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חברות הביטוח סירבו להזמנת הלשכה
להציג את המודלים החדשים לתגמול הסוכנים

 יובל ארנון, יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני, פנה באופן אישי למנהלי כל החברות והזמין אותם 
להציג את המודלים שפיתחו  ארנון: בושה לענף שעשרה ימים לפני כניסת החוק לתוקף, החברות 
מסרבות להציג מודלים  הערכות בענף: החברות ימתינו עד לרגע האחרון וחלקן ישתהו מעבר לכך

ד  ב ל ב ם  י מ י ה  ר ש ע
כניסתו לתוקף של  לפני 
החוק המנתק את הקשר 
ם  י נ כ ו ס ה ת  ו ל מ ע ן  י ב
חברות   – הניהול  לדמי 
הביטוח מסרבות להציג 
שפיתחו,  המודלים  את 
ב-1  להחליף  שאמורים 
המודלים  את  באפריל 

הקיימים. 
הביטוח  סוכני  לשכת 
הקצתה משבצת מיוחדת, 
במסגרת כנס ביטוח חיים 
שעורכת   2017 ופנסיוני 
אליה  באילת,   הלשכה 
הוזמנו כל חברות הביטוח 

להציג את המודלים, אולם ברגע האחרון בוטל 
המושב כיוון שאף חברה לא הסכימה להעלות 

ולהציג את המודלים. 
יובל ארנון, יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני, 
כל  פנה באופן אישי למנהלי  הוא  כי  אמר 
החברות והזמין אותם להציג את המודלים 
שפיתחו. לדבריו, חלקם התעלמו מהפנייה 
ואחרים סירבו בנימוס. שתי חברות אמנם נענו 
להזמנה להציג את המודלים שפיתחו – אחת 
גדולה ואחת בינונית - אולם, שתי החברות 

ביטלו ברגע האחרון. “בושה לענף שעשרה 
החברות  לתוקף,  החוק  כניסת  לפני  ימים 

מסרבות להציג מודלים”, אמר ארנון. 
בחברות הביטוח טוענים, כי המודלים כבר 
אחרונים.  כיוונון  בשלבי  ונמצאים  פותחו 
אולם, כיוון שאף חברה לא מעוניינת להיות 

את  ג  שתצי הראשונה 
המודלים, ההצגה נדחית 
לדקה ה-90. רבים בענף 
לאחר  גם  כי  מעריכים, 
כניסת החוק לתוקף לא 
את  יציגו  החברות  כל 

המודלים שלהן. 
המרכזיים  המודלים 
ק  ר פ ה ל  ע ם  י ד מ ו ע ש
בנייר  שהוצגו  אלו  הם 
שפרסמה  ההתייעצות 
הביטוח.  על  המפקחת 
ה  י ר א ה  כ ש ל ה א  י ש נ
אברמוביץ הודיע אתמול 
)יום ב’( על תמיכתו במודל 
עמלת ההפצה האחידה, 
אולם מיד לאחר הודעתו כבר החלו סוכנים 
למתוח ביקורת על המהלך, מתוך חשש כי 
בסוגי  להתערבות  תוביל  זה  פתח  פתיחת 
עמלות נוספים שמשולמות לסוכנים בענפי 
הביטוח השונים, ולקביעת עמלות אחידות 

בתחומים נוספים.
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שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il
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הסוכן
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קשר אישי 
ומשפחתי

 One stop
 shop

בביטוח חיים

תמיכה 
ביישום 

הרגולציה 
במשרד הסוכן

BEST PRICE
המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

 עוד אמר אברמוביץ בכנס ביטוח חיים ופנסיוני: בכוונתנו לשנות בחקיקה את עיוותי ועדת בכר ולהביא 
מציאות שסוכן יוכל להיות גם יועץ  על הפרדת העמלות מדמי הניהול: את השכר שלנו לא נדרוש 

מהחוסכים לפנסיה, הימים בהם ניסו לייצר עימות מלאכותי בין ציבור החוסכים לבין הסוכנים - תמו

אברמוביץ: תומך בעמלת הפצה אחידה

לשכת  כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017 של 
סוכני הביטוח נפתח אתמול )יום ב’( באילת, 
בהשתתפות כ-1,700 סוכני ביטוח, חברי כנסת, 

בכירי ענף הביטוח, שוק ההון ורגולציה. 
אריה אברמוביץ, פתח את  נשיא הלשכה, 
הכנס ואמר: “ישנה מציאות עקומה בענף, היא 
משסעת את ציבור החוסכים בציבור הסוכנים 
שבמקביל עסוקים בעימות עם חברות הביטוח. 
הלקוחות שלנו לא רואים את עבודת הסוכן 
בעין אובייקטיבית, החברות שוחקות את 
פרנסת הסוכן, יחסי הסוכן והחברה נמצאים 
במתח מתמיד ומיותר. לכן, לאחר שדנו בנושא 
ובדקתי את הדברים לעומק, אני תומך בעמלת 
הפצה אחידה לכל מוצר פנסיוני בנפרד. אל 
תערבבו תפוחים באגסים, אל תערבבו מין 
שאינו במינו. כל מוצר פנסיוני בנפרד -  אני בעד 
עמדת המפקחת ותומך בעמלת הפצה אחידה”. 
בנוגע לחוק שקידמה הלשכה להפרדת תגמול 
הסוכן מדמי הניהול אמר: “באומץ ידענו לשנות 
מציאות צרכנית פוגענית ולהוביל את הפרדת 
תגמול הסוכן מדמי הניהול. והחוק הזה נועד 
לוודא שפרנסת הסוכן לא תבוא מדמי הניהול. 
לא בדרך כזאת, ולא בדרך אחרת.  אני רוצה 
שיהיה ברור - לא נסכים שהחוק הזה יעוות: 
את השכר שלנו לא נדרוש מהחוסכים לפנסיה. 
מלאכותי  עימות  לייצר  ניסו  בהם  הימים 

- תמו.  ציבור החוסכים לבין הסוכנים  בין 
הצעת החוק ברורה ואנו מצפים מהחברות 
מצפה  אני  חדשה,  למציאות  ומהמפקחת, 

למודלים חדשים”. 
כי בכוונת הלשכה לתקן  ציין,  אברמוביץ 
את עיוותי ועדת בכר:  “יש חוכמת חיים שכל 
חקלאי מתחיל יודע לספר אותה - מה שאתה 
שותל עקום, יצמח עקום. העיוות כולו, ביסוד 
החלטת ועדת בכר שהפקיעה את היכולת שלנו 
להיות יועצים. בכוונת הלשכה לשנות בחקיקה 
את ועדת בכר ולהביא מציאות שסוכן יוכל 

יועץ. אין סיבה שנהייה מופלים  גם  להיות 
לרעה אל מול היועצים הפנסיוניים. נגייס את 
הלובי הפוליטי הרחב ביותר הנדרש לעניין, 
נקדם חקיקה מקצועית, יצטרפו אלינו ארגוני 
צרכנים, וגם הציבור יהיה אתנו במהלך הזה”. 
אברמוביץ קרא לשר האוצר משה כחלון 
להעביר את תקציב עודף הגבייה במיסים לצורך 
מימון ביטוח סיעוד ממלכתי. “קחו את שלושת 
המיליארדים הללו ותשקיעו אותם בביטוח 
סיעודי ממלכתי שוויוני והוגן. זהו מעשה שאנו 

