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“חוזר מעורבות המוכרנים” שינה שמו ל”חוזר מעורבות תומך מכירה”

פוליסה שנמכרה על ידי תומך מכירה לא 
תיכנס לתוקף עד לאישור יזום של הלקוח

 לקוח שצורף לביטוח על ידי תומך מכירה יהיה רשאי לבטל הצטרפות ולקבל חזרה את 
הפרמיות ששילם עד שישה חודשים ממועד הצירוף  עוד נקבע בטיוטת החוזר שפורסמה, כי 

על חברת הביטוח לקבל את הבקשה לצרף לביטוח רק אם היא כוללת את הקלטת שיחת המכירה

חוזר “מעורבות מוכרנים בהליך שיווק ומכירה 
של מוצר ביטוח”, שפורסם ב-31 באוקטובר 2016 
)פוליסה, גיליון 2176 מה-1 בנובמבר( עורר 
סערה בקרב סוכני הביטוח – בעקבות החשש 
של הסוכנים מהתערבות הרגולטור בפעילותם 
של אנשי משרדו של סוכן הביטוח, שבמרבית 
המקרים מנהלים את מרבית הפעילות השוטפת 
של משרד הסוכן, ובעיקר את פעילות החידושים. 
כעת, במסגרת עדכון רגולטורי לחודש מרץ 
2( מפורסם נוסח  2017 )ראו ידיעה בעמוד 
טיוטה מחודש ואף מרוכך של החוזר, כאשר 
בולט במיוחד הוא שינוי התואר “מוכרן” ל”תומך 
מכירה”, אולם הגדרתו לא השתנתה באופן 
מהותי: מי שאינו מחזיק ברישיון כהגדרתו בחוק 
הפיקוח על הביטוח ומבצע עבור מבטח או עבור 
סוכן, במישרין או בעקיפין, פעולות אגב מכירת 

מוצר ביטוח. 
החוזר קובע, כי פעילות תומך המכירה תבוצע 
רק בבית העסק ממנו פועל המבטח או הסוכן. 
עוד נקבע, כי לאחר סיום שיחת מכירה לצירוף 
לקוח לביטוח, תישלח לדואר האלקטרוני של 
הלקוח או לטלפון הנייד שלו הודעה שתכלול את 
שם הפוליסה שנמכרה, פירוט הכיסויים, העלות 
החודשית של הפוליסה, פרטי הסוכן, פרטי תומך 

המכירה ובקשה לאישור יזום של הצירוף לביטוח. 
בחוזר נקבע, כי לקוח שלא יאשר באופן יזום 
את רכישת הביטוח, לא יצורף לביטוח. זהו סעיף 

חדש שלא הופיע בנוסח הקודם של החוזר. 
לקוח שצורף לביטוח על ידי תומך מכירה יהיה 
רשאי לבטל הצטרפות ולקבל חזרה את הפרמיות 
ששילם עד שישה חודשים ממועד הצירוף. עוד 
נקבע בחוזר, כי על חברת הביטוח לקבל את 
הבקשה לצרף לביטוח רק אם היא כוללת את 

הקלטת שיחת המכירה. 
התגמול לתומך מכירה יהיה תשלום כספי בלבד, 
שאינו תלוי במאפייני הפוליסות הנמכרות מאותו 

סוג ביטוח או הפרמיות המשולמות בעדן.
סוכן ביטוח, מנהל העסקים של סוכן התאגיד או 
חברת הביטוח נדרשים לפקח על פעילות תומכי 
מכירה הנעשית מתוקף רישיונם או מטעמם. 
חברת ביטוח נדרשת למנות נושא משרה, שיהיה 
אחראי לפיקוח על כל פעילות של תומכי מכירה 

הנעשית מטעם המבטח. 
סוכן ביטוח וחברת ביטוח יקבעו נוהל בקרה 

שיכלול, בין השאר, את כל אלה: 
1. כללים והנחיות לעריכת שיחת המכירה, 

לרבות תסריטי שיחה מפורטים.
2. האזנה ובקרה של כל שיחות השיווק שבהם 

בוצעה מכירה על ידי סוכן. 
3. במקרים שבהם נפלו פגמים בשיחות המכירה 
- תיקון הליך המכירה באמצעות חזרה ללקוח. 

4. תיעוד ושמירה של כל שיחות המכירה 
ההתכתבויות עם הלקוח עד לתום תקופת 

ההתיישנות בפוליסה. 
מבחינת התחולה - החוזר חל על סוכני ביטוח 
ומבטחים, אך אינו חל בענף ביטוח פנסיוני ובענף 
ביטוח כללי למעט ביטוחי משכנתה. החוזר אינו 
חל על ביטוח קבוצתי וכן אינו חל על שיחות 

שיוזם הלקוח. 
החוזר ייכנס לתוקף ב-1 ביוני 2017.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים
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פורסמה  עקב טעות טכנית 
הערב מודעה ישנה של חברת 
הנכונה  המודעה  הפניקס. 

מפורסמת מחדש בגיליון זה.
ות  אחרי לוקחת  ליסה  פו
בפני  ומתנצלת  הטעות  על 

הקוראים וחברת הפניקס.

תיקון טעות
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טיוטת תיקון לתקנות עמלות הפצה

במסגרת העדכון הרגולטורי לחודש מרץ 2017, הפיקוח פרסם ועדכן 11 חוזרים והוראות, 
בהם חוזר צירוף לביטוח, ניסוח תכניות ביטוח וכאמור - תקנות עמלות ההפצה

יועצים יוכלו לקבל עמלות הפצה גם על 
ביטוחי מנהלים ועל קופות גמל להשקעה
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פרטים בהמשך...

 
 הסבר הוראות נושא

 סוכנים ויועצים

 טיוטה שנייה –טיוטת תקנות עמלות הפצה 

על הסכמי הפצה הטיוטה השנייה מאפשרת חתימה 
 קבוצות מוצרים: 5בתנאים שונים לגבי 

 .קופת גמל לקצבה ולחיסכון;1
 . קופת גמל לתגמולים2

 .קופת גמל אישית לפיצוים;3
 . קרן השתלמות4

 . קופת גמל להשקעה.5

מעורבות תומך מכירה בהליך שיווק ומכירה 
 טיוטה -של מוצר ביטוח 

תומך מכירה בהליך הוראות המסדירות את מעורבות 
 שיווק ומכירה של מוצר ביטוח

טיוטה שהועברה לוועדת החוקה, חוק ומשפט של  הון לגופים מוסדיים הלבנת איסור צו טיוטת הלבנת הון
 הכנסת

 ביטוח
הסדרת התנהלות חברות ביטוח, בעת ניסוח תכניות  הוראות לניסוח תכניות ביטוח

 צירוף לביטוח וצירוף לביטוחביטוח, יישוב תביעות 
 וטיפול בפניות ציבור  בירור ויישוב תביעות

