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זה שעולה
או
זה שיורד?
מגזין מיוחד
לרגל הכנס השנתי ה16-
בענף הביטוח הכללי

העמלות ,הרווחיות,
הפוליסות ,תנאי
השוק ,הדיגיטציה,
הסוכנים וחברות
הביטוח  -כולם
נמצאים בתהליך של
שינוי | זה הזמן להבין
את החוקים החדשים

לפעמים הלקוחות שלכם
שוכחים שביטוח נסיעות לחו"ל
הוא קודם כל ביטוח בריאות

אפליקציית ביטוח
הנסיעות לחו"ל של הראל
איתור רופא  /מרכז רפואי בחו"ל
והעברת  $300מקדמה לטיפול
 10%הנחה לרכישת ביטוח נסיעות
בנסיעה הבאה

זמינות  24/7בוואצאפ ובמוקד החירום
אולי יש לכם ביטוח
אבל אין לכם הראל
הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

הלקוחות שלכם נהגים טובים?

להשאיר
את
התאונות
הקטנות
קטנות
מגדל גאה להציג את מגדל פיקס
ביטוח רכב בלי השתתפות עצמית
ובלי שהפרמיה תתייקר בגלל תאונה

אם עדיין לא הטמעת בנכסים הדיגיטליים
שלך את תהליך האונליין לרכישת ביטוח
רכב הממותג עם שמך  -זה הזמן לשוחח
על כך עם המפקח שלך במגדל ולקבל
פרטים בנושא

גם בביטוח רכב,
טוב שיש מגדל מאחוריך.
מגדל חברה לביטוח בע״מ
האמור מתייחס לכיסוי מגדל פיקס בפוליסת
ביטוח רכב מקיף פרטי ומסחרי עד  3.5טון
של מגדל חברה לביטוח בע"מ וכפוף לתנאי
הפוליסה והחברה .מוגבל לנזק שעלות תיקונו
גבוהה מסך ההשתתפות העצמית אך נמוכה
מ ₪ 30,000-במוסך שירות שמופיע באתר
החברה .מקרה ביטוח אחד בלבד בתקופת
הביטוח לא ייחשב כתביעה לעניין ייקור דמי
הביטוח בעת חידוש הפוליסה במגדל.

הפניקס המבטחת הרשמית של מותגי

Tesla | Geely | Aiways

כחברה המובילה את תחום ביטוח
הרכבים החשמליים בישראל ,הפניקס גאה להשיק
פוליסה מותאמת לכלל הרכבים החשמליים.
פרטים במערך הסוכנים
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 | 8קורה בין השורות
חדשנות בביטוח
" | 10החדשנות הדיגיטלית אינה
מפחיתה את הצורך בסוכני ביטוח
ואינה יכולה להחליף אותם"
שיחה עם עלית כספי

עתיד הענף
 | 14יש פה שינוי צרכני משמעותי
שתומכות בו ממשלות בכל
העולם ,לרבות ממשלת ישראל"
שיחה עם מוטי מור

קידמה בשירות הסוכן
 | 16ללא מגע יד אדם  -תפוקה
מרבית בפעילות מינימלית
שיחה עם ליאב גפן ,אוריאל אהרוני ואיילן
ידין

תובנות מהשטח
" | 20קול הלשכה חזק ובעל
נוכחות ונשמע במסדרונות
הכנסת"
שיחה עם שי שדה
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תמונת מצב
" | 24אסור לסוכנים להיתלות
בשירותן של חברות מתאבדות"
שיחה עם סיגל רביב

חשוב לדעת
 | 28עדיף להיות חכם ,לא "צודק"
דורון הדר

 | 30סקר שווי – חיוני להתאמת
ביטוח רכוש
עו"ד תום זגול

 | 32סיכוני האקלים והיערכות ענף
הביטוח
ד"ר אילת דוידוביץ ,גלית קניגסברג

 | 34שוק הביטוח רכוש וחבויות -
מצב קיים ומגמות לעתיד
עו"ד ארז קדם

 | 36תכנית המשכיות עסקית –
הדרך לצליחת משבר סייבר
עו"ד טובי פארי-ביטר

 | 38מיקור חוץ כדרך ליצירת ערוצי
הכנסה נוספים
אופיר חצבני
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סוכנות הביטוח קופר נינוה

הזווית המשפטית
 | 42תאונות בכלי רכב שכורים
וחבות חברות ההשכרה כלפי צד
שלישי
עו"ד עדי בן אברהם

 | 46פגאסוס  -וריאנט חולף או סימן
למחלה ממארת?
עו"ד שלומי הדר

 | 48ריבית מיוחדת מכוח סעיף 28
א  -מתי ובאילו נסיבות
יו"ד רועי גאליס

לעבוד נכון
 | 50פגישות זום  -המימד השלישי
ארז שלו

 | 52סוכן נאמן מעסיק  -מה זו החיה
הזו?
דורון הורנפלד

 | 53העולם השתנה ואני נשארתי
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 | 54מומחיותו של מאלף הפילים
טל דן

קורה בין השורות

לנוע עם השינוי
כלי רכב ,דירות ועסקים היו ויהיו חלק בלתי נפרד מעולם הביטוח הכללי.
מאז שהדיגיטציה הפכה להיות חלק בלתי נפרד ומשמעותי בעולם ,גם תחום הסייבר
"עשה עלייה" לעולם האלמנטר .אבל האם כל מי שהיה או יהיה חלק בלתי נפרד מהעולם
הזה ימשיך להיות חלק מהנוף?
הדיגיטציה לא הביאה עמה רק בשורה של התייעלות ,דיוק ,חיסכון וחוויית שירות .היא
הביאה עמה גם עננה כבדה שמרחפת על גורם משמעותי ,שהיה לאורך ההיסטוריה
העוגן של ענף הביטוח הכללי – סוכני הביטוח .מה יעלה בגורלם ככל שהדיגיטציה
תתעצם וחברות אינשורטק יבססו את מעמדן בזירת הביטוח?
מגזין זה שופך אור על המצב .מצד אחד ,חששם של סוכני הביטוח בעקבות השחיקה
הגדולה מאוד שהם חווים בפרמיה בתחומים כמו רכב ,דירה ועסקים .ומצד שני ,חברות
הביטוח שחוזרות ומדגישות שמקומם של סוכני הביטוח איתן גם בעידן הדיגיטלי –
שהצורך בהם לא פחת והטכנולוגיה לא תחליף אותם.
ואולי דווקא הדיגיטציה היא שתסייע לסוכנים להתגבר על הקשיים ולהתייעל באופן
שישפר את רווחתם הכלכלית ויעמיק את חשיבותם בקרב לקוחותיהם? גם זווית זו באה
לידי ביטוי במגזין זה.
תחום הרכב נכנס לעידן חדש – עולם הרכבים החשמליים .סקר שנערך בבריטניה מצא
שרמת שביעות הרצון של בעלי כלי רכב חשמליים עומדת על ( 92%כ 24%-יותר מבעלי
כלי רכב רגילים) ורק  1%מבעלי כלי רכב חשמלי מעוניינים לחזור לנהוג במכונית רגילה
המונעת בדלק .הדבר מחייב את חברות הביטוח להיערך אחרת עם כיסויים שחלקם
בעלי אופי שונה ממה שהורגל אליו העולם במשך עשרות רבות של שנים.
לא רק הקידמה משנה את עולם הביטוח .גם האקלים שמשתנה .לשינויי האקלים מחיר
כלכלי כבד לא פחות מהמחיר הסביבתי ,כך שהסיכונים הרבים מחייבים היערכות נבונה
של חברות הביטוח בשלל תחומים.
בחזרה לסוכני הביטוח .המעבר של סוכנים לעולמות חדשים ,בעיקר פיננסיים ,כבר
החל וצובר תאוצה .יחד עם ההכרח להדביק את הקצב של ההתפתחות הטכנולוגית
והדיגיטלית ,חשובים הייעוץ ,היד המכוונת וההמלצות כיצד להתנהל נכון .תובנה הנכונה
לא רק לסוכני ביטוח ,אלא בעבור כל מי שרוצה לייעל ולמקסם את עבודתו.
"הדרך היחידה להתמודד עם שינוי היא לצלול לתוכו ,לנוע איתו ,ולהצטרף לריקוד"
(אלן ווטס).
מאחלים לכם להתמודד בתבונה עם השינויים ולנוע לעבר עתיד של שגשוג כלכלי ופורה.
קריאה מהנה,
אילן פיש,
עורך משנה
עדיף תקשורת

 | 8גיליון  | 98מרץ 2022

איילון סייבר

כיסוי סייבר דיגיטלי
הכולל אפליקציה ייעודית הסורקת
את המכשירים החשמליים המחוברים
לרשת הביתית.
₪
אפליקציה המתריעה
על סיכוני סייבר
כולל מתן המלצות
להגברת ההגנה

מתקדמים לביטוח מנצח!

פרטים אצל הצוותים המקצועיים במחוזות

שירות מקצועי
ופיצוי כספי
במקרה של נזקים בגין
מתקפת סייבר על
הרשת הביתית

"החדשנות הדיגיטלית אינה
מפחיתה את הצורך בסוכני ביטוח
ואינה יכולה להחליף אותם"
המוצר החדשני 'כלל  'BEHAVEיצר תפיסה מהפכנית בביטוח המקיף בכך שהוא משפיע לטובה על תרבות
הנהיגה .על כך זכה בתואר 'חדשנות השנה בענף הביטוח הכללי' שיחה עם עלית כספי ,משנה למנכ"ל
ומנהלת חטיבת ביטוח כללי בכלל ביטוח ופיננסים

ע

ולם ביטוחי הרכב הוא עולם די
פסיבי בסופו של דבר .המבוטח
יכול לעבור בין כמה מבטחים
פוטנציאליים ,להכניס את
פרטי מכוניתו ,לקבל הצעת
מחיר עדכנית ולבחור בזו שנראית לו המשתלמת
ביותר .מרגע זה ואילך הוא מבוטח ויכול רק
לקוות שלא יהיה מעורב חלילה בתאונת דרכים
ולא יזדקק כלל להפעיל את הפוליסה שלו.
'כלל  ,'BEHAVEהמוצר החדש של כלל
ביטוח ,משנה את הכלל הזה .בפעם הראשונה
מוצג לציבור המבוטחים ביטוח מקיף אקטיבי,
שמעניק להם שליטה מסוימת על גובה הפרמיה.
לא בכדי זכה 'כלל  ,'BEHAVEבתואר חדשנות
השנה בענף הביטוח הכללי מטעם עדיף .לדברי
עלית כספי ,המשנה למנכ"ל ומנהלת חטיבת
ביטוח כללי בכלל ביטוח ופיננסים' ,כלל
 'Behaveהוא לא רק חדשני יותר לעומת
מוצרים דיגיטליים אחרים בתחום זה אלא הוא
מהווה בשורה צרכנית של ממש.
"'כלל  'BEHAVEהוא מוצר ייחודי המאפשר
ללקוחות להשפיע על גובה תשלום הפרמיה
החודשית בביטוח המקיף לרכב ,לחסוך בשיעור
ניכר ,ונוסף על כך גם לשפר את תרבות הנהיגה
שלהם ואת איכותה! המוצר מוצע במסגרת
הביטוח המקיף לרכב ,לכל הנהגים בכל הגילים,
והמבוטחים יכולים רק להרוויח באמצעותו.
אפשר לחסוך עד עשרות אחוזים ברמה
החודשית ,לא מחלקים קנסות על נהיגה לא
טובה או על כמות נסועה גבוהה .עלות הפרמיה
יכולה רק לרדת" ,מסבירה כספי.
"השימוש במוצר נעשה באמצעות הורדת ישומון
וללא כל צורך בהתקנת חומרה במכונית .זהו
מוצר חכם .הוא יודע לחשב בעצמו ולחייב את
גובה הפרמיה החודשית בהתאם לציון הנהיגה,
כאשר הציון מחושב בכל חודש על פי הנסועה ועל
פי התנהגות הנהג בכביש ,בהתאם לפרמטרים
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עלית כספי.
צילום :סיון פרג'

חדשנות בביטוח

מיוחדים שהוגדרו ,כגון :נגיעות בטלפון החכם,
האצות ,בלימות ועוד.
"חדשנות זו מאפשרת לנהגים לחסוך פרמיה
חודשית ,מדי חודש בחודשו ,אם נוהגים באופן
איכותי ומקבלים ציון ראוי ואין צורך לחכות לסוף
השנה או למועד החידוש .כמו כן ,המוצר מאפשר
ליווי של הלקוח במקרה של תאונה ומעניק לנהג
אפשרות לצפות בכל יום במפת הנסיעות שלו,
ללמוד על התנהגות הנהיגה שלו ולהשתפר",
היא מוסיפה.

מגמת הפרסונליזציה מתחזקת
לדברי כספי ,הרעיון מאחורי 'כלל 'BEHAVE
היה הרצון לפתח ,בפעם הראשונה בשוק
ביטוח הרכב בישראל ,מסלול מהפכני וחדשני
שבו יוכלו הנהגים להשפיע במישרין על סכום
הפרמיה שלהם ,אך לא רק על-פי כמות הנסועה
(קילומטראז') אלא גם על-פי אופי הנהיגה
ואיכות הנסיעה.
האם ענף הביטוח הכללי הגיע למיצוי או קרוב
למיצוי בכל הקשור לביטוח מותאם לקוח?
"ענף הביטוח רחוק מלהגיע למיצוי ,ובפרט
תחום הביטוח הכללי .מגמת הפרסונליזציה רק
מתחזקת ואנו מבינים שגם מוצרים ושירותים
בענף הביטוח חייבים להיות מותאמים לצרכים

האישיים של לקוחותינו .לאורך הזמן הצרכים
משתנים ומתעוררים גם צרכים חדשים
בעקבות אירועים אקסוגניים .דוגמה טובה לכך
היא תקופת הקורונה .היא היוותה קטליזטור
להטמעה ושימוש בתהליכים דיגיטליים; היא
הולידה מוצרים מותאמי צורך ,כגון ביטוח
סייבר למשפחה ,שהעניק מעטפת הגנה
ראשונה מסוגה בשוק לבני הבית ,בהתמודדות
עם לא מעט אירועי סייבר שהתרחשו באותה
תקופה :תוקפנות ובריונות ברשת' ,פישינג',
גניבת זהויות וכספים ועוד .יצרנו מוצר שנותן
מענה בדיוק לצרכים שנולדו בעקבות האירועים
הללו  -מוקד לפנות אליו  ,24/7מיטב המומחים
להתייעץ עימם ואפשרות לפנות לגורמים
מקצועיים ולקבל גם החזר כספי בעבור
השירותים".
כספי מציינת כי מגמת ה'פרסונליזציה' חוצה
תחומים רבים וממשיכה להתפתח ללא הפסק.
גם בעולם הביטוח" .הלקוח מצפה כיום לקבל
מחיר ושירות המותאמים לו בדיוק .בכל מוצר
שכלל ביטוח ופיננסים מפתחת ,לרבות מוצרי
הביטוח הכללי ,אנו מתייחסים למגמה ושואפים
להציע לכל לקוח בדיוק את מה שמתאים לו ואת
מה שהוא צריך" ,היא אומרת.

"היתרון הגדול של
החברות המסורתיות הוא
סוכני הביטוח שלהן .לצד
פיתוח תהליכי מכירה
ישירים ,המתבקשים
והכרחיים לקיומה של כל
חברה בעידן הדיגיטלי,
הסוכנים שלנו הם
הערוץ העיקרי והמרכזי
בפעילותנו  -הזרוע
העיקרית לשיווק ומכירה
של מוצרי החברה.
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חדשנות בביטוח

ענף הביטוח רחוק
מלהגיע למיצוי ,ובפרט
תחום הביטוח הכללי.
מגמת הפרסונליזציה רק
מתחזקת ואנו מבינים
שגם מוצרים ושירותים
בענף הביטוח חייבים
להיות מותאמים לצרכים
האישיים של לקוחותינו.
לאורך הזמן הצרכים
משתנים ומתעוררים גם
צרכים חדשים בעקבות
אירועים אקסוגניים

סוכני הביטוח  -יתרונן הגדול של
החברות המסורתיות
אחד האתגרים המורכבים להתמודדות של
חברות הביטוח המסורתיות בכל הנוגע לביטוחי
רכב הוא התפשטות החברות הישירות ,המציעות
ביטוחים בהקלקת עכבר פשוטה ומתגאות
ביכולות הטכנולוגיות-דיגיטליות שלהן .ואולם,
כספי סבורה שההבדל בין חברות הביטוח
המסורתיות לחברות הישירות אינו משמעותי.
"מבחינתנו אין הבדלים .אנו מאפשרים כיום
להצטרף למגוון מוצרי ביטוח בתהליכים
דיגיטליים מתקדמים בתחומי ביטוח רכב,
דירה ,חסכונות פיננסיים ועוד .אנו משקיעים
רבות בתהליכי דיגיטציה מתקדמים הן בעבור
הלקוחות ,הן בעבור הסוכנים ,כדי להנגיש את
עולמות הביטוח ולייצר ממשקים יעילים ,נוחים
ופשוטים" ,היא אומרת ומבקשת להדגיש את
יתרונן של החברות המסורתיות.
"היתרון הגדול של החברות המסורתיות הוא
סוכני הביטוח שלהן .לצד פיתוח תהליכי מכירה
ישירים ,המתבקשים והכרחיים לקיומה של כל
חברה בעידן הדיגיטלי ,הסוכנים שלנו הם הערוץ
העיקרי והמרכזי בפעילותנו  -הזרוע העיקרית
לשיווק ומכירה של מוצרי החברה.
"עולם הביטוח הוא עולם מורכב .תפקידו של
הסוכן הוא להתאים את המוצרים לצורכי
הלקוחות .לדוגמה ,בעולמות הבריאות והפנסיה,
שבהם נדרשת הבנה והתאמה מדויקת ,צריך
ללוות ,להסביר ולהיות שם בעבור המבוטחים
בקרות אירוע ביטוחי .תהליך מכירה ישיר אינו
יכול להוות תחליף לסוכן".
האם זירת החדשנות הפכה לאחד משוברי
השוויון בתחרות על הלקוחות והסוכנים?
"אין כל ספק כי ענף הביטוח עבר בשנים
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האחרונות טרנספורמציה דיגיטלית גדולה מאוד,
שיש לה השפעה ישירה על הלקוחות והסוכנים.
הלקוחות כיום פעילים מאוד בזירה הדיגיטלית -
הם רוכשים מוצרים ושירותים  ,Onlineמבצעים
מגוון רחב של פעולות ומתקשרים דרך ממשקים
דיגיטליים עם כל נותני השירות שלהם .הסוכנים
חייבים להתחדש ולהיות מעודכנים כל הזמן -
טכנולוגית ,מקצועית וניהולית  -כדי להמשיך
ולהיות רלוונטיים ,ובהתאם ,גם הם מתפתחים
למתן שירות ומכירה ללקוחות באופן דיגיטלי
– שליחת הצעות ישירות מסימולטורים ,ביצוע
חתימות מרחוק ,שליטה במנועי חיפוש למחירי
רכב ,הפקה דיגיטלית ועוד".
חדשנות דיגיטלית ,היא מוסיפה ,היא אמנם חלק
מקדמה טכנולוגית שחברת כלל ביטוח מחויבת
לה ,אך אין חשש שהטכנולוגיה תחליף את סוכני
הביטוח בשם ודם.
"ודאי שהחדשנות הדיגיטלית אינה מפחיתה
את הצורך בסוכני ביטוח ואינה יכולה להחליף
אותם ,אלא מהווה פלטפורמה משלימה בעבורם
ובעבור לקוחותיהם .לסוכן הביטוח תפקיד
מרכזי בהבנת צורכי הלקוח ,ידע נרחב במוצרי
הביטוח השונים ויכולת להעניק פתרון בהיבטים
הרלוונטיים".
ולסיום ,אילו חידושים מתכננת החברה בתחום
הביטוח הכללי ב ?2022-לאיזה כיוון מתפתח
ענף הביטוח הכללי בעתיד הקרוב והרחוק?
"תחום הביטוח הכללי מפותח ביותר בהיבט
של חדשנות וכלים דיגיטליים ,וזאת בשל סוגי
המוצרים ,המגודרים בזמן ואפשריים לפירוק
ולכימות .לפיכך ,החדשנות בתחום הרכב והדירה
תמשיך עם נטייה גדולה יותר למוצרים לפי
דרישה .החדשנות בעולמות הסייבר תמשיך
ותתפתח אף היא ,ואני מניחה שגם עולם
העסקים הקטנים יכנס למעגל זה".

"יש פה שינוי צרכני משמעותי
שתומכות בו ממשלות בכל העולם,
לרבות ממשלת ישראל"
מוטי מור ,משנה למנכ"ל ומנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס ,בשיחה על המגמה הגוברת בעולם של מעבר
לכלי רכב חשמלי

ש

נת  2021הייתה שנת מפנה
עולמית בכל הנוגע למכוניות
חשמליות .בשנה זו הכפילו
את עצמן מכירות כלי הרכב
החשמליים ברחבי העולם.
נתון זה מרשים במיוחד בהתחשב בנסיבות -
שנת קורונה ,משבר כלכלי עולמי ומשבר חמור
בתובלה ימית ,עיכובים בשרשרת האספקה,
מחסור ברכיבים ובשבבים ועוד.
עפ"י סקר שנערך בבריטניה ,רמת שביעות הרצון
של בעלי כלי-רכב חשמליים עומדת על 92%
(כ 24%-יותר מבעלי כלי-רכב רגילים) ורק 1%
מבעלי כלי-רכב חשמלי מעוניינים לחזור לנהוג
במכונית רגילה המונעת בדלק .לדברי מוטי
מור ,המשנה למנכ"ל ומנהל תחום ביטוח כללי
בהפניקס ,השינוי הדרמטי שחל בשוק כלי הרכב
מייצר גם שינויים בשוק הביטוח.
"יש פה שינוי צרכני משמעותי שתומכות בו
ממשלות בכל העולם ,לרבות ממשלת ישראל,
ושינוי זה יוצר סיכונים ביטוחיים חדשים.
להערכתי ,אפשר להשוות זאת לכניסתם של
הטלפונים החכמים .אני לא בטוח שמישהו אז
חשב על סיכוני סייבר למשל .אנחנו בהפניקס
ערים לעובדה שמכונית חשמלית מייצרת
סיכונים ואתגרים חדשים ואנו עושים כל מאמץ
על מנת להעניק למבוטחינו את הכיסוי הביטוחי
שיידרש ולתת מענה לאתגרים שעולים חדשות
לבקרים" ,הוא אומר.
מור מציין כי עוד בטרם כניסתה של Tesla
לישראל למדו בהפניקס את תחום ביטוח
הרכב החשמלי על סמך הניסיון הגלובלי ובכך
הייתה הפניקס לחברה הישראלית הראשונה
שפרצה את הדרך בעולמות ביטוחי המכוניות
החשמליות" .בחנו לעומק את צורכי הביטוח
של בעלי כלי-רכב חשמליים במדינות שונות
וכיצד נוכל לסייע להם בניהול הסיכונים .ערכנו
השוואות מפורטות של הפערים מהפוליסה

 | 14גיליון  | 98מרץ 2022

מוטי מור

עתיד הענף

הקיימת ,לרבות כתבי השירות ,ולא בכדי
הפניקס נבחרה למבטחת הרשמית של המותג
בישראל" ,אומר מור ומוסיף" :יחד עם טסלה
התחלנו ביישום התכנית InsureMyTesla
בישראל ואפשרנו לרוכשי  Teslaלהצטרף
לתכנית בהתאם לערוץ ההפצה המועדף עליהם.
אני חושב שהמומחיות הרבה שצברנו בזמן קצר
יחסית סייעה לנו לייצר שיתופי פעולה עם
מותגי כלי-רכב חשמליים נוספים וזאת לטובת
הלקוחות והסוכנים".
אחרי טסלה ו ,GEELY-הפניקס נבחרה
למבטחת רשמית גם של  .Aiwaysמהו
ההסבר שלך לבחירה בכם?
"עלי לציין שאנחנו מעריכים מאוד את הבחירה
בנו ולא מקבלים זאת כמובן מאליו .מעבר לבחירה
של היבואנים ,גם רוכשי כלי-הרכב החשמליים
בוחרים בהפניקס .צברנו ניסיון רב בתחום
כלי-הרכב החשמלי .השקענו ואנו ממשיכים
להשקיע שעות לימוד רבות בהבנה מעמיקה של
המוצרים ומהי הדרך הנכונה ביותר לתת שירות
למבוטחים  -לא רק בשלב ההצטרפות לביטוח
אלא גם ובעיקר בשלב שבו הלקוח צריך אותנו.
אנו יודעים לספק מענה של  360מעלות
ללקוחות הרכב החשמלי ,לתת מענה
למוצרים משלימים ולספק את הפוליסה
הרחבה והיעילה ביותר ,לרבות טיפול מהיר
ויעיל בתביעות".