כאומה נהייה גאים בו”.
בנוגע לעבודת הוועדה הציבורית לבחינת 
עתיד ענף הביטוח אמר נשיא הלשכה: “אחד 
הדברים החשובים שלמדנו בדיוני הוועדה הוא 
שנציגי החברות והסוכנים בכל העולם רואים 
עתיד בו יישאר סוכן הביטוח כגורם רלוונטי 

ומשפיע בכלכלה”. 
בהתייחס למערכת היחסים עם איגוד חברות 
הביטוח, החמיא אברמוביץ למנכ”ל האיגוד 
ד”ר גיא רוטקופף: “אני רואה טביעות אצבע 
משמעותיות של פועלך בחודשים האחרונים. 
בין  ניצנים של שינוי במערכת היחסים  יש 
הסוכנים לחברות. אנחנו לא יכולים להסכים 
על הכל, בחלק מן המקרים האינטרסים שלנו 
אינם זהים. אבל אנחנו שותפים לאותו מקצוע, 

אנחנו שותפים לאותו ענף”.

נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ 

עי
 ד

מה
של

ם: 
לו

צי

יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017 יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017



21  במרץ 2017                                                                                                                   עמוד 3 / מתוך 12
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

 בטקס הפתיחה לכנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017 אמרה המפקחת: בעקבות נייר ההתייעצות על 
מודל העמלה הרצוי – קיבלנו עשרות תגובות ממגוון סוכני ביטוח  על הקמת הרשות: “כ-100 

עובדים חדשים צפויים להצטרף לרשות שוק ההון” – אמרה סלינגר – ועוררה סערה באולם 

סלינגר: החוק אינו מאפשר מודל תגמול הכולל 
תגמול קבוע מהחברה ותשלום ישירות מהצרכן

תמונת מצב בתכנית חיסכון לכל ילד

לאחר היעדרות בולטת מהכנס הארצי הקודם 
שערכה לשכת סוכני הביטוח – השתתפה אתמול 
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר בכנס ביטוח 
חיים ופנסיוני. סלינגר התייחסה לחוק הפרדת 
העמלה מדמי הניהול שעבר לאחרונה, ואמרה כי 
“החוק העניק לממונה סמכויות אכיפה שבכוונתנו 
להפעילן לגבי נושא כה חשוב לחוסכים לפנסיה 
בישראל”. עוד התייחסה סלינגר לנייר ההתייעצות 
שפרסמה ואמרה: “ראוי לציין שעד כה קיבלנו 
עשרות תגובות ממגוון סוכני ביטוח שהנושא 
בנפשם. ההצעות השונות מנסות באופן יצירתי 
לפשר בין הצורך ביצירת מודל תגמול שמאפשר 
נאמנות של בעל רישיון, לבין המשך קבלת תגמול 
מחברות ביטוח”. עוד אמרה סלינגר, כי התקבלו 
גם הצעות שמשלבות בין תגמול קבוע מהחברה 
ותשלום ישירות מהצרכן, ואמרה כי על פי חוק, 

מודל זה אינו מתאפשר.
“בימים הקרובים נגבש את העקרונות שלפיהם 
נאכוף הוראות חוק חשוב זה שעל פי עמדתנו, חל 
ממילא כבר על פי החוק הקיים” – חתמה את 
הנושא, ברמזה על כך שהחוק שהובילה הלשכה 

– מיותר.
עוד התייחסה סלינגר לטיוטת חוזר המוכרנים, 
ששינתה את שמה לטיוטת חוזר תומכי המכירה: 
“מצאנו, לדאבוננו, כי תופעת המוקדים הטלפוניים, 
בין אם באמצעות סוכנויות ביטוח או חברות ביטוח, 
מביאה אתה ליקויים רבים. “חשוב לי לציין שאיננו 
פוסלים מכירה טלפונית, אבל לקוחות חייבים 
לדעת שמוכרים להם ביטוח. והם חייבים להבין 
מה המחיר של הביטוח. לא ייתכן שיימכר ביטוח 
בכפל שלא לצורך. התופעות האלה ורבות אחרות 
הן שכיחות מדי לצערנו ולכן מחייבות טיפול מן 

השורש”.
סלינגר הדגישה את ההסכמה בינה לבין הלשכה 
בתחום זה ואמרה: “נדמה לי כי אנו שותפים מלאים 
לתפיסה, לפיה תיווך בביטוח או אף סיוע בתיווך 
בביטוח חייב שייעשה באופן מקצועי ומותאם 
ללקוחות. לכן אנו מבקשים לוודא באמצעות 
ההוראות שפרסמנו שהלקוח באמת רוצה בביטוח 
שנמכר לו. אנו גם רוצים לוודא שסוכנויות ביטוח 
וחברות ביטוח מקיימות תהליכים מוסדרים לוודא 
את איכות המכירה באמצעות מוקדים טלפוניים. 

הוראות אלה תצאנה בעת הקרובה”.
עוד הציגה סלינגר תופעה של “גורמים זרים” 
שמנסים לפלס את דרכם לתוך ענף התיווך – 
“גורמים שבינם לבין עיסוק בביטוח אין ולא 
כלום. הדבר בא לידי ביטוי בבדיקות שבהן מצאנו 
שהגורמים המקצועיים בסוכנויות הביטוח, כלומר 
מנהלי העסקים, הם לעיתים גורמים שוליים 
שהשפעתם חלשה מכפי שהיינו מצפים”. סלינגר 
אמרה כי הרשות תטפל בבעיה זו כבר בשלב הרישוי 
– “אנו רוצים לוודא שסוכנויות ביטוח מתנהלות 
על ידי גורמים מקצועיים, שבעת הצורך ייקחו 

אחריות על הנעשה”.
בנאומה התייחסה סלינגר לטיוטת תקנות 
העוסקת בתגמול של יועצים פנסיוניים שפורסמה 
לאחרונה, המתייחסת בעיקר הבנקים. “מסקנתנו, 
מניסיון ארוך שנים של ייעוץ בבנקים, הוא שגם 
זה, מודל התגמול מוטה שלא לטובת  בענף 
הצרכן. עמלת היועצים הפנסיוניים היא קבועה, 
בהתאם למודל של ועדת בכר במטרה לשמור על 
האובייקטיביות של היועץ הפנסיוני, אבל בפועל 
רובו של הייעוץ הבנקאי מתמקד במה שמכונה 
מוצרי צבירה. כלומר, קופות גמל וקרנות השתלמות. 
אבל זו בוודאי לא אובייקטיביות. היכן מוצרי 
החיסכון האחרים - פנסיה וביטוח מנהלים? הבעיה, 

כך זיהינו, היא במודל התגמול”.
סלינגר הציגה מודל תגמול שלפיו מוצרים שהם 

אכן תחליפיים זה לזה, יחויבו בעמלה זהה. “מוצרים 
שאינם תחליפיים, כמו למשל קרן פנסיה לעומת 
קופת גמל להשקעה, לא יחויבו באותה עמלת 
הפצה. הדבר יגביר את האובייקטיביות וחשוב 
מזה, הוא יאפשר הפצה של מוצרים אלה במחירים 

סבירים יותר”.

