הלפרין סגל, מנכ"לית חברת

12:40 פאנל: נזקים בשוק הביטוח העולמי - האם נשלם את המחיר?
מנחה: רועי פרידמן, יועץ ביטוח, עו"ד

אלעד נוה, מנכ"ל מארש ישראל 
שי זוהר, חתם ראשי חבויות, קופר נינוה – בשם שני חתמי לוידס; 

מנהל המחלקה האלמנטרית, אורן-מזרח
ניר דגן, מנהל מרחב עסקים גדולים, כלל ביטוח

  מושב 3: משפט ורגולציה - 
 חבות ואחריות סוכן הביטוח

13:10 מסירת פוליסה ללקוח - בראי חוזר הצירוף וביהמ"ש העליון
עו"ד עדי בן-אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח

13:25 נזקי שריפה - אחריות המבטחת בדחיית תשלומי ביטוח לנזק 
עקיף של קריסת העסק

עו"ד ליאור קן-דרור, יועץ משפטי, לשכת סוכני הביטוח מחוז צפון

13:35 משרתם של שני אדונים – דגשים לחוזר השירות
עו"ד שלומי הדר, משרד ג'ון גבע, הדר-עורכי דין ומגשרים

13:45 טיפול בתביעה: יחסי הגומלין בין סוכן, שמאי, מבטח ומבוטח
אלון קרן, יו"ר ענף רכוש, איגוד השמאים

13:55 פוליסת עבודות קבלניות – נזק ישיר או נזק עקיף?
עו"ד מאורה טייטלר, מומחית לדיני ביטוח וסיכונים מיוחדים

 14:05 ארוחת צהריים 
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https://www.adif-knasim.com/