"מרבית המשקיעים מבינים שלא
תמיד יש קשר בין הסיפור לבין
התוצאות העסקיות"
בעוד בשנים האחרונות השיח סביב עתיד סוכני
הביטוח מתרכז בעיקר בהתמחות בפיננסים,
נראה כי בשטח תחום האינשורטק הופך דומיננטי
יותר ויותר בעולמות הביטוח .לדברי מור ,המונח
"אינשורטק" רחב ולא תמיד ברור לכולם.
"מבחינתי ישנה הפרדה ברורה בין חברות
ביטוח חדשות (בארץ ובעולם) ,שמסתמכות על
טכנולוגיה דיגיטלית ,לבין חברות סטארטאפ
עם טכנולוגיה חדשנית שעשויה לסייע לחברות
הביטוח בהליכי חיתום תביעות וכדומה.
לדעתי ,לחברות הביטוח החדשות אין יתרון
תחרותי ממשי ,אף שהן מציירות תמונה שונה
שמסייעת להן בגיוס ההון הנדרש להפעלתן.
אני חושב שכיום מרבית המשקיעים מבינים
שלא תמיד יש קשר בין הסיפור לבין התוצאות
העסקיות וזה בא לידי ביטוי בהערכות השווי
של אותן חברות .גם מבטחי המשנה שתמכו
בצמיחה של אותן חברות מתחילים להבין
זאת" ,אומר מור.
לדבריו" ,לגבי יתר החברות הפועלות בתחום
האינשורטק ,אנו רואים מיזמים רבים
המתמקדים במתן כלים מתקדמים וייעול

תהליכי העבודה במשרד הסוכן .גם אנחנו
בהפניקס משקיעים משאבים רבים בבניית
כלים דיגיטליים לטובת סוכני הפניקס ולנוחיות
לקוחותינו .אני סבור שהשקעות אלו יסייעו
לקדם את מעמד סוכן הביטוח .ההתנסות עם
טסלה הראתה שכאשר נותנים ללקוח אפשרות
לבחור סוכן בתהליך צירוף דיגיטלי ,הוא עושה
זאת בשיעורים מרשימים".
ולסיום ,באילו כלים על הסוכנים להצטייד כדי
לשרוד בעולמות האינשורטק?
"סוכנים רבים לוקחים חלק פעיל בשינוי
זה ואף מובילים אותו .אנו רואים עוד ועוד
סוכנים שמאמצים טכנולוגיות חדשות וכלים
מתקדמים מאוד .היום הסוכן נתפס פחות
כאיש מכירות ויותר כמומחה תוכן ואיש
אמון של המבוטח .סוכנים רבים מתמקדים
כיום בפיתוח עסקי ,בפיתוח ערוצים לשיווק
דיגיטלי ,עושים שימוש נרחב בדאטה ורוכשים
ידע בניהול נכסים דיגיטליים בפלטפורמות
השונות" ,מסכם מור.

אנחנו בהפניקס ערים
לעובדה שמכונית
חשמלית מייצרת
סיכונים ואתגרים
חדשים ואנו עושים כל
מאמץ על מנת להעניק
למבוטחינו את הכיסוי
הביטוחי שיידרש ולתת
מענה לאתגרים שעולים
חדשות לבקרים
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ללא מגע יד אדם  -תפוקה מרבית
בפעילות מינימלית
ליאב גפן ,מנכ"ל מייסד שוקו ביטוח דיגיטלי ,אוריאל אהרוני ,מייסד ומנהל הטכנולוגיה ,ואייל ידין ,מייסד ,שותף
ומנהל השיווק ,בשיחה על ״החוזה החכם״ שחוסך זמן ,מניב תשואה בנפח הפעילות ומציע מוצרי ביטוח מגוונים
וייחודיים ,ללא מגע יד אדם

ת

ארו לכם את המוצר הבא:
פלטפורמה דיגיטלית של
חוזים חכמים ,הנגישים לסוכן
באמצעות ישומון לטלפון הנייד,
ומוזילה את הפרמיה למבוטח;
היא מאפשרת לסוכן להציע ללקוח פוליסה
מותאמת אישית בלחיצת כפתור מהטלפון הנייד
או באתר אינטרנט; תהליכי החיתום דיגיטליים
לחלוטין ,ללא כל צורך בטפסים ובשיחות טלפון
עם חתמים; היא מאפשרת לסוכן להכפיל
את ההכנסה ,לחסוך זמן ולצמצם הוצאות על
תהליכי בירור צרכים ,בירוקרטיה וניירת ,כפי

מימין :ליאב גפן ,אייל ידין ואוריאל אהרוני
צילומים :דין אהרוני רולנד ונוני גפן
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שנדרש כיום אצל חברות הביטוח המסורתיות...
נשמע כמו חלומו הרטוב של כל סוכן?
אבל זהו לא חלום .הביטוח הדיגיטלי מבית שוקו
ביטוח דיגיטלי כבר כאן והוא חדשני ויעיל מאי
פעם.
בישראל ישנם כ 6,000-סוכנים מורשים עצמאים.
בודדים בלבד מתוכם פעילים בעולם הדיגיטל.
חברות הביטוח המסורתיות הבינו כבר מזמן
שהביקוש להליך דיגיטלי מצד הלקוחות הולך
וגדל ,ולכן הקימו פלטפורמות שונות המנסות
להתחבר למערכות הליבה המסורתיות מבית

היוצר שלהן .ואולם ,ההליך ברוב המקרים הוא
דיגיטלי למחצה בלבד וכולל עדיין התעסקות לא
מועטה באדמיניסטרציה וניירת .מצב זה מייקר
בצורה ניכרת את מחיר הפוליסה וגורם לפער בין
הציפיה של הלקוח והסוכן ובין המצב בפועל.
"זה לא חייב להיות כך" ,אומר ליאב גפן ,מנכ"ל
ומייסד שוקו ביטוח דיגיטלי" .הסוכן של היום
ניצב בפני אתגרים רבים :תהליך הצטרפות ארוך,
מסורבל ומלא בניירת; רגולציה שמכתיבה איך
תתנהל המכירה ומחייבת תיעוד; עבודה מול
מערכות  CRMשונות ,מסלקה ,הר ביטוח,
אזור סוכן באתרי חברות הביטוח השונות;

קידמה בשירות הסוכן

סימולטורים ,חתימה מרחוק ,דוא"ל וכדומה.
עלויות תפעול גבוהות ,לרבות כוח אדם" ,מסביר
גפן" .החוזה החכם והמתקדם ביותר לתפעול
המידע הביטוחי של שוקוQuantumic ,
 algorithmדור  ,5מאפשר לסוכן לממש
את יכולותיו כמומחה מכירות וביטוח ולהניח
בצד את ההתעסקות המיותרת בבירוקרטיה,
ניירת וחיתום .את זה המערכת יודעת לעשות
באופן דיגיטלי מלא .כך יכול הסוכן לעשות את
מרבית הפעולות מביתו או מכל מקום אחר
דרך הנייד ולספק שירות למגוון רחב של מוצרי
ביטוח ייחודיים .זוהי מערכת בינה מלאכותית
שמתעדכנת בזמן אמת ומאפשרת לכל סוכן
לנהל בצורה נוחה ומיטבית את תיקי הלקוחות,
תוך-כדי מתן כיסוי ביטוחי איכותי ומותאם
באופן מדויק לצורכי המבוטח .שירותי הביטוח
זמינים ללקוח ולסוכן מכל מכשיר ,בפלטפורמות
שונות ומגוונות כגון אתר האינטרנט ,ישומון,
דואר אלקטרוני ,ואטסאפ ועוד ,עם התראות
ב"דחיפה" ("פושים") עם כל העדכונים החשובים
לסוכן ,דוחות מפורטים ושקיפות מלאה בעמלה
 גם זאת מהטלפון החכם באמצעות הקלקה",הוא מוסיף.
אז כיצד זה עובד?
בשורה אחת :כל השירותים לסוכן וללקוח ,ובכללן
קבלת הצעה ,מחיר ,חיתום ,תביעה וקבלת
תשלום ,יהיו נגישים במענה בשניות בודדות.
ובהרחבה :לסוכן ישנה גישה מהטלפון החכם
שלו למוצרים ייחודיים .בהקלקה פשוטה על
״צור הצעה חדשה״ הוא שולח ללקוח הודעה
בואטסאפ ,תחת שם הסוכנות שאליה הוא
שייך ובה קישור ייעודי להצעה מותאמת אישית
ללקוח.
המערכת של שוקו מאפשרת שקיפות מוחלטת

בנוגע לעמלות ,אינטגרציה לכלי שיווק דיגיטליים,
כמו מודעות הפרסום של גוגל ופייסבוק וכלי
עבודה לתמיכה במכירות ,פשטות תפעול
ושליטה בעסקי הסוכן מהנייד או מהאינטרנט,
עם כל הדוחות והמידע שיהפוך את העבודה
לפשוטה ונוחה יותר.
נפח הפעילות של הסוכן צפוי לגדול מכיוון שיש לו
מוצרים וכלים דיגיטליים רבים יותר לשיווק שלו.
תפעול החיתום ותהליכי השירות הסטנדרטי,
כמו הפקת אישור קיום ביטוחי ,ביצוע שינויים,
תביעות וחידושים  -צפויים לרדת למינימום ואף
להתבטל לחלוטין.

פתרון מתקדם וירוק
אוריאל אהרוני ,מייסד ומנהל הטכנולוגיה של
שוקו ביטוח דיגיטלי" :החוזה החכם משמש את
הבסיס הטכנולוגי לחוזים פיננסיים אוטונומיים,
המאפשרים טרנסאקציות כלכליות בטוחות
ואמינות בהיקף רחב ובעלויות נמוכות .החוזים
החכמים מאפשרים כריתת חוזים בין מציע
השירות לציבור ,בעוד הטכנולוגיה מבצעת את
כל הפעולות העסקיות של החוזה ,בכלל זאת
מתן הצעה פרסונלית ללקוח ,גביית כסף ומתן
השירות ללא מגע יד אדם".
"הסוכן יכול לשלוח הצעה ב'קליק' מהטלפון
הנייד והלקוח מקבל מיידית הודעה לוואטסאפ״,
מוסיף אוריאל" .הסוכן של היום מייצג את הדור
העכשווי ,שמבקש להשיג תפוקה מרבית בפעילות
מינימלית .הסוכן יכול להתרכז בהרחבת מעגל
הלקוחות שלו במקום בבירוקרטיה מול המבטח,
וזו הסיבה שפיתחנו את שיטת הפלאג-אין של

זוהי מערכת בינה
מלאכותית שמתעדכנת
בזמן אמת ומאפשרת
לכל סוכן לנהל בצורה
נוחה ומיטבית את תיקי
הלקוחות ,תוך-כדי מתן
כיסוי ביטוחי איכותי
ומותאם באופן מדויק
לצורכי המבוטח
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מייסד ושותף בשוקו ביטוח דיגיטלי ומנהל
השיווק" .סוכן שיבקש לעבוד עם שוקו נכנס
לאזור האישי המותאם לו ,יעלה את טופסי
העזר המתבקשים להקמת הסוכן במערכת,
ומאותו הרגע יונגשו לו כל המוצרים והכלים
הדיגיטליים של שוקו .כל שנותר לסוכן לעשות
הוא להגיש פוליסה איכותית לקהל הלקוחות
שלו עם ערך גדול ללקוח .זאת בתוך  3דקות
מפעולת הרכישה ועד לסופה .הפעילות הענפה
של שוקו בתחום העסקים הקטנים והבינוניים
נותנת ערך גדול למגזר הלקוחות העצמאים,
שלא טופלו עד כה כראוי ,ולו מפאת ערך
לקוח נמוך מבחינת תפוקת הסוכן או היצרן.
כאשר אתה לא צריך להניע את הרכב ,כל
מכירת פוליסה באופן אוטונומי הופכת להיות
אטרקטיבית למכירה מבחינת הסוכן ומבחינת
היצרן ,שלא צריך להפעיל את כל המשאבים
המסורתיים לטובת מכירת הפוליסה והקמתה
במערכת".

הפעילות הענפה של שוקו
בתחום העסקים הקטנים
והבינוניים נותנת ערך
גדול למגזר הלקוחות
העצמאים ,שלא טופלו
עד כה כראוי ,ולו מפאת
ערך לקוח נמוך מבחינת
תפוקת הסוכן או היצרן

החוזה החכם ,שמקלה אף היא על התהליכים
השונים .הפלאג-אין הוא למעשה צינור שמנגיש
את החוזים החכמים בנכסים האחרים .לדוגמה,
חנות מקוונת לכלי נגינה ,ציוד אלקטרוני וכדומה,
יכולה לחבר את הפלאג-אין לדף התשלום
 Checkoutבחנות אינטרנטית ,ולהציע ללקוח
לרכוש ביטוח למוצרים שהוא קנה ,וזאת במעמד
רכישת המוצרים .הפלאג-אין מאפשר להציע
מיד ללקוח את הכיסוי והמחיר ,ללא צורך במילוי
שאלונים או טפסים ,העלאת חשבונית או גביית
אמצעי תשלום ,אלא הביטוח נכנס כרכיב מוטמע
בתהליך הרכישה בחנות .השירות לפוליסה זו
ניתן ב'קליק' ומכל מכשיר שמזהה את החוזה
החכם ,למשל מארנק אפל או ישומון המבטח
(שוקו) .הפלאג-אין מאפשר חוזים פיננסיים
נוספים ,כגון שירותי אשראי בחנות ,לדוגמה
פיצול תשלומים או מימון העסקה ,וכן שירותי
אשראי נוספים לבעלי עסקים".
על אף המהירות וכמות הדאטה שמתעדכנת
בתוך כמה שניות ,אהרוני מבהיר כי בניגוד
ל ,Public Ledger-בלוקצ׳יין מעודד אנשים
פרטיים לייצר חוות שרתים כדי לתמוך בפתרון
 מצב המייצר זיהום."לשוקו יש פתרון  Privateשיודע להתארח
על תשתיות ענן קיימות .מספר הטרנסאקציות
לשנייה גבוה אצלנו הרבה יותר מאשר במקומות
אחרים ,כלומר אנחנו צורכים הרבה פחות
משאבים (משמעותית)  -בין פי  1,000לפי 3,000
פחות מהמשאבים שהם צורכים ובכך מייצרים
הרבה פחות זיהום" ,הוא מסביר.

המדריך לסוכן המתחיל
"סוכני השינוי של שוקו הם סוכנים שמכוונים
לביטוח בטלפון החכם" ,מדגיש אייל ידין,
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שוקו ביטוח דיגיטלי מתמחה
בביטוחי עסקים קטנים ,עצמאים,
רכוש וחבויות
"לשוקו אתר אינטרנט מתקדם עם מערכת בינה
מלאכותית שמסוגלת לנחש אילו מוצרים ירצה
המשתמש לרכוש בסבירות הגבוהה ביותר.
המערכת מציעה תכנית כיסויים מותאמת
אישית לכל מקצוע במחיר מותאם אישית ובר
השגה .המערכת אוספת מידע ,ללא טפסים ,ללא
סוכנים וללא טרחה" ,מסבירים בשוקו.
"המערכת החכמה מאפשרת לקבל מידע,
להוריד בקלות את כל המסמכים הנדרשים כמו
קבלות ,אישור קיום ביטוחי ,העתקי פוליסה
ועוד ,ולבצע את כל הפעולות באזור האישי של
הלקוח כמו הפעלה או שינוי הכיסויים בפוליסה,
עדכון פרטים אישיים ואמצעי תשלום ,חידוש
או ביטול הפוליסה  -כל זאת בלחיצת אצבע
דרך ישומון ,אתר האינטרנט ,ואטסאפ ,הארנק
הדיגיטלי ועוד".
"שוקו ביטוח דיגיטלי מציעה את הכיסויים
הרחבים והאיכותיים ביותר בחצי מהמחיר של
המוצרים המקבילים בשוק .כלל השירותים שלנו
זמינים  24/7ומאפשרים ללקוח להגיש תביעה
ולקבל את כספי התביעה באופן מידי ,ישירות
לחשבון הבנק או לארנק הדיגיטלי" ,מוסיפים
בחברה.
בשוקו ביטוח דיגיטלי מציינים עוד כי החברה
החלה כעת בהרצה של ביטוח אחריות מקצועית,
וביטוח לעסקים ועצמאים לתחומים ייחודיים
ומותאמים אישית לכל מטרה .החנות הדיגיטלית
של שוקו תושק בישראל ביום העצמאות ,2022
והיא צפויה לכלול מעל  100מוצרים ,חלקם
ייחודיים מבית לוידס האנגלית ואינם קיימים
בחברות אחרות בשוק.

תמיד שומרים על המקום של הסוכנים.

שלמה ביטוח.
חברת סוכנים אמיתית.
לא בערך ,לא כמעט ,לא ליד ...חברת סוכנים אמיתית
זה רק שלמה ביטוח .כי למרות כל השינויים בענף הביטוח,
אנחנו תמיד שומרים ונשמור על מקומם של סוכני הביטוח.
את כל הידע ,המקצועיות והפלטפורמות הדיגיטליות שלנו
אנו מעמידים לרשות הסוכנים שלנו.
מאחלים לכולנו כנס פורה ומוצלח .שלמה ביטוח .תמיד כן.

"קול הלשכה חזק ובעל נוכחות
ונשמע במסדרונות הכנסת"
אחרי שנים של מאבקי כוח ,רוחות של שינוי ותקווה מנשבות עתה בלשכת סוכני הביטוח תמורות רבות חלות
בענפי הביטוח הכללי בשנים האחרונות והן משפיעות על עבודת הסוכן שיחה עם שי שדה ,מנכ"ל קבוצת
שדה ויו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה

כ

אשר פנה שלמה אייזיק ,נשיא
לשכת סוכני הביטוח הנוכחי
אל שי שדה ,מנכ"ל קבוצת
שדה ולשעבר יו"ר הוועדה
לגיוס חברים ויו"ר סניף נתניה
בלשכת סוכני הביטוח ,במהלך קמפיין הבחירות
שלו וביקש ממנו להצטרף אליו למסע ,הבין
שדה כי עתיד המקצוע כולו מוטל על הכף .הוא
חש חובה ערכית לקחת חלק פעיל בעיצוב הענף
שסוכני הביטוח עמלים במשך שנים רבות על
בנייתו וקידומו .לכן החליט להתגייס למערכה
ולהצטרף לכוורת שנשיא הלשכה בנה ולקח על
עצמו את תפקיד יו"ר הוועדה לביטוח כללי.
"התפקיד מציב אתגרים רבים אבל אני לא מפחד
ולא חושש .זוהי כוורת מובחרת ,אוסף של אנשי
מקצוע מהמעלה הראשונה ,נטולי אגו שבאו
לעבוד על מנת לתרום לקידומה של לשכת סוכני
הביטוח למען ציבור הסוכנים בישראל" ,אומר
שדה.
הוועדה בראשותו ,הוא מספר ,שמה לה למטרה
בקדנציה הנוכחית להפוך את סוכן הביטוח
הכללי למקצועי יותר ,ולהעניק לו את הכלים
הנדרשים כדי לספק ללקוח הקצה את כל
הפתרונות האפשריים בתחום הביטוח בישראל
ואף מחוצה לה.
"ישנם שלל נושאים בוערים הנמצאים על סדר
יומה של הוועדה וקצרה היריעה מלפרט את
כולם .הלשכה עומלת לילות כימים על מנת
לקדם הכול ,ובכל-זאת אציין כמה דוגמאות:
חוזר הצירוף ,תיקון עיוותים בנושא אישורי קיום
ביטוח ,חוזר השרברבים ,שחייב לעבור שינוי
ותיקון מהשורש ,הכשרות צוות מקצועי לסוכני
הביטוח ,עמדות טעינה לרכב חשמלי ,חוזר כתבי
השירות ועוד" ,הוא אומר.