הרחבת פעילות הרשות

במקביל להקמת הרשות, מוקמת תשתית חדשה 
במטרה ליישם את חוק הפיקוח על שירותים 
פיננסיים מוסדרים שייכנס לתוקף ביוני השנה. 
הרשות, כך סלינגר, תפקח על שוק שלא היה מפוקח 

עד היום, שוק המימון החוץ בנקאי.
“הרשות תפעל להסדיר את השוק מתוך היבט 
צרכני, יציבות ועידוד החדשנות. באופן כזה אנו 
מצפים להרחיק גורמים בלתי רצויים  והגברת 
אמינות הפעילות בתחום”, אמרה סלינגר והוסיפה: 
במסגרת החוק נפקח גם על חברות טכנולוגיות 
שיקבלו גישה, לאחר הסכמתו של הלקוח, למידע 
הפיננסי שמצוי בבנקים ובחברות כרטיסי האשראי. 
החברות צפויות להוזיל עלויות פיננסיות ולייעץ 

ללקוח לגבי התנהלות נכונה”.
לצורך כך, אמרה סלינגר, צפויה הרשות לגדול 
בשלוש השנים הקרובות מ-130 עובדים ל-230, 
על מנת לתמוך בעצמאותה ובפיקוח על שירותים 

פיננסיים מוסדרים.
הצהרה זו של סלינגר על הגידול הצפוי במספר 
עובדי הרשות עוררה סערה בקרב סוכני הביטוח 
שהשתתפו בטקס, והביעו חשש כי משמעות הדבר 

היא שהעומס הרגולטורי – יגדל.

יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017 יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר

עי
 ד

מה
של

ם: 
לו

צי

תחום המוכרנים מהווה מטרה אסטרטגית 
בפיקוח – כך אמר יואב גפני, סגן בכיר למפקחת 
על הביטוח, במסגרת כנס ביטוח חיים ופנסיוני 

2017 שעורכת לשכת סוכני הביטוח. 
לרעה  שימוש  הציג  גפני  דבריו  בפתח 
ידי הפיקוח, כולל  בטכנולוגיות שזוהה על 
פילוח מאגר מידע לאיתור אוכלוסיות מוחלשות 
)כדוגמת מבוגרים( והפעלת מניפולציות על 
אותן אוכלוסיות )כגון התחזות לנציגי קופת 

חולים(. 
עם זאת, לצד סוכנים שהקימו, לדבריו, מערכי 
מכירות סבירים, קמו תאגידי סוכנים שאין 

להם דבר בביטוח. 
הכשלים שזוהו בעת המכירה, ושהיוו מניע 
להסדרת התחום היו: התחזות, מכירה בלתי 
מקצועית,  מכירת כפל ביטוח, חיתום רפואי לקוי 
)בלי שהאדם יודע שהוא עובר חיתום רפואי, 
או הקראת כל המחלות ברצף(, הצגת השיחה 
כהטבה או עדכון פרטים ושימוש בכרטיס 

אשראי ללא אישור.
גפני הדגיש, כי החוזר חל על תחומי הריסקים, 
בריאות וביטוחי משכנתאות. לדבריו, בענף 
האלמנטרי לא התגלו כשלים ולכן לא היה 

צורך להתערב.

יואב גפני, סגן בכיר למפקחת על 
הביטוח: תחום המוכרנים מהווה 

מטרה אסטרטגית בפיקוח
בין הכשלים שהובילו את הפיקוח להסדיר את התחום: התחזות של 

מוכרנים, מכירה בלתי מקצועית ושימוש בכרטיס אשראי ללא אישור הלקוח
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 התובע ביקש לקבל פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לרכבו  הנתבע טען, כי אין לחייב אותו אישית 
 בפיצוי, הואיל והחברה, באמצעות המנהל, אישרו את נסיעתו למרות שרישיונו לא היה בתוקף
 לדבריו, הוא קיבל התחייבות שאם ייגרם נזק כלשהו במהלך נסיעתו, יהיה כיסוי ביטוחי 

נדונה  ברחובות  השלום  משפט  בבית 
יואב יצחק )“התובע”(, שיוצג  תביעתו של 
וגנר  דורון  נגד  היימן,  שחף  עו”ד  ידי  על 
נגד  בהליך,  מיוצג  היה  שלא  )“הנתבע”(, 
בע”מ  מחשבים  תקשורת  טי.אף.אל 
)“החברה”( ונגד מנהל החברה )“המנהל”( 
שיוצגו יחדיו על ידי עו”ד אדם וינצר. החברה 
והמנהל הגישו הודעת צד ג’ נגד שומרה חברה 
לביטוח בע”מ )“שומרה”(, שיוצגה על ידי 
עו”ד מאיר טוקר. פסק הדין ניתן בפברואר 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת רנה 

הירש.
באחד הימים עצר התובע את רכבו במפרץ 
חניה בסמוך למשרד הרישוי בעיר בני ברק. 
בזמן שרכבו של התובע היה במצב עמידה, 
פגע בו לפתע הנתבע, שיצא מחניון סמוך 
)“האירוע”(. הנתבע נסע ברכב השייך לחברה 
הגיש  האירוע  בעקבות  החברה”(.  )“רכב 
וביקש  התובע כתב תביעה לבית המשפט 

לקבל פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לרכבו.
הנתבע לא כפר באחריות שלו לאירוע. עם 
זאת, הנתבע טען, כי אין לחייב אותו אישית 
בפיצוי התובע, הואיל והחברה, באמצעות 
המנהל, אישרו את נסיעתו למרות שרישיונו 
לא היה בתוקף. הנתבע הוסיף, כי הוא קיבל 
ייגרם נזק כלשהו במהלך  התחייבות שאם 
נסיעתו, יש כיסוי ביטוחי. לשיטת הנתבע, 
בבני  הרישוי  למשרד  אותו  שלח  המנהל 
ברק במטרה לברר האם רישיון הנהיגה שלו 
בתוקף. הנתבע אישר בפני בית המשפט, כי 
ביום האירוע מסר לו נציג של משרד הרישוי, 
שרישיון הנהיגה שלו בוטל בהליך שהתנהל 

בלשכת ההוצאה לפועל.
ביום  כי  והמנהל טענו להגנתם,  החברה 
האירוע הם לא ידעו על שקיימת בעיה כלשהי 
הקשורה לרישיון הנהיגה של הנתבע, ורק 
בדיעבד התברר להם על כך. עוד נטען, כי 
המנהל לא התיר את נסיעתו של הנתבע ביום 
האירוע והחברה לא התירה את אותו שימוש 
שומרה,  על  כי  נטען,  לבסוף  שלה.  ברכב 
בהיותה מבטחת רכב החברה לשאת במלוא 

הנזקים שנגרמו לתובע.
שומרה טענה להגנתה, כי מאחר שרישיון 
במועד  תקף  היה  לא  הנתבע  של  הנהיגה 
האירוע או במשך השנתיים שקדמו לו, הרי 
שהיא פטורה מחובתה לשלם תגמולים על 
כי פוליסת  פי הפוליסה. שומרה הדגישה, 
הביטוח פוטרת אותה מחובתה, כאשר הנוהג 
ברכב החברה נוהג ללא רישיון נהיגה בתוקף, 

במשך שנתיים שקדמו לאירוע.