 מסלקה פנסיונית
טיוטת חוזר תשלום עבור שימוש במערכת 

 סליקה פנסיונית מרכזית
שינויים בדמי השימוש במערכת סליקה פנסיונית 

 מנגנון הזיכויים. למרכזית וביטו
 עדכון הוראות ממשק מעסיקים פנסיונייםמבנה אחיד להעברת מידע ונתונים 

 הוראות לעניין הגשת בקשה לרישיון למתן אשראי טיוטת נוהל רישוי נותני שירותי אשראי שירותים פיננסיים מוסדרים

 טיוטה -משיכת כספים מקופת גמל  משיכת כספים מקופת גמל
הוראות לעניין הליך הטיפול בבקשה למשיכת כספים 

קצבה, ובכלל זה לעניין הטפסים והמסמכים כשלא 
 הנדרשים מהעמית ולעניין משך הטיפול בבקשה

הקמת ערוץ תקשורת מקוון ומוגן )"כספת"( באמצעותו  העברת קבצי מידע באמצעות כספות -חוזר  מידע ודיווח
 וחזרהמוסדיים לממונה הקבצי מידע מיועברו 

 
 

עמלות  לקבל  יוכלו  יועצים 
הפצה גם על ביטוחי מנהלים ועל 
קופות גמל להשקעה – כך עולה 
מטיוטת תיקון לתקנות עמלות 
)יום  היום  שפורסמו  הפצה, 
ד’(, במסגרת עדכון רגולטורי 

שפרסם הפיקוח על הביטוח.
ון  ק י ת ת  ט ו י ט ת  ר ג ס מ ב
האפשרות  ניתנת  התקנות 
הסכמי  על  לחתום  ליועצים 
הפצה עם חברה מנהלת בתנאים 
מוצר  קבוצות  לגבי   – שונים 
לקצבה  גמל  קופת   – שונות 
וחיסכון, קופת גמל לתגמולים, 
לפיצויים,  אישית  גמל  קופת 
גמל  וקופת  השתלמות  קרן 

להשקעה. 
עוד מוצע לתקן את הגדרות 
התקנות כך שיכללו גם סוכני 
וחברות  וניים  פנסי ביטוח 

ביטוח.

פירוט ההוראות שפורסמו במסגרת העדכון הרגולטורי
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 בתשואות ביטוחי מנהלים - פוליסות שהופקו בין השנים 2003-1992 – קרן י'  ב-12 החודשים האחרונים )02/2016-01/2017( 
מכלל חברות הביטוח לפי אתר האוצר. כל התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על הדירוג והתשואות 
שהושגו בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות שיושגו בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ 
פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. תשואה ממוצעת 
שנתית 02/2014-01/2017, תשואה ממוצעת שנתית 02/2012-01/2017 וסטיית תקן במונחים שנתיים 02/2012-01/2017  
בהתאמה: הפניקס -  5.64%, 7.49% ו-4.61%. הראל – 5.16%, 7.08% ו-4.36%. מגדל – 4.74%, 6.81% ו-4.33%. מנורה – 4.62%, 
6.84% ו-4.50%. כלל – 4.27%, 6.72% ו-4.57%. מספר גוף מוסדי 520023185. קוד אוצר: 0011. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
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התובעת, ששילמה תגמולים למבוטחה “באה בנעליו” ודרשה את השבת 
הכספים מהנתבעת שביטחה את הרכב הפוגע והנתבע שהחזיק ברכב 

ניתנה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
החלטה בתביעתה של הפניקס חברה לביטוח 
בע”מ )“התובעת”(, שיוצגה על ידי ב”כ איתי 
מאיר שטרית )“הנתבע”(, שלא  שכטר, נגד 
הכשרה חברה לביטוח  ונגד  מיוצג בהליך, 
בע”מ )“הכשרה”(, שיוצגה על ידי ב”כ עו”ד 
נתן ווליצקי. ההחלטה ניתנה בדצמבר 2016, 

מפי השופט נצר סמארה.
עובדות המקרה: התובענה דנה בתאונת 
דרכים, בה היו מעורבים כלי רכב, שבבעלות 
לבין  שטרית,  שלום  התובעת,  מבוטח 
בידי  נהוג  היה  התאונה  שבעת  רכב,  כלי 
הנתבע או בחזקתו )“הרכב הפוגע”( ובוטח 
לנזקי  באמצעות הכשרה בביטוח אחריות 
צד ג’ )“התאונה”(. בגין נזקי רכב התובעת, 
שילמה התובעת תגמולי ביטוח למבוטחה. 
לפיכך ומכוח סעיף 62)א( לחוק חוזה הביטוח 
בנעלי מבוטחה  )“החוק”(, התובעת באה 
ודורשת השבת הכספים ששילמה לו ממי שנהג 

ברכב הפוגע או החזיק בו ומהכשרה.
הכשרה טענה טענות רבות לעניין היעדר 
כיסוי ביטוחי ובית המשפט ציין, כי בהחלטתו 
זו הוא נדרש לעניין הטענה בדבר תחולתו של 
סעיף 62)ד( לחוק, המכיל את החריג לתביעת 
התחלוף וכי יתר המחלוקות העולות בתובענה 

עתידות להתברר בכפוף לכך.
השאלה שנדונה בהחלטה: הצדדים חלוקים 
בשאלה האם מתקיים החריג לפי סעיף 62)ד( 
לחוק, שמשמעו דחיית התביעה נגד הכשרה או 
שמא חריג זה אינו חל בענייננו, שאז משמעו 

המשך בירור התובענה. 
לטענת  כי  ציין,  המשפט  בית  ההחלטה: 
הכשרה, כי אין לתובעת זכות תחלוף, מאחר 
62)ד(  שמתקיים בענייננו החריג שבסעיף 
לחוק. לטענת הכשרה, הואיל ומבוטח התובעת, 
והנתבע, הם אחים ושותפים עסקיים בחברה, 
שמבוטחת על ידה )“החברה”( הרי שברור, 
כי מבוטח התובעת לא היה מגיש תביעה 
נגד החברה שבבעלותו וכי אח סביר לא היה 
מגיש תביעה נגד אחיו. מכאן שאין לתובעת 
שבאה בנעלי מבוטחה עילת תביעה ומכאן 

שדין התובענה להידחות.
מאחר שהמחלוקת העיקרית בתובענה היא 
מחלוקת משפטית בדבר תחולתו של סעיף 
62)ד( לחוק, בית המשפט החליט להכריע 
“היתה  62)א( לחוק קובע:  בסוגיה זו. סעיף 
למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי 
או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה 
ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב 
תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם”. 
הוראות חוק זו קובעת, כי מששילם המבטח 

למבוטחו תגמולי ביטוח, עוברת הזכות של 
המבוטח לתבוע את המזיק בגין נזקיו למבטחו, 
בהתאם לשיעור התגמולים ששולמו. הוראת 
חוק זו מגדירה למעשה את זכותו של המבטח 
לדרוש מצד שלישי, המזיק, את השבת תגמולי 