ומעל הכל מרחפת הרגולציה...
"רגולציה היא דבר טוב" ,אומר שדה ,בן  ,38נשוי
ואב לשלושה בנים" .אנחנו מאמינים בלב שלם
שהמטרה של הפיקוח היא לעשות סדר למען
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שי שדה

תובנות מהשטח

ציבור המבוטחים .יש לנו הר הביטוח ,שהוא
כלי נפלא שסוכן ביטוח כללי אינו יכול היום
לתפקד בלעדיו; ישנו חוזר ישוב תביעות ,אישור
קיום ביטוח אחיד ועוד כהנה וכהנה דברים
שהרגולציה קידמה במהלך השנים ומהווים היום
שינוי רב משמעות" ,הוא אומר.
ובכל-זאת ,לדעת שדה ,בקרב גורמים רגולטוריים
בשוק הביטוח השתרשה בשנים האחרונות
תחושה כוזבת ,והיא מטרידה אותו מאוד .הם לא
מכירים באמת את סוכני הביטוח ,הוא אומר.
"יש משהו שגוי בבסיס החשיבה שיוצא מתוך
נקודת הנחה שסוכן הביטוח פועל מתוך
אסטרטגיה צרה של הפקת עוד פוליסה למבוטח
ותו לא" ,הוא מסביר" .חייבים להגיד בקול רם ולא
מתנצל :סוכני הביטוח בישראל הם אלו שהביאו
את התעשייה הזו לאן שהיא נמצאת היום.
סוכן הביטוח הולך לישון בלילה עם הדאגות
של הלקוח וקם בבוקר עם אותן הדאגות .סוכן
הביטוח הוא זה שידאג ללקוח ביום הדין ולא אף
אחד אחר! גם לא חברות הביטוח ,לצערי .משך
הזמן הממוצע של לקוח אצל סוכן ביטוח הוא
כמה שנים טובות .וזאת למה? כי סוכן הביטוח
מבין שאם הוא לא ידאג ללקוח שלו ,לקבלת
תגמולי הביטוח ,לקבלת שירות מהיר ומקצועי,
לליווי בשעה קשה של נזקים  -הוא לא יהיה סוכן
הביטוח של אותה משפחה יותר!"
סוכני ביטוח ,אומר שדה ,אינם נוהגים לפרסם

את עצמם בעיתונות ,בטלוויזיה או ברדיו.
ולמרות זאת ,גם עתה כ 80%-מההכנסות של
חברות הביטוח מגיעים ,לדבריו ,מערוץ ההפצה
של הסוכנים .נתון זה מעיד על חשיבותם של
סוכני הביטוח ,לא רק בעבור הלקוחות אלא
גם בעבור חברות הביטוח עצמן .ואת זה צריך
הפיקוח להבין ולהפנים ,הוא אומר.
"אזרחי מדינת ישראל מצביעים ברגליים ויודעים
כי סוכן הביטוח הוא כיפת הברזל שלהם והם לא
יזוזו בלעדיו .אני מאמין שהפיקוח צריך לראות
את עבודתו של סוכן הביטוח האמיתי ולא 'זבני
הביטוח'! עשבים שוטים קיימים ,לצערנו ,בכל
ענף בעולם ותמיד יהיו קיימים  -בקרב עורכי דין,
רואי חשבון ,רופאים ,שרברבים ,מכונאים ועוד.
אבל רוב רובם של סוכני הביטוח אלו אנשים
שבראש מעיינם נמצא הלקוח ורק הלקוח!"
בכל הנוגע לכלי רכב אוטונומיים ,ידה של הוועדה
מלאה עד מאוד .בחודש פברואר השתתף שדה,
מטעם הוועדה ,בדיוני ועדת הכלכלה של הכנסת
שהוקדשו לנושא זה .העבודה מול הכנסת חיונית
ומורכבת עד מאוד ,אומר שדה.
"ללשכת סוכני הביטוח ישנו קול חזק ובעל
חשיבות גדולה הנשמע במסדרונות בית
המחוקקים .אנחנו מוזמנים באופן קבוע לישיבות

חייבים להגיד בקול רם
ולא מתנצל :סוכני הביטוח
בישראל הם אלו שהביאו
את התעשייה הזו לאן
שהיא נמצאת היום .סוכן
הביטוח הולך לישון בלילה
עם הדאגות של הלקוח
וקם בבוקר עם אותן
הדאגות
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תובנות מהשטח

הוועדות המקצועיות והפעילים המרכזיים,
בהתנדבות מוחלטת ,למען ציבור הסוכנים שלנו
ולמען המבוטחים" ,הוא אומר.
"למעלה מ 50%-מהיום שלנו מוקדש לפעילות
הלשכה  -קרי פגישות קבועות עם נשיא הלשכה,
שיכולות לעתים להימשך שעות ארוכות ולפעמים
עד לערב .מעבר לכך ,אנו מקיימים פגישות
בכנסת ,ועדות ,פגישות עם חברות הביטוח ועוד.
כפי שהזכרתי קודם ,הלשכה היום היא ציר מרכזי
בתעשייה  -הן מצד היצרנים ,הן מצד הפיקוח,
הן מצד איגוד חברות הביטוח ,הן מצד הרשות
המחוקקת".

ללשכת סוכני הביטוח
ישנו קול חזק ובעל
חשיבות גדולה הנשמע
במסדרונות בית
המחוקקים .אנחנו
מוזמנים באופן קבוע
לישיבות של הוועדות
השונות ,נמצאים בקשר
ישיר ורציף עם חברי
כנסת ,יושבי ראש ועדות
בכנסת ושרי הממשלה
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של הוועדות השונות ,נמצאים בקשר ישיר ורציף
עם חברי כנסת ,יושבי ראש ועדות בכנסת ושרי
הממשלה .אני נדהם בכל פעם מחדש לראות
את תגובות חברי הכנסת לבעיות שאנחנו
מציגים בפניהם ,בעיות שמעולם לא נחשפו
אליהן בעבר .דוגמה אחת לכך היא נושא הרכב
האוטונומי ,אבל ישנם בהחלט נושאים רבים
ומהותיים נוספים שרק בזכותנו הם נתקלים
בהם בפעם הראשונה .למשל ,עלות האגרות
הגבוהה שאנחנו כסוכנים משלמים (רישיון סוכן
  900שקלים ,רישיון תאגיד  1800 -שקלים ,רשםהחברות  1300 -שקלים) ,הקלות הבלתי נסבלת
שבה סטודנטים ,שהם חיילים משוחררים שעברו
קורס של  20שעות בלבד ,מוכרים ביטוח בטלפון,
מוצרי הביטוח שנעלמו לנו מהמדף ,בעיות של
החברה הערבית בתחום הביטוח והיריעה קצרה
מלהכיל .אנחנו זוכים לאוזן קשבת ולשיתוף
פעולה מלא מצד אותם חברי כנסת ואני רואה
כבר תמורה לעבודה הקשה שלנו" ,הוא אומר.

רוחות של שינוי
אחרי שנים ארוכות של מאבקי כוח בתוך הלשכה
אשר כרסמו במעמדה ,רוחות חדשות מנשבות
בלשכה והן מורגשות היטב ,אומר שדה.
"אין כל ספק שחל שינוי! תקופת מאבקי הכוח
נסתיימה לה ,לשמחתי .היום בלשכה כולנו
מאוגדים יחדיו ועובדים זה לצד זה ,יושבי ראש

מהן התמורות העיקריות שעבר הענף בשנים
האחרונות?
"התמורות הן בעיקר שחיקה גדולה מאוד
בפרמיה בענפים הכלליים – רכב ,דירה ועסקים,
כניסה של שחקנים חדשים לתחום ,תקופת
הקורנה והעבודה מהבית  -הן של חברות
הביטוח ,הן של משרדי הסוכן".
התמורות הללו ,הוא אומר ,השפיעו מן הסתם
גם על עבודת הסוכן" .גם סוכני הביטוח היו
צריכים להתאים את עצמם למציאות החדשה
שמשתנה במהירות .עולם העבודה מהבית
היה זר לרוב סוכני הביטוח והם נאלצו להתרגל
אליו .כיום הם צריכים להיות בעלי יכולות לנהל
פגישות דרך מסך המחשב ,להתאים מוצרים על
פי דרישה ללקוח ,כמו ביטוח מכונית לפי ק"מ,
פתרון לעובדי הסוכנות שעובדים מהבית ,ביטוח
הסייבר שקיבל משנה תוקף בימים אלה ועוד".
לדברי שדה ,ענף הביטוח מתקדם בכיוון ברור:
התפתחות טכנולוגית" .הטכנולוגיה תתפוס
חלק הולך וגדל בתחום הביטוח הכללי ,אין ספק.
כבר היום אנחנו רואים בישראל ובעולם חברות
הזנק רבות שפועלות בתחום האינשורטק.
חברות הביטוח יצטרכו להתיישר לפי המגמה
ולהוציא יותר ויותר מוצרים מותאמים ללקוח
ולאו דווקא מוצרי מדף .נוסף על כך ,סוכני
הביטוח יהיו חייבים לתת ערך גדול יותר בתחום
המקצועי כי למקצועיות של סוכן הביטוח אין
תחליף באף ישומון או תוכנה ,טובים ככל שיהיו.
דור ה Z-ודור ה ,Y-שמצטרפים אט-אט למעגל
לקוחותינו ,ידרשו זאת מאתנו ונהיה חייבים
לספק את הסחורה" ,הוא אומר.
לסיום ,מה יהיה מבחינתך סיכום חיובי של
הקדנציה כיו"ר הוועדה?
"החזרת תחום הביטוח הכללי לקדמת הבמה,
כניסה של חברות ביטוח בינלאומיות לפעילות
ישירה בישראל  -לא כמבטחי משנה אלא
כמבטחים ישירים ,תיקון עיוותים היסטוריים
בתחום והפיכת סוכן הביטוח הכללי למקצוען
שנותן מענה מהיר ,יעיל ומקיף ללקוחות הקצה,
בארץ ובעולם .ומובן שארצה לסיים את התפקיד
בחיוך ועם השארת בסיס איתן ומקצועי לבא
אחרי" ,הוא מסכם.

"אסור לסוכנים להיתלות בשירותן
של חברות מתאבדות"
סיגל רביב ,סמנכ"לית השיווק והמכירות של שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך ,בריאיון למגזין עדיף:
"חברות יכולות לאבד מכוחן והסוכנים מוצאים עצמם ללא כיסוי  -תרחיש זה אינו קיים אצלנו"

ק

שה להתעלם מן הדאגה הכנה
העולה בלבה של סיגל רביב,
סמנ"כלית השיווק והמכירות
של "שלמה רשת מוסכים
ושירותי דרך" ,מחוסר היציבות
הקיים בענף הביטוח .סוכנים רבים מוצאים את
עצמם בימים טרופים אלה במצב של חוסר אונים
בשל חוסר יכולתם לספק ללקוחותיהם את
השירותים שעליהם שילמו ולהם הם זכאים בשל
המשבר הפוקד את ענף הביטוח.
"נשאלת השאלה הבלתי נמנעת :כיצד הסוכן
יכול להיות בטוח בחברה שאיתה הוא עובד? אני
סבורה שיציבות היא מילת המפתח .סוכנים אינם
יכולים לתלות את כספי לקוחותיהם ולהיתלות
בשירותן של מה שמכונה "חברות מתאבדות".
חברות אלו משדלות לסגור עסקאות במחירי
הפסד .מסתובבים בשוק מחירים בלתי הגיוניים
של חבילות שירותי דרך וגרירה .נוסף על כך ,ישנן
חברות שמנצלות את המשבר הנוכחי ומבטיחות
לסוכנים שירות וגיבוי מלא ללא תשלום -
הבטחה שאין מאחוריה כל ביטחון או הגיון ,שכן
חברות כאלו מייצרות פעולה הפוכה ליציבות
וניהול משאבים נכון" ,מסבירה רביב.
לרביב חשוב להדגיש את איתנותה של חברת
שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך ואת היותה
חברה המנוהלת תחת בקרה ,כדאיות ורווחיות
עסקית ,בדגש על איכות" .אי אפשר להתעלם
מהעובדה שהחברה פועלת תחת מטריית
קבוצת שלמה ,שהיא חברת הרכב הגדולה
והיציבה בישראל מזה שנים רבות .פשיטת רגל,
מבחינתנו ,אינה באה בחשבון .היא פשוט בלתי
אפשרית .איתנו הסוכן ירגיש בטוח ויידע שיש
מאחוריו חברה בעלת עוצמה המחבקת אותו,
גם ובמיוחד בימים קשים ובעתות משבר .ראינו
זאת בשיא משבר הקורונה  -המשכנו להעניק
את השירותים הטובים ביותר ללקוחותינו לצד
מחירים שפויים .זה ,חברים ,איזון אמיתי".

יחס פרסונלי לכל סוכן
לקשר האישי ,אומרת רביב ,חשיבות נעלה בכל
הנוגע לעבודה מול סוכנים" .חשוב לנו במיוחד
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סיגל רביב

תמונת מצב

לשמור על קשר אישי הדוק עם כל סוכן באשר
הוא ,ולא רק בנימה האישית אלא גם ברמה
מקצועית בדגש על שיקוף דוחות ,תוצאות
ואף ניתוח תיק ועידוד עבודה משותפת לצורך
שיתוף פעולה שיעניק שירות ברמה הגבוהה
ביותר ורווח יפה לכל הצדדים .באגף השיווק
של חברתנו פועל צוות מנהלי המכירות הטוב
ביותר בשוק ,אשר משקיע שעות רבות לעבודה
משותפת אל מול סוכני הביטוח ,התאמת מוצר
מדויק ללקוחותיהם ,עידוד מכירות ומתן הרגשת
שותפות אמיתית" ,אומרת רביב ומוסיפה" :אחרי
הכל ,הצדדים כולם אמורים ליהנות מרווח ולשתף
פעולה בצורה הוגנת וראויה .שיתוף פעולה
שכזה ,לצד מעקב אחר תוצאות יבטיחו בהחלט
יציבות ומענה לצרכים .אני סבורה שאין טעם
בהחלטות גורפות שישפיעו על כלל הסוכנים .כל
סוכן הוא עולם אחר ואנחנו בהחלט רואים זאת
בדוחות והנתונים שלנו .השיטה מוכחת ונכונה
לנו ולסוכנים .כך אנחנו נותנים לסוכן את המענה
הטוב והנכון ביותר וזה מתגלגל גם ללקוחותיו
בקצה".

שקיפות מלאה עם הסוכנים

שיש סוכנים שאחוזי הרווח שלהם אינם גבוהים
דיים או אם אף בהפסדים  -נשב לשיחה עם
הסוכן ונחליט יחדיו לאן ממשיכים וכיצד נכון
לפעול .זהו אינטרס משותף לנו ולהם .נהיה
שקופים בכל הנוגע למצבם ולא ננקוט צעדים
חד-צדדיים שיזיקו להם וללקוחות בקצה .זהו
חלק בלתי נפרד משיתוף הפעולה שלנו בשלמה
רשת מוסכים ושרותי דרך .חשוב לנו להיות
אמינים ושקופים עם סוכני הביטוח ,ואנחנו גם
מצפים מהם להיות אמינים ושקופים איתנו",
היא אומרת.
האם וכיצד לדעתך השפיעה פשיטת הרגל של
אחת מחברות הגרירה הגדולות על שוק סוכני
הביטוח?
"ישנם סוכנים רבים המסתובבים מתוסכלים
וחסרי אונים .מפגישות ושיחות טלפוניות שאני
מקיימת עם סוכנים ,עולה בהחלט התחושה כי
הם מתמודדים עם קשיים בלתי מבוטלים אל מול
לקוחותיהם .הם התחייבו להעניק להם שירותים
כאלה ואחרים ,גבו את דמי התשלום ,אך נשארו
ללא חברה שיכולה להעניק להם שירותים .המצב
חמור במיוחד בתקופה זו ,כאשר אנשים מטבעם
חרדים יותר למצבם הכלכלי וממהרים לצמצם

"סוכנים רבים פונים
לסיוע ,כפי שאמרתי.
יש לנו מוטיבציה גבוהה
לסייע להם ,אבל יש לנו
אחריות ללקוחות שלנו
וליציבות שאני מחויבת
להעניק להם .אני לא
יכולה לקבל אחריות על
לקוחות שאינם שלי

שיטה זו ,אומרת רביב ,מקיימת קשר הדדי
ופתוח בין החברה לבין הסוכנים ומייצרת
פתרונות גם במקרים קשים יותר" .אם נרגיש
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העתידיים שלהם בלי לגבות דמי תשלום ,כי
אז אני נכנסת לנישה של 'חברה מתאבדת'
וכפי שאמרתי  -יציבות היא ערך עליון .מה
שאנו כן יכולים לעשות הוא להציע סיוע אישי,
המותאם לסוכנים וללקוחותיהם ובמסגרתו
נעניק להם את המעטפת .אנחנו נעשה כל
שביכולתנו לסייע ולהוציא את הסוכנים מהבור
שהם נמצאים בו .כמובן ,חייבים גם להיות
יחסי גומלין בין הסוכנים הנפגעים לבינינו .אני
מציעה לכן לסוכנים לפנות אלינו וביחד נתמודד
עם הבעיה .בכל מקרה ,מובן שלא אמכור להם
אשליה שאנחנו נעניק כיסוי מלא ובאופן גורף.
זה לא יכול לקרות .במקום זאת נבנה יחד איתם
תכנית עבודה שמטרתה לצאת בצורה הטובה
ביותר מהמצב המביך שאליו הם נקלעו".

סוכן ביטוח שמבין את
הכוח שלו ומודע לו ,יידע
לדרוש את המגיע לו
מחברת הביטוח וזאת
מבלי להתנות דבר בדבר
ולא להסכים להתפשר
על שירות בדגש על
מצוינות
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את הוצאותיהם .דווקא עכשיו הם זקוקים לסוכני
הביטוח שלהם להתמודד עם אבדן כספיהם.
"אין זה סוד ששיווק חבילות שרותי הדרך
מחוץ לפוליסה הפך ברבות השנים לאפיק רווח
משמעותי למדיי לסוכני הביטוח וכן רווח גדול
ללקוחותיהם מאחר שזהו תמהיל חבילות טוב
יותר ומדויק יותר ללקוח .לדעתי ,אסור לסוכני
הביטוח לוותר על אפיק זה ,אלא עליהם לעשות
עבודת שטח אמיתית ומעמיקה ולבדוק היטב
עם איזה ספק רצוי לעבוד".

נעשה כל שביכולתנו לסייע
ולהוציא את הסוכנים מהבור
שהם נמצאים בו
לצד הדאגה המקצועית החשובה לעבודה
יציבה בימים קשים אלה ,קבוצת שלמה נרתמת
לעזרתם של סוכני הביטוח שנפגעו מהאירועים
המטלטלים שעובר השוק בתקופה האחרונה.
"סוכנים רבים פונים לסיוע ,כפי שאמרתי.
יש לנו מוטיבציה גבוהה לסייע להם ,אבל יש
לנו אחריות ללקוחות שלנו וליציבות שאני
מחויבת להעניק להם .אני לא יכולה לקבל
אחריות על לקוחות שאינם שלי ועל הנזקים

כיצד היית מסכמת כעת את תקופת הקורונה
הארוכה שנראה כי עומדת לדעוך?
"ללא ספק ,הקורונה הייתה תקופה לא פשוטה.
במהלך השנתיים האחרונות עברנו גם אנחנו
לעבוד במתכונות שונות של 'קפסולות' ,שבהן
חלק מהעובדים עבדו מהמוקדים ומהמשרדים
וחלק עבדו מהבית ,לסירוגין .השיטה הזו אינה
רעה או מזיקה ,למעט העובדה שקשה לי שאיני
רואה את עובדיי כל בוקר .מבחינת העבודה,
סוכנים ולקוחות לא חשים כלל בעובדה
שלעיתים ,כאשר הם משוחחים עם רפרנטית
כזו או אחרת ,היא נתנה להם ,למעשה ,שירות
מהבית.
"תקופת הקורונה לימדה אותנו דבר או
שניים על הצורך התמידי לגמישות ויצירתיות.
לשמחתי ,בתקופת זו חווינו עלייה במכירות
בגלל שהתאמנו את עצמנו למצב הקיים ופתחנו
את השירותים הדיגיטליים שלנו .עד היום אנחנו
עובדים על האתר המחודש שלנו שיקל על
מתן השירותים ללקוחותינו .הבשורה הגדולה
בשירותים הדיגיטליים המתחדשים שלנו היא
אפשרות חדשה להזמנת שירותי דרך באמצעות
הטלפון החכם מקישור שנשלח ללקוח בלי צורך
בזמני המתנה .בחודשים האחרונים הממשק
החדש נמצא בהרצה ומאות לקוחות שלמה
שירותי דרך השתמשו בו והעידו על שירות נוח,
מהיר ופשוט".
לסיום ,סיגל רביב מבקשת להעביר מסר אישי
לסוכנים הקוראים את הכתבה" .אני קוראת
לכל סוכני הביטוח לשים לנגד עיניהם את טובת
הלקוחות ,כמו גם את רווחיותם האישית .סוכן
ביטוח שמבין את הכוח שלו ומודע לו ,יידע
לדרוש את המגיע לו מחברת הביטוח וזאת
מבלי להתנות דבר בדבר ולא להסכים להתפשר
על שירות בדגש על מצוינות .נוסף על כך ,אני
קוראת להם לזכור שאסור שמחיר בלבד יקבע
את ההחלטה הסופית לבחירת ספק .עליהם
לבדוק היטב מי הספק ,את יכולותיו ,את רמת
השירות .המחיר מפתה אך לעיתים הוא בגדר
אשליה שמתנפצת בסוך ועולה הרבה יותר".

חשוב לדעת
דורון הדר

עדיף להיות חכם ,לא "צודק"
מתקפת סייבר על בתי עסק אינה שאלה של 'אם תתרחש' אלא
'מתי תתרחש' לכן להיערכות נכונה מפני תקיפה וליכולת
ההתמודדות עמה חשיבות קריטית

"אני מתפשר ומתפשר ,עד שאני משיג את מה
שאני רוצה".
למשפט משעשע זה ,המיוחס ללוי אשכול,
ישנו גם מסר רציני ומעשי למדיי שאפשר
ללמוד ממנו .לעיתים ,אומר המסר ,עדיף
לתת ליריב הישג נקודתי רגעי כדי להשיג את
התוצאה הרצויה במערכה כולה.
זאת אחת התובנות שרכשתי לאחר יותר
מ 20-שנה של ניהול משברים ואירועי משא
ומתן ביטחוניים ברמה הלאומית .את התובנה
הזאת אני מבקש להנחיל גם לקברניטים
ולבעלי תפקידים באירועים ובמשברי סייבר.
למשברים ישנם כמה תרחישים אפשריים:
הפתעה מצבית (אירוע שלא ציפינו לו);
הפתעה בעיתוי (האירוע מתרחש ללא כל
התרעה מוקדמת או ברגע לא צפוי); פוטנציאל
לנזק משמעותי (אירוע שעלול לערער את
המצב הקיים באופן דרמטי) .תחילתו של
משבר מתאפיינת גם במידע חסר ובאי-
ודאות .לכל אלה מתווסף ממד הזמן  -מענה
מהיר הוא חיוני לבלימת המשבר ולמניעת
התרחבותו.
סיכוני סייבר משפיעים על מאפייני המשבר
באופן שונה מסיכוני ההמשכיות העסקית
המוכרים כגון רעידת אדמה ,שריפה ,או חלילה
טיל שפוגע בבניין.
בעוד שבסיכוני ההמשכיות המוכרים קיימת
ודאות גבוהה לגבי טיבו של הנזק והיקפו,
במשברי סייבר מידת הוודאות משתנה לאורך
האירוע ומושפעת מפעילות הארגון המותקף.
כמו כן ,בעוד שרעידת אדמה פוגעת תמיד
במספר רב של ארגונים ,מתקפת סייבר
עשויה לפגוע בארגון בודד .סביר שהתקשורת
תגלה אמפטיה לחברה שהמטה שלה ספג
פגיעת רקטה .לעומת זאת ,במשבר סייבר
הכיסוי התקשורתי עלול להיות שלילי ,משום
שהצלחתם של התוקפים נתפסת לפעמים
כתוצאה של רשלנות מצד הארגון המותקף.