החברה  רכב  של  הביטוח  פוליסת  האם 
מכסה את נזקיו של התובע, למרות שהנתבע 

נהג ללא רישיון תקף?
כי  וציין,  בית המשפט בחן את העדויות 
עדות הנתבע משכנעת ואמינה והוא מקבל 
אותה. עם זאת, גרסתו של המנהל לפיה הוא 
לא היה מודע לכך שקיימת בעיה כלשהי עם 
רישיון הנהיגה של הנתבע, אינה מתיישבת 
כי הנתבע  נקבע,  כל העובדות. לפיכך  עם 
קיבל לראשונה מידע באשר להטלת הגבלה 
ולא  ביום האירוע  רישיון הנהיגה שלו  על 

במועד שקדם לו.
קיימת  בפסיקה  כי  ציין,  המשפט  בית 
נהיגה של אדם  רישיון  ביטול  בין  הבחנה 
עקב נסיבות טכניות )כגון הגבלה לפי חוק 
ההוצאה לפועל(, לבין ביטול רישיון בשל 
בית  של  פסילה  )כגון  מהותיות  נסיבות 
משפט לתעבורה(. לפי חוק ההוצאה לפועל 
ניתן להגביל אדם, שחייב בהליך שמתנהל 
נגדו, מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה. כאשר 
מוטלת הגבלה כאמור, הדבר שקול להיעדר 
רישיון נהיגה בשל סיבה טכנית ואין זה מעיד 
שקיים סיכון תעבורתי הנשקף מאותו אדם.
בית המשפט הדגיש, כי שומרה היא הטוענת 
לכך, שההגבלה האמורה הובילה לפקיעת 
תוקף רישיון הנהיגה של הנתבע, ולכן הנטל 

להוכיח כאמור מוטל עליה. בהתאם לתקנות 
ההוצאה לפועל, כאשר מוטלת הגבלה כלשהי 
על ידי רשם ההוצאה לפועל, וההגבלה לא 
ניתנה בפני אותו אדם, יש לשלוח לו התראה 
ובנסיבות מסוימות רק לאחר שחלפו 30 ימים 
ממועד מסירת ההתראה תיכנס ההגבלה 
לא  שומרה  כי  צוין,  זה  בהקשר  לתוקף. 
הציגה בפני בית המשפט כל מסמך המעיד 

על שליחת התראה לנתבע בהתאם לדין.
שומרה יכולה הייתה לעיין בתיק ההוצאה 
ולבדוק האם  נגד הנתבע  לפועל שהתנהל 
לו  שנמסרה  כך  על  המעיד  אישור  קיים 
התראה בדבר הגבלת רישיון הנהיגה שלו. 
שומרה בחרה שלא לפנות לנתבע, או לבית 
המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל במטרה 

לברר פרטים להוכחת טענותיה. 
בית המשפט קבע, כי הואיל ושומרה לא 
רישיון  על  שהוטלה  שההגבלה  הוכיחה, 
הנהיגה של הנתבע נכנסה לתוקף, רישיונו 
היה תקף ואין כל מקום לשלול את הכיסוי 
הביטוחי שניתן לרכב החברה על פי הפוליסה. 
והחברה חייבים בפיצוי  כי הנתבע  נפסק, 
התובע, אולם מאחר ששומרה אינה פטורה 

מחבותה היא תישא בנזקים הללו.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

רישיון לא בתוקף אינו שולל 
בהכרח אחריות כלפי צד שלישי

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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עכשיו במגדל
הטבות ייעודיות לעצמאים 

בהצטרפות לחיסכון פנסיוני

חברת הביטוח הפנסיוני הגדולה בישראל, נכון ליום 31.12.2015 על בסיס נתוני התחייבויות ביטוחיות בביטוח חיים
ונכסים מנוהלים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל, המפורסמים באתר משרד האוצר.

מגדל חברה לביטוח בע״מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע״מ

לא מתפשרים 
על הפנסיה!

גם עצמאים

יש לך לקוחות עצמאים?
זה הזמן לדאוג להם לחיסכון פנסיוני במגדל,

חברת הביטוח הפנסיוני הגדולה בישראל.

גם בחיסכון פנסיוני, טוב שיש מגדל מאחוריך

פרטים אצל המפקחים.



21  במרץ 2017                                                                                                                   עמוד 6 / מתוך 12
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

סקר שביעות רצון והערכה של הסוכנים הפנסיוניים מחברות הביטוח חושף:

לשכת סוכני ביטוח חשפה היום )ג’( את תוצאות סקר שביעות רצון מחברות 
הביטוח בתחום הפנסיוני. הסקר נערך לקראת כנס ביטוח חיים ופנסיוני ה-38 
המתקיים השבוע באילת. תשובותיהם של 1,008 סוכני ביטוח מרכיבות את 

ממצאי הסקר, שנערך על ידי מכון שריד, לראשונה באופן דיגיטלי. 
מהסקר עולה כי ישנה ירידה באיכות השירות משנה שעברה, ועלייה בפעילות 
הישירה של החברות מול המבוטחים. מנתוני הסקר עולה, כי אף חברה לא 

עמדה ברף המינימום של הלשכה – ציון 8.
סקר שביעות הרצון בדק 8 מדדי שירות: איכות הטיפול בהפקה וביצוע 
שינויים; שיוך ההפקדות לפוליסה המתאימה; משך זמן הטיפול בתביעות; 
הוגנות הטיפול בתביעות; קלות השגה של עובדי החברה; שקיפות בחישוב 
עמלות הסוכנים; הכלים שהחברה מעמידה לרשות הסוכן לבדיקת העמלות; 

היכולת להתקבל לפגישה אצל מנהלים בחברה.
כמו כן בחן הסקר פרמטרים של ערך מוסף לסוכן ופגיעה בסוכן: 1. באיזו 
מידה לחברת הביטוח יש ערך מוסף עבור הסוכן 2. עד כמה החברה העיקרית 

שאתה עובד אתה פוגעת בך.

שביעות רצון כללית מאיכות השירות של חברת הביטוח )דירוג 1-10(:
שביעות רצון רבה ניתנה לחברות הראל ואיילון. לעומתן, מגדל וכלל  ביטוח 

דורגו בשביעות רצון נמוכה בהשוואה ליתר החברות.