הביטוח ששילם למבוטחו.
זה  יחד עם זאת, החוק קובע חריג לכלל 
בסעיף 62)ד(: “הוראות סעיף זה לא יחולו אם 
מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם 
שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או 
שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד 
ועובד שביניהם”. תכלית החריג ברורה: מבטח 
אינו רשאי לחזור בתביעה נגד בן משפחה שהיה 
מעורב בתאונה והכל כדי שלא ייפגמו הקשר 

והתא המשפחתי עקב אותה תביעה.
בפסיקה נקבע, כי אין להרחיב את החריג 
והיא שמירה  נועד  מעבר למטרה שלשמה 
על התא המשפחתי, כאשר הדבר אכן נדרש. 
מטרת החריג היא למנוע תביעת תחלוף נגד 
מי שמבוטח סביר לא היה מגיש נגדו תביעה, 
אך ניתן גם ניתן לתבוע את המבטח של אותו 
מזיק. מטרתו של החריג אינה בהענקת יתרון 
למבטח, שהתמזל מזלו ומבוטחו )המזיק( הוא 
בן משפחתו של הניזוק )או כל אדם שמבוטח 

סביר לא היה תובע ממנו פיצוי(.
של  שמבוטחה  מאחר  כי  טענה,  הכשרה 
ומנהלה הכללי של  התובעת הוא הבעלים 

החברה ומועסק על ידה, מדובר באותו כיס. 
לא  התובעת  של  שמבוטחה  ברור  מכאן, 
היה תובע את החברה שבבעלותו שהיא גם 
מעסיקתו, בגין נזקי רכבו כתוצאה מהתאונה. 
לכן, לטענת הכשרה, יש להחיל את החריג 
שבסעיף 62)ד( לחוק. בית המשפט קבע, כי 
בנסיבות העניין לא מתקיימים יחסי עובד 
לבין החברה  בין מבוטח התובעת  מעביד 
וברור שלא מדובר באותו כיס, כפי שטוענת 
משפטית  באישיות  מדובר  אלא  הכשרה, 

נפרדת לחלוטין. 
לסיכום: בית המשפט קבע, כי אין להחיל 
62)ד(  בנסיבות העניין את החריג שבסעיף 
זאת, מאחר שמבוטח התובעת  לחוק. עם 
והנתבע )שאינו מבוטח הכשרה( הינם אחים, 
ברור כי מבוטח התובעת לא היה מגיש תביעה 
נגד אחיו. כמו כן, הכשרה טענה לכל אורך 
ההליך, כי מי שנהג ברכב הנתבעים אינו הנתבע 
אלא קטין, הרי שבהחלט יש מקום להורות 
על דחיית התביעה נגד הנתבע. בית המשפט 
דחה את התביעה נגד הנתבע וקבע את התיק 
לשמיעת ראיות. בית המשפט קבע, כי הכשרה 
תשלם לתובעת שכ”ט עו”ד בניהול הסוגיה 

ללא קשר לתוצאות ההליך.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
לגבי  לבית המשפט המחוזי  ערעור  הוגש 

ההחלטה לדחות את התביעה נגד הנתבע.

בית המשפט: האם ניתן להגיש 
תביעת תחלוף נגד בן משפחה?

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



1  במרץ 2017                                                                                                                   עמוד 5 / מתוך 11
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

השתלות בלי תרומות

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

עבר נקי בביטוח הרכב?

+ פוליסה ייחודית 
לבעלי עבר ביטוחי נקי 
+ הנחות משמעותיות 

ואטרקטיביות בביטוח המקיף 
+ ביטוח חובה בתעריף מוזל

פוליסת הביטוח המשתלמת ביותר 
לנהגים הזהירים ביותר!

FIX    שלמה

לקבלת פרטים נוספים על המסלול, 
אנא פנו למחוז.

קראתי בעיון את המאמר שפורסם השבוע 
בוואלה שנושא את הכותרת “בלי תרומות 
ובלי לרושש את המשפחה: חשיבות הביטוח 
להשתלות וטיפול מיוחד” וחשבתי שטוב 
להבהיר כמה נקודות. אין ספק, השתלות 
אברים הן בעיה קשה בעולם שבו אנו חיים, 
גם בישראל וגם בעולם. עד לפני כעשור היה 
ניתן לבצע השתלות כליה מהחי באמצעות 
שפעלו  ואחרות  כאלה  תיווך  חברות 
במקומות שונים בעולם ומאות ישראלים 
כמו גם רבים לא ישראלים עברו באמצעותם 

השתלות כליה תמורת תשלום ניכר.
בימים ההם אכן ביטוח השתלות היה דבר מציל חיים, ומי שהיה 
ברשותו ביטוח כזה יכול היה לנצל אותו ולממן באמצעותו השתלה 
מן החי בזמינות כמעט מידית ובאיכות גבוהה, אבל גם בארץ וגם 
בעולם קרה משהו בעשור האחרון בהקשר להשתלות איברים. החלה 
לחלחל ההבנה, שאותן כליות שחיי החולים ניצלים בזכותן, מגיעות 

לאחר תהליך קשה ואכזרי של סחר מכוער באברים.
ואכן, בעשור האחרון החלו בארץ ובעולם לאכוף בצורה אגרסיבית 
את החוק למניעת סחר באיברים )חוק ההשתלות( ונחתמו אמנות 

בינלאומיות נוספות שמטרתן למנוע לחלוטין סחר כזה. 
מדיניות זו הביאה לכך שהיכולת של ישראלי לנצל את פוליסת 
הבריאות שלו ולעבור השתלת כליה מן החי מורכבת והיכולת לעבור 

השתלה מן המת אף היא לא פשוטה.
במרבית המדינות בעולם, על מנת לעשות שימוש באיבריו של אדם 
שהלך לעולמו יש לקבל אישור אקטיבי ממשפחתו. כתוצאה מכך, 
זמינות האברים להשתלה נמוכה ולרוב לא מספיקה לכסות את הביקוש 

של אזרחי המדינה עצמה, ובוודאי שלא מאפשרת תרומות לזרים. 
ישנן מספר מדינות בעולם בהם נטילת האיבר אינה מחייבת הסכמה 
פעילה של המשפחה והשיקול נתון בידי המדינה. לכמה מדינות, כגון 
לטביה, בלרוס וכמה נוספות, יש היצע מספק של כליות להשתלה, 

