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בעקבות פרסום טיוטת עמדת ממונה

גל ייצוגיות נגד חברות הביטוח בטענה לגביית 
תשלומים שלא כדין בגין טיפול בהלוואות
 ייצוגיות בנושא הוגשו נגד כלל ביטוח, הפניקס, הראל ומנורה מבטחים  בטיוטת עמדת הממונה 
שפרסמה בתחילת 2017 המפקחת על הביטוח נכתב: “גבייה של דמי טיפול...  בקשר להוצאות שנגרמו 

מהקמת ההלוואה או מהטיפול בה, אינה עומדת בהוראת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים”

גל ייצוגיות נגד חברות הביטוח בטענה לגביית 
תשלומים שלא כדין בגין טיפול בהלוואות, 
המחוזי.  המשפט  בית  את  לאחרונה  שטף 
ובקשות  הוגשו תביעות  בימים האחרונים 
לאישורן כייצוגיות, נגד ארבע חברות ביטוח 
בטענה, כי החברות גובות מעמיתיהן, שנוטלים 
מהן הלוואות, תשלומים שונים בגין הטיפול 

בהלוואות וזאת בניגוד להוראות הדין. 
90 מיליון שקל  כולל של  הייצוגיות בסך 
הוגשו נגד כלל ביטוח, הפניקס, הראל ומנורה 

מבטחים. 
ביטוח, שהוגשה עתה,  כלל  נגד  הייצוגית 
בטענה לגביית התשלומים כאמור, מצטרפת 
לתביעות שהוגשו נגד הפניקס, הראל ומנורה 
מבטחים, עליהן פורסם בשבוע שעבר )פוליסה, 

גיליון 2221 מה-14 בפברואר(. 
הרקע לתביעות הוא פרסום טיוטת עמדת 
ממונה של המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, 
על  המפקחת  אוסרת  בה   ,2017 מתחילת 
החברות לגבות תשלומים על טיפול בהלוואות, 
וקובעת כי  “גבייה של דמי טיפול מלווה ספציפי, 
בין אם הוא חוסך בגוף מוסדי ובין אם לאו, 
בקשר להוצאות שנגרמו מהקמת ההלוואה 
או מהטיפול בה, אינה עומדת בהוראת סעיף 
32)ד( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

)קופות גמל(”. 
התביעה נגד כלל ביטוח מוערכת בכ-7 מיליון 
שקל ונגד הפניקס בסך של כ-7.5 מיליון שקל. 
כמו כן, התובעים בייצוגית נגד הראל מעריכים 
את הנזק שנגרם לחברי הקבוצה המיוצגת 
בכ-44.75 מיליון שקל. הנזק לעמיתי מנורה 
מבטחים בלבד מוערך בסך של כ-31 מיליון 

שקל. 
טלבי,  מיכל  ביטוח,  כלל  נגד  המבקשת 
המבוטחת בביטוח חיים תלוי תשואה, טוענת 
כי נטלה מהחברה הלוואה שנפרעה על ידה 
במלואה. לדבריה, בין תנאי ההלוואה נקבע 
 200 תשלום חד פעמי של “דמי עריכה” בסך 

שקל. לטענת טלבי, כלל ביטוח פעלה בניגוד 
להוראות החוק ובהתנהלותה הפסולה האמורה 
היא התעשרה על חשבונם של לקוחותיה שלא 
כדין ועל כן יש להורות לה להשיב לכל לקוחותיה 
את מלוא הסכומים שגבתה מהם בניגוד לדין.

הרקע לתביעות הייצוגיות, כאמור, הוא טיוטת 
עמדת ממונה: גביית דמי טיפול בהלוואות, בה 
נקבע כי על פי הדין אסור היה לחברות לגבות 
“דמי עריכה” או כל תשלום אחר שהוא מעבר 

להוצאות ישירות ודמי ניהול. 
“ברצוני להבהיר כי גבייה של דמי טיפול מלווה 
ספציפי, בין אם הוא חוסך בגוף מוסדי ובין אם 
לאו, בקשר להוצאות שנגרמו מהקמת ההלוואה 
או מהטיפול בה, אינה עומדת בהוראת סעיף 
32)ד( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

)קופות גמל(, האוסרת על גוף מוסדי ועל אדם 
השולט בגוף מוסדי ו/או תאגיד בשליטה של 
אדם כאמור לקבל טובת הנאה כלשהי, במישרין 
או בעקיפין, בקשר עם ניהול כספי החוסכים, 
מעבר להוצאות ודמי הניהול שנקבעו בהוראה”, 

כך נכתב בטיוטה. 
עוד מובהר בטיוטה: “טובת הנאה אסורה 
תיחשב גם במקרה שבו הלווה משלם כספים 
בעצמו, ישירות לצד שלישי הנותן שירותים לגוף 
מוסדי, בקשר להקמת ההלוואה או לטיפול בה. 
לפיכך, על הגופים המוסדיים לחדול לאלתר 
מגביית כספים כאמור עבור העמדת הלוואות 
מכל סוג על ידי הגוף המוסדי או עבור הטיפול 
בהן או לאפשר גביית כספים אלו על ידי צד 

שלישי”.
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 אם עד למועד זה לא יושלמו התנאים לסגירה, לכל אחד מהצדדים להסכם קיימת הזכות להודיע לצד 
השני על ביטולו – כך הודיעה דלק  זו אינה העסקה הראשונה שדלק מתקשה להשלים – עסקה דומה 

מול פוסון הסינית לא הושלמה על רקע סירובה של המפקחת על הביטוח להעניק לפוסון היתר שליטה

דלק ו-Yango דחו את המועד 
האחרון למכירת הפניקס לסוף מרץ

דלק ו-Yango, הרוכשת המיועדת של 
אחזקות דלק בהפניקס, האריכו את 
המועד האחרון להשלמת הרכישה ל-31 
במרץ 2017, כך הודיעה דלק בהודעה 
לבורסה. בתיקון להסכם המכירה, 
שנחתם ב-16 בפברואר השנה, הוארכה 
התקופה לקבלת התנאים המתלים 
עד ליום 31 במרס 2017. לפי התיקון 
שנחתם, אם עד למועד זה לא הושלמו 
התנאים לסגירה, לכל אחד מהצדדים 
להסכם קיימת הזכות להודיע לצד 