הראל הובילה ב-6 מדדים: איכות הטיפול בהפקה וביצוע שינויים )7.6(, 
שיוך ההפקדות לפוליסה המתאימה )7.3(, משך זמן הטיפול בתביעות )7.3(, 
הוגנות הטיפול בתביעות )7.54(, קלות השגת עובדי החברה )7.3(, היכולת 

להתקבל לפגישה אצל מנהלים בחברה )7.7(.
איילון הובילה במדד: שקיפות חישוב העמלות )5.5( שזכה לציונים נמוכים 

מאוד בכל החברות.
מנורה מבטחים הובילה במדד: הכלים שמעמידה החברה לרשותך לחישוב 

העמלות )5.01(.
כלל ביטוח דורגה אחרונה ב-5 מדדים: שיוך ההפקדות לפוליסה המתאימה 
)4.2(, הוגנות הטיפול בתביעות )6.15(, שקיפות חישוב העמלות )3.9(, הכלים 
שמעמידה החברה לרשותך לחישוב העמלות )3.82(, היכולת להתקבל לפגישה 

אצל מנהלים בחברה )6.8(.
מגדל דורגה אחרונה במדדי: איכות הטיפול בהפקה וביצוע שינויים )5.6(, 

קלות השגת עובדי החברה )5.4(.
איילון דורגה אחרונה במדד: משך זמן הטיפול בתביעות )5.7(.

החברות עם הפגיעה הקשה ביותר בסוכנים באמצעות פעילותן הישירה:
סוכני הביטוח נשאלו עד כמה החברה העיקרית שאתה עובד איתה פוגעת 
בך? על פי דירוג הסוכנים עולה כי הפניקס דורגה כחברה הפוגעת ביותר 
בסוכנים בפעילות ישירה )38%(, ולאחריה הראל )27%(, מנורה )22%(, כלל 
ביטוח )21%(, מגדל )19%(, ואיילון )6%( שכמעט איננה פוגעת בסוכנים 

בפעילות ישירה.

בעיות מרכזיות מעבודה עם חברות הביטוח 
סוכני הביטוח נשאלו מהן הבעיות המרכזיות עמן הם מתמודדים מול 
חברות הביטוח. ברוב החברות הבעיה העיקרית היא השירות שמספקת 
החברה לסוכן הביטוח, למעט בחברת הראל. כך, למשל: בהכשרה, החברה 
בה הבעיה היא הבולטת ביותר, 82% מהסוכנים הלינו עליה. לאחריה, 

74% מהסוכנים התלוננו על מגדל  ו-63% מהסוכנים על כלל ביטוח. 

דירוג חדש – ערך המוסף של החברה לסוכן
המדד בחן השנה לראשונה את הערך המוסף של החברה עבור הסוכן. משקלול 
הנתונים עולה כי להראל )4.13( ולמנורה )3.65( הערך המוסף הרב ביותר 
עבור הסוכנים. ואחריהן הפניקס )3.6(, איילון )3.44(, מגדל )3.36(, וכלל 

ביטוח במקום האחרון )3.15(.
הסוכנים תופשים את הערך המוסף של הראל בלווי מקצועי ע”י מנהל מכירות, 
עזרה כספית וטיפול יעיל והוגן בתביעות. הערך המוסף של חברת מנורה הוא 

בקשר הישיר  למנהלים.

הערך המוסף של הסוכן ללקוחות
הסקר בחן השנה מהו הערך המוסף של הסוכן ללקוחותיו. 78% מהסוכנים 
השיבו מקצועיות, 40% שירות, 38% נאמנות, 24% ליווי לאורך שנים, 12% 

- קידום הטיפול בתביעות.

דירוג מחוזות/מרחבי הפעילות בכל חברה
הסקר כלל גם התייחסות להיבטי השירות גם ברמת מחוזות/מרחבי הפעילות 
בכל חברה. בכך מציג הסקר תמונת מצב פרטנית יותר, בפריסה ארצית, בנוגע 
לרמת השירות הניתן לסוכנים באזור פעילותם. להלן דירוג המחוזות המצטיינים 

בכל חברה, בנוגע לשירות לסוכנים וללקוחותיהם בביטוח פנסיוני וחיים:
מנורה – מחוז חיפה )7.8( זכה בציון הגבוה ביותר בקרב המחוזות בחברות 
הביטוח; מגדל – מחוזות מרכז וצפון )6.1(; כלל – מחוז ירושלים ודרום 
)7.5(; הפניקס – אשכול צפון )7.7(; הראל – מחוז צפון )7.1(; איילון – מחוז 

ירושלים )7.1(.
במהלך הצגת הסקר, הציע יובל ארנון, יו”ר  הוועדה לביטוח פנסיוני, שתי 
דרכים לפתור את “פיצול האישיות” של החברות שמתנהלות מול סוכני 

הביטוח כשותפות עסקיות מצד אחד, ומתחרות – מהצד השני:
1. לבטל שיווק ישיר:  השיווק הישיר יקר יותר ומיותר. הסוכנים עובדים רק 

על בסיס הצלחה, והנאמנות שלהם יותר גדולה מאשר המשווקים. 
2. מוקדי השירות – שהחברות יסבו את המוקדים לתומכי סוכן. זה ישנה את 
ההתנהלות מול הסוכן בקביעת פגישות ובטיוב נתונים,  במקום להתעסק 
במכירות בשפה עילגת. כולם יצאו נשכרים מהמעבר מתומכי מכירה לתומכי 

סוכן.
אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח: “שוב מוכח שחברות הביטוח 
אינן מספקות שירות טוב לסוכן הביטוח – שירות לקוי שמקבל סוכן 
הביטוח, הוא שירות לקוי שמקבל המבוטח. הלשכה בראשותי מחויבת 
להבטיח כי חברות הביטוח יפעלו עם הסוכנים ולא נגדם ונמשיך לפעול 
לשם כך. אנו עושים שימוש בתוצאות הסקר על מנת לייעל את העבודה 
מול חברות הביטוח ולשפר את רמת השירות שניתן לסוכנים. בסופו של 
דבר, אין תחליף לשירות האישי של סוכן הביטוח ולמאמצים הרבים שהוא 

משקיע להבטחת עתיד לקוחותיו”.

 הכשרה היא החברה שנתפשת כמי שפוגעת הכי פחות בסוכנים  מדד חדש השנה בסקר: הערך המוסף של החברה 
לסוכן – הראל ומנורה מבטחים מובילות  ציונים נמוכים מאוד ניתנו בשקיפות חישוב העמלות בכל החברות 

רמת השירות של חברות הביטוח במגמת 
ירידה; הראל ראשונה עם ציון 6.5

יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017 יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017

 לסקר שביעות הרצון 1טבלה 
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שדיבר  דנינו,  יוחנן  מגדל,  קבוצת  יו”ר 
הבוקר בכנס הלשכה, הדגיש כי מגדל רואה 
2 שפותח על  בחיוב רב את חזון הסולבנסי 
EIOPA, במטרה  ידי הרגולציה האירופית 
לחזק יציבות ארוכת טווח של חברות הביטוח,  
אלא שבשונה מהנהוג באירופה, התריע דנינו, 
הרגולציה הישראלית מבקשת להחיל שינוי 
אחיד סטנדרטי, מהיר וגורף על כל חברות 
הביטוח בלי להתאים את הרגולציה לחברות 