אולם “עודפי” הכליות לא בהכרח מיועדות רק לישראלים. 
עקב כך, לצערנו, הערך המידי של פוליסות להשתלות פחת מאוד. 
האם פוליסה כזו מיותרת? לא ולא, ראשית, הפוליסות מכסות גם 
השתלות של אברים אחרים כמו לב, כבד ועוד ובמקרים כאילו הנכונות 
של העולם לשתף פעולה ולסייע לחולים ישראלים גבוהה יותר מאשר 
בהשתלות כליה. בנוסף, הפוליסה מכסה גם ניתוחים וטיפולים מיוחדים 
בחו”ל שאינםן ניתנים לביצוע בישראל, כיסוי חשוב ומציל חיים בפני 
עצמו, וכמובן יש פוליסות שמעניקות פיצוי ללא קשר לביצוע ההשתלה, 

סכום כסף שחשוב לכל אדם חולה. 
במאמר בוואלה כתב ידידי הטוב יואל זיו יו”ר ועדת הבריאות של 
לשכת סוכני הביטוח שהסיבות בגינן יש קושי בביצוע השתלות בארץ 
הן דת והעובדה שאין בנק איברים. אני מבקש להבהיר. המגזר הדתי 
והחרדי מוביל היום את נושא ההשתלות בפעילויות אלטרואיסטיות 
של תרומות מן החי ללא תמורה ולכן אין להאשים אותו במה שהוא 
לא אשם בו. לגבי בנק איברים, אני לא יודע מה זה )אולי בנק עור, 
אולי בנק עצמות( אבל בנק איברים זה אולי משהו שצריך להמציא.

ומה הלאה? בטווח המידי, טוב יעשו חברות הביטוח אם יפתחו מוצר 
ביטוחי חדש לכיסוי דיאליזה בבית. המודיאליזה ביתית, שמבוצעת 
כבר במספר מקומות בעולם וגם אצל מספר חולים בישראל, יכולה 
להיעשות בביתו של החולה בשעות הלילה, לאפשר לחולה לחיות חיים 

רגילים לחלוטין ואיכותה קרובה מאוד לאיכות כליה.
אין ספק שכיסוי ביטוחי הולם יעודד תחום זה ויאפשר לחולים רבים 
למצוא מזור כחלופה להשתלת כליה עד שהפתרון לכליות ולאברים 

אחרים יגיע מעולם הגנטיקה וגידול מלאכותי של אברים. 

ד”ר אודי פרישמן, לשעבר סגן מנהל בית החולים “אסותא” וסמנכ”ל 
“הפניקס”. מנכ”ל חברת הייעוץ “פרש קונספט”

מאת ד”ר אודי פרישמן

בריא לדעת
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ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה: 

השבוע  ב’  ביום  אישרה  הכספים  ועדת 
תקדימית,  חוק  הצעת  ראשונה  לקריאה 
שתאפשר לבעלי מוגבלויות שיש להם היכולת 
משכנתה  לקבל  דירה  לרכוש  הפיננסית 
גם אם חברות הביטוח מסרבות  בבנקים, 
להעמיד להם ביטוח חיים או שהם מקבלים 
יחסי. הצעת החוק  יקרות באופן  פרמיות 
קובעת שהמדינה תהיה ערבה לאותם בעלי 

מוגבלויות לצורך המשכנתה. 
עוד קובעת הצעת החוק, כי בעלי מוגבלויות 
יקבלו השתתפות חודשית בדמי ביטוח החיים 
בסכום של עד 3,600 שקל בשנה מתקציב 
משרד השיכון. ההצעה אושרה פה אחד לאחר 
שזכתה לתמיכה מקיר לקיר, חרף הסתייגויות 
נציגי משרד האוצר, וצפויה לעלות להצבעה 
בימים  לקראת אישורה בקריאה ראשונה 

הקרובים.
יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני )יהדות 
באמירה:  היום  הדיון  את  התורה(, פתח 
“התופעה הזו שבה בעל מוגבלות אינו יכול 
לקבל משכנתה ולרכוש  לעצמו קורת גג רק 
בשל היותו מוגבל, היא תופעה פסולה”. את 
הדברים השמיע גפני לאחר שבדיון הקודם 
חברות  לעצמו.  דואג  אחד  “כל  כי  אמר, 
דואגות לעצמן, הבנקים לעצמם,  הביטוח 

וגם  לעצמן  דואגות  המקומיות  הרשויות 
המדינה מתנערת מחובתה לדאוג למילוי 
זכויות בסיסיות של אזרחיה. אגף הפיקוח 
על שוק ההון באוצר דואג אף הוא לעצמו 
ואינו מתערב להשגת פתרון לנושא והנכים 
נפגעים. ועדת הכספים לא תרפה מהעניין עד 
יוכל לרכוש  שכל נכה שיש לו יכולת החזר, 

לעצמו דירה”.
)יש  אלהרר  קארין  ח”כ  ההצעה,  יוזמת 
עתיד(: “מדובר באנשים עם מוגבלות, שיש 
להם יכולת החזר, כי יש להם קצבאות, אלא 
דירות  מבקשים  לא  מוגבלות.  להם  שיש 
מתנה”. אלהרר הסבירה ש”הצעת החוק אמרה 
מלכתחילה את החמור מכל, שגם כשלא יהיה 
ביטוח חיים תינתן אפשרות לקבלת הלוואה 
לדיור - “עם זאת, התחייבתי בפני ועדת שרים 
לענייני חקיקה לקדם פתרון מתואם ומקובל 

כמו זה שאנחנו מאשרים היום”.
במהלך הדיון צפו ועלו עמדות שונות שכבר 

נידונו בדיונים קודמים ולהלן עיקריהן:
רכזת שיכון באגף תקציבים באוצר, מעיין 
נשר: “יש קבוצה גדולה של אנשים שיכולים 
להיכנס תחת הכותרת של בעלי מוגבלויות 
צורך מהותי לצמצם  ואנחנו חושבים שיש 
את הקבוצה. המסלול מבחינתנו יהיה כזה: 

לבנק,  על הקריטריונים  יגיע אדם שעונה 
לו ביטוח  יאמרו לו שיכול לקחת אך חסר 
חיים. אם חברות הביטוח מסרבות לתת לו 
ביטוח חיים, המפקחת צריכה להחזיר לו תוך 
45 יום תשובה אם הסירוב סביר או לא. אם 
לא סביר, החברה תהיה חייבת לבטח אותו 
בביטוח חיים. אם ההחלטה הייתה סבירה, 
יש ביטוח ללא חיתום תקופת הכשרה של 
שלוש שנים שבהן לא זכאי אם נפטר עקב 

מחלתו...”.
היועצת המשפטית לוועדת הכספים, עו”ד 
שגית אפיק: “חברת הביטוח רשאית לסרב 
לגביו מידע  נכה שיש  יש  סירוב סביר אם 
רפואי סביר, שיש סיכון לחייו. 45 ימים הם 
תקופה ארוכה וסבירה שבה חברת הביטוח 

תודיע לנכה אם היא מסרבת”.
חן פליישר:  הפיקוח על הבנקים,  נציגת 
המדינה, מתוך  לבוא מצד  צריך  “הפתרון 
ערכים של ערבות הדדית, ואם המדינה חושבת 
שיש זכות לדירה, עליה למצוא פתרונות, אולי 

תקציביים, לנושא”.
ח”כ אלהרר: “בין השאר, המטרה שלנו היא 
שהמפקחת על הביטוח תוכל באמת להשליט 
סדר על חברות הביטוח ותטיל סנקציות על 

חברות שיסרבו סירוב לא סביר”.