השני על ביטולו.
על פי ההסכם שנחתם ב-22 באוגוסט 
2016, הפניקס תימכר ל-Yango לפי 

שווי של 3.7 מיליארד שקל, כך שדלק תקבל 
תמורת אחזקותיה )52.31% ממניות הפניקס( 
1.948 מיליארד שקל. עוד נקבע אז, כי התמורה 
תישא ריבית של 4.75% מ-1 בינואר 2017 עד 

למועד השלמת העסקה.
יצוין כי במשק נשמעו התנגדויות רבות למכירת 
השליטה בהפניקס לחברה הסינית, בין היתר על 

רקע החשש אותו הביעה התנועה למען איכות 
השלטון במכתב למפקחת דורית סלינגר: 
“ההגנה על אינטרס הציבור הינה מחויבות 
ראשונה במעלה של הרגולטור מכוח היותו 
‘נאמן הציבור’, וזו מחייבת הימנעות ממתן היתר 
שליטה ומניעת המשך העברת השליטה בכספי 
הציבור מגרעין שליטה אחד לאחר, ופרט לתאגיד 

סיני אשר יכולת הרגולטור להכפיפו 
)פוליסה,  לאסדרה מוטלת בספק” 

2152 מה-24 באוגוסט 2016(. 
העסקה שחתמה דלק עם יאנגו אינה 
מתקשה  שדלק  הראשונה  העסקה 
2015 דיווחה  יוני  להשלים. בחודש 
דומה  בעסקה  חתימה  על  החברה 
מול חברת פוסון לפי שווי של 3.489 
מיליארד שקל. נציגים של פוסון כבר 
עמדו להתמנות כדירקטורים בהפניקס 
בדצמבר   21 מה-  2042 )פוליסה, 
2015(, אולם בסופו של דבר העסקה 
של  סירובה  רקע  על  הושלמה,  לא 
המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, 
להעניק לפוסון היתר שליטה. על פי הערכות, 
פרשת לקיחתו של יו”ר פוסון גואו גואנגצ’אנג 
לתשאולים על ידי גורמי ממשל סיניים, הייתה 
הגורם המכריע בהחלטה של סלינגר שלא לאשר 

את העברת השליטה. 
 ,Amtrust בנוסף התנהלו גם מגעים מול חברת

שלא הבשילו לכדי עסקה.

חדש! חדש! חדש!

בדיקת עמלות היקף 2016 מול כל חברות הביטוח

החודש מבצע
 ₪5,000
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סוכן יקר, הגיע הזמן שאתה תחשב 
את זכאותך בגין עמלות ההיקף
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 המנוחה הלכה בדרום תל אביב והוכתה למוות  לטענת התובעות, השוטרים התרשלו בכך ששחררו 
את המכה, טרם האירוע, כאשר היה שיכור ופעל באלימות ולא טרחו לברר את זהותו  הנתבעת טענה, 

כי השוטרים לא חזו באירוע אלים כלשהו ולא מצאו עדות לאלימות ומסוכנות מצד המכה

נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
גלילי  אסתר  עזבון המנוחה  תביעתם של 
גלילי  ושירן  גלילי  קורין  )“העזבון”(,  ז”ל 
עו”ד  ידי  על  יחדיו  )“התובעות”(, שיוצגו 
מאירי, נגד מדינת ישראל - משטרת ישראל 
קניג  עו”ד  ידי  על  שיוצגה  )“המדינה”(, 
 ,2017 בינואר  ניתן  ולרשטיין. פסק הדין 

בהיעדר הצדדים, מפי השופטת יעל הניג.
פסק הדין מגולל אירוע עצוב, בו מצאה את 
)“המנוחה”(. המנוחה  גלילי  מותה אסתר 
והוכתה  אביב  תל  בדרום  ברחוב  הלכה 
למוות על ידי יעקב בשיר אלפדל )“יעקב”(, 
שהורשע בהריגה ונידון לשמונה שנות מאסר.

טרם הוכתה המנוחה, הגיעו מספר שוטרים 
)“השוטרים”( לרחוב סמוך, על מנת לטפל 
שהותקף  שטען  אחר,  אדם  של  בקריאה 
על ידי יעקב. למרות שהשוטרים התרשמו 
שיעקב שיכור, הם שחררו אותו לדרכו, בין 
השאר, מאחר שהמודיע סירב להגיש תלונה. 
בכתב התביעה נטען, כי השוטרים התרשלו 
בכך ששחררו את יעקב, כאשר הוא שיכור 
כי השוטרים  נטען,  עוד  ופועל באלימות. 
התרשלו בכך שלא טרחו לברר את זהותו, 
דבר שהיה מגלה להם שנאסר עליו לשהות 
בתל אביב בהיותו מסתנן ומכוח צו שהוטל 
עליו. לפיכך נטען, כי המדינה לא פעלה כראוי 
והפרה את חובתה המשפטית ובכך איפשרה 

את הריגת המנוחה.
לא  השוטרים  כי  מנגד,  טענה  המדינה 
חזו באירוע אלים כלשהו ולא מצאו עדות 
לאלימות ומסוכנות מצדו של יעקב. בתוך 
שלטוני  מגורם  לדרוש  אין  כי  נטען,  כך 
להסיק על מסוכנותו של אדם כלשהו אך 
בשל השתייכותו לאוכלוסייה מסוימת. עוד 
נטען, כי שכרות אינה עבירה פלילית ואינה 
מקימה עילת עיכוב או עילת מעצר. לבסוף 
נטען, כי השוטרים פעלו בסבירות ובמסגרת 

שיקול דעתם המקצועי.
האם המדינה לא פעלה כנדרש ואיפשרה 

את מות המנוחה?
בית המשפט ציין תחילה, כי ככלל המדינה 
והמשטרה אינן חסינות מאחריות ברשלנות 
בגין אי מניעת פשע. במהלך השנים הרחיבו 
בתי המשפט את גבולות האחריות הנזיקית 
של רשויות ציבור. עם זאת, מגמת ההרחבה 
פסחה על אחריות המשטרה למניעת עבירות. 
בית המשפט  עיון בפסיקות קודמות של 
העליון, באירועים דומים, מעלה, כי הטלת 

אחריות כאמור תוטל כאשר מדובר בחריגה 
קיצונית מרמת התנהגות מצופה ונדרשת.