משברי סייבר במתאר כופרה
תופעת הכופרה התגברה מאוד בשנתיים
האחרונות ,בצל מגיפת הקורונה .מקבלי
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ההחלטות במגזר העסקי מתמודדים עם
ההתלבטות אם לשלם כופר ,לקבל את
מפתחות ההצפנה ולהבטיח שהמידע לא יופץ
ברבים ,או לסרב לשלם ולהסתכן בנזק כספי
ותדמיתי .אלה שאינם משלמים עושים זאת
לרוב על בסיס העיקרון שאותו אנו שומעים
לעיתים מלקוחותינו" :לא נשלם ולא נכנע
לטרור!"
בתחום הביטחוני המדינה מנהלת אירועי בני
ערובה ,שבויים ונעדרים מול ארגוני טרור.
באירועים אלה האויב הוא מדינה זרה או
ארגון טרור המעוניינים לפגוע בישראל ולהביך
אותה ,ולהאדיר בכך את מעמדם .באירועים
מסוג זה ,אל היעדים רבי הרושם מתווספות
מטרות ממוקדות :בדרך כלל ,מדובר בעסקה
שמטרתה ללחוץ באמצעות בני ערובה ושבויים
שבהם מחזיק ארגון הטרור כדי להביא
לשחרור פעילי הארגון הכלואים בישראל.
לעומת זאת ,באירועי הכופרה שבהם אנו
פועלים המוטיבציה העיקרית של התוקפים
היא אינסטרומנטלית בלבד :כופר כספי
המשולם במטבעות קריפטוגרפיים ,שקשה
לעקוב אחרי נתיבם.
מרבית מתקפות הכופרה הן "אירועי רסס":
כלומר ,התוקפים מאתרים חולשה הקיימת
במספר ארגונים .הם מנצלים אותה באמצעות
כלי אוטומטי הפועל בפרישה רחבה על כל
הארגונים הפגיעים ,עד שמתבצעת חדירה.
בדרך כלל המידע נגנב ומוצפן ,ולאחר מכן
מתקבלת הודעת הכופרה.
לא פעם התוקפים מציינים בהודעתם
שהתקיפה לא בוצעה ממניעים אישיים ,ושהיא
התאפשרה בשל חולשה במערך האבטחה.
במשברים מסוג זה התוקפים אינם מעדיפים
ארגון מסוים ,אלא רואים לנגד עיניהם רק את
הרווח הפוטנציאלי.
הודעת הכופרה מזמינה את הארגון המותקף
למו"מ על קניית מפתחות ההצפנה ,בעוד
התוקפים מתחייבים להשמיד את המידע
שברשותם ולמנוע את הפצתו ברבים.
התוקפים עובדים ב"שיטת מצליח" :מי
שמנהל איתם מו"מ זוכה לנהל את הסיכון,
בעוד שמי שבוחר שלא להגיב נאלץ ,כמעט

תמיד ,להתמודד עם השלכות הנזק של
התקיפה.
באירועי סייבר ,כמו באירועים ביטחוניים,
ההצהרה ש"לא ניכנע לטרור" עשויה
לעורר בקרב הציבור הישראלי אמפתיה
בתחילת המשבר ,בשל ההקשר הרחב של
מסר זה .עם זאת ,ההיסטוריה מלמדת
שהגישה הזאת אינה מסייעת ,ואף
מזיקה בטווח הארוך .ארגונים שבחרו
באסטרטגיה הזאת נאלצו להתמודד עם
חשיפת האירוע ברשתות החברתיות ,וכן
עם תביעות ייצוגיות מצד לקוחות שהמידע
שלהם דלף ,ולטענתם החברה התרשלה
באבטחת המידע הזה .החברה לא שילמה,
ובכך הביאה על עצמה ועל לקוחותיה את
דליפת המידע ואת הנזק.
הבחירה שלא לנהל את הסיכונים באופן
מקצועי במסגרת תהליך קבלת החלטות
המבוסס על עלות מול תועלת ,וכל זאת רק
מתוך נאמנות לעקרון הדקלרטיבי "לא ניכנע
לטרור"  -עלולה להיות הרסנית.
חשוב לדעת שאפשר להתמודד עם מתקפות
כופרה .אפשר לתרגל ולהתכונן אליהן .כמו
כן ,צריך להבין שהמתקפה תתרחש כשרמת
הדריכות והניטור שלנו נמוכה ,אולם היערכות
טכנולוגית נכונה תאפשר להפחית את הנזק
הפוטנציאלי.
אפשר להיערך מבעוד מועד ,בסיוע צוותים
מקצועיים המחויבים להגיע באופן מידי ולנהל
את המשבר ב"יממות הזהב" הראשונות
והקריטיות כל כך ,ולסייע בבלימת ההסלמה.
מנכ"ל חכם מכיר באיומים ובסיכונים של
אירועי סייבר .הוא דואג להכין נוהל כופרה
ולתרגל את ההנהלה .הוא יודע להניח את
האגו בצד ולגייס גורמים מקצועיים שיסייעו
לו לנהל את המשבר באופן מיטבי .הוא מבין
את התועלת שבהתכוננות ,משום שמתקפת
סייבר תתרחש.
השאלה היא רק מתי.
הכותב הוא שותף מייסד בקריטיקל
אימפקט ומומחה לניהול משברים ,מפקד
היחידה לניהול משברים בצה"ל
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חשוב לדעת
עו"ד תום זגול

סקר שווי  -חיוני
להתאמת ביטוח רכוש
פרמיה שאינה מבוססת על שווי אמיתי עלולה להוביל למצב
של ביטוח יתר או תת ביטוח

הערכות שווי רכוש לצורכי ביטוח משפיעות
הן על ניהול ההוצאות השוטף של העסק ,הן
על הפיצוי הכספי שיתקבל מחברת הביטוח
במקרה של נזק.

מהם סקרים לצורכי ביטוח
ולמה הם חשובים?
סקרים לצורכי ביטוח הם למעשה הערכות
שווי שמטרתן היא לוודא מראש ,לפני
ההצטרפות לפוליסת הביטוח העסקי ,שסכום
הכיסוי בפוליסה יהיה תואם לשווי האמיתי
של העסק/הציוד .להערכות שווי אלו ישנה
חשיבות מכרעת שנובעת משתי סיבות
עיקריות המתקיימות במקביל:

.1

גובה הפרמיה"/ביטוח יתר"

בדומה לפוליסות ביטוח אחרות ,גם בפוליסות
עסקיות נקבע גובה הפרמיה (התשלום
החודשי לחברת הביטוח) בהתאם לגובה
הכיסוי הביטוחי שאותו בעל העסק מבקש
לרכוש ,כאשר ,באופן טבעי ,ככל שגובה
הכיסוי גבוה יותר ,כך הפרמיה גבוהה יותר.
אבל מה שחשוב לדעת הוא שבמקרה של נזק
שבגינו ירצה בעל העסק לממש את הפוליסה
שרכש ,הפיצוי שתעניק חברת הביטוח יהיה
ביחס לשווי האמיתי של הרכוש (מבנה/ציוד),
גם אם סכום הכיסוי הביטוחי שרכש הוא גבוה
יותר .מצב זה מכונה "ביטוח יתר" .התוצאה
במקרה זה היא תשלום מיותר של פרמיה
גבוהה ,לעיתים במשך שנים רבות ,מצב שעלול
להסתכם בסכומים גבוהים מאוד שפשוט
יירדו לטמיון.

 .2סכום הפיצוי"/תת ביטוח"

כאמור ,במקרה של נזק תפצה חברת הביטוח
את בעל העסק בהתאם לשווי האמיתי של
הרכוש ,גם אם סכום הביטוח שלו גבוה יותר.
אולם ,במקרה הפוך ,שבו סכום הביטוח
שנרכש הוא נמוך יותר מהשווי האמיתי של
הרכוש ,חברת הביטוח תפצה את בעל העסק
בהתאם לסכום הביטוח שלו בפועל (גם אם
השווי האמיתי גבוה יותר) .זאת ,תוך־כדי
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הפחתת החלק היחסי .מצב זה מכונה בעגה
המקצועית "תת ביטוח" .המשמעות היא
שבעל עסק עשוי למצוא את עצמו במצב
שבו הביטוח מכסה רק חלק מהנזק והוא זה
שייאלץ להשלים מכיסו את יתרת הסכום.

ההשלכות בפועל של ביטוח
יתר/תת ביטוח
כדי להמחיש טוב יותר את החשיבות הרבה
של עריכת סקר רכוש לצורך ביטוח ,נשתמש
בדוגמאות הבאות:
המשמעות של "ביטוח יתר"
בעל מפעל פונה לחברת ביטוח ומבקש ממנה
לבטח את הרכוש של העסק (מבנה ,מכונות
וכדומה) בסכום של  100מיליון שקלים ,מבלי
לדעת שהשווי האמיתי של הרכוש שלו הוא 80
מיליון שקלים " -ביטוח יתר" .במקרה כזה,
בעל המפעל ישלם פרמיה גבוהה בהרבה ממה
שהוא צריך וללא טעם ,שכן במקרה של נזק
חברת הביטוח תפצה עד לסכום שוויו האמיתי
של המפעל ( 80מיליון שקלים) ולא ביחס
לסכום הביטוח בפועל.
המשמעות של "תת ביטוח"
מנגד  -אם אותו בעל מפעל ביטח את המפעל
שלו בסכום של  100מיליון שקלים ,אבל השווי
האמיתי הוא  200מיליון שקלים " -תת ביטוח"
 חברת הביטוח תחשב את גובה הפיצוי ביחסלסכום הביטוח שבגינו שולמה הפרמיה,

ובמקרה הזה ,חברת הביטוח תפצה אותו רק
בעבור  50%מהנזק .לצורך ההמחשה :נניח
שגובה הנזק שנגרם לו עומד על  40מיליון
שקלים .כזכור ,סכום הביטוח הנדרש הוא 200
מיליון שקלים וסכום הביטוח הקיים עומד על
 100מיליון שקלים .במקרה הזה הפיצוי שיקבל
מחברת הביטוח יהיה  20מיליון שקלים בלבד
לפי החישוב הבא 100 :מיליון שקלים (סכום
ביטוח) חלקי  200מיליון שקלים (שווי אמיתי)
=  50%כפול  40מיליון שקלים (גובה נזק) = 20
מיליון שקלים (גובה פיצוי).
אפשר אפוא לראות כי בסופו של התהליך,
במקרה זה של תת ביטוח יקבל המבוטח פיצוי
בגובה  50%מערך הנזק האמיתי.
חשוב לציין! החישוב בדוגמה שהבאנו נכון
לכל נזק למעט שני מקרים:
במקרה של "אובדן מוחלט" שבו כל הציוד
ניזוק  -יתקבל פיצוי מלא בעבור נזקי המבוטח;
במקרה שבו יש הסכמה על "סכום ביטוח
מוסכם על בסיס נזק ראשון"  -שבו יהיה
אפשר לקבל פיצוי עד גבול הסכום המוסכם
(על מנגנונים אלה ארחיב במאמר הבא).
דוגמה זו ממחישה היטב את החשיבות
הקריטית שיש להערכת שווי רכוש לצורכי
ביטוח ,שכן בסוף תהליך עריכת הסקר בעל
המפעל מקבל את הערכת השווי האמיתי
של הרכוש שלו ואת סכום הביטוח המותאם
שהוא צריך ,מה שימנע ממנו תשלום יתר או
לחלופין ,תשלום חסר.
בשורה התחתונה ,כאשר מדובר בעסקים/
חברות ,יש לעריכת סקרים (הערכות שווי)
לצורכי ביטוח חשיבות קריטית .הערכת שווי
מקצועית שמבוצעת בידי סוקרים בעלי ניסיון
בתחומים הספציפיים הללו ובעלי ידע נרחב
בתחומים נושקים רלוונטיים (מביטוח ועד
עריכת דין) ,יכולה לעשות את ההבדל בין
"הפסד" ל"הצלה" של העסק/העסקה.
הכותב הוא מנכ"ל ובעלים של - ZAGUL
חברת שמאות והערכות שווי
* המידע המובא לעיל אינו בבחינת יעוץ ביטוחי
ו/או משפטי

מצטרפים עוד היום לשירות
של רשת מוסכי ההסדר המובילה בישראל
ונהנים ממגוון יתרונות ושירותים מתקדמים

שירותי שינוע
ואיסוף הרכב
מהמבוטח אל המוסך

סיוע במילוי והגשת
מסמכי תביעה

אחריות על התיקון
לכל החיים

פריסה ארצית
של סניפי שירות

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -

אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי
ofirha@drpz.co.il 052-63-66154

אספקת רכב חלופי
מהיום הראשון

הסדרים עם רוב
חברות הביטוח בישראל

ד"ר אילת דוידוביץ ,גלית קניגסברג

סיכוני האקלים והיערכות ענף הביטוח
לשינויי האקלים מחיר כלכלי כבד לא פחות מן המחיר הסביבתי הסיכונים
הרבים מחייבים היערכות נבונה של חברות הביטוח בשלל תחומים
הביטוח .עליית טמפרטורה במעלת צלזיוס אחת תייקר
את עלות הביטוח ב .3.8%-מכיוון שתחזיות האקלים
למדינת ישראל מצביעות על התחממות בשיעור ממוצע
של עד כ 0.8-מעלות בעשור ,מחיר הביטוח לצרכנים
צפוי להתייקר בכ 3%-לעשור באופן מתמשך .אי לכך,
התייקרות הביטוח תגרום לעלייה בהוצאות הביטוח
בענפים הרגישים לשינוי האקלים .בעקבות זאת תסתכם
ההשפעה הכלל-משקית בישראל בירידה הדרגתית
גוברת בתמ"ג המקומי .הירידה השנתית עקב הוצאות
הביטוח צפויה להגיע בשנת  2050ל ,0.2%-ושקולה
לאובדן של כ 2-מיליארד שקלים תוצר בשנה.

משבר האקלים מוגדר כסיכון עולמי ,הצפוי לגרום
להגדלת התדירות והעוצמה של אסונות טבע ברחבי
העולם ולשנות את הכלכלה העולמית .עפ"י דו"ח
עדכני של הפורום הכלכלי העולמיWorld( 1
 )Economic Forumנמצא כי הנזקים הצפויים
משינוי האקלים הם סיכונים בעלי סבירות גבוהה ביותר
במהלך העשורים הקרובים ויש להיערך לקראתם.
אזור אגן הים התיכון בכלל וישראל בפרט רגישים
במיוחד לשינויים אקלימיים .ההשפעות האפשריות
של שינוי האקלים נפרשות על פני מגזרים שונים כגון
חקלאות ובריאות ,וכן על פני אזורים הרגישים לשינוי
האקלים כגון אזורי החוף .כיוון שכך ,בענף הביטוח צפוי
גידול ניכר בהיקף התביעות עקב נזקים ותמותה ,שעשוי
לפגוע ברווחיות הענף.
על־פי חברת ביטוח המשנה  ,2Swiss Re.בשנת 2021
הסתכמו ההפסדים המבוטחים כתוצאה מאסונות טבע
ב 105-מיליארד דולרים ,הסכום הרביעי בגובהו מאז .1970
קיימת הערכה של המומחים בתחום שההפסדים ימשיכו
לגדול עם השנים בקצב גבוה יותר מקצב הגידול בתמ"ג
(תוצר מקומי גולמי) העולמי .בפועל ,במהלך ארבעת
העשורים האחרונים גדלה בהיקף ניכר כמות אירועי
אסונות הטבע (התרשים השמאלי) ובהתאם גדלו מאוד
ההפסדים העולמיים הכוללים בקצב ממוצע של כ6% -
לשנה (התרשים הימני) .ההיקף המבוטח של ההפסדים
עומד בממוצע על כ 25%-בלבד מתוך ההפסדים הכוללים.
במחקר אקדמי שערכתי באוניברסיטת חיפה (דוידוביץ
ועוד ,)2018 ,נבחנה כמותית השפעת שינוי האקלים
על ענף הביטוח הגלובלי והמקומי .מסקנות המחקר
מכמתות את העלייה הצפויה בעלות הכוללת של
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לענף הביטוח תפקיד משמעותי
בהתמודדות על משבר האקלים
משבר האקלים מאופיין בשני סוגים של סיכוני אקלים.
הסוג הראשון הוא סיכונים פיסיים ()Physical Risks
הנובעים מהתרחשות אירועי אקלים קיצוניים נקודתיים,
כדוגמת שריפות ,שיטפונות והצפות ,או אירועי אקלים
מתמשכים ,כדוגמת שינוי בדפוסי מזג אוויר המשפיעים
על זמינות משאבי המים .אירועים אלו גורמים לנזקים
פיסיים לאדם ולרכוש ,פוגעים בערכם של נכסים
ובהתחייבויות פיננסיות .הסוג השני הוא סיכוני מעבר
( )Transition Risksהנובעים ממעבר העולם לכלכלה
דלת פחמן .בעוד שהמעבר נדרש כמענה של הכלכלה
העולמית למשבר האקלים ,שינויים במדיניות הכלכלית
והסביבתית המיועדים לצמצם ולהסתגל למשבר
האקלים עלולים להשפיע על המגזר הפיננסי בכלל ועל
מגזר הביטוח בפרט.
בסיכום דו"ח של כוח משימה בינלאומי בנושא היבטים
פיננסיים של משבר האקלים ,)TFCD( 3ניתנו דוגמאות
רלוונטיות לסיכונים העיקריים בענף הביטוח .סיכונים
פיסיים עלולים לגרום לתשלומי תביעות ביטוח גבוהים
מהצפוי על נזקים בנכסים מבוטחים ועליה בפרמיות.
סיכוני המעבר צפויים לבוא לידי ביטוי למשל בתמחור
בחסר של מוצרי ביטוח חדשים ,הרלוונטיים לטכנולוגיות
ירוקות "דלות פחמן" ,בשל חוסר היכרות וידע עם התחום.
בהתאם לכך ,לענף הביטוח הגלובלי והמקומי בישראל
תפקיד משמעותי בהתמודדות עם משבר האקלים.
ראשית ,נדרש לשלב בהערכות הסיכונים שמבצע ענף
הביטוח את הסיכונים הנובעים משינוי האקלים ,בכלל
זאת התחשבות מקיפה בהיבטי חוסר הוודאות .נוסף
על כך יש צורך לשלב את היבטי שינוי האקלים במסגרת

חשוב לדעת

Source: Munich Re, 2019

קבלת החלטות מרכזיות לצורך תמיכה בהפחתת
השפעת שינוי האקלים.
ענף הביטוח צריך ויכול להתמודד עם האפיקים
המרכזיים הבאים:
 .1פיתוח מתודולוגיות וכלים לביצוע הערכה של סיכוני
אקלים כדוגמת ניתוח תרחישים .מתודולוגיות אלה
ישמשו לצורך בניית ידע משמעותי ושימושי בתהליך
קבלת ההחלטות.
 .2שילוב של גישות איכותיות וכמותיות להערכת
הסיכונים הנובעים משינויי האקלים על-פני טווחי זמן
משתנים .לדוגמה ,בטווח זמן קרוב נדרשים שיקולים
עסקיים והחלטות ניהול סיכונים המתבססים על
הערכות כמותיות .לעומת זאת ,בראיה ארוכת טווח
נדרש לשלב הערכות אי-ודאות בגישה איכותית ,על-
מנת להגדיר את המדיניות ארוכת-הטווח.
 .3התייחסות משולבת לסיכונים פיסיים ולסיכוני מעבר
לאורך זמן :משבר האקלים מציב רמות משתנות של
סיכונים פיסיים וסיכוני מעבר ,בראיית המאזן הביטוחי
הכולל ,הן בעבור ביטוח רכוש ,הן בעבור ביטוח חיים.
אופק הזמן של הסיכונים משתנה בהתאם למגזרים
ולאפיקי ההשקעה ומוסיף למורכבות של הערכת
השפעות סיכון האקלים.
 .4שילוב היבטים של חוסר ודאות הנובעים מסיכוני מעבר
לכלכלה דלת פחמן ,שצפויים להיות מושפעים מהחלטות
מדיניות ,רגולציה ,שיפורים טכנולוגיים ותנאי השוק.

 .5ניהול דיאלוג פנים-ארגוני בעל משמעות לצורך
העלאת המודעות לסיכוני האקלים ,תוך-כדי חיזוק
שיתוף הפעולה ,מינוף המומחיות והבטחת פעילות
נאותה.
 .6הטמעת משמעויות סיכוני האקלים וקידום היערכות
של בעלי עניין שונים ,כדוגמת לקוחות ,קובעי מדיניות
ורגולטורים .חברות הביטוח ,כמנהלות סיכונים
ומשקיעים ,הן בעלות תפקיד מרכזי בהיערכות .תוצאות
הפעילויות השונות של חברות הביטוח בנושא צפויות
להשפיע בצורה רחבה על החברה בכלל ועל בעלי העניין
בפרט.
משבר האקלים הוא משבר כלכלי לא פחות מסביבתי.
ענף הביטוח בישראל ,בדומה לשחקנים מובילים בעולם,
יכול וצריך להטמיע אסטרטגיות לניהול משבר האקלים,
הכוללות הערכת סיכוני אקלים כמותיים ואיכותיים,
תוך-כדי פיתוח תרחישים וניתוחם.
פעילויות אלו יאפשרו היערכות מתאימה של מגזר
הביטוח למשבר האקלים ולצמצום הפסדים בטווח הזמן
הקרוב ובראיה ארוכת טווח .כמו-כן ,המתודולוגיות
והכלים יתרמו לחדשנות מתקדמת בתחום של כלל
הגורמים הרלוונטיים ובהם :חברות הביטוח ,רשויות
הרגולציה ובעלי עניין נוספים.
הכותבות הן חוקרות במיזם אקלים אשכול פיננסי,
ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ ע"ש פורטר,
אוניברסיטת תל אביב

(1) https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
(2) https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20211214-sigma-full-year-2021-preliminary-natcat-loss-estimates.html
(3) https://www.fsb-tcfd.org/
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עו"ד ארז קדם

שוק הביטוח רכוש וחבויות -
מצב קיים ומגמות לעתיד
משברים אקלימיים ,שינויי ריביות ומיעוט שחקנים בשוק מבטחי המשנה
משפיעים מאוד על היצע ביטוחי המשנה ועל עלותם התוצאה  -קושי הולך
וגובר במציאת ביטוחים מתאימים במחירים סבירים
אין זה סוד שאת הביטוחים המורכבים ,אשר מצריכים
גיבוי של מבטחי משנה ,חברות הביטוח המקומיות
מתקשות להשיג .גם כשהן כבר משיגות אותם ,הן
מקבלות אותם בתנאים קשים מבחינת כיסוי ,מחירי
פרמיות והשתתפויות עצמיות גבוהות ,שלא ידעו
כמותם.
כמו כן ,התנהלות זו קיימת גם בהקשחת תנאי הביטוח
השוטפים בשל הסכמים שנחתמו בין המבטחות
המקומיות לבין מבטחי משנה לשנת .2022
הלקוחות אינם מודעים לסיבות לעליות הפרמיות
וההשתתפויות העצמיות .פעמים רבות אנו מנסים לספק
ללקוחות המאוכזבים הסברים מפורטים ומספרים להם
על עליות חדות בשוק ביטוחי המשנה ,שינויי אקלים,
שינוי ריביות בהשקעות המבטחות (על אף רווחים נאים
למדיי שחלקן מציגות) ,צמצום ניכר של מספר מבטחי
המשנה ,יציאתם של רבים מהם מהשוק הישראלי
ויציאתם של אחרים מהתחומים שעסקו בהם בעבר
אך אינם עוסקים בהם עוד כיום ,וגם על קשיחותם של
מבטחי משנה אחרים שעדיין עובדים בישראל ומבינים
היטב את המצוקה ומנצלים אותה לטובתם.
אנו מסבירים אך הלקוחות נותרים מאוכזבים
וממורמרים.
האם זהו שוק של מוכרים ,שוק של קונים או
שוק של השוק?
אם בעבר הורגלנו לתנאי שוק רחבים בביטוחי
רכוש וחבויות עסקיים ,בשנתיים האחרונות
התקשחו מאוד תנאי השוק ,בעיקר ביטוחים
לעבודות קבלניות ,ביטוח דירקטורים ואחריות
מקצועית .הכיסויים הצטמצמו ,ההשתתפויות
העצמיות "בשמיים" ואילו הפרמיות עברו את
גבול הטעם הטוב .נראה כאילו סוחטים במכוון את
הלקוחות ,גם את אלה שאין כל עוול בכפם.