בעלי מוגבלויות יוכלו לקבל משכנתה גם אם 
חברות ביטוח מסרבות לעשות להם ביטוח חיים

חדש! חדש! חדש!

בדיקת עמלות היקף 2016 מול כל חברות הביטוח

החודש מבצע
 ₪5,000
+ מע”מ לחברה

סוכן יקר, הגיע הזמן שאתה תחשב 
את זכאותך בגין עמלות ההיקף

הגמ”ח מגיע!

Email: info@idan.biz / 03-7255950 .רחוב הסדנאות 4, הרצליה פיתוח / טל. 09-9563006 / פקס
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 Willis Towers Watson רוכש ברוקר אווירי צרפתי

ממשלת הודו יוזמת 
ביטוח לארנק סלולרי

רובוטים מחפשים דלק 
רדיואקטיבי בפוקושימה

הודו מתכננת מיזוג 
שלושה מבטחים 
שבבעלות המדינה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Willis Towers הבינלאומי  הברוקר 
Watson  הודיע על רכישת הברוקר הצרפתי 
 OAAGC )Office d’Assurances
הפועל   ,)Aériennes G. de Cugnac
האווירי.  הביטוח  בתחום  ייחודי  באופן 

OAAGC פועל בתחום הביטוח משנת 1898. 
 Willis Towers את  תציב  הרכישה 
המותג  תחת  גם  בצרפת  הפועל    Watson
האווירי  הביטוח  כברוקר   ,Gras Savoye
ללקוחות  ויאפשר  בצרפת  ביותר  הגדול 

של  והמקצועיות  מהידע  ליהנות   OAAGC
Willis  וממגוון הפתרונות הביטוחיים שהוא 
 40% מחזיק   Gras Savoye להציע.  יכול 
 Willis אשר נרכש על ידי ,OAAGC ממניות

.Watson בדצמבר 2015 לפני המיזוג עם

ההודים עוברים לבצע תשלומים באמצעות 
הפעילים  מהגורמים  אחד  הסלולרי.  הארנק 
גידול  רואה  הוא  כי  טוען   ,Paytm בתחום, 
זאת,  לעומת  בפעילות.   250% של  בשיעור 
של  בשיעור  גידול  רואה  ממתחריו  אחד 

.120%

ממשלת הודו מעודדת את המעבר לארנק 
הסלולרי כדי להתמודד עם זיופים אפשריים 
וכן כדי למנוע שימוש בכסף מזומן למטרות 
טרור. המעבר האינטנסיבי לביצוע תשלומים 
הודו  ממשלת  את  הביא  הסלולרי  בארנק 
רופי  500 של  בשטרות  השימוש   לביטול 

)כ-7.5 דולרים( ושל 1,000 רופי. 
מתכננת  היא  כי  הודיעה  הודו  ממשלת 
ישתתפו  בה  ביטוחית,  מסגרת  ליצור 
מבטחים הודיים וספקי השירות, אשר תכסה 
גורמים  לטענת  המתבצעות.  העסקאות  את 
ממשלתיים, הושגה כבר פריצת דרך בנושא. 

לאחר  שנים  שש 
הגרעיני  הכור  של  האסון 
עדיין  )יפן(  בפוקושימה 
600 טונות של  לא אותרו 
גורם  אשר  גרעיני  דלק 
רדיואקטיבית  לקרינה 
איתור  לצורך  מסוכנת. 
פותחו  הגרעיני  הדלק 
ידי  ע  שונים  רובוטים 
שונים  יפניים  יצרנים 
טושיבה  )היטאצ’י, 
לפעול  המסוגלים  ועוד( 

בסביבה המסוכנת לבני אדם. 
אשר  רובוט  בנתה  טושיבה  חברת 

מחולל  של  לליבה  נכנס 
מספר 2 והגיע עד המכתש 
חלק  להתנקז  אמור  שבו 
הרובוט  הגרעיני.  מהדלק 
לכיוון  ינוע  היטאצ’י  של 
ישגר   ,1 מספר  מחולל 
תמונות וימדוד את עצמת 
הרדיואקטיבית.  הקרינה 
למדענים אין עדיין את כל 
להשלמת  הנדרש  המידע 
טיהור  של  המשימות 
הערכות,  פי  על  האזור. 
ויעלה  שנה  כ-40  יארך  האזור  טיהור 

כ-71 מיליארד דולר. 

מבטחים  שלושה  על  בבעלות  מחזיקה  הודו  ממשלת 
 Oriental Insurance, National Insurance גדולים 
שלהם  השוק  שנתח   ,United India Insurance-ו
מ-48  יותר  של  פרמיה  בהיקף  מ-34%.  יותר  הוא 
מיליארד דולר. ממשלת הודו מתכננת למזג את שלושת 
המבטחים לישות חזקה אחת, כדי להנפיק את מניותיה 

בבורסה.
במקביל נמשך תהליך ההנפקה של מבטח המשנה, אף 
 New India  ושל GIC Re ,הוא בבעלות ממשלת הודו

Assurance - בעל נתח שוק של יותר מ-17%.
של  האחזקות  את  להקטין  היא  ההנפקה  מטרת 
יכול  לשיפור  ישמש  החדש  כשההון  ב-25%,  הממשלה 
הפירעון של המבטחים והעמידה בדרישות הפיקוח על 

הביטוח של הודו.

רובוט של טושיבה 
שנכנס לליבת הכור
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בעקבות ביטול התקנה המחייבת לעבור מבחני נהיגה את מי שתוקף רישיונו פג 

חברות הביטוח לא יוכלו עוד לטעון בבית 
המשפט להיעדר כיסוי ביטוחי בטענה שהנהג 
לא חידש את רישיון נהיגה. זאת כפי שנהגו 
לעשות, בהסתמך על תקנה 172 א’ לתקנות 
התעבורה בקשר לנהגים שרישיונם הותלה או 
לא חודש, בגלל סיבות כגון אי תשלום חובות 

והוצאה לפועל או אי תשלום דמי מזונות. 
החברות טענו כי, מאחר שעברה שנה ממועד 
ההתליה או אי החידוש, הנהגים חייבים לעבור 
מחדש מבחן נהיגה, עיוני ו/או מעשי כתנאי 
לחידוש הרישיון. לטענת החברות, אם הנהגים 
לא עשו כאמור, הרי שהם נהגו ברכב בעת 
שרישיונם היה בפסילה ולכן אם היו מעורבים 