בהליך הפלילי נקבע, שיעקב היה “פצצה 
להטלת  תנאי  זאת,  ולמרות  מתקתקת” 
של  ידיעתם  הוא  המשטרה  על  אחריות 
יש  כלומר,  אמת.  בזמן  כך  על  השוטרים 
עיני  לנגד  שעמדו  הנתונים  אם  לקבוע 
השוטרים ויצרו קשר בין שחרור יעקב לבין 
תשובה  המנוחה.  של  הריגתה  היתכנות 
חיובית לשאלה זו תסלול את הדרך לבחון 
מרמת  קיצונית  חריגה  בכך  הייתה  האם 

התנהגות מצופה ונדרשת.
בית המשפט ציין, כי ברחובות דרום תל 
ולכן  אביב התרחשו מקרי אלימות דומים 
מדובר בסיכון אשר מחייב נקיטה באמצעי 
המשטרה  דנן,  במקרה  הולמים.  זהירות 
ותגברה  נקטה באמצעים הולמים, הואיל 
את כוחותיה באותו אזור. צוין, כי לא נחזית 
כל הפרת חובה מנהלית כלפי המנוחה ובית 
המשפט האזרחי אינו המקום המתאים לדיון.
ללמד  יכולה  שכרות  כי   , צוין בנוסף 
לגרום  עלולה  והיא  הואיל  מסוכנות,  על 
להיחלשות ולאובדן מנגנוני השליטה. למרות 
זאת הודגש, כי בהיעדר יסוד סביר לחשד 
באלימות, אין בעצם המסוכנות כדי להקים 

שכרות  כן,  כמו  עיכוב.  או  מעצר  סמכות 
אינה עבירה וגם ביחס למי שנחשד בשתיית 
משקה משכר, בהתקיים חשש לפגיעה בסדר 
סמכויות  הציבור,  לביטחון  או  הציבורי 

השוטרים מוגבלות לתפיסה והשמדה.
בית המשפט קבע, כי לשוטרים לא הייתה 
קודמת  אלימות  להפגנת  אינדיקציה 
אם  אף  יעקב.  מצד  כלשהי  ולמסוכנות 
יעקב  הייתה לשוטרים סמכות לעצור את 
או לחלופין לעכב אותו, הרי שלא נוצר כל 
“קשר מיוחד” בין פעולותיו לבין ההחלטה 
כך, אין מקום לבדוק  לשחרר אותו. בשל 
האם ובאיזו מידה חרגה החלטת השוטרים 
ממתחם הסבירות. רק לאחר מעשה התברר, 
כי יעקב היה “פצצה מתקתקת”, אך לא הוכח 
שהשוטרים ידעו או שהיה עליהם לדעת על 

כך בזמן אמת.
בית המשפט ציין בסוף הכרעתו, כי במהלך 
המשפט התקיימו שלוש ישיבות הוכחות בהן 
לנוכח מיהות  נחקרו ארוכות עדים רבים. 
הצדדים והטרגדיה שחוו, מצא בית המשפט 
לנכון לחייב את התובעות בתשלום הוצאות 

המדינה בסכום סמלי של 4,000 שקל.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

המשטרה לא מנעה פשע - האם 
עליה לפצות את התובעות עקב כך?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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הסכסוך המשפטי בין כלל ביטוח לסוכנות רוזין:

סוכנות רוזין תובעת 533 אלף 
שקל החזרי עמלות; כלל ביטוח 
בתגובה: מדובר ב”שיטת מצליח”

הסכסוך המשפטי המתנהל זה תקופה ארוכה 
בין סוכנות הביטוח רוזין לחברת כלל ביטוח 
נמצא בימים אלה בעיצומו. במסגרת כתב 
התביעה שהוגש ביוני 2016, דורשת רוזין החזרי 
עמלות בסך 533,429 שקל. זאת, לאחר תחשיב 
שביצעה אצל חברת תמיר חישובים פיננסיים, 
המתמחה בבדיקת עמלות של סוכני ביטוח. 

על פי כתב התביעה, בשנת 2006 גילתה רוזין 
באמצעות תמיר גורן כי היא זכאית להפרשי 
ביטוח  כלל  585 אלף שקל.  העמלות בסך 
גורן, ושילמה  וקיבלה את טענת  הסכימה, 
בספטמבר אותה שנה 292 אלף שקל, ובמאי 
את  אך  נוספים,   שקל  אלף   105  -  2007
התשלום האחרון בסך 148 אלף, שאמור היה 

להשתלם באוגוסט 2008, היא לא שילמה. 
במקום זאת, כך נטען בתביעה, כלל ביטוח 
305 אלף שקל על  דרשה מרוזין החזר של 
“תשלומים ששולמו ביתר”, ותבעה את הסכום 

בבית משפט. רוזין הכחישה את טענות כלל 
ביטוח, ואף נדהמה לגלות כי לא הוגש שום 
ידי כלל  תחשיב שתומך בסכום הנתבע על 

ביטוח. 
בכתב התביעה נטען גם, כי במסגרת התביעה 
שהגישה כלל ביטוח מונה מומחה מטעם בית 
בחוות  לוי, שקבע  אברהם  רו”ח  המשפט, 
הדעת כי חישוביה של רוזין הם הנכונים וכלל 
 112 זו שנותרה חייבת סך של  ביטוח היא 
אלף שקל בתוספת מע”מ, ריבית והצמדה 

מפברואר 2008.   
בהמשך כלל ביטוח קיזזה בעצמה את החוב 
ואף מחקה את התביעה. רוזין תובעת כעת כנגד 

הקיזוז ואת השבת הכספים שקוזזו. 
היא  ביטוח  כלל  שהגישה  ההגנה  בכתב 
לה,  המיוחסות  הטענות  כל  את  מכחישה 
וכן מציינת כי יש לסלק את התביעה מחמת 
התיישנות ושיהוי, וכי מדובר ב”שיטת מצליח”. 

ב”כ כלל ביטוח, עו”ד יעקב גלאור )גלאה(, 
החתום על כתב ההגנה, מסביר: “במהלך שנת 
2006 התברר שאופן חישוב העמלות השוטפות 
שמגיעות לרוזין... לא תאם את ההסכמות בין 
הצדדים. תקלה זו התרחשה ככל הנראה עקב 
כך שהזנת תנאי העבודה לא הייתה אפשרית 
אז מבחינה טכנית במערכת של כלל ביטוח. 
עקב כך נוצרו הפרשי עמלות”. עוד מסבירה 
להזין  ניתן היה  כיוון שלא  כי  ביטוח,  כלל 
20% למשך ארבע שנים, שולמו סכומים לפי 
פורמטים אחרים, כגון 13% לחמש שנים או 
18% לחמש שנים, וכך נוצרו “הפרשי עמלות” 
– לעתים בחסר ולעתים ביתר. עוד ציינה כלל 
ביטוח, כי לאחר דרישת רוזין )לאחר סיום 
תקופת העמלות השוטפות( נעשה תחשיב 
סופי, שהעלה כי על רוזין להשיב 305 אלף שקל. 
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “הסוגיה נידונה 

בביהמ”ש ולכן אנו מנועים מלהגיב”.