תנאי הכלכלה ברורים :היצע וביקוש.
פניתי לכמה גורמים בענף הביטוח לשמוע את
עמדתם לגבי מצב זה ,וכיצד הם רואים את מגמת
שוק הביטוח העסקי בשנים הבאות.
בכיר בענף העוסק בתחום חוזי המשנה טוען כי
ביטוחי העסקים הגדולים והביטוחים המיוחדים ,כגון
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עבודות קבלניות ,ביטוחי דירקטורים וכדומה ,נחלקים
לביטוחי רכוש ולביטוחי חבויות .ביטוחי הרכוש הם
ברובם קצרי מועד (למעט ביטוחי הקבלנים) וביטוחי
החבויות הם ברובם בעלי "זנב ארוך" ,כלומר ,תביעות
יכולות לצוץ במועדים ארוכי טווח אף אם הפוליסה
הסתיימה שנים קודם לכן.
הסיטואציה כעת ,הן בביטוחי הרכוש ,הן בביטוחי
החבויות ,היא מורכבת ,כל אחת מטעמים אחרים:
ביטוחי רכוש  -כוללים בתוכם את 'אלמנט
הקטסטרופה' ,כלומר סיכוני רעידת אדמה וסיכונים
אקלימיים שונים .בעקבות הנזקים העצומים ,בעיקר
בעולם אך גם כאן ,שבעקבותיהם נחשפנו לשיטפונות,
לשריפות ענק ,לרעידות אדמה ולנזקי אקלים אחרים,
החלה בעולם הביטוחים מהפכה בנושא וכבר בחידושי
החוזים לשנת  '22הקשיחו מבטחי המשנה עמדות
בנושא ביטוחי הקטסטרופה וייקרו גם את המחירים.
נוסף על כך ,ישראל נמצאת בטווח מסוכן בהיבט של
רעידות אדמה ,והעובדה שטרם התרחשה עד כה רעידה
גדולה רק מקרבת אותנו ,סטטיסטית ,לקרות אירוע
גדול לפי המודלים הרווחים.
ההשפעות של התקשחות השוק יובילו בסופו של דבר
לקשיחות תנאים כלפי הלקוחות .הדבר יבוא לידי ביטוי
בעיקר במיזמים קבלניים גדולים מאוד שבהם נדרשת
מעורבות ביטוח משנה רבה .אלה מיזמים הנמשכים
שנים רבות ולכן נדרשת תמיכה של מבטחי משנה חזקים
שיוכלו לתמוך בחברות הביטוח גם אם אירוע התביעה
יקרה שנים רבות קדימה .על כך צריך לגבות פרמיה
נכונה ,לרבות השתתפויות עצמיות גבוהות המתאימות
לתנאי השוק המשתנים.
ביטוחי חבויות  -כאן הבעיה היא אחרת .במרבית
ביטוחי החבויות חברות הביטוח המקומיות מקבלות
על עצמן את הסיכון הראשוני ,היכן שנמצאות מרבית
התביעות .בשל תחרות מחירי החבויות לאורך שנים,
הפרמיות אינן מכסות את תשלומי התביעות ואין מנוס
מעליית מחירים בענפי החבויות .התביעות גם גדלות עם
השנים  -הן בשל מודעות הולכת וגוברת ליכולת לתבוע,
הן בגלל שמבוטחים תובעים כיום גם על נזקים נפשיים
במרבית מהפגיעות.
לצד כל אלה ,בעולם שבו הריביות נמוכות ורווחי

חשוב לדעת

ההשקעה אינם מובטחים ,למרבית חברות הביטוח
נוצרים הפסדים בחבויות ולכך יש השלכות של ייקור
פרמיות ובהתאם לכך שינוי תנאי הביטוח.

המומחים מזהירים :השוק מתקשח,
התנאים מחמירים ,המבטחים בררנים
איציק מליק ,מנכ"ל האודן ישראל ,טוען כי בחלק מענפי
הביטוח מרגישים במגמת התקשחות ולגבי האחרים
אנחנו בדיוק בנקודת הפיתול של מעבר משוק קשה
מאוד לשוק ידידותי מעט יותר.
לדוגמה:
בשוק ביטוחי אחריות נושאי המשרה ,לאחר
 3שנים של שוק קשה מאוד ,אני מעריך ששנת
 2022תהיה ידידותית יותר.
הסיבות להתקשחות שחלה בשוק ביטוח הדירקטורים
מאז  2018-2019נבעו מכך שבחלק מהטריטוריות חלה
עליה דרמטית בכמות התביעות וההפסדים שנוצרו
לחברות הביטוח ,בעיקר בכל הקשור לארה"ב (אך לא
רק! אופנת התביעות הנגזרות בישראל נתנה גם היא
אותותיה במבטחים הפעילים בשוק המקומי).
מצב זה הוביל לצמצום ההיצע הביטוחי באמצעות
יציאה מהשוק של כמה מבטחים מרכזיים למדיי ,הגברת
הסלקטיביות של אלו שנותרו וירידה כללית בתיאבון
הביטוחי למוצר זה .במקביל לירידה בהיצע הביטוחי
(צמצום כמות המבטחות כאמור) חלה עלייה רבה בביקוש
לביטוח לאור גל ההנפקות הדרמטי שהחל בתחילת 2020
(בארה"ב ,בישראל ובמדינות נוספות) ולמעשה ,ביקוש גבוה
מאוד לביטוח פגש היצע נמוך מאוד וכמו תמיד בכלכלה,
כשהביקוש רב וההיצע נמוך  -המחירים עולים דרמטית.
בתחילת  2022פורסמו נתוני התביעות הייצוגיות
בארה"ב .מהם למדנו כי סוף-סוף ,במהלך שנת 2021
חלה ירידה דרמטית בכמות התביעות הייצוגיות שהוגשו
בארה"ב ( 205בלבד לעומת למעלה מ 400-ב2019-
לשם ההשוואה) וירידה גם בנתוני הממוצע והחציון של
הפשרה הממוצעת.
במקביל ,נכנסו מבטחים חדשים לתחום ,אשר זיהו את
המחירים הגבוהים וראו בהם הזדמנות .כל זאת ועוד
גורמים לי להעריך ששוק ביטוחי הדירקטורים יהיה
ידידותי יותר בשנים הקרובות.
בשוק הסייבר ,השוק נמצא במגמת התקשחות דרמטית
עקב אירועי סייבר רבים ועקב גידול בחומרת האירועים.
כמות המבטחים ,הקטנה בסך הכל כבר בנקודת הפתיחה
 מצטמצמת עוד יותר .המבטחים נהיים בררנים מאודלגבי חברות שאינן ערוכות היטב מבחינת ארכיטקטורת
ההגנה שלהן ,תנאי הכיסוי נפגעים והמחירים במגמת
עלייה ניכרת מאוד.
שוק ביטוחי רכוש חבויות בישראל נמצא בשנים
האחרונות במגמה די יציבה בסך-הכל (וזאת בניגוד

למדינות רבות מאוד בעולם) .את עיקר הקשיים בחידוש
או בהתקשחות תנאי הכיסוי נושאות חברות בעלות
תדירות תביעות גבוהה כלפי צד ג' וחבות מעבידים או
חברות שסופגות באופן תדיר יחסית נזקי רכוש מהותיים.
אחרות חוו שוק די יציב בסך הכל וחידושי ביטוח נוחים.
ייתכן שבעתיד הקרוב ,לאור האינפלציה הזוקפת את
ראשה והשפעתה האפשרית על חומרת התביעות,
תשתנה מגמה זו .זאת ועוד ,ניצנים של השפעה לרעה
על שוק זה ייתכן שיגיעו על רקע בעיית ההתחממות
הגלובלית ,אשר מגבירה את תדירות הנזקים הנובעים
מאירועי טבע וחומרתם.
שוק ביטוחי הקבלנים נמצא בהתקשחות דרמטית
מאוד לאור גידול ניכר בהיקפי התביעות באתרי בניה
(חבות מעבידים ,צד ג' בעיקר) ,כאשר תביעות השיבוב
של המוסד לביטוח לאומי מהוות תמיד בעיה קשה מאוד
בישראל בראייתם של מבטחי המשנה .בשנים האחרונות
הצטמצמה כמות המבטחים המקומיים בתחום זה ואלו
שנותרו מעלים מחירים ומקשיחים תנאים .לעת עתה לא
ניכר שינוי לטובה בהיקף הנזקים שחווה ענף זה ולכן אין
סיבה להניח שנראה שינוי לטובה בטווח הנראה לעין.
הילה רוזנפלד ,סמנכ"לית ומנהלת התחום העסקי וביטוח
משנה פקולטטיבי בחברת הביטוח שלמה ,טוענת כי
הפעילות בענף האלמנטרי לאורך שנים הייתה מבוססת
שיתופי פעולה עם מבטחי המשנה .התפתחות האקלים
ונזקי מזג האוויר בכל העולם משנים את האקטואריה
של מבטחי המשנה .ככל שעובר הזמן נגלה שתעריפי
הביטוח יאמירו וכל נזק אקלים בפריסה כלל עולמית
ישפיע גם אצלנו על תעריף הביטוח לרכוש ולחבויות.
נעמי גיסר ,מנכ"לית מארש ישראל ,טוענת כי גל
ההתייקרויות יתמתן ונוכל להציע ביטוחים עם תעריפים
טובים יותר מבשנתיים האחרונות ,אם-כי בצורה
סלקטיבית ותלוית לקוח.
לסיכום ,לצד אופטימיות קלה אצל ברוקרים בתחום
הביטוח ,המבטחות טוענות כי המגמה הצפויה תהיה של
הקשחת תנאים ועליות במחירי הביטוח העסקי השוטף.
עוד הן חוזות כי יימשכו העליות החדות בביטוחים
מורכבים.
אני טוען כי לצד מגמת עליות מחירים ,מתונות בחלקן,
כל העוסקים בשוק הביטוח חייבים להיות מקצועיים
מאוד ,יצירתיים מאוד ולתפור חליפות ביטוח לפי צורכי
הביטוח המדויקים של הלקוח ובהתאם לסיכון ולחשיפה
שלו על מנת לתת ללקוח מענה מדויק בתנאי הביטוח
ובתקציב הביטוח.
כל זאת אפשר לעשות בשיתוף המבטחות בארץ ובעולם
כאשר כולם לוקחים בחשבון את המודעות ההולכת
וגוברת של הלקוחות לתנאי השוק .כמו-כן ,מבוטחים
ימשיכו להפעיל לחץ מובן לצורך התכנסות לתקציבי
ביטוח הגיוניים לצד ניהול סיכונים מדויק וקפדני מבעבר.
הכותב הוא יועץ ביטוח מוביל בתחום העסקי,
והבעלים של האקדמיה הפרקטית לביטוח עסקי
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עו"ד טובי פארי-ביטר

תכנית המשכיות עסקית  -הדרך
לצליחת משבר סייבר
אירועי תקיפות סייבר חוזרים ונשנים בשנתיים האחרונות על בתי עסק
מוכיחים שוב ושוב את חשיבותה של היערכות נכונה – הן טכנולוגית ,הן
מנהלתית
בין אם היו אלה אירועי הטרור ב 11-בספטמבר 2001
אשר העלו את הנושא לראשונה ,ובין אם הייתה זו
מלחמת המפרץ עשור קודם לכן שעשתה זאת – אין
כיום כל מחלוקת באשר למודעות לצורך של ארגונים
להשקיע בהיערכות להתאוששות מאסון באופן
שיאפשר המשכיות עסקית .בשנתיים האחרונות,
בצל מתקפות הסייבר התכופות והמתוחכמות שאנו
חוזים בהן ,המשכיות עסקית נהייתה חיונית עוד
יותר.
כדאי להבין ש"תכנית המשכיות עסקית" Business
) Continuity Plan (BCPאו "תכנית התאוששות
מאסון" ) Disaster Recovery Plan (DRPהיא
חלק בלתי נפרד ממוכנות נכונה למשבר סייבר בעסק
שלכם.
מלבד רגולציית אבטחת המידע הקיימת ,כגון תקנות
הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)  ,2017המבוססות
על חוק הגנת הפרטיות  ,1981וגילויי דעת של רשם
מאגרי המידע ברשות להגנת הפרטיות ,המהווים גם
הם רגולציה לכל דבר ועניין ,בימים אלה שוקדים
באגף הפיקוח על הביטוח ברשות שוק ההון ,ביטוח
וחסכון ,על רגולציה סקטוריאלית המיועדת לסוכנים
ולסוכנויות הביטוח בישראל.
אך המלצות הרגולטור למניעת אירוע או הקטנת
הסיכון להתרחשותו ,אינן בהכרח מבטיחות מוכנות
לאירוע.
המפתח לצליחת משבר סייבר ללא נזק או עם נזק
מינימלי טמון בהיערכות נכונה .היערכות משמעה
מוכנות ותרגול .זו גם התפיסה הלאומית בסייבר
להיערכות והתמודדות עם מצבי משבר – תפיסה
המבוטאת בפרסומים והמלצות של מערך
הסייבר הלאומי ,המיועדים למרחב הסייבר
הציבורי ,או ,כפי שהובא בתקציר המנהלים
של המערך למסמך התפיסה הלאומית:
"העלייה ביכולות התוקפים ובמאמציהם במרחב
הסייבר ,בד בבד עם התלות הגוברת במערכות
מחשוב ,מגדילות מאוד את הסבירות להתרחשות
משבר סייבר רחב ומתמשך ,בעל פוטנציאל נזק אדיר
לארגונים ,למגזרים עסקיים ואף למדינות .על מנת
להתמודד עם משבר סייבר ביעילות ,נדרש לבצע
היערכות מקדימה ,שתאפשר לנהל את המשבר
באופן שיקטין את נזקיו והשלכותיו ויקצר את
משכו .לפיכך ,במסגרת פעולותיו לבניית עמידות
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וחוסן לאומי בסייבר ,מערך הסייבר הלאומי מקדם
את נושא ההיערכות בסייבר למצבי משבר .מרכיב
מהותי בהיערכות זו הוא 'התפיסה הלאומית בסייבר
להיערכות ולניהול מצבי משבר'״.
היטיב לתאר את המצב ראש מערך הסייבר
כשבריאיון ל"ידיעות אחרונות" מתאריך 14.1.22
אמר:
"מאז  24באפריל  ,2020היום שבו טהרן תקפה
משאבות מים ברחבי ישראל ,אנחנו במצב מלחמה.
וזה שאתם לא שומעים כדורים שורקים מעל הראש,
ממש לא אומר שאין נפגעים".
על מנת להיערך למלחמה הזו ,שעלולה בכל רגע
לפלוש לארגון שאותו אתם מנהלים ולהשפיע ישירות
על המידע שנאסף ונשמר ואשר עליו אתם אחראים,
אין מנוס מלהכין תכנית הגנה .בתכנית זו נעוץ
המפתח לצליחת אירוע סייבר בטר"ש או צל"ש.

התרחישים ידועים .חובת ההנהלה
להיערך בהתאם
משבר סייבר פוגע טכנולוגית ויוצר הפרעה עסקית
היקפית ניכרת שממשיכה לייצר גלי הדף גם לאחר
סיומו של המשבר .היערכות נכונה היא בין היתר
תכנית טובה שתעסוק בשילוב יכולות ידניות ,כל
עוד המכונה הטכנולוגית מושבתת ,לצד התמודדות
תקשורתית נכונה ,הן פנים ארגונית ,הן כלפי חוץ -
ללקוחות ,שותפים עסקיים ותקשורת.
מנכ"ל שמשוחח עם התקשורת בעיצומו של משבר
סייבר ואומר דברים לא נכונים ,עלול לגרום לטעות
עסקית שבתום המשבר יהיה קשר מאוד לתקן.
מקרה כזה הוא דוגמה לחוסר מוכנות.
עסק שאינו מתרגל תקופתית את בדיקת הגיבויים,
איכותם ומשך הורדתם ,פוגע במוכנות להמשכיות
עסקית בעת משבר ,ללא פגיעה בפריון.
ארגון שאינו ערוך עם רשימת טלפונים למומחים
שיסייעו לו להתמודד עם האירוע מבעוד מועד הוא
ארגון שאינו מוכן לתקיפת סייבר.
הנהלה שלא תרגלה אירוע 'על יבש' ,לרבות תרגול
תכנית ההמשכיות עצמה ,תמצא את עצמה ללא
כלים ניהוליים נאותים לצלוח משבר ללא נזקים
ישירים ועקיפים.
תכנית המשכיות עסקית טובה תכלול ניהול של
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תהליכים בעת משבר בכל אחת מהגזרות בארגון:
כוח אדם ,משפטי ,טכנולוגי ,יח"צ ומוניטין,
שרשרת אספקה ,נהלים ,תרגולים ,תרחישי
סיכון ,ממצאים ומשימות.
גל מתקפות מתוחכמות אך לא מאוד מורכבות
מבחינת טכנולוגית שטף אותנו בשנתיים
האחרונות .ואף שהמתקפות לא היו מתוחכמות
במיוחד ,הן גרמו נזק אדיר והציגו כישלון בניהול
המשבר .מדוע? כי היה צריך ואפשר להיערך
אחרת .היערכות נכונה הייתה מציגה תוצאה
שונה בתכלית.
בית חולים הלל יפה לדוגמה ,הוא יעד מועדף
לתקיפות ,בדיוק כמו כל בית חולים אחר בארץ
או בעולם .הוא יעד מועדף מכיוון שמערכות של
בית חולים כוללות עשרות ישומונים המאפשרים
תקיפה קלילה שתשאיר אחריה נזק גדול .כאשר
התוקף מצפין את הנתונים ומשבש אותם ,בית
החולים ניצב בפני מצב שבו כל התהליכים
הרפואיים נעצרים ועוברים להתנהל בנייר
ועיפרון .מד"א מפסיקה לפנות חולים ,התקשורת
מעצימה את האירוע ובית החולים הושבת למשך
חודשיים ,שבהן תועדו הפעולות בקלסרים.
האם היה אפשר להיערך אחרת? ודאי שכן,
ולא רק בהקשר הטכנולוגי ,שמשמעו בעיקר
ביצוע גיבויים באמצעות גורמים חיצוניים שאי
אפשר לשבשם או לזהמם .אך החשוב יותר הוא
היערכות בפן הניהולי .היכולת לתפקד מבלי
לשבש תהליכים בארגון באמצעות נייר ועיפרון.
ושוב ,בתי חולים רבים מותקפים כל העת ,אך
צולחים את האירוע ללא פגיעות חמורות כי
הם נערכו כנדרש לתרחישי סיכון מעבר לסיכון
הטכנולוגי המובהק.
מבית החולים כמשל נחזור בחזרה לענף הביטוח:
האם אתם ערוכים למתן שירות סדיר באמצעות
נייר ועיפרון או טופס הצעה ,כאשר מכונת
הטכנולוגיה כולה מושבתת?
המפתח הוא בהיערכות להמשכיות עסקית,
ובתכנית שתכלול את רשימת איומי הייחוס
לארגון שאותו אתם מנהלים ,היערכות
טכנולוגית ,היערכות פרוצדורלית (כגון :צוות
מענה לתוקף ,צוות משפטי ,דוברות) והיערכות
לרציפות עסקית תוך כדי אירוע.
ואם הגעתם עד כאן ואתם עדיין סבורים
שמתקפת סייבר יכולה להסתיים בפירמוט
מחשבים והורדה מגיבויים ,כדאי לזכור שעל פי
הרגולציה ,התעלמות מאירוע ללא בדיקה אם
דלף מידע מהארגון מהווה עבירה על החוק -
וזהו סיכון נוסף שיש לנהל.
הכותבת מלווה חברות וארגונים במגזר
הפיננסי ,בהטמעת תהליכי הגנה על המידע -
 as a Service DPOושותפה עם משרד עו"ד
קן-דרור הראל ושות'  -בתחום הגנת המידע

למקצוענים בביטוח
שומר אותך
מעודכן ומקצועי
בכל מקום ובכל זמן

מוסיפים לך ערך
ניוזלטר יומי

עדיף עכשיו

מרכז את אירועי היום

שירות מבזקים בנושאים
ותחומים על פי בחירה

שבועון עדיף
מרחיב ומעמיק נושאים
אשר על סדר היום

הנחות והטבות
על כל מוצרי עדיף

מרכז מומחים
משיבים

איתור מידע
מקצועי

מומחים עונים על שאלות
מקצועיות שלכם

דוחות ,חוזרים והנחיות,
פסקי דין ועוד...

עדיף TV
מתחם תוכן המרכז
שידורי לייב ,תכני וידאו
ופודקאסטים

עדיף
בWhatsApp-
בWhatsApp-
קבלת מידע מקצועי ועדכונים
חשובים בזמן אמת

גישה לפורטל עדיף

לפרטים נוספים 03-9076000
info@anet.co.il
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חשוב לדעת
אופיר חצבני

מיקור חוץ כדרך ליצירת
ערוצי הכנסה נוספים

בשנים האחרונות חל שינוי באופי עבודת סוכן הביטוח; הדגש
עובר לגיוס לקוחות חדשים ומכירות ,בעוד עבודת ניירת וטיפול
בתביעות יוצאים לגופים חיצוניים
ובכן ,כולם עברו לעבוד מרחוק .זהו מזנק
(טריגר) נוסף להעברת הפעילות למיקור
חוץ בלי לוותר על חוויית השירות ללקוח .יש
שיגידו שהמגיפה הפכה סדרי עולם ,פגעה
אנושות במשק .אך ישנם אלה שהחלו בצל
המגיפה דווקא להתייעל ולחשב את תצורת
העבודה שלהם מחדש .בכל תחום אנו רואים
שינויים  -בין אם אלה עובדי הייטק שעברו
לעבוד מהבית ויצרו מבנה מערכתי חדש,
בין אם אלה מחלקות שלמות של שירות
לקוחות ,תמיכה ומכירות  -כולם עברו
לעבוד מהבית.
השינויים והמגמות שיצר משבר הקורונה לא
פסחו גם על סוכני ביטוח ,וגם הם החלו דווקא
בתקופה זו לייעל תהליכים כמו במרבית
המקצועות במשק .אין ספק שקיימת פגיעה
מסוימת ברווחיותם של סוכני הביטוח והמצב
מאלץ אותם (בין אם ירצו ובין אם לא) לייעל
תהליכי עבודה במשרד ולנהל נכון יותר את
זמנם ,קרי :מיקוד רב יותר בגיוס לקוחות
חדשים והעמקת פעילות קיימת ופיתוח עסקי
ויצירת שיתופי פעולה ופחות התעסקות בפן
התפעולי ,המהווה הוצאה נטו.