בתאונה, אין חובת תשלום פיצויים. 
על חברות הביטוח אמנם הוטל נטל ההוכחה 
שהמבוטח נהג בלי רישיון, אולם החברות 
המשיכו לטעון טענה זו. ברוב המקרים בתי 
התליית  כי  וקבעו  זה  טיעון  דחו  המשפט 
הרישיון או אי חידושו אינה מעידה על כך 

שהנהג אינו כשיר לנהיגה שכן רישיונו לא 
נפסל, אלא רק לא חודש מנהלית, ולכן על 
חברות הביטוח לשלם. אולם, עצם העניין 

הטיל עומס כבד על בתי המשפט.  
הציבור  לפניות  הוועדה  ביוזמת  לפיכך, 
בכנסת בוטלה התקנה כאמור. אולם הביטול 
היה גורף וכלל למעשה גם כאלה שרישיונם 
נפסל על ידי בתי משפט לתקופות של יותר 

משנה. 
לנוכח דברים אלה, משרד התחבורה פרסם 
הנחיות חדשות שמגבילות את המשמעות של 
ביטול התקנה לעשר שנים למי שרישיונם לא 
חודש מנהלית ואילו לגבי מי שרישיונם נפסל 
בבית המשפט, תהיה חובת מבחני נהיגה החל 
מתום שלוש שנים ממועד הפסילה. כמו כן, 
בפסילה מעל שלוש ועד ארבע שנים, יחויבו 
ומעל ארבע  הנהגים רק במבחני תיאוריה 

שנים - במבחן תיאוריה ומבחן מעשי.
ליצור  השאר  בין  נועד  החדש  הנוהל 

אבחנה בין מי שרישיונו נפסל בגלל סיבות 
ביורוקרטיות כלשהן לבין מי שספג עונש של 
בית משפט אזרחי או צבאי, מה שעלול להעיד 

על רמת מסוכנות גבוהה יותר כנהג.
תחולת הנוהל מידית ובה מונחים פקידי 
הרישוי שלא לדרוש מבחנים מנהג שחויב 
172 א’, שבוטלה כאמור  בהם על פי תקנה 
וטרם ביצע אותם וכמובן גם לא לדרוש זאת 

מנהג שחויב בכך וערער על החיוב.
הלשכה המשפטית של משרד התחבורה 
מבהירה, כי בעתירות של נהגים נגד חיובם 
במבחנים, יש לבטל את החיוב במבחנים לפי 
תקנה 172 א’, אבל יש לבדוק האם הם חבים 
212 והנוהל ליישומה.  במבחנים לפי תקנה 
לדרוש  הרישוי  לפקיד  מאפשרת  התקנה 
“צורך  לגביו  מבחנים כאלה מנהג שקיים 
תעבורתי” והוא מדגיש שעל פקיד הרישוי 
ייעשה שימוש בסמכות  וכיצד  לבחון האם 

אגף הרישוי בהתאם לתקנה.

הערכות: חברות הביטוח לא יוכלו 
לטעון עוד להיעדר כיסוי ביטוחי 

עקב אי חידוש רישיון נהיגה 
 החברות טענו, שאם הנהגים לא חידשו את הרישיון, הרי שהם נהגו בעת פסילה ולכן 
אם היו מעורבים בתאונה, אין חובת תשלום פיצויים  משרד התחבורה פרסם הנחיות 

חדשות שמאריכות ל-10 שנים את התקופה בה לא נדרש הנהג לעבור מבחני נהיגה

 www.elifim-ins.co.il | e-mail: info@elifim.co.il | 03-5157200 | 20

כנס סוכני אליפים
הדר סיטי טאוור, רמת גן, 9:00-14:00

בתוכנית:
תעשיית הביטוח - לאן?

להיות סוכן בעולם המחר
הזדמנויות בביטוח עסקים

צנרת, שמאים, מוסכים - חדשות בתחום
ביטוח בריאות – סיפור אישי

נוסעים לחו”ל - עושים ביטוח

להרשמה: אינה 03-5157200

יום שני, 6.3.2017

ההזמנה מיועדת לכלל הסוכנים ומותנית ברישום מוקדם
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סאפיינס שומרת על 
יציבות: רשמה רווח נקי 

של 19 מיליון דולר ב-2016
ברבעון ה-4 של 2016 נרשם קיטון של 35% ברווח הנקי 

– 3.8 מיליון דולר לעומת 5.9 מיליון דולר אשתקד

חברת התוכנה סאפיינס, המספקת 
פתרונות תוכנה לשוק הביטוח, דיווחה 
אתמול )יום ג’( על תוצאותיה הכספיות. 
בשנת  הכספיות  התוצאות  עיקרי 
בכ-16.5%  2016: ההכנסות צמחו 
בהשוואה  דולר,  מיליון  לכ-216.2 
בתקופה  דולר  מיליון   185.6 לכ-
המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי 
עלה בשנת 2016 לכ-24.8 מיליון דולר 
)שיעור רווח תפעולי של כ-11.5%(, 
בהשוואה לכ-24.4 מיליון דולר )שיעור 
רווח תפעולי של כ-13.1%( בתקופה 

המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות 
הסתכם בכ-19.3 מיליון דולר )0.4 
דולר למניה בדילול מלא(, בהשוואה 
ל-20 מיליון דולר )0.41 דולר למניה, 
המקבילה  בתקופה  מלא(  בדילול 

אשתקד.
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון 
בכ-17.3%  הרביעי: ההכנסות צמחו 

לכ-57.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-
דולר ברבעון המקביל  48.7 מיליון 
הסתכם  התפעולי  הרווח  אשתקד. 
רווח  )שיעור  דולר  מיליון  בכ-5.6 
תפעולי של כ-9.8%(, בהשוואה לכ-6.8 
מיליון דולר )שיעור רווח תפעולי של 
כ-14.0%( ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות 
הסתכם בכ-3.8 מיליון דולר )0.08 
דולר למניה בדילול מלא(, בהשוואה 
ל-5.9 מיליון דולר )0.12 דולר למניה, 
בדילול מלא( ברבעון המקביל אשתקד. 
רוני על-דור, נשיא ומנכ”ל סאפיינס: 
“הצגנו רבעון חזק נוסף של צמיחה 
דו ספרתית וביצועים משופרים בכל 
המוצרים שלנו ועל פני כל הטריטוריות 
בהן אנו פועלים, וזאת באמצעות ביקוש 
חזק למוצרים ולשירותים שלנו. אני 
ההתרחבות  מהמשך  מאוד  מרוצה 
חה  י מ צ ה מ ו ו  נ ל ש ת  י פ ר ג ו א י ג ה

האורגנית”.