 ב”כ כלל ביטוח עו”ד יעקב גלאור )גלאה(, בכתב ההגנה: אופן חישוב העמלות שמגיעות לרוזין 
לא תאם את ההסכמות בין הצדדים. תקלה זו התרחשה כי הזנת תנאי העבודה לא הייתה אפשרית 

אז מבחינה טכנית  כיוון שלא ניתן היה להזין 20% למשך ארבע שנים, שולמו סכומים לפי 
פורמטים אחרים, כגון 13% לחמש שנים וכך נוצרו “הפרשי עמלות” – לעתים בחסר ולעתים ביתר

75568_190x135_z.indd   10 12/22/16   12:43
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פוליסה מארח

כאשר באים לדון 
הביטוחי  בכיסוי 
לנזקים שנגרמו על 
ידי העגורן שקרס 
גיליון  )פוליסה, 
 1 4 - ה מ  2 2 2 1
בפברואר 2017( יש 
קודם כל להפריד בין 
ביטוח העגורן לבין 
העבודות  ביטוח 
שנערך  הקבלניות 

לאתר העבודה.
בהתאם לאינפורמציה שבידי, קיים ביטוח 
עבודות קבלניות אך העגורן עצמו לא בוטח. 
אם כך, הנזקים שנגרמו לעגורן עצמו אינם 
מכוסים. אבל זה הקטע הפחות מעניין. מה 
שמעניין אותנו הוא מי יכסה את הנזקים שנגרמו 

לצדדים שלישיים לגופם ו/או לרכושם.
ביטוח  הוא  לפנות  ניתן  שאליו  הביטוח 
העבודות הקבלניות. הביטוח הזה נועד לתת 
מטרית כיסוי ביטוחי לכל הפעילויות המבוצעות 
באתר העבודה במסגרת הפרוייקט המבוטח. 

פרק ב’ של הפוליסה מכסה אחריות כלפי צד 
שלישי. הכיסוי הוא לנזק שיגרם לצד שלישי 
“כתוצאה מביצוע העבודות המבוטחות לפי 
פרק א’ של הפוליסה )ביטוח לעבודות עצמן,  
ג.א.( של פוליסה זו, באתר העבודה או בקרבתו 
המיידית ...” )הציטוט לקוח מהפוליסה לביטוח 
2013 של קבוצת כלל  עבודות קבלניות ביט 

ביטוח(.  
בחינת חריגי הפוליסה מעלה כי אין חריג אשר 
חל על המקרה שלפנינו. חשוב לשים לב שעגורן 
אינו כלי רכב בין אם הוא נע על מסילה בתוך 
האתר ובוודאי כאשר הוא נטוע במקום קבוע. 
הנושא כבר נפסק לעייפה ונראה לי שאין ויכוח 
על כך. גם לפי פקודת רכב מנועי המפנה להגדרה 

הקיימת בחוק הפלת”ד אין מדובר ברכב.
בפוליסה  הקיימים  החריגים  כל  לפיכך, 
בהתייחס לכלי רכב אינם חלים במקרה זה. גם 
החריג לעניין כלי צמ”ה, שהם כלי רכב שאינם 
חייבים בביטוח חובה, גם אם לא בוטל או סויג, 

גם הוא אינו חל בדיוק מאותה סיבה.
מכאן, שהפוליסה לביטוח עבודות קבלניות 
אמורה לכסות את הנזקים שנגרמו לצדי ג’ עד 

לגבוה גבול האחריות הנקוב בפוליסה ועלינו 
לקוות שהוא מספיק גבוה לכיסוי הנזקים.

לעניין זה יש לבדוק אם נערך לעגורן ביטוח 
צד שלישי עצמאי, כפי שנעשה בהרבה מקרים 
בהם מבוטח כלי צמ”ה. אולם גם אם ביטוח כזה 
קיים הוא בדרך כלל מבטח גבול אחריות מוגבל 
מאוד. גם מעט זה משהו, והוא יצטרף לכיסוי 
של ביטוח העבודות הקבלניות כביטוח כפל או 
ביטוח משותף כאשר החלוקה בין הפוליסות 

היא בהתאם ליחס גבולות האחריות.
המקרה שלפנינו מדגיש מחדש את הצורך 
והחשיבות בקניית גבולות אחריות בביטוח 
צד שלישי בגובה מספק ולזכור שמדובר בענף 
מסוכן שבו יש הסתברות גבוהה לאירועים רבי 
נפגעים. למקרים כאלה גבולות אחריות של 10 
מיליון שקל או אפילו 20 מיליון שקל יכולים 

להיות נמוכים ולא מספקים.

ניהול  יועצים –  ארמן  הכותב הוא מנכ”ל 
סיכונים וביטוח העוסקת בייעוץ לעסקים 
וארגונים, לווי מקצועי לחברות וסוכני ביטוח 

בתחומי ניהול סיכונים וביטוח.

מי יכסה את הנזקים שנגרמו 
על ידי העגורן שקרס

המקרה שלפנינו מדגיש מחדש את הצורך והחשיבות בקניית גבולות אחריות בביטוח צד שלישי 
בגובה מספק ולזכור שמדובר בענף מסוכן שבו יש הסתברות גבוהה לאירועים רבי נפגעים. 

למקרים כאלה גבולות אחריות של 10-20 מיליון שקל יכולים להיות נמוכים ולא מספקים

http://polisa.news/landing/

www.polisa.news

מאת גדעון ארמן
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החידושים הטכנולוגיים החדשים 
מציבים אתגרים חדשים למבטחים

ברוס קרנגי בראון 
יתמנה ליו”ר 

החדש של לוידס

Intesa Sanpaolo ג’נראלי רכש 3% ממניות הבנק

לוידס לונדון אוסר 
על עובדיו לצרוך 

אלכוהול במשך היום

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

רחפן חדש, המשמש כמונית אווירית, מביא את הביטוח הימי  והביטוח האווירי לתחום ביטוח הפרט

יחליף את ג’ון נלסון שיפרוש מתפקידו מפאת גילו

זאת, כדי לחסום את ניסיון ההשתלטות של הבנק

לשעבר   ,Bruce Carnegie-Brown בראון,  קרנגי  ברוס 
מנכ”ל מארש אירופה ויו”ר של Aon בריטניה, יתמנה בקרוב 
מתפקידו  יפרוש  אשר  נלסון,  ג’ון  את  ויחליף  לוידס  ליו”ר 
מפאת גילו )70(. המועצה של לוידס תתכנס בימים הקרובים 

כדי לאשר את המינוי. 
בשלושים שנות פעילותו בענף הביטוח שימש קרנגי בראון 
)אתר   Moneysupermarket.com Group של  כיו”ר 
השוואת מחירים בריטי(, יו”ר של Santander UK ודירקטור 

 .Jardine Lloyd Thompson Group בחברת הברוקרים
קרנגי בראון ולוידס לא אישרו את הידיעה. 