הדילמה של תביעות צד ג'
אין זה סוד שתביעות צד ג' הן 'עקב האכילס'
של סוכני ביטוח .מדובר בתחום פעילות אשר
מצריך תשומות ומשאבים רבים ,התמחות
ספציפית ובעלי מקצוע שיודעים 'לתקתק'
עניינים .אך בכך אין די .נדרשת גם תקשורת
יעילה מול מספר רב של חברות ביטוח
או ,גרוע יותר ,מול חברות ליסינג ,חברות
השכרה או חברות ביטוח של ציוד כבד
וחברות ההיסעים השונות .ברוב המקרים
מדובר במשימה מורכבת ומאתגרת למדי,
בשיעורי הצלחה נמוכים ועתירי משאבים
בדרך.
מעבר לאנרגיות והמשאבים המבוזבזים ,יש
לזכור שבמרבית המקרים לא גובים מהלקוח
כל תשלום בגין השירות ובכך למעשה הופך
התחום ללא רווחי בעליל מצד אחד ,אך כזה
הדורש מתן שירות מצדנו מצד שני.
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ברורים .זאת ,כדי לשלוט במספר תביעות
יחדיו ולנהל אותן בצורה יעילה ,תוך-כדי
חיסכון בזמן ומשאבים .מומלץ לבנות את
השיטה יחד עם מסלקי התביעות ,תוך-כדי
התחשבות במקרים קודמים והפקת לקחים.
כמו-כן ,במהלך בניית שיטת העבודה מומלץ
לייצר מערך הסדרים יעיל וזמין מול חברות
ביטוח ,חברות הליסינג והשכרה וחברות
היסעים בפרט.

כוח אדם איכותי

הפתרון :עוברים למערכות
ניהול מתקדמות
הכנסת מערכת לניהול תביעות היא דבר חכם,
כיוון שכך אפשר לחסוך זמן יקר ומשאבים.
המערכת מאפשרת לתעד את כלל התהליך,
השיחות והמסמכים השונים של התביעה .כמו
כן ,מערכות אלה שומרות את המידע לשעת
הצורך.
המערכת מאפשרת לנהל באופן אופטימלי
תורי עבודה ,לתת תיעדוף נכון למשימות וכן
לייצר בקרות ותזכורות שונות.
הרווח ממערכות אלה הוא זמן סילוק תביעה
נמוך בממוצע מהרגיל ,ובניהול נכון גם אחוז
חזרה לפוליסה נמוך .נתון זה מאפשר לשמור
על רווחיות תיק הסוכן ולדאוג בו זמנית גם
לאינטרס המבוטח.

יצירת תהליכי שליטה ובקרה
משתנה חשוב הוא יצירת שיטת עבודה
מסודרת המכילה הגדרת שלבי עבודה

גורם חיוני נוסף הוא שימור מסלקי תביעות
מקצועיים העובדים בסוכנות ,לצד גיוס
מסלקים אשר יודעים לבחון את תמונת מצב
התיק ולקבל החלטה נכונה בהתאם לנסיבות,
תוך-כדי יכולת ניהול מו"מ עם חברות
הביטוח .פעמים רבות יש צורך להניע לפעולה
חלק מהעוסקים במלאכה במטרה לסגור
תיקים ,לקדם אותם ובעיקר להבהיר לכל צד
את "הסיכוי או הסיכון" שלו.
צוות של מסלקים איכותי יתרום לשמירה על
רווחיות התיק במשרד ויגרום לצמצום היקף
האירועים שיחזרו כתביעה לפוליסה.

מיקור חוץ לצד שמירה
על רמת שירות גבוהה
אפשרות נוספת שהפכה למגמה שכיחה
בתחום היא הוצאת הטיפול בתביעות צד ג'
למיקור חוץ ובכך אפשר לצמצם את עומס
המשימות במשרד ,לחסוך בזמן ,במשאבים
ובעבודה סיזיפית .סוכני ביטוח מבינים כיום
היטב שהוצאת הטיפול בתביעות צד ג' לגוף
מקצועי מאפשרת לסוכן לקבל שליטה ובקרה
על ההתנהלות ,ומנגד הלקוח מקבל שירות
מעולה תוך-כדי שקיפות מלאה .כך הסוכן
יוכל לפנות את הזמן ולהשקיע בגיוס לקוחות
חדשים ופיתוח עסקי במטרה להגדיל את
הכנסות ורווחיות המשרד.
הכותב הוא סמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקי
בד"ר פח וצבע  -רשת מוסכים מומחים

שוק הביטוח בישראל הולך ונהיה מאתגר יותר עבור חברות
שצורכות ביטוחים עסקיים ,חברות יזמיות ,חברות קבלניות וכן
ביטוחי דירקטורים שהפכו לסיוט בכל חידוש ביטוח מסוג זה.

המשימה שלנו:
להכשיר את הדור הבא של סוכני הביטוח לאתגרים ולמציאות המשתנה.
להפוך אותם למקצוענים ומקצועיים שיודעים לתת שירות שנמדד בזמן אמת.

 100הנרשמים הראשונים בלינק מטה
יקבלו מתנה בשווי של  ₪ 2,000ללא עלות.
לקבלת הקורס במייל לחצו כאן

תוכן שיווקי
מאת סוכנות הביטוח קופר נינוה

למדנו לקחת מה שאנחנו צריכים,
לא את מה שאנחנו יכולים
החברה ועובדיה מכירים בעובדה שיושרה לא פעם הופכת לאכזרית וקשיחה ,אבל מבחינתם כל כתם
שווה הם מבינים שאין קיצור דרך לשום מקום שרוצים להגיע אליו ,והם מבינים שנקודת החיבור
ללקוח באה רק מאמון קופר נינוה מבינה ויודעת שחלק מתפיסת האמון היא היכולת להקשיב
בשנה האחרונה סוכנות הביטוח קופר נינוה
מורשית לוידס בישראל ובעלת סמכות חיתום
בשם מבטחי לוידס ,עסוקה בברור ובניתוח
השוק ,בהתנהלותו החדשה ובהרגלי הצריכה
החדשים שהתפתחו במהלך השנתיים
האחרונות אצל הלקוח בגלל הקורנה.
כמה פעמים לפני שפרצה האפידמיה
הסתכלנו בכותרות העיתונים או במסכי
החדשות וחלפה לנו בראש המחשבה שהעולם
משתגע? אפליקציות ובוטים מחליפים אנשים.
תנועות דיגיטליות מחליפות את פקידי הבנק.
מטבעות עם שמות מוזרים מטפסים לגבהים
וצונחים למעמקים .אמזון ואיביי מחליפות את
הקניונים .גוגל מדיחה את האנציקלופדיה,
את המילון ואת המצפן .פייסבוק מחליפה את
החברים .וואטסאפ מחליף את הדיבורים.

אכן העולם משתגע אבל
התמהיל השתנה
משהו בלב הפועם של העולם פועם אחרת.
האנליסטים של סוכנות קופר נינוה מצאו
שמעל האדמה אנשים לוקחים היום את
מה שהם צריכים ,לא את מה שהם יכולים.
הקהל הישראלי פיתח הרגלי צריכה
חדשים .הוא למד לקנות באונליין .הוא
הפך לפחות חשדן לקניות באונליין .הקהל
הפך לפחות בזבזני .ההתמודדות עם חוסר
הידע טלטלה אותו .השוק הפך ליותר שקט
ולפחות צווחני .אנשים מכל השכבות למדו
לחיות בבית .אנשים מחשבים את הקניות
שלהם .אנשים מסתפקים במה שהם
יכולים.

בתוך הסביבה הביטוחית חיה ונושמת תחרות
לחיים ולמוות .תחרות מולידה הרבה פחדים
ומייצרת כלי הגנה מניפולטיביים .בשנתיים
האחרונה סוכנות הביטוח קופר נינוה מורשית
לוידס בישראל ובעלת סמכות חיתום בשם
מבטחי לוידס ,הפכה את סביבת העבודה שלה
למקום מרוצף ובטוח.

החברה מבטיחה קודם וראשון
First of all . integrity

החברה ועובדיה מכירים בעובדה שיושרה לא
פעם הופכת לאכזרית וקשיחה אבל מבחינתם
כל כתם שווה.
הם מבינים שאין קיצור דרך לשום מקום
שרוצים להגיע אליו ,והם מבינים שנקודת
החיבור ללקוח באה רק מאמון.
קופר נינוה מבינה ויודעת שחלק מתפיסת
האמון היא היכולת להקשיב.
הלקוח מקבל את כל הזמן שהוא צריך כדי
להסביר מה הוא מבקש ולמה הוא מצפה
ובאיזה אופן נוח לו לעבוד.
כשעובד של קופר נינוה יושב עם לקוח,
הוא מאפשר לו לקחת את הזמן לבחון את
הדברים ,לבחון יוזמות ,לבחון ההתנהלויות,
לבחון תנועה.

הלקוח לא תמיד צודק
בכותרת שרשומה בתחילת כל יום עבודה על
לוח הברית של קופר נינוה הלקוח לא תמיד
צודק אבל הוא יקבל את כל הזמן שבעולם
להגיד ולפרט מה הוא מבקש ומה הוא רוצה
ולמה הוא מצפה .עובדי החברה יקשיבו ברוב
קשב מה הוא רוצה ויתנו לו בדיוק את מה
שהוא צריך באופן הכי מקצועי ,הכי מדויק
והכי אחראי.
מנהליה ועובדיה של קופר נינוה מבינים
שהקשר וההתנהלות הפכו היום ליותר
אישיים ,לפחות רועשים ,ליותר אינטימיים.
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פשוט לנהל את תביעות הרכב

ההגה בידיים שלך

ת
ב
י
ע
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ת
ה
ר
כ
ב
בידיים שלנו

חווית שירות
משופרת
בלוחות זמנים
מהירים

חיסכון
לסוכן

בהפעלת מערך
ניהול התביעות

כל סוגי
התביעות
חובה ,צד ג'
ומקיף

פריסה
ארצית
מוסכים
עצמאים

לפרטים נוספים >

מערכת
מתקדמת

לקליטת תביעות 24/7
ומעקב שלבי התביעה

רכב
חלופי

מפתח תמורת
מפתח

עו"ד עדי בן אברהם

תאונות בכלי רכב שכורים וחבות
חברות ההשכרה כלפי צד שלישי
ביה"מ העליון קבע כי גם אם שוכר כלי רכב עזב את הארץ לאחר תאונה,
אין הדבר פוטר את חברת ההשכרה מאחריותה לשלם את עלות הנזקים
שנגרמו לצד שלישי
בית המשפט העליון בהרכב של  3שופטים דן בסוגיה:
האם אפשר לחייב חברות להשכרת רכב בפיצוי בגין
נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי באמצעות הרכב המושכר
בשעה ששוכר הרכב חזר כבר לארצו ואי אפשר לאתרו?
במקביל ביה"מ קובע הלכות בדבר אופן האחריות של
חברות ההשכרה בתביעות צד שלישי.

התשתית העובדתית
בתאונה שארעה בין רכב שכור בבעלות חברת השכרה
לבין נהג פרטי ,נפגעה מכוניתו של הנהג הפרטי ונגרמו לו

נזקים בגובה של  6,116שקלים .במהלך הגשת התביעה
בבית משפט השלום התברר לתובע כי נהג הרכב השכור,
תייר ,עזב את הארץ ולכן נותרה התביעה רק נגד חברת
השכרת הרכב.
חברת ההשכרה טענה כי היא איננה אחראית
להתנהלות הנהג (השוכר) ,אך בית המשפט דחה
את טענותיה השונות והבהיר כי יש לראות בחברות
השכרת הרכב כמבטחות הן של כלי הרכב עצמם ,הן
של הנהגים המשתמשים בהם בביטוח אחריות כלפי
צדדים שלישיים ,ככל שלא רכשו ביטוח מחברת ביטוח
חיצונית .במקרה זה אמנם היה ביטוח חיצוני ,אולם סך

מצב א' – חברת ההשכרה מבטחת את רכביה באמצעות חברת ביטוח חיצונית ,השוכר לא ויתר על הרכיב הביטוחי

התרחשה תאונה

צד ג' מגיש תביעה

גובה הנזק עולה על דמי
ההשתתפות העצמית של
חברת ההשכרה כפי שנקבעו
בפוליסת הביטוח

גובה הנזק נמוך/שווה לדמי
ההשתתפות העצמית של
חברת ההשכרה אך גבוה מדמי
ההשתתפות העצמית של השוכר

גובה הנזק נמוך/שווה לדמי
ההשתתפות העצמית של השוכר

חברת הביטוח תשא
במלוא הנזק לצד ג'
מצב של ביטוח עצמי  -חברת
ההשכרה תשא במלוא הנזק לצד ג'
חברת ההשכרה משלמת לחברת
הביטוח את דמי ההשתתפות
העצמית בהתאם לפוליסת הביטוח
חברת ההשכרה תגבה את דמי
ההשתתפות העצמית מהשוכר
בהתאם לחוזה השכירות
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חברת ההשכרה תגבה את דמי
ההשתתפות העצמית מהשוכר
בהתאם לחוזה השכירות

השוכר ישא במלוא
הנזק לצד ג'

הזווית המשפטית

מצב ב' – חברת ההשכרה מבטחת בעצמה את הרכבים ,השוכר לא ויתר על הרכיב הביטוחי

התרחשה תאונה

גובה הנזק עולה על דמי
ההשתתפות העצמית של השוכר

גובה הנזק נמוך/שווה לדמי ההשתתפות
העצמית של השוכר

חברת ההשכרה משלמת
את מלוא הנזק לצד ג'

חברת ההשכרה תגבה את דמי ההשתתפות
העצמית מהשוכר בהתאם לחוזה השכירות

ההשתתפות העצמית עמד על  7,000שקלים ולכן לא היה
מקום להפעיל את הפוליסה באמצעות החברת השכרה.
עוד ציין בית משפט השלום כי בהתאם לנוהל המפקח
הארצי על התעבורה ,חברות השכרת רכב נדרשות
לפעול לבטח את כלי הרכב שלהן בביטוח אחריות.
ערעור חברת ההשכרה לבית המשפט המחוזי נדחה ועל
פסק-הדין של בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות
ערעור לביה"מ העליון.
בית המשפט העליון ביקש וקיבל את עמדת היועץ
המשפטי לממשלה ,אשר התבקש להתייחס לנוהל
המפקח ולהביע את דעתו מי אמור לשאת בתשלום דמי
ההשתתפות העצמית לפי החלופות הקיימות בנוהל
ביחס לחברות ההשכרה לטווח קצר (ולא ביחס לחברות
הליסינג ,שם הנהג נוהג ברכב כמנהג בעלים ונושא
במרבית האחריות לשימוש ברכב ותחזוקתו).
היועמ"ש הבהיר כי יש למנוע מצב שבו נהגים ,אשר
רכושם ניזוק עקב מעורבות בתאונה עם רכב בבעלות
חברת השכרה ,מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה.
על חברות ההשכרה לבטח את כלי-הרכב או לנהוג
כמבטחות ולשפות את הצד השלישי אשר נפגע מכלי-
רכב מושכר השייך לחברת ההשכרה ,בעיקר כאשר לא
מעט משוכרי הרכב הם נהגים אשר אינם מתגוררים
בישראל.
נוהל המפקח הארצי על התעבורה מציע שתי חלופות
לבחירת חברות ההשכרה:
 .1ביטוח כלי-הרכב המושכרים בחברת ביטוח חיצונית.
 .2התחייבות לדאוג לפיצוי צד שלישי כמבטח על פי
הוראות חוקי הביטוח ,ולהעביר למשרד התחבורה כתב
התחייבות בנדון.
לפעול כמבטחות משמעו ליטול על עצמן התחייבות

השוכר יישא במלוא הנזק לצד ג'

לכיסוי נזקים לרכוש צד ג'.
היועמ"ש הבהיר בעמדתו כי תכליתן של שתי החלופות
בנוהל היא להקל על חברות ההשכרה מבחינה כלכלית,
וכן להשוות בין מצבו של ניזוק שנפגע מכלי-רכב שכור
המבוטח בביטוח צד ג' ,לבין מצבו של ניזוק שנפגע
מכלי-רכב שכור שלא בּוטח כאמור.
לשיטת היועמ"ש ,לצד שלישי הניזוק ישנה זכות לפנות
בדרישה הן מול שוכר כלי-הרכב ,הן מול חברת ההשכרה
על פי פקודת הנזיקין וחוק חוזה הביטוח.
היועמ"ש מוסיף כי קיימת הגבלה של סכום דמי
ההשתתפות העצמית שאפשר לגבות מציבור השוכרים
על מנת שלא לרוקן את אחריות חברות ההשכרה מתוכן.
אמנם ,שוכר יכול להחליט לוותר על ביטוח מקיף ונזקי
צד שלישי ,אך הדבר לא סותר את העובדה כי צד שלישי
יכול לתבוע את חברת ההשכרה ,אשר מצידה תוכל
לגבות את מלוא נזקיה משוכר רכב זה.
לאחר ששמע את טענות הצדדים וכן את הגורמים אשר
הצטרפו לדיון כ"ידיד בית המשפט" קבע בית המשפט כי
יש לדחות את הערעור .עם זאת ציינו השופטים כי לאור
הפסיקה ,שאינה אחידה בעניין ,יש לקבוע הלכה בעניין
חברות ההשכרה.
בית המשפט מדגיש כי המחוקק הסמיך את המפקח
הארצי על התעבורה לקבוע מהו הביטוח הנדרש
מחברות ההשכרה והדבר הוסדר במסגרת הנוהל
שפרסם המפקח ואשר תכליתו היא לדאוג כי חברות
ההשכרה יבטחו נזקי רכוש צד שלישי שנפגעו מכלי-
הרכב שהן משכירות .חברות ההשכרה יודעות את זהות
הנוהגים בכלי הרכב שלהן ויש להן יכולת לפעול מולם
ככל שהנהג השוכר נעלם ולכן התכלית בהטלת החובה
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הזווית המשפטית
עו"ד עדי בן אברהם
מצב ג' – השוכר ויתר על ביטוח רכוש צד ג'
שוכר ויתר על ביטוח רכוש צד ג'
בחוזה ההשכרה

התרחשה תאונה

חברת ההשכרה מבטחת באמצעות חברת
ביטוח חיצונית (החלופה הראשונה לנוהל)

חברת ההשכרה מבטחת בעצמה
(החלופה השנייה לנוהל) או שנגרם נזק
הנמוך מדמי ההשתתפות העצמית שנקבעו
בפוליסת הביטוח

צד ג' מגיש תביעה
צד ג' מגיש תביעה
נזק גבוה מדמי ההשתתפות שנקבעו
בפוליסת הביטוח  -חברת הביטוח משלמת
לצד ג' את מלוא הנזק
חברת ההשכרה משלמת לחברת הביטוח
את דמי ההשתתפות העצמית בהתאם
לפוליסת הביטוח

חברת ההשכרה דורשת שיפוי
מהשוכר בגין הנזק

על פי הנוהל היא תכלית ראויה.

התייחסות להשתתפות עצמית
על פי הדין ,חברת ביטוח המשלמת לצד שלישי
על נזקיו לא תנכה את סכום ההשתתפות העצמית
מהתשלום לצד שלישי ותפעל לגביית ההשתתפות
העצמית הקבועה מהמבוטח שלה.
נוסף על כך ,אם הסכום נמוך מסכום ההשתתפות
העצמית ,הנהג הפוגע ישלם בעצמו .עם זאת ,בנוהל
נאמר כי השוכר רשאי לוותר על ביטוח צד שלישי אך
אין בכך כדי להשפיע על חובתה של חברת ההשכרה
לשלם לצד שלישי על נזקיו.
לצד זאת מדגיש בית המשפט כי אף אם רואים בחברת
ההשכרה כמעין מבטחת ,הדבר עדיין לא הופך אותה
לחברת ביטוח במשמעות החוק ביחס למשמעויות
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חברת ההשכרה משלמת לצד ג' את
מלוא גובה הנזק

חברת ההשכרה דורשת שיפוי
מהשוכר בגין מלוא גובה הנזק

הרגולטוריות בכל הנוגע לכלל החובות המוטלות על
חברות ביטוח ,אלא רק ביחס להתחייבות בנוגע לנזקי
רכוש צד שלישי בלבד.
בית המשפט מדגיש כי אי שיתוף פעולה של השוכר
(התייר) ,אשר חוזר לרוב לארצו זמן קצר לאחר
השימוש בכלי-הרכב ,אין בו כדי לפטור את חברת
ההשכרה מחבותה כלפי הצד השלישי.
משכך ,בית המשפט פוסק כי כיוון שהיקף הנזק
הוא מתחת לסף ההשתתפות העצמית של חברת
ההשכרה ,יש לראות בחברת ההשכרה כמעין מבטחת
כלפי הצד השלישי ועליה לשלם לו את נזקיו .במקביל,
היא רשאית לפנות לשוכר כלי-הרכב בשיבוב,
במגבלת תקרת ההשתתפות העצמית המותרת.
הכותב הוא הבעלים של עדי בן אברהם ,משרד
עו"ד ומתמחה בתביעות ביטוח