75568_190x135_z.indd   2 12/22/16   12:42

ה  ת כ ז ר  י ר ג ש
במכרז של משטרת 
ישראל לאספקת 
גרירה,  שירותי 
ואחסנת  חילוץ 
ך  כ  – ם  י ב כ ר
החברה  הודיעה 
בהודעה לבורסה. 
תוקף המכרז הינו 
12 חודשים כאשר 

למשטרה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות 
בשנה נוספת או בחלקה עד לארבע שנים נוספות. 

אומדן ההכנסות השנתי על פי המכרז הינו כ-17 מיליון שקל. 
סכום זה כולל סכום קבוע וסכומים נוספים התלויים בהיקף 

השירותים אשר יינתנו בפועל. 
זכיית החברה במכרז הינה בהמשך למכרז קודם מטעם המשטרה 

לאספקת שירותים דומים בו זכתה החברה בשנת 2010.

שגריר זכתה במכרז 
של משטרת ישראל 

לאספקת שירותי 
גרירה, חילוץ 

ואחסנת רכבים 
 אומדן ההכנסות השנתי על פי המכרז 

הינו כ-17 מיליון שקל  הזכייה היא 
בהמשך לזכייתה במכרז הקודם ב-2010

רכב של שגריר

שגריר
צילום: 
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בדיון שהתקיים לאחרונה בבית המשפט 
בית  החלטת  לאחר  אביב,  בתל  המחוזי 
המשפט העליון לעכב את שלילת רישיון סוכן 
זאב גול עד להכרעה בעתירה  הביטוח של 
אסתר נחליאלי  המנהלית, הציעה השופטת 
הפיקוח על הביטוח,  ולנציגי  לגול  חיאט 
לשבת ולהגיע להסכמות וזאת, בטרם תינתן 

ההחלטה. 
נוכח הביקורת שמתח בית המשפט העליון 
על השיהוי בהחלטה לשלול את רישיונו של גול 
ל-3 שנים, מסתמן כי במידה שהפיקוח המיוצג 
על ידי עו”ד ליאורה חביליו, לא ייענה להצעה 

כאמור, בית המשפט יקל על עונשו של גול. 

שופט העליון, עוזי פוגלמן, נימק את עיכוב 
“...החלטת  הרישיון:  שלילת  של  הביצוע 
המשיבה בעניינו של המערער התקבלה בחלוף 
כשנתיים מאז שזומן המערער לתשאול ראשוני 
ולמעלה מארבע שנים מאז שהתקבל המידע 

בעניינו במשרד האוצר”. 
ההחלטה  לשלול את רישיונו של גול, המיוצג 
על ידי עוה”ד אבי תגר וחיים משגב, התקבלה 
זיופים בקבלות שהוגשו,  על  דיווח  לאחר 
בגין טיפולים  למנורה מבטחים  לכאורה, 
אלטרנטיביים של מבוטחים החל מ-2008 
)פוליסה, גיליון 2198 מה-21 בדצמבר 2016(. 

היקף ההונאה נאמד בכ-800 אלף שקל.

לאחר ההחלטה בעליון לעכב את שלילת הרישיון

מבטחים ומבוטחים

השופטת הציעה לצדדים לנסות להגיע להסכמות בטרם תינתן ההחלטה

מסתמן: בית המשפט 
המחוזי יקל על עונשו של 

סוכן הביטוח זאב גול

הכשרה חשפה בפני 100 מסוכניה את חזונה לעתיד 

יוסי דנה, 
הממונה על 

הביטוח באגד, 
פורש מתפקידו

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/

www.polisa.news

יוסי דנה, הממונה על הביטוח באגד, פורש 
מתפקידו לאחר שנים רבות בחברה. דנה מכהן 
2001 ולפני כן  כיהן כמנהל  בתפקידו משנת 
ביטוח אזורי בדרום הארץ. יחליף אותו ברוך לוין 
כממלא מקום. חטיבת הביטוח באגד מונה 28 
עובדים ויושבת בבית דגן. יש לה מחלקות בחיפה 
ובירושלים והיא עוסקת בכל תחומי הביטוח, 
בעיקר ביטוח אלמנטרי, מחבויות דירקטורים 
ועד ביטוחי חובה לכל צי האוטובוסים, אבל גם, 

למשל, בביטוחי שיניים לעובדים.
“אגד היא בית חם”, אומר דנה ומודה ליו”ר 
אגד, אברהם פרידמן, למנהל הכספים שמעון 
גולדברג וליתר חברי הדירקטוריון על האמון 

והתמיכה שקיבל מהם לאורך השנים.

בפני  חשפה  ביטוח  הכשרה  חברת 
את  שלה  הבית  מסוכני  מ-100  יותר 

בן  בכנס  הבאות  לשנים  החברה  חזון 
שמעון  בירושלים.  יהודה  במלון  יומיים 
לביטוח:  חברה  הכשרה  מנכ”ל  מירון, 
בפני  לשקף  החדשה  מהמדיניות  “כחלק 
הבית,  סוכני  שלי,  העסקיים  השותפים 

לחשוף  רציתי  העסקית,  ההתנהלות  את 
לשנים  החברה  לחזון  הסוכנים  את 

הבאות”. 
’הכשרה  כנס  ש”מטרת  ציין  מירון 
מההתנהלות  לצאת  הייתה  מעשירה’ 
החברה  לעובדי  הסוכנים  בין  השוטפת 
בלתי  ובאופן  מקרוב  יותר  קצת  ולהכיר 
הניהול  שדרת  ואת  החברה  את  אמצעי 
יריית  היא  מעשירה’  ’הכשרה  שלה. 
ובטוח  סמוך  שאני  למסורת  הפתיחה 

שילבה  בכנס  שנים”.  לאורך  שתשתרש 
וחזון  עבודה  תכניות  הצגת  הכשרה 
החברה, תפיסת עולמו של סוכן הביטוח 
אותו  רואה  החברה  וכיצד  העתידי 

משתלב בעולם הביטוח העתידי. 
חברות  של  הבעלים  אלעזרא,  אלי 
חברה  הכשרה  בהן  אלעזרא,  קבוצת 
החזון  על  הנוכחים  בפני  הרצה  לביטוח, 
האסטרטגי של הכשרה ומירון חשף בכנס 

את תכניות הכשרה לשנה הקרובה.