Ehang לוקח את הרחפן  היצרן הסיני 
לשימושים  מעבר  קדימה,  אחד  צעד 
שנעשו בו עד כה. הרחפנים החלו להתמיין 
לפי משימות ותחומים ומשמשים בעיקר 
למטרות של תצפית וסיוע בניתוח נתוני 
שטח. הרחפן המכונה Ehang 184 יועד 
לשמש כמונית אווירית. אב הטיפוס של 
נוסע אחד במשך  הרחפן מסוגל להטיס 
לגובה של 3,500 מטר  להגיע  23 דקות, 
 100 של  מקסימלית  במהירות  ולטוס 

קמ”ש.
על פי היצרן, הנוסע צריך להזין את יעד 
הטיסה למחשב הרחפן באמצעות יישום 
מתבצע  והשאר  הרחפן  לוח  על  הנמצא 

באופן אוטומטי לחלוטין. 

בכך  למבטחים  אתגר  מציב  הרחפן 
אווירי   / הימי  הביטוח  את  מביא  שהוא 
יהיו  מבטחים  הפרט.  ביטוח  לתחום 
חייבים להתמודד עם שינויים בפוליסות 
תמחיר  ועם  אווירי   / הימי  הביטוח  של 
נתונים  או  היסטוריה  לו  שאין  ביטוח 
התנגשות  אקטואריים.  חישובים  לצורך 
לגרום  יכולה  חשמל  בקווי  רחפן  של 
להחשכת עיר שלמה. הנזק הישיר לכבלי 

החשמל והנזק התוצאתי יהיו עצומים. 
 Ehang בדובאי הוכרז כי הרחפן של 
יחל לפעול כמונית אווירית החל מחודש 

יולי 2017. 
נוכל לראות בכתובת  סרטון תדמית 
https://tinyurl.com/gilad-airtaxiישמש כמונית Ehang 184 הרחפן

על פי נהלי עבודה חדשים שהופצו 
אסורה  לונדון,  לוידס  עובדי  בין 
שתיית אלכוהול בין 09:00 ל-17:00 
בימים שני עד שישי. עובד אשר יפר 

הוראה זו צפוי לפיטורין. 
עובדי  בין  שהופץ  פנימי  במזכר 
של  ניתוח  כי  נרשם  לונדון  לוידס 
תלונות והפרות משמעת של עובדים, 
כי  מצביע  האחרונות,  בשנתיים 

כמעט מחציתן מיוחסות לאלכוהול. 
האיסור  על  מתמרמרים  העובדים 
וניתן לצרוך  נועצו בהם  מאחר שלא 
במשך  אחראי  באופן  אלכוהול 
שעות העבודה בלי לפגוע בביצועים. 
לוידס  עובדי   800 על  חלה  ההוראה 
וחתמים  ברוקרים  על  חלה  והיא 
מחברות ותאגידים אחרים הפועלים 

מתוך הבניין ברחוב ליים.

 עובד אשר יפר הוראה זו צפוי לפיטורין  ההוראה 
חלה על 800 עובדי לוידס ועל ברוקרים וחתמים 

מחברות ותאגידים אחרים הפועלים בבניין החברה

ג’נראלי, המבטח הגדול ביותר באיטליה, 
 159 רכש  כי  שעבר  שישי  ביום  הודיע 
 Intesa מיליון מניות של הבנק האיטלקי 
ניסיון  את  לחסום  כדי  זאת,   .Sanpaolo

ההשתלטות של הבנק. 
אחזקות  לג’נראלי  נותנות  המניות 
הוא  כי  הכריז  הבנק   .3.04% של  בשיעור 
וליצור  ג’נראלי  על  להשתלט  מעוניין 

תאגיד פיננסי בשווי שוק של 64 מיליארד 
המניות  שווי  המניות  מחירי  פי  על  דולר. 
מיליארד  ב-1.17  מוערך  ג’נראלי  שבידי 

דולר.

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח, כולל פוליסות, חומר שיווקי והצעות מחיר.

מומחיות בתרגום דוחות כספיים של חברות ביטוח.
jmtargum@gmail.comכדאי לקבוע פגישת היכרות: 052-4757622

נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח.

https://tinyurl.com/gilad-airtaxi
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שתי תביעות ייצוגיות:

 לטענת התובע, איילון מוסרת למבוטחים פרטים שגויים, מחייבת אותם בדמי אשראי בשיעורים 
ניכרים מעל השיעור שאותו היא מציגה בפניהם ומסתירה את פעולותיה  איילון דיווחה כי 

תביעה זהה הוגשה נגדה ב-2014 וכי “נערך הליך בדיקה לקידום הסכם הפשרה”  בייצוגית נוספת 
נטען, כי במקרים רבים איילון לא מחזירה יתרות כספים שנצברו לזכות מבוטחיה

איילון נתבעת על ידי מבוטח שלה 
בטענות לגביית יתר של דמי אשראי 

ואי השבת כספים למבוטחים

איילון הגיש נגד  מיכאל הלמן מבוטח של 
החברה שתי בקשות לאישור תביעות ייצוגיות 
לבית המשפט המחוזי מרכז. בבקשה האחת, 
שסכומה המצרפי מוערך ב-21.25 מיליון שקל, 
נאמר כי עניינה הוא בגביית יתר שלא כדין של 
דמי אשראי על ידי איילון, תוך הפרה סדרתית 
וגסה של הוראות הדין ותוך הטעייה חמורה 

מצדה את ציבור המבוטחים.
ב-15  על תביעה זו דיווחה איילון לבורסה 
בפברואר השנה ומסרה כי בחודש דצמבר 2014 
הוגשה כבר תובענה ייצוגית נוספת נגדה בעניין 