עו"ד שלומי הדר

פגאסוס  -וריאנט חולף או סימן
למחלה ממארת?
בעוד אנו מזועזעים משימוש ברוגלות מתוחכמות לשאיבת מידע אישי
מאזרחים ,נוח לנו להתעלם משלל ישומונים בעלי יכולות דומות שאותם
הורדנו לטלפונים שלנו מרצון
דמויות ואירועים מהמיתולוגיה היוונית פוגשים
אותנו בעולמות הסייבר כאילו מבקשים לדמות את
עולמות הסייבר לעניין שמעל הטבע .פגאסוס הוא
אותו סוס עם כנפיים; הסוס הטרויאני הוא זה שחדר
בעורמה לטרויה .ובאורח פלא ,בשנים האחרונות
"זכו" שניהם לתחקירים עיתונאיים ושיח ציבורי
ער .הנושא האחרון שעלה לסדר היום הציבורי
והתקשורתי ,בעקבות חשיפת עיתון 'כלכליסט',
עוסק בשימושה של משטרת ישראל בתוכנות
סייבר התקפיות (רוגלות) ,שנועדו במקור לשמש
כלי לטיפול באיומי טרור ,נגד אזרחי המדינה וללא
ההרשאות המשפטיות הנחוצות (לכאורה).
בין אם ממצאי הפרשה יחשפו שימוש נרחב בתכנות
סייבר לצורך התחקות אחר אזרחים ובין אם לא -
עולה השאלה אם מדובר בפגיעה נקודתית בזכות
לפרטיות ,או ,שמא ,החשיפה האחרונה מהווה סממן
בודד להידרדרות רחבה יותר במצבה של הזכות
לפרטיות.
יש שיאמרו כי הסוסים ברחו מהאורווה וכל ניסיון
לשלוט בזכות הפרטיות ולמנוע פגיעה בה לא יצלח.
לעומתם ,ישנם עדיין אלו שדבקים בעמדה ולפיה
ככל שנקל ראש בעניין ,יהיו גופי הממסד והגופים
המוסדיים אלו שייפגעו מכך בשל אובדן
שליטה מוחלט ומעבר הכוח מהממסד
לתאגידי הענק שחולשים על מידע פרטי.
כך או אחרת ,מנקודת המבט של העוסקים
בדיני הביטוח ,יש מקום לתת את הדעת
להתפתחויות הטכנולוגיות ולשוק המודרני
כדי להיטיב להפנים ולהבין לאן פנינו.
זה מכבר שמאגרי מידע עצומים המכילים
מידע רגיש ,שירותים מבוססי לקוח (client
 ,)based servicesשירותים מבוססי
מיקום ,גיל ,מגדר ,תחומי עניין וכד' משנים את
טיב היחסים בין צרכנים לחברות וממשלות
המספקות שירותים מגוונים .די להעיף מבט
בהתעצמותן של חברות כמו אלפבית (בעליה
של מנוע החיפוש הפופולורי 'גוגל') ,פייסבוק
(שהיא גם בעליה של תוכנת הממסרים המיידים
'ואטסאפ' והרשת החברתית 'אינסטגרם')
ואמזון על מנת להפנים את החשיבות של אגירה,
ניהול וניוד יעיל של מידע בעידן הנוכחי.
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הגנת הפרטיות  -אתגר בינלאומי
האתגר הניצב בפני המחוקק ורשויות האכיפה
והאסדרה הוא משמעותי ואנו רואים כי ממשלות
העולם כולו נענות לאתגר ומנסות לשנות ולהתאים
את חוקי הפרטיות שלהן לאתגרים החדשים .בגדרם
של שינויים אלו אנו רואים חוקים המחילים אכיפה
פלילית ומנהלית מוגברת על החורגים מהכללים
החדשים ומאבקים בין מדינתיים (ראו המאבק
בין ארה"ב לסין בנושא המגבלות על ענקיות
הטכנולוגיה זו בתחומה של זו) ובין חברות לבין עצמן
(ראו המאבק בין פייסבוק לאפל בעניין חובת ידוע
הלקוחות הדווקנית שמטילה השנייה על הראשונה
במסגרת חנות הישומונים שלה).
בישראל הגנת הפרטיות מתבססת על החוק להגנת
הפרטיות ,תשמ"א  ,1981שנחקק לפני  41שנים.
החוק הוא ארכאי ,נותן משקל רב להסכמה ,לא
מתחשב בפערי כוחות ואינו כולל אמצעים לחזק את
שליטתו של מושא המידע במידע הרגיש על אודותיו.
עניין זה זוכה לטיפולם של שני גופים ממשלתיים:
הראשון הוא 'מערך הסייבר הלאומי' והשני הוא
הרשות להגנת הפרטיות (שהיא יחידה במשרד
המשפטים).
'מערך הסייבר הלאומי' הוקם בפברואר  2015והכיל
את 'מטה הסייבר הלאומי' ואת 'הרשות הלאומית
להגנת הסייבר' .בסוף  ,2017בכפוף להחלטת ממשלה
 ,3270אוחדו המטה והרשות לכדי יחידת הסמך
'מערך הסייבר הלאומי' .הבסיס המשפטי למערך
האמור שאוב מהתוספת החמישית לחוק להסדרת
הביטחון בגופים ציבוריים ,תשנ"ח .1998-יעוד המטה,
לפי החלטת הממשלה המכוננת אותו ,הוא" :גוף
מטה לראש הממשלה ,לממשלה ולוועדותיה ,אשר
ממליץ על מדיניות לאומית ומקדם את ישומה בתחום
הקיברנטי ,בכפוף לכל דין והחלטות ממשלה".
הרשות להגנת הפרטיות ,לעומת זאת ,עוסקת בזכות
לפרטיות ,ניהול והגנה על מאגרי מידע ובשנים
האחרונות גם לנושא אבטחת המידע .סוגיה זו היא
נחלת כל העוסקים בענף הביטוח שמחזיקים או
מנהלים מידע שהוא בבחינת מידע רגיש על אודות
מבוטחים.
הנטייה המשפטית היא להחיל ולאמץ חקיקה
מתקדמת שבסיסה בקובץ חקיקה עדכני פרי האיחוד

הזווית המשפטית

האירופי ( .)GDPRבתקנות ה GDPR-שונה
מעמדה של הסכמה כך שתקנות אוסרות כעת
על התניה של קבלת טובין או שירות בהסכמה
של נושא מידע לעיבוד מידע רגיש עליו.

מאבק למען הזכות לפרטיות
מחייב חקיקה לצד חינוך ואכיפה
הוראות הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מספר
 )14שואפות לייבא לארץ את הסטנדרט המחמיר
של התקנות האירופאיות .בכללן ,התקנות
והצעת החוק קוראות להטמיע מנגנונים לשמירת
הפרטיות כחלק מהתכנון הבסיסי של המוצר
או השירותים ולא כתוסף; לעשות כן תוך-כדי
שמירה מלאה על פונקציונליות המוצר; להגדיר
את שמירת הפרטיות כברירת המחדל בארגונים;
לשמור על רמת אבטחה גבוהה מקצה לקצה;
לייצר מנגנונים שקופים לצורך יצירת אמינות
ולכבד את מכלול האינטרסים של המשתמש.
ואולם ,הצלחת המשימה להחזיר את הזכות
לפרטיות למקום מרכזי במציאות היומיומית
מחייבת חינוך ואכיפה משמעותית תוך-כדי
הנהגת נורמות ברורות ,כשלבתי המשפט יש
תפקיד חשוב לא פחות מהמחוקק ביצירתן.
כך יש לבחון לעומק את מידת החוקיות של
תקנונים שמאפשרים לבעלי ישומונים לחדור
למכשירים ,להאזין ולשאוב כמעט כל מידע
שמצוי על מכשיר הסלולר ובאין מפריע .אמנם,
לרוב נדרש אישורו של המשתמש הפרטי,
אולם זאת מבלי שמוצגת בפניו שורת ההוראות
שמאפשרת ביצוע פעולות שאינן פחותות
בעוצמתן מהיכולות של תוכנת פגאסוס .נדרשת
אם כן חקיקה/הלכה צרכנית היוצרת סטנדרט
אחיד והמגנה על הצרכנים מן הצד האחד,
ומאפשרת לקהילה העסקית להגיע לוודאות
סבירה לגבי הסטנדרט המצופה מהם מן הצד
השני.
הנה כי כן ,לא צריך פרשיות כמו פגאסוס או סוס
טרויאני כדי להציף את החשש לפרטיותנו שכן
די אם כל אחד יבחן את התקנונים בישומונים
שהוריד (לרוב בחינם) למכשיר הטלפון החכם
שלו כדי להבין שגורמים לא מוכרים לנו בולשים
ועוקבים (פוטנציאלית) אחרינו וזאת לכאורה עם
קבלת הסכמתנו לכך בסימון "."V
מכאן אך מתבקש כי סוגיית הפרטיות בישראל
ואבטחת המידע ייבחנו ויטופלו בכלים מעודכנים
לימינו ,תוך-כדי הכרה בכך שכמעט כל אחד
מאתנו חשוף או חשף עצמו ואת המידע על
אודותיו בפני גורמים לא ידועים.

מדברים
אונליין
מערכת עדיף
מוסיפה לכם ערך
בסדרת הפקות תוכן

הכותב הוא עו"ד  -ג'ון גבע ,הדר ושות' וחבר
הוועדה להגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין
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הזווית המשפטית
עו"ד רועי גאליס

ריבית מיוחדת מכוח סעיף 28א' -
מתי ובאילו נסיבות

ביה"מ קבע מהן הנסיבות שבהן יש לחייב חברת ביטוח בריבית מיוחדת מכוח
סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח זאת במסגרת תביעה לתגמולי ביטוח מכוח
פוליסות שונות
ריבית מיוחדת

הפניקס חברה לביטוח ("המבטחת") ביטחה
את לקוחה בשלוש פוליסות ביטוח :הראשונה
 ביטוח חיים קבוצתי ,הכוללת גם כיסוי לנכותמתאונה ("פוליסה א'"); השנייה  -ביטוח
תאונות אישיות קבוצתי ,הכוללת כיסויים
לנכות צמיתה מתאונה ,אבדן כושר עבודה
והוצאות רפואיות עקב תאונה ("פוליסה
ב'"); והשלישית  -ביטוח להוצאות רפואיות
("פוליסה ג'").
ביום  27בדצמבר  2017חזר המבוטח מעבודתו
וכאשר עלה בגרם המדרגות החליק וספג
חבטה בראשו ("האירוע הראשון") .כתוצאה
מחבלה זו החל לסבול מבעיות נוירולוגיות
וקוגניטיביות .כמו כן ,ביום  29ביוני  2018היה
המבוטח מעורב בתאונת דרכים בזמן העבודה,
אשר כתוצאה ממנה נפגע בזרת ידו השמאלית
("האירוע השני").
המבוטח הגיש תביעה נגד המבטחת ולאחר
מחלוקות רבות ואי הסכמות ביחס לאירועים
והאחריות הביטוחית ,הצדדים הגיעו
להסכמות ולפיהן הסכימה המבטחת לשלם
את מלוא סכום התביעה וזאת לפנים משורת
הדין ומבלי להודות בטענות .אולם הצדדים
לא הגיעו להסכמה ביחס לרכיב הנטען לעניין
סעיף 28א' לחוק חוזה ביטוח ,התשמ"א -
"( 1981החוק")  -ריבית מיוחדת.

טענה לסיוט מתמשך
המבוטח טען כי המבטחת עיכבה במשך
למעלה מ 3-שנים בחוסר תום לב תגמולי
ביטוח בסך של כ 470,000-שקלים וזאת
ללא כל הסבר או סיבה ,כאשר רק ערב
דיון ההוכחות הסכימה לשלם את תגמולי
הביטוח וזאת ללא שחל כל שינוי עובדתי או
משפטי במצבו .כמו כן ,לטענתו ,המבטחת,
במקום לשלם את תגמולי הביטוח לאור
התביעה שהגיש ,בחרה להתנהל בחוסר
תום לב ,לא ביררה באופן ענייני את
חבותה ,התעלמה מהראיות שהובאו
לפניה והכחישה באופן גורף וסתמי את
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טענותיו .זאת ועוד ,הוא טען כי המבטחת
אף לא שילמה את תגמולי הביטוח שאינם
שנויים במחלוקת ע"פ קביעת המומחית
מטעמה ולא הציגה גרסה עובדתית לעיכוב
התשלום ,בעוד התנהלותה הפכה את חייו
וחיי משפחתו בתקופתם הקשה לסיוט
מתמשך ,פגעה בשיקומו הרפואי ,הפילה
עליו הוצאות כבדות ,פגעה ביכולתו לקיים
את עצמו ומשפחתו וגרמה לו בושה .לפיכך,
עתר לחייבה בריבית מיוחדת על פי סעיף
28א' לחוק בשיעור המרבי.

תשלום תגמולי ביטוח
מנגד טענה המבטחת כי כל פועלה במסגרת
בירור חבותה היה בהתאם למקובל לפי
הוראות הדין וכפי שהייתה נוהגת כל חברת
ביטוח סבירה .כמו כן טענה כי פעלה בתום
לב בגין המחלוקת בעניין הקשר הסיבתי,
אשר מהווה חלק מובנה ובלתי נפרד
מהגדרת "מקרה ביטוח" ,ואין מקום לחייבה
בריבית מיוחדת לפי סעיף 28א' .עוד טענה
המבטחת כי המבוטח הגיש את תביעתו
בטענה לאבדן כושר עבודה וזאת ללא חוות
דעת רפואית ערוכה כדין ,כי היא שילמה
תגמולי ביטוח בגין אבדן כושר עבודה זמני
עקב האירוע הראשון וזאת בשתי תקופות
שונות ,כי היא לא קיבלה את מלוא תיק
המל"ל של המבוטח עד ליום  ,2.9.21וכמו כן
כי מיד עם קבלת פסק הדין בערעור המל"ל,
שבמסגרתו נדחתה טענת המל"ל להיעדר
קשר סיבתי ,הסכימה לשלם לפנים משורת
הדין את מלוא סכום התביעה.
עוד טענה ביחס לפוליסה ב' ,כי זכותה
הייתה להמתין לקביעה הסופית והמכרעת
בערעור המל"ל וכן לבירור הקשר הסיבתי.
לעניין פוליסה א' טענה כי אי תשלום הסכום
מכוח פוליסה זו ,מיד לאחר קבלת חוות דעת
המומחית מטעמה ,נבעה מטעות בתום לב
וכי ככל שבא-כוח המבוטח היה פונה אל
בא כוחה לתשלום סכום זה ,סוגיה זו הייתה
נפתרת.

סיכום והכרעת בית המשפט

סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א1981-
קובע ,בין היתר ,כי מבטח בביטוחים אישיים
אשר בתום לב לא שילם את תגמולי הביטוח
שלא היו שנויים במחלוקת במועדים שבהם
היה עליו לשלמם ,בית המשפט יחייבו
בתשלום ריבית מיוחדת בשיעור שלא יעלה
על פי עשרים מן הריבית הקבועה בהגדרת
הפרשי הצמדה וריבית שבחוק פסיקת ריבית
והצמדה ,התשכ"א .1961 -
במקרה זה מצא בית המשפט כי לכל הפחות
מהמועד שבו אחזה המבטחת בחוות דעת
המומחית מטעמה ,פעלה בחוסר תום לב אשר
עולה כדי חיובה בריבית מיוחדת ,כמו גם כי
עוד בטרם הגיש המבוטח לבית המשפט את
תביעתו ,נהגה המבטחת באופן לא ראוי כלפיו
בנסיבות האירועים.
כמו כן ,המבטחת הכירה את מסקנות
המומחית מטעמה הן לגבי שיעור הנכות,
הן לגבי הקשר הסיבתי ,אולם המתינה עד
לקבלת תיק המל"ל ,ובפועל המתינה עשרה
חודשים עד אשר חשפה את חוות הדעת בפני
בית המשפט ,ובכך התנהלה בחוסר תום לב
אף כלפי בית המשפט .בנסיבות אלו ,נקבע,
יש לחייב את המבטחת בריבית מיוחדת לפי
סעיף 28א' הנ"ל ,אשר נקבעה על שיעור של
פי חמישה מהריבית הקבועה בהגדרות חוק
ריבית והצמדה ,בתוספת הוצאות משפט בסך
 7,500שקלים (כולל מע"מ) ,כאשר הריבית
המיוחדת תחול על מחצית מתגמולי הביטוח.
בקביעתו זו בית המשפט שולח מסר חד
ומוחלט לחברות הביטוח ומבהיר כי לא יקבל
הסתרה של חוות דעת או התנהלות שאינה
בתום לב ,ויחייב בריבית גבוהה במיוחד
במקרים המתאימים.
ת"א (הרצליה)  28572-09-19יעקב דורון נ'
הפניקס חברה לביטוח בע"מ (פורסם ביום
.)30.1.22
הכותב הוא שותף במשרד עו"ד בן חיים,
כהן ,גאליס ,ומתמחה בליטיגציה וביטוח

קריטיקל אימפקט מחזירים לך את השליטה
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ארז שלו

פגישות זום  -המימד השלישי
זום מהווה פלטפורמה נהדרת לביצוע שיחות עם לקוחות בקלות ובחינם
הנה מקבץ ציטוטים נפוצים שאני שומע עשרות
פעמים בשבוע ממגוון של סוכנות וסוכנים:
"הלקוחות רוצים לראות אותי בבית שלהם".
"כשאני אצל הלקוח בבית ,אני תמיד סוגר משהו".
"כשאני יושב עם הלקוחות אני יכול להראות להם
את הסימולטור ,כך קל לי יותר".
"אי אפשר למכור דרך הזום".
"אני לא מבין בטכנולוגיות".
 25שנים חלפו להן מאז עבדתי כשכיר בחברת שח"ל,
בית ספר למכירות מהמעלה הראשונה.
בלי ממש להבין את זה ,מכרתי ביטוח .שח"ל זה סוג
של ביטוח ,שירות לצמצום הסיכון להיפגע מאירוע
לבבי.
בנק הלידים שלי אז היה ספר הטלפונים של בזק ,את
העסקאות היינו מתעדים על טפסים עם נייר קופי.
כך גם כשהוקמה חברת הטלוויזיה בלוויין ,את
העסקאות מילאנו על טפסים ,הפעם כבר התקדמנו,
בלי קופי ,זה היה נייר מיוחד שעובר לבד מדף לדף.
לאט לאט הצטרפו טפסים דיגיטליים ,אחריהם
התחלנו לעבוד גם עם תוכנת חשבוניות דיגיטלית
ואפילו חתימת נאמן למקור המפורסמת הפכה איך
לא ,דיגיטלית גם היא.
הפקס חלף מן העולם והקמת פוליסה אונליין הפכה
לחלק מהיומיום של כולכם.
כולנו עברנו מפנקסים ומחברות לטלפונים חכמים
ולפטופים ,משרד נייד.
מניסיון עתיר בעולם המכירות בזום ,מליווי של בעלי
עסקים רבים וחברות מגוונות ,המסקנות הבאות
יעשו לכם סדר ואולי יאירו באור חדש את המוטיבציה
שלכם להתחיל או להגביר פעילות בזום.
בעיני זום מהווה פלטפורמה נהדרת ,המאפשרת
לבצע שיחות אינטימיות עם לקוחות בקלות ובחינם.
האפליקציה הזו מאפשרת לנו לנהל פגישות
דרך המחשב או הסלולר בקלות וביעילות
באמצעות שיחת ווידיאו ,אפשרות
להתכתבות בצ'אט ,הוספת קבצים
ואפילו עם אפשרות להקליט את
השיחה.
מאמרים רבים מתייחסים
לכך שהשימוש באפליקציה
הפך לפופולרי מאוד בישראל
ובעולם בעקבות התפרצות מגפת
הקורונה שבעתיה נוצרה מגמה
שגרמה לבעלי עסקים רבים לקיים
את פגישותיהם בזום ולבעלי מקצוע
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לספק שירותי יעוץ וליווי באמצעות הזום ולאזרחים
וצרכנים שונים להשתמש בישומון לצורכי לימודים,
השתתפות בהרצאות וסדנאות ,פגישות עם חברים
ובני משפחה שלא יכלו לראות בשל סגר או בידוד
ועוד.

יתרונות בולטים בקיום פגישות
מכירה בזום

חיסכון בזמן  2 -פגישות באותו יום מחייבות
ממוצע נסיעה של  3שעות ,זמן יקר זה נחסך ומתועל
לפגישות נוספות או מנוחה ,זמן משפחה ,ספורט,
האזנה לפודקאסט ,צפייה בתוכן בפלטפורמת טד
וכדומה 3 .שעות כאלה ,פעמיים בשבוע ,משקפות
חיסכון שנתי של מעל  250שעות בשנה ,ממש משרה
וחצי בשנה שהתפנתה.

חופש התנועה  -האפשרות לניהול שיחות
מכירה בפורמט ווידיאו כמו גם התייעצויות עם
קולגות.
היכולת לנהל רב שיח ,איכותי בהרבה משיחת ועידה
עם אפשרות לתקשר במקביל לזום גם בצ'אט.
חיסכון בכסף – אין צורך לבזבז כסף על נסיעות,
בלאי של הרכב ,דלק וכדומה.
גלוקאלי  -לחשוב גלובלי ,לפעול לוקאלי,
המשפט הזה נכון למי שיש לו מגבלה של סניף פיזי.
הסוכנות שלכם יכולה לתת מענה ללקוחות מראש
פינה ומאילת ,תם העידן שבו היינו עבדים למרחק
הפיזי ומוגבלים ביכולת לגייס לקוחות רחוקים.
ההיפך מלשכוח הוא להקליט  -כן אמרתי ,לא
אמרתי ,לא הבנתי ,אני זוכר שדיברנו על הפנסיה
אבל לא זוכר אם הוא אמר בסוף כן או לא ...מספיק
עם זה .זה חובבני ,הזום מאפשר להקליט את השיחה
ולהיות מסוגל לצפות בה שוב כדי להיזכר בפרטי
פרטים וגם להיות מוגן ומגובה במקרה שיש אי הבנה
או תלונה מצד הלקוח.
חוויית לקוח  -צאו גדולים בכסף קטן ,הזום
מאפשר לעשות שיתוף מסך ושיתוף מסמכים.
הכינו מצגת מקצועית ובה אתם מציגים ללקוח את
המצב הקיים ,היתרונות והחסרונות במבנה התיק
הנוכחי.
לאחר מכן הציגו את המצב המומלץ עליכם לאחר

לעבוד נכון

שניתחתם את הר הביטוח כבעלי רישיון ומומחים
להמליץ.
לסיכום הסבירו סעיף סעיף מה היה המחיר
הקודם מול הפיצוי הקודם ומה המחיר החדש
של כל מוצר ביחס לפיצוי החדש .ככל שהלקוח
יבין יותר מה נעשה ומה הוא בחר כך יפחתו
הסיכויים לנטישה.
אחוזי המרה  -ביחס לחסכון בזמן ובכסף
אין ספק שאחוזי ההמרה של הזום שווים את זה.
השטח מציף אחוזי המרה שנעים בין 25%-60%
בזום לעומת  70%-90%בפגישה פרונטלית.

קליק וזה עובר

מינוף זמן  -החרוצים ביניכם ידפדפו אחורה
באתר עדיף או בקהילת באלאנס לסוכני ביטוח
בפייסבוק ויקראו את המאמר שפרסמתי בנושא
מינוף זמן וייצור לידים קבוע באמצעות הרצאות
לחברים של קהל לקוחותיכם בנושאי ביטוח,
פנסיה ולאחרונה אף השקעות אלטרנטיביות.
בפורמט ההרצאה אתם מבקשים מ 20-לקוחות
קרובים לליבכם שישמחו לסייע להזמין כל אחד
 3זוגות חברים להרצאה שלכם בת חצי שעה
שלאחריה זמן לשאלות .נוסף על כך ,כל מי
שישאר עד סוף ההרצאה מקבל על חשבונכם
ניתוח הר הביטוח של  2בני הזוג .אנחנו מבינים
שמספיק ש  10לקוחות יביאו זוג אחד כל אחד,
אנחנו כבר על  20לידים פוטנציאלים שראו
אתכם בכובע של מרצה ולא ראו אתכם דרך
הפילטר המוכר של סוכן ביטוח.
להישאר בתודעה  -שימוש בפגישות זום
קצרות ,אפילו של רבע שעה ,נותן ללקוח הרגשה
טובה מאוד ,ברכת יום הולדת אפשר לעשות
בזום ,שיחת שיקוף מצב קיים קצרה ועוד.
היעילות גבוהה מאוד.
אז מה עדיף? זום או פרונטלי?
כרגיל ,אלו מאיתנו שהתבגרו ,כבר מבינים
שהתשובה היברידית ,כמו התקופה שבה אנחנו
חיים.
ללקוחות מעל  700שקלים חודשי אני ממליץ
להגיע פיזית.
ללקוחות שבין  400-700חודשי אני ממליץ על
זום.
ללקוחות של עד  300חודשי אני ממליץ על
שיחות טלפון.
מעבר לזה כדי לדעת האם נכון שהפגישה הבאה
שלכם תהיה בזום או פנים אל פנים ,עשו שיכלול
מיטיב של הרציונלי מול תחושת הבטן שלכם,
כמו תמיד התשובה נמצאת בבאלאנס שבין לבין.
הכותב הוא מנכ"ל קבוצת באלאנס ומנהל
קהילת באלאנס לסוכני ביטוח

מצטרפים לעדיף בWhatsApp-
ומקבלים מידע מקצועי ועדכונים חשובים ,ללא עלות!