הביטוח השונות והרכב התיק הביטוחי. 
לדבריו, “הרגולציה האירופית החילה את 
על התיק הישן, הנהיגה הוראות  התקנות 
ליישום הדרגתי באמצעות הוראות  מעבר 
המרכזיים,  לאתגרים  המתייחסות  מעבר 
הדומים והשונים של המבטחים והכלכלות 
במדינות האיחוד. היישום ההדרגתי הזה, 
כולל את פריסת ההתחייבויות הביטוחיות 
16 שנים, לצורך צבירת הון כלכלי  פני  על 

באופן מדורג לכיסויי סיכוני עבר”
דנינו תקף בדבריו את איגוד חברות הביטוח 
מתאימה  שאינה  לרפורמה  שהסכים  על 
לחברה המהווה 50% מהשוק. הוא  התייחס 
הביטוח  מחברות  חלק  של  להסכמה  גם 
האחרות למתווה היישום שמבקשת הרגולציה 
הישראלית להחיל בניגוד לכל הקביעות של 
הרגולטורים והמומחים באירופה ושאל “מדוע 
יהיו נתונות לחסדי התנודתיות  שהחברות 
בשוק ההון ובעקום הריביות כבנות ערובה, 

כאשר כל תזוזה עלולה להוריד אותן מתחת 
המעבר?  תקופת  בסוף  גם  הנדרש  להון 
מדוע ששוב הדור הצעיר יצטרך לסבסד את 
ההון הנדרש למוצרים שנרכשו על ידי  הדור 

הוותיק יותר?” . 
דנינו קרא לחברי ועדת הכספים של הכנסת 
לזכור כי “ליישום משטר ההון החדש בענף 
הביטוח השלכות רוחב דרמטיות שיש לקחת 
אותן בחשבון. אני עדיין מקווה שהרגולטור 
המקומי יאמץ לא רק את חזון האירופי אלא 
כפי שנהוג  היישום האחראי  גם את אופן 

באירופה”.
בנוגע לפרישה מאיגוד חברות הביטוח אמר: 
“מגדל מממנת 40% מתקציב האיגוד, אבל 

האיגוד לא היה שם בשבילנו; עד שהאיגוד 
יבין שהוא מייצג את כל הענף לא נחזור אליו”.
על הרגולציה בשוק הביטוח  דיבר  דנינו 
ואמר: “הרפורמות והרגולציה אומנם מחויבות 
המציאות, אבל הרגולטור חייב לוודא שהקצב 
הענף  יציבות  על  ששומר  קצב  הוא  שלהן 
והמשק, ושהן לא מייצרות סיכונים חדשים 
זה את שמירת  ולזכור בהקשר  ומיותרים, 
מעמד הסוכנים. מעמד הסוכן נמצא בסכנה, 
משום שלא מעט רפורמות נעשו בצורה לא 
והן פוגעות בסוכנים ובמשווקים,  מידתית 
ויש לזה השלכות על כל הענף לאור המקום 

המרכזי של הסוכנים בביטוח”. 
עוד אמר דנינו בהקשר זה: “צריך לשמור 
על אמון מלא בין הגופים המפוקחים לבין 
הרגולטור. לא רק הידברות לכאורה, אלא 
שיתוף פעולה מלא בקידום הרפורמות. אם 
אין שיתוף פעולה, הסיכוי  של הרפורמות 
להצליח נמוך מאוד. אני מצפה מהרגולטור 
ואחריות – לא מצאתי אחריות,  לסמכות 
לצד הסמכות הענקית שיש לרגולציה בענף 

הביטוח”.
בהמשך דבריו, דנינו מתח ביקורת על תשדיר 
וטען  המחדל,  ברירת  קרנות  בעד  האוצר 
כי “מדובר בהתערבות ברגל גסה בתחרות 

מסחרית פאר-אקסלנס”.
“איננו  נמסר:  הביטוח  חברות  מאיגוד 

מעוניינים להגיב לדברים”.

“בלי רגולציה אין סוכני הביטוח ואין חברות 
פחות  קצת  רוצים  אנחנו  דורית,  ביטוח. 
רגולציה, אבל תודה על הדברים שאת עושה 
– הם חשובים לענף”, כך אמר אתמול מנכ”ל 
איגוד חברות הביטוח גיא רוטקופף, בטקס 
הפתיחה של הכנס הפנסיוני של לשכת סוכני 
הביטוח באילת. את דבריו אלה הוא הפנה 
כמובן למפקחת על הביטוח, דורית סלינגר.

רוטקופף פנה אל הסוכנים ואמר: “אנחנו 
יכולים  ולא  הביטוח  סוכני  את  אוהבים 
סוכני  של  משפחות  רואה  אני  בלעדיכם. 
הביטוח – אנחנו היינו אתכם, נהיה אתכם 
גם בעתיד וחושבים שאנחנו חלק בלתי נפרד 

מכם,  בעבודה משותפת גם בעתיד”. 
רוטקופף ציין כי הוא אופטימי לגבי ענף 
הביטוח בתקופה הקרובה – “אני בטוח שזה 
יתבטא בדוחות הקרובים של חברות הביטוח. 
הסיבות שמשפיעות על הדבר הזה – מי שקנה 
מניה של חברת ביטוח בחצי השנה האחרונה, 

ערכן עלה ב-50%. החברות טובות, הענף טוב, 
הרבה מאוד אי ודאויות הולכות ונפתרות. אחד 
מהם הוא הפתרון המסתמן בנושא הסולבנסי 

ואני מייחל שזה יהיה תקף לגבי כל החברות. 
אם זה יקרה, יהיה שקט לכולם – חברות, 
שידעו  החוסכים  לציבור  ובעיקר  סוכנים 

שהכספים שלהם מוגנים”.
בהתייחסו לסביבת הריבית אמר רוטקופף: 
“רואים שהריבית בעולם במגמת עלייה. עוד 
הצהירו שהיא תמשיך לעלות וכל עלייה בריבית 
מחזקת מאוד את החוסן של הענף. אם זה 
יקרה, נראה שיפור משמעותי בענף בעתיד”.

הלשכה:   לנשיא  בדבריו  פרגן  רוטקופף 
“בשריפה בכרמל הרבה אנשים כתרו לעצמם 
את הכתר על הזכות לסייע לתושבי הצפון. אבל 
הראשון שהתקשר אלי היה אריה אברמוביץ– 
הוא התקשר אלי מהשטח ואמר שאנשים 
נמצאים בחוסר ודאות. אני שמח שחברות 
הביטוח לקחו את העניין הזה והחליטו לפצות 
את התושבים על הדלתא. זו עשייה שבסופו 
של דבר תביא לכך שהמבוטחים שלנו יראו 

אותנו בצורה חיובית”.