זהה לתובענה נשוא דיווח זה.
בדיווח נמסר, כי “במסגרת ההליך המליץ בית 
המשפט לצדדים לגבש הסכם פשרה ביחס לעילה 
של חריגה בדמי אשראי ממגבלת דמי האשראי 
הקבועה בתקנות בנוגע לביטוחים אישיים בלבד. 
בהסכמת הצדדים מונה מומחה לבחינת היקף 
החריגה ובימים אלו נערך הליך בדיקה לקידום 
הסכם הפשרה”. עוד מציינת איילון בדיווח, כי 
 2011 “תביעות ייצוגיות דומות הוגשו בשנת 
כנגד חמש חברות ביטוח אחרות והסתיימו 

בהסכמי פשרה”.
לטענת התובע, איילון מוסרת למבוטחים 
פרטים שגויים ומטעים ומחייבת אותם בדמי 
אשראי )תשלומי הריבית המתווספים לסכומי 
הפרמיות( בשיעורים ניכרים מעל השיעור שאותו 
היא מציגה בפניהם. לדבריו, איילון ניסתה 
להסתיר את פעולותיה באמצעות מצגי שווא 

שיצרה כלפי מבוטחיה.
לטענתו, איילון אינה מקיימת את כל התנאים 
הנדרשים ממנה בכל הקשור לתשלום דמי ביטוח 
בתשלומים וחיוב המבוטחים בדמי אשראי, 
והיא הפרה את הוראות חוק הפיקוח ואת 
התקנות שהותקנו מכוחו. בבקשה נטען, כי  אי 
מתן פרטים כנדרש מאיילון על פי חוק הפיקוח 
ותקנות דמי האשראי מצד אחד, ומתן הודעה על 

ריבית בשיעור שאיננו השיעור הנכון לפיו חישוב 
דמי האשראי מצד אחר, מהווים “תיאור מטעה” 
בעניין מהותי בעסקה, כאמור בסעיף 55 לחוק 
הפיקוח, וכן מעשה או מחדל אסור על פי סעיף 

58 לחוק הפיקוח.
בבקשה שהוגשה באמצעות עו”ד עופר דהן 
נאמר, כי על אף הודעותיה של איילון לבית 
המשפט במסגרת הליכים משפטיים אחרים 
המתנהלים בין הצדדים באותו העניין, לפיהן 
החריגות בחיוב וגביית דמי האשראי הוסדרו על 
ידה, אין אמת בהודעות אלו, ואיילון ממשיכה 
להפר את חובת האמון המוגברת החלה עליה 
כלפי מבוטחיה, מציגה להם מצגי שווא ומטעה 
אותם, והכול מתוך מטרה להפיק רווחים כספיים 

ניכרים שלא כדין על חשבון מבוטחיה.
הלמן מבקש מבית המשפט להורות לאיילון 
לחדול לאלתר מחיובי יתר של מבוטחיה בגין 
דמי אשראי ו/או דמי הסדר תשלומים ו/או 
דמי גבייה בכל פוליסה ו/או תוספת לפוליסה 
שתונפק על ידה ממועד הגשת בקשה זו ואילך, 
וכן לחדול מכך בכל פוליסה קיימת או תוספת 
לפוליסה קיימת בהם חושבו דמי האשראי ביתר. 
בנוסף מתבקש בית המשפט להורות לאיילון 
להשיב למבוטחיה את הכספים שגבתה מהם 

ביתר ושלא כדין.
הבקשה השנייה לאישור תביעה ייצוגית אותה 
הגיש הלמן נגד איילון, לדבריו בסכום שאינו 
ניתן להערכה בשלב זה, עניינה לטענתו ביתרות 
כספים לזכות מבוטחים אשר לא שולמו להם 
ונצברות אצל איילון לזכותם, בלי שהיא משלמת 
להם את הכספים הללו, בניגוד מוחלט להוראות 

הדין ולהוראות פוליסת הביטוח.
לטענת הלמן, הוראות הדין, כמו גם הוראות 
הפוליסה במקרה של זכאות המבוטח לקבלת 
כספים מסיבות שונות )כגון: תשלום עודף 
מלכתחילה, שינויים במהלך חיי הפוליסה שיש 

בהם כדי להקטין את דמי הביטוח וביטול פוליסה 
לפני תום תקופת הביטוח( - הן ברורות, וחברת 

הביטוח חייבת להשיב למבוטח את כספו.
הביטוח  בפוליסות  מעיון  הלמן,  לדברי 
שמוציאה איילון עולה, כי בעוד היא רושמת כי 
במקרים של שינויים או ביטול המקנים זכאות 
למבוטח להחזר כספי יושב לו כספו, הרי שבפועל 
במקרים רבים אין איילון מחזירה כספים והיא 
מתעלמת לחלוטין מהוראות הפוליסה ומהוראות 
הדין. הכול, מתוך מטרה ברורה להעשיר את כיסה 

בסכומים ניכרים על חשבון מבוטחיה.
עוד מציין הלמן, כי איילון מוציאה מסמך 
ביטוחי לפיו זכאי המבוטח להחזר כספי, אך 
בפועל היא אינה משיבה לו את כספו ומפרה 
את חובת האמון המוגברת החלה עליה כלפי 
מבוטחיה. לדבריו, איילון מתקשרת עם מבוטחיה 
בחוזה אחיד שנוסח על ידה ואז היא מפרה את 
הוראות אותו חוזה, מציגה למבוטחים מצגי 

שווא ומטעה אותם.
בבקשה נטען כי יתרות הזכות הנצברות ואינן 
מוחזרות למבוטחים מוצאות דרכן בספרי 
הנהלת החשבונות של חברות הביטוח לכרטיסים 
הנושאים שמות שונים כגון: כרטיס ביטול יתרות, 
כרטיס קופה קטנה, כרטיס הפרשים קטנים 
וכדומה - כרטיסים המהווים חלק מחשבונות 
אלא  עצמה.  החברה  של  וההפסד  הרווח 
שבעניינה של איילון, הרווח שלה הינו ההפסד 
של המבוטחים ואחת לתקופה אף מתבצע מה 
שנקרא “גיהוץ ספרים” - פעולה חשבונאית של 

איפוס ומחיקת יתרות הזכות.
בית המשפט מתבקש להורות לאיילון להשיב 
למבוטחיה את הכספים העומדים לזכותם או 

אמורים היו לעמוד לזכותם.
תגובת איילון: “החברה קיבלה את התביעה 
והבקשה להכיר בה כייצוגית לפני זמן קצר 

ולומדת אותה ואת משמעויותיה”.