איך מצטרפים?

שולחים הודעת וואטסאפ
למספר 03-9076010
*יש לשמור קודם באנשי הקשר
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לעבוד נכון
דורון הורנפלד

סוכן נאמן מעסיק  -מה זו החיה הזו?
"סוכן נאמן מעסיק" מלווה את המעסיק בכל מסע ההתמודדות עם עובדיו,
מנהל את סיכוני הביטוח הפנסיוני ומקל מאוד את עבודתו

ב 32-שנותיי בענף הביטוח ראיתי כבר (כמעט) הכל.
מוצרים באו ,כיכבו ,התאדו .סוכנים הקימו אימפריות,
שכבשו סוכנים אחרים ,שהתמזגו לתוך חברות
ביטוח...
ממכירות עברנו להצעות ערך .מעמלות מטורפות
עברנו ל 0-עמלת נפרעים .מעיסוק בביטוח בלבד
אנחנו עוברים לפיננסים ,השקעות אלטרנטיביות,
ניהול תיקים ,מט"ח – מה לא? מפרנסה התלויה כל-
כולה בחברות הביטוח אנחנו עוברים לעולם המשלב
תגמול מהיצרן ותגמול מהלקוח ,בידיעה ובהסכמה.
מעולם "חד תגמולי" אנחנו עוברים למקורות תגמול
מגוונים .כידוע ,אני חסיד גדול של קבלת תגמול
מהגורם שאני מעניק לו את שירותיי ואת מקצועיותי.
אם בעבר היו היצרנים בלבד ,אחר-כך הצטרפו
אליהם המבוטחים ,הרי שהרגולציה מגלגלת לפתחנו
אתגר חדש יחסית :המעסיק.
ביום בהיר אחד ,או שמא היה זה מעט יותר מיום ,איבד
המעסיק את שליטתו המוחלטת על העולם הפנסיוני
של העובד .מעמדת החלטה בלעדית על עובדיו  -אם
לפתוח למענם תוכנית לתנאים סוציאליים ,באיזה
הרכב ,באיזו חברה ,באיזו מסגרת ובעזרת איזה סוכן,
הושתו כעת על ידידנו המעסיק חובות רגולטוריות
רבות שהפכו אותו מריבון לנשלט .לא פחות.
שורה שלמה של מחויבויות ,שמעולם לא
הורגל להן  -שיעורי הפקדה מינימליים,
גבוהים משהכיר ,מעקב גביה ,מערכות
ממוחשבות ,עבודה מול מתפעל וחובת
רכישת כיסוי לאכ"ע  -אלו הם מרבית
חובותיו אך לא כולם.
מעסיקנו החביב ,בין אם מעסיק
עשרה עובדים או אלף ,מוצא
את עצמו מלהטט בין חברות
ומסגרות ,ומעניין עוד יותר מכך
 סוכנים וסוכנויות שונות ,וכלזאת למען העובד.
עובד אחד הגיע לאחר שקודם
לכן היה עצמאי; אחר ,אחרי
שהייה ממושכת בחו"ל; השלישי
עבד בחברה שבה היה מקובל
"אכ"ע מפעלי" ,שאינו קיים אצל
המעסיק הנוכחי.
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על כך אמרה הממונה לשעבר" :בהתחלה יהיה בלגאן,
אח"כ זה יסתדר".
ובכן ,זה עדיין לא הסתדר.
חלק גדול מהמעסיקים אינם יודעים כלל שהם
נמצאים בחשיפה אמיתית ובסכנה כספית גדולה .הם
יגלו זאת בביקורות של משרד העבודה או ,חלילה,
בקרות מקרה הביטוח לעובד .ואז יתחילו לחפש
אשמים.
גישת "סוכן נאמן מעסיק" יוצרת מנהל סיכוני ביטוח
פנסיוני אצל המעסיק .השירות ניתן למעסיק ,כאשר
מחובתו של הנאמן לשמור על כך ולא להתפתות
למרדפים אחרי העובדים ,גם אם ה DNA-שלו
"שולח" אותו לשם.
נאמן המעסיק ילווה את נותן האמון בכל מסע
ההתמודדות עם העובדים .הוא יענה לשאלות
עובדים ,גם כאלה שאינם מבוטחיו ,יבקר תהליכי
קבלה ועזיבת עבודה וישלים צלע חשובה וחסרה
שאינה קיימת אצל המתפעל ,ולרוב גם לא אצל הסוכן
של העובד.
מניעת טעויות ממדור השכר ומשאבי האנוש חשובה
מאוד ,ראו בפס"ד מלן נ' מועצה מקומית תל מונד
ופסקי דין נוספים שמסמרו את חבויות המעסיק.
המעסיק ,למעשה ,מוריד מעל לראשו את העיסוק
בחבות הפנסיונית שלו וממלא הנחיות של נאמנו
הפנסיוני .מאגר הידע האינסופי וכמויות השינויים
מהווים איום מתמיד על השקט הנפשי ,ולעיתים על
קיומו הכלכלי ממש של המעסיק והוא אינו מסוגל
לשרוד כך.
ובעניין סעיף ההתנגדויות :לפני שנים ,כשהצגנו את
המודל ,שחר שמאי ואני ,אמרו לנו סוכנים" :למה
שהמעסיק ישלם לגורם נוסף? הרי יש לו סוכן".
ואז חויב המעסיק לשלם לגורם מתפעל ,וראו זה פלא:
הוא משלם! וזמירות הסוכנים השתנו גם הן" :הוא
כבר משלם למישהו .למה שישלם כפול?!"
ובלשוני :תגידו לי  100פעם למה לא ,אני אראה לכם
פעם אחת איך כן.
הכותב הוא בעלים ומייסד - iclaim
'הביטוח של הביטוח שלכם’

לעבוד נכון
גיליה משולם

העולם השתנה
ואני נשארתי מאחור...
המהפכה שחוללה המגיפה העולמית יצרה תמורות דרמטיות באופן העבודה
ומתן השירות החוכמה היא לדעת לנצלן לקידום העסק ולא להישאר מאחור

ראו מה קרה בעולם בשנים האחרונות ,כמה
ואילו שינויים...
לו שימרנו בפורמלין או הקפאנו בזמן עובד
שעבד בשנות ה '80-'70-'60-של המאה ה,20-
ואף שנות ה ,'90-והיינו מעירים אותו לימינו,
שנות ה '20-של המאה ה ,21-היינו יכולים
לראות איזו כברת דרך ארוכה ומעוררת
השתאות עברנו כולנו ,וזאת תוך־כדי החיים
שלנו עצמנו.
שימו לב כיצד השתנתה הטכנולוגיה הרפואית
במהלך השנים .למשל ,בעיות לב.
לפני  40-50שנה טופלו בעיות הלב ונפתרו
בדרך אחת (על פי רוב במותו של האדם).
אדם שהוגדר חולה לב הפך לנזקק לעזרה
מסביבתו ,לתלותי ולעיתים התנהל בחוסר
תפקוד כמעט מלא.
כעבור כעשור הגיעו ניתוחים חדשניים:
השתלת לב ,פתיחת בית החזה ,טיפול
במערכות נוספות ,שיקום ארוך ואף השפעה
נפשית שיצרה לעתים קושי בהתנהלות
היומית של החולה.
ואז התקדמנו עוד קצת :צינתורים פולשניים
אפשרו הטבה במצבו של חולה הלב .וצעד
נוסף :אבחון שהפך שגרתי ,צנתור וירטואלי,
לא פולשני ,יכול היה ללמד על מצבו של
ואפשר דרכי טיפול שונות.
החולה ִ
ואז צעד נוסף :צנתור שבו מוכנס הצנתר דרך
שורש כף היד ,החולה יכול לצפות בתהליך
במסך ענקי ,לקבל הסברים און-ליין ,להבין
איך נראה גופו מבפנים ומהו התהליך שהוא
עובר כדי לשפר את בריאותו .לאחר מכן
הוא נח כמה שעות ומקבל ימי חסד ארוכים
(שנמשכים לרוב שנים רבות) במצב רפואי
משופר .אנו עדים לאנשים שעברו טיפול
כזה או אחר וחזרו לתפקוד מלא ,לפעילות
ספורטיבית ולחיים מאושרים.
ואם נשאיל זאת רגע לעולם העבודה של הביטוח
 גם אנחנו התקדמנו :לא עוד מילוי הצעהלביטוח על גבי ניירת אין סופית (זוכרים? נייר
קופי ,נייר כימי .)...היום ישנה אפשרות למלא
הצעה ממוחשבת .חישבו על הזמן הנחסך
בפענוח כתבי יד שונים (לעיתים מסורבלים
ולעיתים לא קריאים) ,על מהירות השיגור.

אם לפני  20-30שנה היה סוכן אוסף ערמת
הצעות (ברובן לא מלאות כהלכה ,בכתב יד
לא קריא) ,קובע יום שבו הוא נוסע לחברת
הביטוח למסור לה את ההצעות ,לקבל
חותמת "התקבל" ולחזור למשרדו ,הרי
שהיום התהליך עובד בדרך טכנולוגית קצרה,
יעילה ,בת פיקוח .כך נחסך זמן במילוי טפסים,
יצירת מערום של ניירות ,נסיעה לחברת
הביטוח וחזרה ...בזבוז זמן ומשאבים שאפשר
להחליפם בלחיצת כפתור בשבריר שנייה
ולנצלם לטובת פעילויות אחרות למען הלקוח.
כן ,העולם השתנה .הטכנולוגיה מסייעת לנו
בכל תחומי החיים וכדאי שנדע ליהנות ממנה.
הצעתי הטובה :התמקדו בטכנולוגיה .היום
ישנם כלים מצוינים שעשויים לחסוך את הזמן
היקר והחשוב לטובת פעולות מקיפות ללקוח,
בדיקת מוצרים ,מסלולים ,כיסויים והרחבות.
ואי אפשר בלי לומר מילה על המגיפה שתקפה
אותנו בשנתיים האחרונות ,שינתה את העולם
ולימדה אותנו שאפשר לעבוד מהבית .טוב או
פחות טוב  -זה עניין אחר .אבל מודל העבודה
ההיברידי אפשרי מאי פעם .כן ,העולם
השתנה .זו עובדה.
אם נלך עשור לאחור ,פגישות בזום לא היו
קיימות כלל .ועתה ,אפשר גם אפשר והדבר
אפילו מקובל למדיי ולגיטימי וגם אפשר
להקליט את שיחת הוידאו ולתייק אותה בתיק
לקוח.

ואם כבר בשיחת וידאו מוקלטת עסקינן ,אני
מסבה את תשומת לבכם ליכולת השארת
צוואה מוקלטת .הנה צעד נוסף שמביא אותנו
אל הקדמה  -אנשים שבוחרים להשאיר
צוואתם בקולם ובנוכחותם ובכך הפכה
הצוואה לקבילה ובעלת עוצמה רגשית גדולה
יותר.
לעיתים אני פוגשת סוכנים שקובלים על
כך שהרווחיות נשחקת  -העמלות קטנות,
ההוצאות גדלות ,עובדים דורשים העלאות
שכר ,מצפים להיות מתוגמלים ואף מעבר לכך,
ממש כמו בשנים עברו.
כן ,העולם השתנה .בעולם החדש ,זה
שהשתנה ,מומלץ למדוד את תפוקותיו של
העובד ותרומתו לעסק .קיימות תוכנות ניהול
שיכולות להוציא נתונים על מספר המשימות
שבהן העובד טיפל ,משך הזמן שהקדיש
למשימות וכך לבדוק את יעילותו.

קשר עם לקוחות
דרכי התקשורת האפשריות היום עם
לקוחותינו הן רבות ומגוונות .להישאר בעולם
מאחור – משמעו להמתין שמבוטח יתקשר
וירצה דבר-מה.
להתקדם פירושו לפעול באופן אקטיבי,
להשתמש במגוון הערוצים העומדים לרשותנו:
טלפון ,מייל ,ואטסאפ ,לשלוח ניוזלטר עם
עדכונים רלוונטיים ,ליזום פגישות באופן
מסודר כי החיים והעולם זזים ,מתקדמים
ואנחנו לא רוצים להישאר מאחור...
אני ממליצה לאמץ גישה אקטיבית בכל
אינטראקציה המתקיימת עם הלקוחות  -הן
הסוכן ,הן הצוות יכולים להרחיב את הקשר
עם הלקוח ולהביא למכירות בעקיפין ,גם
מהכיסא.
כל לקוח מוזמן ליצור קשר איתנו  -בטלפון,
במייל ,בואטסאפ  -לתת דגש על זמינות ,כי
העולם השתנה ,מתקדם ,דוהר לעבר העתיד
ואנחנו לא רוצים להישאר מאחור...
בהצלחה!
הכותבת היא יועצת ארגונית
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טל דן

מומחיותו של מאלף הפילים
התחרות בענף האלמנטר קשה ומאתגרת ולשם הצלחה לא די
במקצועיות; יש צורך במומחיות וגיבוש פתרונות ייחודיים לכל
תחום מקצועי גם למאלף פילים
יש בי חיבה מיוחדת לסוכני ביטוח "אלמנטריסטים".
תשאלו למה? הרי אני עובדת עם כל סוכני הביטוח
על אלף גווניהם .מדוע דווקא אנשי האלמנטר
חביבים עליי כל-כך?
או! מתברר מבדיקה שעשיתי ,לאחר ליווי של עשרות
סוכנויות ,כי אנשי האלמנטר מסודרים יותר וזאת מן
הסיבה הפשוטה שאין להם ברירה...

עושים הלקוחות .הם שממליצים עליכם ומביאים
אליכם לקוחת חדשים).
מצב זה ,בצירוף הדינמיקה בענף ,גורמים לרבים מכם
לעבוד קשה יותר על אותה כמות פוליסות ועם שולי
רווח הולכים ומצטמצמים כיוון שגם הפרמיות יורדות
 לפחות בכל הקשור לענף הרכב.לא כך הוא בעסקים ודירות .שם שולי הרווח עדיין
יפים והתחרות על כל פוליסה מעיקה פחות.
אבל בניתוח נתוני סוכנויות אלמנטר אפשר לראות כי
ברוב המקרים העסקים תופסים נתח מצומצם יותר
מכמות התפוקה  -פונקציה ישירה של היעדר פעילות
שיווקית יזומה.

 .2הם נפגשים (או לפחות מדברים) עם הלקוח
שלהם פעם בשנה לפחות ולכן מכירים אותו טוב
יותר .הקשר שלהם עם הלקוח הוא של
מערכת יחסים מתמשכת ולא של
"שגר ושכח".

מה אפוא כן אפשר לעשות כדי לייצר זרם לקוחות
חדש וריווחי לסוכנות?
נישה .כשאתה ממצב את עצמך כמומחה בתחום,
כאוטוריטה ,הלקוחות יגיעו אליך מעצמם .בעבר
ניהלתי סוכנות ניהול הסדרים גדולה בצפון אשר
תחום ההתמחות שלה היה חברות גדולות של
אבטחה ושירותים .הסוכנות חלשה על ביטוחי 80%
מחברות האבטחה בארץ (פנסיוני ואלמנטר) .על
מנת למצב את הסוכנות כאוטוריטה בתחומה ידענו
לשלוט בכל ה"כאבים" בתחום ולהביא ללקוחות
פתרונות יצירתיים בכל תחום שנדרש .הידע הזה,
מרמת הצרכים של חברות כאלה לשם אישורי קיום
ביטוח על מנת לזכות במכרזים ועד להיכרות מלאה
עם ההסכם הקיבוצי שאליו החברות הללו כפופות,
על כל השלכותיו  -הוא שהביא לקוחות חדשים אל
הסוכנות.
שאלו סוכנים המומחים בנישה מסוימת (ועדי בתים,
ביטוחי מאמני כושר ,ביטוחי קבלנים ועבודות צ.מ.ה,
ביטוחי רכבי יוקרה ,ביטוחי אופנועים ,ביטוחי הפקות
טלוויזיה וקולנוע  -דוגמאות יש בשפע) כיצד מגיעים
אליהם לקוחות ותבינו את היתרון.

הסיבה לכך נעוצה במספר גורמים:
 .1הם מורידים פרודוקציה מחברות הביטוח .הם
חייבים לעשות זאת כי אם לא יורידו  -לא יידעו למי
עליהם לעשות חידוש ומי הוא רק בגדר פוטנציאל.

 .3התחרות בענף ,בעיקר מול
הישירים ,מחייבת אותם להתייעל והם מבינים
את הערך של  CRMידידותי וטוב.
וכך ,ברוב המקרים ישנו דבר אחד לפחות
שאינני צריכה להסביר להם על חשיבותו
והוא היתרון של עבודה מאורגנת ומסודרת.
בכך מתאפשר לי ב 99%-מהמקרים לדלג היישר אל
עקב אכילס שלהם :השיווק.
רגע ,אל תקפצו עלי...
נכון ,יש לכם לקוחות חדשים ללא הרף ,אולי כיוון
שעשיתם שיתוף פעולה עם רואה חשבון או סוכן
פנסיוני כזה או אחר .אבל  -וזה אבל גדול  -מעטים
הם סוכני הביטוח "האלמנטריסטים" הטורחים
למצב את עצמם כאוטוריטה בתחום זה או אחר.
לרוב ,התיק מורכב בעיקר מביטוחי רכב ודירה
שנאספו במשך השנים ומביטוחי עסק שהגיעו
באמצעות לקוחות אשר עשו למענכם לא מעט
ממלאכת השיווק באמצעות המלצות שעברו
מפה לאוזן (ולא שיש בזה משהו רע .להפך .זו
עדיין אחת משיטות השיווק הטובות ביותר
הקיימות מאז ומעולם .עם זאת ,זו שיטה שאתם
אינכם צד בה ,אתם פסיביים .את עיקר העבודה
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ומה אם אין לי מומחיות בתחום מסוים? איך אדע
איזו נישה לבחור ומה מתאים לי?
"שאלת מיליון הדולר" אני קוראת לה .ומדוע?
מהסיבה הפשוטה שפעמים רבות אנחנו חושבים
שאין בנו שום ייחודיות .בדיוק כאן נכנסת אל התמונה
האומנות שנקראת "שאילת שאלות הנכונות" .למה
הכוונה?

לעבוד נכון

אני מתחילה לשאול :מהם התחביבים שלך? מהו
הדבר שמעניין אותך ביותר? מה עשית בצבא
(הצבא יודע עלינו פעמים רבות דברים שונים
שלא חשבנו עליהם והם בעלי משקל בכל הנוגע
למידת התאמת הכישורים והיכולות לתפקידים
מסוימים)? אם היית יכול עכשיו ללמוד ללא כל
מגבלה  -מה היית לומד? שאלות אלה ,ורבות
נוספות ,גורמות לפתע לנשאל להבין שיש לו
בהחלט ,לכל הפחות תחום ענין אחד או כישורים
מסוימים המבדילים אותו מן האחרים ואשר
אפשר להתמקד בהם ,להתעמק בהם ולייצר
מהם נישה ומומחיות.
אל תטעו לחשוב שיצירת אוטוריטה היא דבר
מה שנוצר בתוך  5דקות .גם לא בתוך חמישה
ימים .זהו תהליך הדורש השקעת זמן ,למידה
של התחום על בוריו ,שליטה ברזיו ,חשיבה על
פתרונות יצירתיים ,הבנת הכאבים הספציפיים
של הלקוח וכן שיווקו (שימו לב :לא מכירה
אלא שיווק!) כמומחה בתחום על מנת ליצור
מיצוב אצל הלקוח הפוטנציאלי .אין פה קסמים
אלא עבודה קשה והתמדה בכיוון מסוים אשר
יביאו לכם אט-אט יותר ויותר לקוחות ,אשר
יגיעו מעצם העובדה ששמעו עליכם כעל בעלי
פתרונות ייחודיים לתחום העיסוק שלהם.
בבואכם להחליט על תחום ההתמחות שלכם,
על הנישה שבה אתם הולכים להתמקצע ,בדקו
כי אין זה תחום העומד להיכחד מהעולם (טכנאי
פקסימיליות ומאלפי פילים ,למשל ,לא יהיו ,מן
הסתם ,הליכה בכיוון הנכון )...אלא תחום אשר
יידרש תמיד או ,אף טוב מכך ,יילך ויתרחב
ויתפתח (היכן הם "האלמנטריסטים" מומחי
ביטוח הסייבר? הצביעו בבקשה)...

נקודה חשובה לסיום!
איני טוענת כי עליכם לזנוח תחומי ביטוח אחרים
כמו דירה ורכב ,אך אלו יגיעו כמעטפת נוספת
ללקוח וכחלק מכלל השירות שיש ביכולתכם
להעניק .אותו הכלל חל גם על שיתופי פעולה עם
סוכני ביטוח פנסיוניים ,פיננסיים ,מנהלי סיכונים,
מתכננים פיננסיים ומתכנני פרישה .כל אלו יוכלו
תמיד להיות חלק מהמעטפת הביטוחית שאותה
תגישו ללקוחות לאחר שיגיעו אליכם מעצם
היותכם מומחים בתחומם.
הכותבת היא מנכ“ל  - ISSUEיועצת ארגונית
לסוכנויות ביטוח ,מרצה ומלווה לפיתוח עסקי
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למקצוענים בביטוח
שומר אותך
מעודכן ומקצועי
בכל מקום ובכל זמן

מוסיפים לך ערך
ניוזלטר יומי
מרכז את אירועי היום

עדיף עכשיו

שבועון עדיף

שירות מבזקים בנושאים
ותחומים על פי בחירה

מרחיב ומעמיק נושאים
אשר על סדר היום

מרכז מומחים משיבים

איתור מידע מקצועי

מומחים עונים על שאלות מקצועיות שלכם

דוחות ,חוזרים והנחיות ,פסקי דין ועוד...
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גישה לפורטל עדיף
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מתחם תוכן המרכז שידורי
לייב ,תכני וידאו ופודקאסטים

עדיף בWhatsApp-
קבלת מידע מקצועי ועדכונים חשובים בזמן אמת
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