 יו”ר קבוצת מגדל מתח ביקורת כלפי אופן היישום המתוכנן של מודל ההון המתואם - סולבנסי 2, 
על חברות הביטוח בישראל  בנוגע לפרישה מאיגוד חברות הביטוח אמר: מגדל מממנת 40% מתקציב 

האיגוד, אבל האיגוד לא היה שם בשבילנו; עד שהאיגוד יבין שהוא מייצג את כל הענף לא נחזור אליו

דנינו: מעמד הסוכן בסכנה 
בגלל הרגולציה הלא מידתית

מנכ”ל איגוד חברות הביטוח, גיא רוטקופף: אנחנו 
אוהבים את סוכני הביטוח ולא יכולים בלעדיכם

יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017 יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017

יו”ר קבוצת מגדל יוחנן דנינו  בכנס
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מנכ”ל איגוד חברות הביטוח, גיא רוטקופף
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יו”ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח יובל ארנון:

ארנון: הסלוגן “מחשבים ערך מחדש” הוא המחויבות שלנו להודיע ללקוחות - כדאי לכם 
לבדוק האם המסלול בו אתם נמצאים אכן יביא אתכם ליעדכם או אולי כדאי לבצע בו שינויים 

אנחנו צריכים לפתח כלים ודפוסי 
עבודה שיקנו לנו מעמד של

“תוכנת ניווט אנושית” אצל הלקוחות

“מחשבים ערך מחדש” נבחר לסלוגן של 
כנס זה ולא בכדי. אנו בתקופה בה הסוכנים 
ונוספים  חדשים  ערכים  להכניס  חייבים 
בהתנהלות מול הלקוחות וזאת לאור שפע 
האינפורמציה הנגישה”.  כך אמר אתמול 
יו”ר הועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח 
יובל ארנון, בכנס הלשכה. לדבריו, “הנגישות 
באה לידי ביטוי בטכנולוגיה המגיעה אלינו 
לכף היד, בין אם נהיה בכורסה בסלון או 

בטרק בפירנאים”. 
“מחשבים  ואמר:  לסוכנים  פנה  ארנון 
זוהי מחויבות שלנו להודיע   - ערך מחדש 
ללקוחות , כדאי לכם יחד איתי, לבדוק האם 
המסלול בו אתם נמצאים אכן יביא אתכם 
בו שינויים.  ליעדכם או אולי כדאי לבצע 
זאת, כאשר רוב הלקוחות בתחושה שהכל 
כלים  לפתח  כיום  צריכים  אנחנו  בסדר. 
ודפוסי עבודה שיקנו לנו מעמד של ‘תוכנת 
ניווט אנושית’ אצל הלקוחות שלנו, תוכנה 
שעליה הם יסמכו, איתה ינתבו את דרכם 

ויגיעו בשלום למחוז חפצם”. 
לדבריו, הסלוגן של הכנס נוגע גם ללקוחות: 
זכאי כל לקוח לקבל,  “איזה מדרג שרות 
מה התרומה של לקוח למשרדנו, האם כל 
לקהלי  מגיע  אני  איך  שווים?  הלקוחות 
לקוחות שונים ובאיזו תדירות? איזה חומר 

מקצועי אני שולח להם ומתי?”
השאלה היא, לדבריו - איך במציאות של 
היום בונים מודלים חדשים מול הלקוחות, 
דיגיטציה  ביטוי  לידי  יביאו  אחד  שמצד 
מתקדמת ומהצד האחר ישמרו על המגע 
היכולת  על  הקשבת,  האוזן  על  האנושי, 
ללוות לטווח ארוך ולבצע התאמות ושינויים.
סוכן  בין  הזה  “למרקם  הדגיש:  ארנון 
לא  בדיגיטציה,  לא  תחליף,  אין  ללקוח, 
לטלפנית מישיר, לא למשווק שכיר שהיום 
פה ומחר כבר בעבודה אחרת. פה, בכימיה 
הבינאישית שנרקמת יש מקום אך ורק לאיש 
מקצוע אחד בלבד - סוכן ביטוח מקצועי”. 
עוד, שיתף ארנון את קהל הסוכנים בטיפים 
בהרצאה, שנשא לפני כחודש, בפני חיילים 
מיחידה מובחרת בצה”ל שעמדו להשתחרר: 
“במשך למעלה לשעה שוחחתי עם חיילים 
22 על פנסיה, משמעותה, חשיבותה,  בני 
מה צריך לעשות מגיל צעיר, ממה להישמר. 
נתקלתי בשאלות רבות ובגילוי עניין אדיר. 
שיחות  על  לי  סיפר  אף  מהחיילים  חלק 
בבית של ההורים בנושא הפנסיה ועל חשש 

שהפנסיה לא תספיק”, מציין ארנון. 
את  לשנות  חייבת  “המדינה  לדבריו,  
כך  החובה,  בפנסיית  האכשרה  תקופת 

שחובת ההפקדה תהיה כבר מהיום הראשון 
ולא רק לאחר חצי שנה של עבודה למי שמגיע 
ללא תכנית קיימת, ואלה בעיקר הצעירים”.

“זהו הכנס הרביעי  בסיכום אמר ארנון: 
והאחרון שלי בתפקידי, עברו עליי עד כה 
כ-3.5 שנים מאתגרות. רק בתקופה זו יצאו 
כ-400 חוזרים, טיוטות, תקנות, הבהרות, 
ניירות עמדה וחוקים. מדובר בכמות אדירה, 
מכבש רגולציה אדיר, שאולי כוונותיו טובות 
בחלקן, אך עדיין זה קשה ביותר להכלה”. 

עוד לדבריו, “אני מקווה שהצלחתי לעשות 
קצת סדר בתקופה רבת שינויים זו, שאכן 
ולקדם לא  סייעתי לציבור סוכני הלשכה 
נושאים בתחום שלי שנועדו להקל  מעט 
על כלל הסוכנים, להקנות להם ידע, כלים, 
ולעזור להם לקראת העתיד, אני גם מקווה 
שעמדתי ברף הציפיות שלכם ממני בתקופה 

זו”.

יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017 יומן כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017

עו”ד ג’ון גבע הרצה שלשום )יום 
MDRT תחת  א’( במסגרת כנס 
הנושא “סיבכו אותנו עם הרגולציה 
- איזה טוב יוצא לנו מזה?”. בהרצאה 
סקר גבע את הפעולות הנדרשות 
מסוכן הביטוח מכוח הרגולציה, 
בהן תיעוד, הקלטה, בקרה, חתימה 
ממוחשבת, מסמכי הנמקה, העברת 
וחובות  מידע  אבטחת  נתונים, 

נוספות החלות על הסוכנים, העלולות להצטייר 
כפעולות המהוות נטל ומעמסה על הסוכן.