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח
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מבטחים ומבוטחים

הקומיקאי יככב בקמפיין שיעלה באמצעות משרד הפרסום 
יהושע TBWA בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות הכתובה ובאינטרנט

לדברי יו”ר סניף חיפה בלשכת סוכני הביטוח, הפרויקטים השונים 
המתקיימים כעת בלשכה למיזוג דורות של סוכנים הם פרויקטים מבורכים

ישראל קטורזה נבחר לפרזנטור של מנורה מבטחים 
- יוביל את קמפיין הפרסום שיעלה בשבוע הבא

רוזנפלד: הלשכה תהיה חייבת להצעיר 
את פניה גם למען הסוכנים הוותיקים

ישראל קטורזה נבחר להוביל את 
קמפיין הפרסום של קבוצת מנורה 
מבטחים, באמצעות משרד הפרסום 
חוצה  המהלך   .TBWA יהושע 
פלטפורמות וייראה בטלוויזיה, ברדיו, 

באינטרנט ובעיתונות הכתובה. 
הקמפיין הראשון, שיעלה במהלך 
השבוע הבא, צולם בספארי בדרום 
מנורה,  לפי  ומטרתו,  אפריקה 
היא העלאת המודעות, היתרונות 

והחשיבות של בחירה בקרן הפנסיה הגדולה 

ת  א ג  י צ מ ר  י ד ש ת ה  . ל א ר ש י ב
הקומיקאי במגוון סצנות המשלבות 

בעלי חיים בצורה הומוריסטית.
למנכ”ל  משנה  גרינוולד,  יעל 
מנורה מבטחים פנסיה וגמל, מציינת 
קטורזה,  ישראל  בין  “החיבור  כי 
קומיקאי מוביל בישראל, לבין קבוצת 
מנורה מבטחים, הנו חיבור טבעי אשר 
מטרתו העלאת המודעות לביטוח 
והיציבה  הגדולה  הפנסיה  בקרן 

בישראל”.

בכנס סוכנים של משרד עוה”ד שושי את שבח, 
ליאור  שהתקיים בסוף השבוע שעבר, אמר 
רוזנפלד יו”ר סניף חיפה בלשכת סוכני הביטוח, 
כי “הפרויקטים השונים המתקיימים כעת בלשכה 
למיזוג דורות של סוכנים הם פרויקטים מבורכים”.  
לדבריו, “סוכנים ותיקים רבים מתלבטים מה 
יהיה עתידו של תיק הביטוח שלהם כי אין להם 
דור המשך. הלשכה תהיה חייבת להצעיר את גיל 

חבריה על ידי גיוס סוכנים צעירים, 
שיוכלו להתמזג במשרדים ותיקים 
ייכנס  ותיק  שסוכן  ההיפך,  או 
למשרד עם סוכן צעיר שיילווה 
אותו.  ירכוש  ואולי  התיק  את 
אתגרי הטכנולוגיה והדיגיטציה לא 
נהירים לחלק מהסוכנים הוותיקים. 
רוח  יכניס  במשרד  צעיר  סוכן 
חדשה ויצעיד את המשרד מבחינה 

טכנולוגית”.
רוזנפלד סקר את פעילותה הענפה של הלשכה 

והתעכב על נושא ההפרדה של עמלת 
הסוכן מדמי הניהול. הוא הדגיש בפני 
הסוכנים את היתרונות הגלומים 
בעניין גם מבחינת תדמית הסוכן 
בציבור וגם בעניין גביית דמי טיפול 

במקומות בהן החוק מאפשר זאת.
את הכנס פתח עו”ד שרון שושי, 
שסקר בפני בסוכנים מבחר פסקי דין 
מהעת האחרונה בהם היו מעורבים 
סוכני ביטוח, והפציר בסוכנים לעבוד 

במקצועיות ובזהירות הנדרשת.

יעל גרינוולד
ישראל קטורזה בקמפיין מנורה מבטחים

שירביט. משקיעים בך יותר!
shivuk@shirbit.co.il  |  www.shirbit.co.il |     מח׳ שיווק 076-8622522 

נהג ותיק מעל 30?
חובה שתבדוק את 
מחירי החובה שלנו!

עמלה מלאה!
רק בפוליסת בסט

של שירביט
מסלול אטרקטיבי לנהגים טובים

    כיסוי רעידת אדמה
    כולל נזקי אש!

הרחבת גבולות האחריות 
ל-1,000,000 ₪ לפוליסת מבנה 
ולתכולה ללא תוספת תשלום,

כל הסיכונים תכשיטים עד 20% 
ללא תוספת תשלום

ביטוח דירה
כיסוי אשפוז

עד 1.6 מיליון $
פוליסת נסיעות לחו"ל כולל:

חילוץ מהשטח, החזר דמי ביטול
מרגע הנפקת הפוליסה

ביטוח נסיעות חו״ל

מקבלים יותר
ומשלמים פחות!

MORE שירביט
כיסוי השתלות ותרופות מחוץ לסל

במחיר משתלם לכל המשפחה.
פוליסה לתאונות אישיות

ביטוח בריאות

פוליסות קבלנים
וצמ״ה מורחבות! 

מחלקת עסקים מנוסה בכל ענפי 
הרכוש והחבויות, התמחות מיוחדת 

בביטוחים הנדסיים, 
כיסוי עד 100 מיליון ₪ לפרוייקט

ביטוח עסקים משכנתאמשולב בפוליסת מסלול תכולהבלעדי!

חורף חם בשירביט דן דוברי, נשיא האיגוד הישראלי של המתכננים 
הפיננסיים וחבר המועצה העולמית של המתכננים 
 Financial Planning Standards-הפיננסיים ב
Board הוזמן להשתתף בוועדה המארגנת של 
הכנס השנתי העולמי שייערך בנשוויל, טנסי 

בארה”ב מה-1 עד ה-5 באוקטובר 2017. 
דוברי הוזמן לסייע בתכנון הימים הבינלאומיים 
 )Knowledge Circle( והיום שמוקדש לידע
ובהכנת תכנים בעלי ערך לקהילה הבינלאומית. 
ברישום מוקדם כבר נרשמו שבעה משתתפים 
מישראל שיצטרפו לדוברי, וצפויים להירשם עוד 
כ-10 אנשי מקצוע נוספים. בכנס צפויים להשתתף 

כ-3,000 אנשי מקצוע מ-40 מדינות בעולם. 
לדברי דוברי, “העולם שלנו משתנה ואנו חייבים 
ללמוד מהניסיון הבינלאומי במטרה לעזור לאזרחי 

ישראל להגשים יעדי חיים”. 
נואל מאי, המנכ”ל העולמי של הארגון: “נושא 
התכנון הפיננסי מקבל הכרה בכל רחבי העולם 
וכנסים מקצועיים שמפגישים בין הקהילות 
הבינלאומיות ומשתפות את כולם בידע ובניסיון 

הצבור הכרחיים להתפתחות המקצוע”.