למשפחת גוטליב היקרה
משתתפים באבלכם הכבד על מותו של סוכננו וידידנו

משפחת

גדעון גוטליב ז”ל
שלא תדעו עוד צער

שמעון מירון, מנכ”ל הכשרה
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

הכשרה חתמה עם הלשכה על אמנת זכויות הסוכן
מבטחים ומבוטחים

לשכת  הכשרה חתמה השבוע עם  חברת 
זכויות  סוכני הביטוח על אמנה לשמירת 

הסוכן. 
על האמנה חתמו מצד הלשכה: נשיא הלשכה 
אריה אברמוביץ וממלא מקומו אורי צפריר. 
מטעם הכשרה חתם על האמנה המנכ”ל שמעון 
מירון. בכך הצטרפה לאיילון, שלמה ולבית 
גיליון  )פוליסה,  הלמן אלדובי  ההשקעות 

2030 מה-25 בנובמבר 2015(.
בטקס החתימה השתתפו מטעם הלשכה 
גם ראשי הוועדות – יובל ארנון יו”ר הוועדה 
הוועדה  יו”ר  מונין,  ואריאל  הפנסיונית 
השתתפו  הכשרה  מטעם  האלמנטרית. 
רפי דורפמן,  הסמנכ”לים וראשי האגפים - 
ערן אופיר, ביטוח אלמנטרי  ביטוח חיים, 
ותביעות, וכן היועץ המשפטי של החברה עו”ד 

עדי בן אברהם.
ישתפו  והחברה  “הסוכן  האמנה:  פי  על 
על  ולשמור  כדי לקדם  הניתן  ככל  פעולה 
האינטרסים המשותפים של הסוכן, המבוטח 
והחברה;  הסוכן והחברה ישמרו על הגינות 
והוגנות בכל הקשור למערכת היחסים בן 

שני הצדדים”. 
לדברי צפריר, את  המשא ומתן עם הכשרה 
יחד עם אברמוביץ  ניהל במשך כשנתיים, 
וארנון. המהלך תפס תאוצה עם מינויו של 
שמעון מירון למנכ”ל הכשרה בשנה שחלפה. 
צפריר: “מדובר בהסכם חסר תקדים שעיקריו: 
הימנעות מוחלטת מפנייה ללקוחות הסוכן 
ללא הסכמתו של הסוכן; שקיפות בתשלום 
העמלות; במקרה של הפסקת הקשר העסקי 
של הסוכן עם החברה, מערכות המחשוב 
החברה  ממערכות  ינותקו  לא  במשרדו 
הולם  שירות  להעניק  שיוכל להמשיך  כך 
בביטוח  ללקוחותיו; עמלותיו של הסוכן 
ייפגעו עקב מתן הנחות ללקוח;  כללי לא 
הסוכן יהיה זכאי לתגמול גם בגין פוליסות 
הנמצאות בשחרור מתשלום עקב אובדן כושר 

עבודה וסיעוד”.
מירון: “אנחנו גאים להיות החברה ששמה 
את סוכן הביטוח במרכז. החתימה על האמנה 
היא חשובה ואני קורא לכל החברות להצטרף 
ולחתום גם הן על האמנה. אנחנו נמשיך לשמור 
על זכויות הסוכנים ולהשקיע בהם גם במהלך 

השנים הבאות”.
עוד בין סעיפי האמנה:

• פנתה החברה ללקוחות סוכן ביטוח של 
לחובתה  קשורה  שאינה  בפנייה  החברה, 
יעשה  הרגולציה,  והנחיות  החוק  מתוקף 
הדבר בהסכמת הסוכן. עם זאת, במקרים 
בהם בוצעה מכירת מוצר מטעם החברה, שלא 
בהתאם לאמור לעיל, התפוקה תירשם תחת 
מספר’ הסוכן ותזכה אותו בעמלה בהתאם 

להסכם בין הצדדים.
• אם קיים חוב כספי לסוכן בעת עזיבתו את 
החברה בגין קבלת כספים מראש עקב מכירות 
שביצע, ייקבע מנגנון אשר יהיה מקובל על 
הצדדים להחזר החוב. אם לא תהיה הסכמה 

בנוגע להשבה, ימונה מגשר מוסכם על שני 
הצדדים בניסיון להסדרת החוב.

• סוכן הביטוח, אם יבחר בכך, יוכל לשווק 
מוצרים של החברה באותן הנחות שהחברה 
משווקת מוצרים אלה דרך מערכי מכירה 
אחרים שלה, תוך קבלת עמלה אשר לא תפחת 

מעמלתו של המוכרן מטעם החברה.
• הסוכן יוכל לקבל לפי דרישתו ובזמן סביר 
של עד חודשיים, דוחות מחברת הביטוח 
שאינם מגיעים אליו בצורה שוטפת או לא 
המותקנות  החברה  מערכות  על  נמצאים 
במשרדו והכל בכפוף לכך שהדוחות והתכנים 
המבוקשים נמצאים בחברה באופן שניתן 

להעברה.
• דוחות החברה לסוכנים יהיו בשקיפות 
מלאה, ויכללו הסברים מפורטים שיציינו את 
מקור ההכנסה ואיך חושבו העמלות השונות, 
הסבר מדויק ממה נובעים החזרי כספים או 

קנסות אשר הוטלו על הסוכן ודרך חישובם.
• הסוכן יהיה זכאי לקבל עמלות כל עוד 
מוחזקים כספי לקוחותיו בתוך חברת הביטוח 
במסגרת פוליסות פעילות ומשולמות. אם 
הלקוח הוציא את כספיו לגמרי מהחברה, 
ובהתאם  ייפסקו עמלות הסוכן במקביל 

להסכם.
• החברה תציע לטובת סוכן הביטוח תעריף 
בביטוח כללי שיאפשר לסוכן להתחרות על 
רכישת לקוח חדש או שימור לקוח קיים וזאת 

ללא פגיעה.
בלשכה מציינים, כי אמנת זכויות הסוכן 
נבנתה מתוך תפיסה הממקמת את סוכן 
ותוך  הביטוח במרכז העשייה של החברה 
אמונה כי יחס ושירות הניתנים מתוך אחריות, 
זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הם 
אשר יוצרים נאמנות וקשר ארוך טווח בין 

הגוף המוסדי לסוכן.

מימין: מ”מ נשיא הלשכה אורי צפריר, נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ומנכ”ל הכשרה שמעון מירון

פרטים אצל מפקחי הרכישה 
www.shirbit.co.ilובמח׳ השיווק 076-8622522

BEST HOME סלול
מ

הקלה בתנאי החיתום

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

ללא תוספת תשלום
כל הסיכונים תכשיטים עד 

20% ללא תוספת תשלום

ביטוח למערכות סולאריות 
להפקת אנרגיה חשמלית

ביטוח למחזיקי אקדח ברשיון

תעריפים אטרקטיביים במיוחד

הרחבה לפעילות עסקית בדירה
)ע״פ תנאי הפוליסה(

הכי כדאי לבטח
את ביתכם בשירביט 
וליהנות מפוליסה 
משופרת עם כיסוייים 
מקיפים ותעריפים 
אטרקטיביים!

מסלול תכולה בפוליסות משכנתא לאורך כל תקופת הביטוח
שנה מידי  לחדש  צורך  אין  דירה  בפוליסת  כמו  מלאה  עמלה  אטרקטיבי  תעריף  חדש! 

שריפה?
סוכן יקר, בשרביט אתה יכול להבטיח 
את השקט הנפשי של לקוחותיך
ולרכוש סכום ביטוח נוסף )ערך קרקע( 
הכולל גם כיסוי אש וגם ורעידת אדמה