דן דוברי ישתתף 
בוועדה המארגנת של 
הכנס השנתי העולמי 

של המתכננים 
הפיננסיים

ליאור רוזנפלד יו”ר סניף 
חיפה בלשכה, במהלך הכנס
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

מבטחים ומבוטחים

 הכנס עמד בסימן הרחבת ההגנות לפרט וחשף את הסוכנים למוצרים החדשים של מגדל, 
ביניהם: ריסק משולב ומגדל מזור לסרטן  אמיל וינשל, משנה למנכ”ל וראש חטיבת הלקוחות 
וערוצי ההפצה: מגדל מספקת לסוכנים מעטפת כוללת להצלחתם העסקית ופותחת הזדמנויות 

שיווקיות ייחודיות לטובת מיצוי הפוטנציאל שטמון בשיתוף הפעולה של הסוכנים עם מגדל

יותר מ-250 סוכנים השתתפו בכנס 
פתיחת השנה של מרחב סוכנויות במגדל

מרחב סוכנויות של מגדל ערך בשבוע שעבר 
בו  כנס סוכנים לפתיחת השנה והשתתפו 
יותר מ-250 סוכנים. הכנס התקיים במרכז 
ההדרכה של מגדל בפתח תקווה ועמד בסימן 
כי  נמסר,  ממגדל  לפרט.  ההגנות  הרחבת 
מדובר בהבעת אמון מרשימה של הסוכנים. 
וריסק  רוזן, מנהלת מכירות בריאות  טל 
הסוכנים  את  חשפה  סוכנויות,  במרחב 
להרחבה נוספת של הכיסוי בביטוח מחלות 
קשות של החברה. המדובר בתכנית חדשה, 
כיסוי רחב  מגדל מזור לסרטן, המעניקה 
ביותר למקרי סרטן. זאת, במקביל להמשך 
בביטוח  במגדל,  להתבגר  משתלם  מבצע 
מחלות קשות מזור מורחב. במגדל מציינים, 
כי “לאור הצלחת המבצע, הוסיפה מגדל את 
מזור לסרטן למבצע וגם בתכנית זו תעניק 
הנחה   45 על  עולה  אינו  ללקוחות שגילם 

מיוחדת”. 
עו”ד שרונה תושייה-פישר, מנהלת ביטוח 
בריאות במגדל, הרחיבה על מגוון הזדמנויות 
המכירה שמעניקה החברה לסוכנים ופירטה 
את חבילות ההגנות והפתרונות המותאמים 

ללקוח בבריאות. 
גד מילר, מנהל מכירות חיסכון ארוך טווח, 

בריאות ופיננסים ארצי, התייחס לתוכנית 
ריסק משולב.  ייחודית נוספת של מגדל – 
כאן המדובר בביטוח חיים למקרה פטירה 
בפרמיה משתנה בשנים הראשונות לביטוח, 
אשר מתקבעת בהמשך התקופה )בהתאם 

לכללים(. 
העבודה  שולחן  הכנס  במהלך  הוצג  עוד 
לסוכן – הדור הבא, שאותו תשיק מגדל 
בתקופה  הביטוח  בסוכנויות  בהדרגה 
הקרובה. ממגדל נמסר, כי “מערכת העבודה 
והאינטראקטיבית של מגדל,  המתקדמת 
מבליטה יתרונות רבים לטובת הסוכן וצוות 
והזמינות  משרדו, לרבות הגברת הנגישות 
למידע, קידום יכולות השיווק, ביצוע פעולות 
חווית  ויצירת  ביעילות מרבית  תפעוליות 
מאוד”.  וידידותית  קלה   נוחה,  משתמש 
רועי  על-ידי  שהוצגה  החדשה,  המערכת 
אזרד, מנהל מחלקת הדיגיטל, זכתה לתגובות 

חיוביות מאוד מצד סוכני הביטוח. 
ארצי  מכירות  מנהל  מושקוביץ,  דורון 
הצעדים  בפירוט  חתם  וריסק,  בריאות   -
הנדרשים כיום מסוכן ביטוח החפץ בהצלחה, 
ביצועם  יום,  יעדים בכל  בדגש על הגדרת 
בפועל וטיפוח מתמיד של הקשר עם הלקוח. 

הכנס כלל הרצאת אורח מיוחדת של ד”ר 
ברכה זיסר, מייסדת ומנהלת מאגר מח העצם 
אורנית  ההחלמה  ובית  בישראל  המרכזי 
לילדים חולי סרטן, מטעם ארגון עזר מציון. 
ד”ר זיסר התייחסה, בין השאר, לתכנית מגדל 
מזור לסרטן והדגישה, כי “זהו מוצר חובה לכל 
חברות הביטוח. מגדל נותנת מוצר מדהים 

וכל חברות הביטוח צריכות לאמץ אותו”. 
כי לפני הכנס קראה מגדל לסוכני  יצוין 
ואכן,  המרחב להצטרף למאגר מח העצם, 
יותר מ-100 סוכנים נרשמו אליו ביום הכנס.
גיל שריר, מנהל מרחב סוכנויות, סיכם: 
“הכנס העצים את הקשר ההדוק בין המרחב 
לסוכניו ותרם רבות בהעשרת הידע, היכולות 
והמיומנויות של הסוכנים בהגדלת מכירות 

מוצרי הסיכונים של מגדל לפרט”. 
וראש  וינשל, משנה למנכ”ל מגדל  אמיל 
כי  וערוצי ההפצה, מסר  חטיבת הלקוחות 
מעטפת  הביטוח  לסוכני  מספקת  “מגדל 
כוללת להצלחתם העסקית ופותחת בפניהם 
הזדמנויות שיווקיות חדשות ואף ייחודיות, 
שטמון  האדיר  הפוטנציאל  מיצוי  לטובת 
מגדל,  עם  הסוכנים  של  הפעולה  בשיתוף 

במגוון תחומי הפעילות”.
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