לצד הנטל המוטל על הסוכן, הביא גבע את 
התועלות היוצאות לסוכנים כתוצאה מכך. 
לדבריו, התרומה המרכזית לסוכן בעקבות קיום 
הוראות הרגולטור היא קבלת מעין “תו תקן” 
לסוכן הביטוח. בנוסף, הרגולציה מסייעת לסוכן 
הביטוח להתמודד עם טענות של מבוטחים, במצב 
של “מילה של המבוטח נגד מילה של הסוכן”. 
עוד ציין גבע, כי המידע שתועד יכול לסייע גם 
כהגנה מפני תביעות משפטיות או במהלך קיומם 
של הליכי בירור מצד הרגולטור. גבע הסביר, כי 
הוראות הרגולציה מייצרות ודאות, משקפות את 

הדרך הנכונה שיש לפעול בה וחשוב 
מכל, מחזקות את היכולת של הסוכן 

לגבות כסף מהלקוח. 
כדוגמאות הביא גבע מצב בו הסוכן 
מוסר מידע שלם ומקיף למבוטח על 
אודות פוליסת הביטוח, אך בשלב 
מקרה ביטוח המבוטח טוען שלא 
נמסרו לו כל הפרטים. לדברי גבע, 
אם סוכן הביטוח הקליט את השיחות 
ותיעד את התהליך, יש לו ראיות חזקות שאף 
יכולות להכריע את המחלוקת לטובתו. כדוגמה 
נוספת הביא גבע את החובה לגבות כסף עבור 

שירותי תפעול, כולל הצורך בתיעוד הגבייה.
גבע הדגיש בפני הסוכנים, כי עליהם לוודא 
מסירת מידע מלא ומדויק ללקוח ולהדגיש בפני 
הלקוח דברים מהותיים ושינויים חשובים. עוד 
אמר, כי על הסוכן לוודא בשיחה עם הלקוח 
שהוא הבין את הפרטים והוא מאשר אותם. 
בהמשך, על הסוכן לבצע מעקב ולעדכן לקוחות 
בכל שינוי, לתעד את המידע בשלמותו ולזכור 
שמידע כזה יכול לסייע להתמודד עם טענות של 

לקוחות בעתיד.

 :MDRT עו”ד ג’ון גבע בכנס
קיום הוראות הרגולטור מעניק 

“תו תקן” לסוכן הביטוח

עו”ד ג’ון גבע 

יו”ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח, 
יובל ארנון

עי
 ד

מי
לו

ש
ם: 

לו
צי
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 לפי ההצעה, חברות הביטוח שלא שילמו תגמולים 
בחוסר תום לב יחויבו בפיצוי עונשי שלא יפחת מ-10% 

 מהתגמולים שהיה עליהן לשלם למבוטח סיעודי
 ח”כ יואב קיש )ליכוד(: מי שיבחר להתעלל בחולי 
הביטוח הסיעודי, ידע שהוא יצטרך לשלם מחיר כבד

מליאת הכנסת אישרה אתמול 
חוזה  חוק  הצעת  את  ב’(  )יום 
של   ,)9 מס’  )תיקון  הביטוח 
חברי  וקבוצת  קיש  יואב  ח”כ 
כנסת אחרים, העוסקת בפיצוי 
המיוחד שנפסק נגד חברות ביטוח 
ואינן  שפועלות בחוסר תום לב 
את  סיעודי  למבוטח  משלמות 
התגמולים במועדים הקבועים 

בחוק. 
לפי ההצעה הנוכחית שאושרה 
כאמור אתמול, חברות הביטוח 
בחוסר  תגמולים  שילמו  שלא 
תום לב יחויבו בפיצוי עונשי שלא 
יפחת מ-10% מהתגמולים שהיה 

עליהן לשלם למבוטח סיעודי )השיעור המינימלי נקבע להיות לא 
10 מהריבית הקבועה בהגדרת הפרשי הצמדה וריבית  פחות מפי 
בחוק שתחושב על תגמולי הביטוח ועל תוספת הפרשי ההצמדה 
עליהם. הריבית היום - 1%, כך שמדובר בשיעור מינימלי של 10% 

מסכום התגמולים(. 
לבית המשפט יינתן שיקול דעת לקבוע סכום נמוך יותר, מטעמים 
מיוחדים שיירשמו. התיקון יחול על תביעות שהוגשו לבית המשפט 

מיום פרסומו ואילך.
28א’ לחוק העיקרי קובע, כי בית  בדברי ההסבר נכתב: “סעיף 
המשפט יחייב מבטחת בביטוחים אישיים בתשלום ריבית מיוחדת 
)פי שלושה מהקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה( אם היא לא שילמה 

תגמולי ביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב”. 
עוד נכתב, “אחד הביטוחים האישיים שסעיף 28א’ חל עליהם הוא 
ביטוח חיים ובכלל זה - ביטוח סיעודי )לפי ההגדרה של ביטוח חיים 
בחוק ביטוח סיעודי הוא סוג של ביטוח חיים(. על כן, סעיף 28א’ 
לחוק חל על ביטוח סיעודי ומכאן שהסנקציה היחידה על מבטחת 
בביטוח סיעודי, הנמנעת שלא כדין מתשלום תגמולים, הינו חיוב 

בריבית מיוחדת”.
“ניסיון החיים מלמד שהאפשרות של פסיקת ריבית מיוחדת אינה 
מרתיעה מבטחות מפני אי תשלום תגמולים בביטוח סיעודי. בביטוח 
זכותו של המבוטח, שכן  סיעודי אף קיים קושי מיוחד באכיפת 
המבוטח עצמו אינו יכול לעמוד על זכויותיו ואף לא ניתן, בדרך כלל, 
לקבל צו מניעה המורה על תשלום והינו בבחינת שינוי מצב קיים.”

ח”כ קיש )ליכוד(: “אנחנו נחשפים לשורה של תחקירים בנושא 
המטופלים הסיעודיים, שמראים תמונה מזעזעת של התעללות 
בחסרי ישע. אבל יש התעללות נוספת מצד חברות הביטוח. אנשים 
קשישים ששילמו כל חייהם לביטוח ועכשיו חברת הביטוח מתנערת 
מהם. ואז מגיעים לבתי המשפט כשהקנס שמחכה לחברת הביטוח 
הוא מאוד נמוך ואז עובדים בשיטת מצליח. הגיע הזמן לשנות את זה 
והחוק הנוכחי הופך את היוצרות. מי שיבחר להתעלל בחולי הביטוח 

הסיעודי, ידע שהוא יצטרך לשלם מחיר כבד.

הכנסת אישרה 
להטיל פיצוי עונשי 

מהתגמולים שעוכבו 
למבוטח סיעודי

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
לתוספת  זקוקים  שאינם  למבוטחים   .  40 גיל  ועד  נסיעה  ימי   14 *עד 
ישמש  ולא  בלבד  כללי  מידע  הוא  האמור  המידע  רפואית.  החמרה 
לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או לפרשנות.התנאים 
המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד. האמור בפרסום זה אינו תחליף 

לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

גם בביטוח נסיעות לחו"ל, טוב שיש מגדל מאחוריך

מגדל  מסע עולמי | פלטינום

רק  1.45 ליום!

ביטוח הנסיעות לחו׳׳ל 
המשתלם ביותר

ההפקה  במערכת  הפוליסה  את  להפיק  ניתן 
האלמנטרי  העבודה  בשולחן   - לסוכן  החדשה 
מרקוס  לאור  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 

בטלפון 050-2288577

LOW COST טיסת

LOW COST חופשת

LOW COST ביטוח

ח”כ יואב קיש
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תביעות נוספות בהיקף של כ-4 מיליון שקל:

 עוד נתבעו: מגדל ומנורה מבטחים, המבטחות של דניה סיבוס, חברת ההנדסה והייעוץ 
מילר-שנבל-צחר ושות’ ומבטחיה איילון ו- AIG לדברי התובעים, ביניהם ניו פארם 
דראגסטור ומלונות פתאל-ליאונרדו, דניה סיבוס היא האחראית הבלעדית לקריסת 

החניון שבנתה, שנגרמה בין היתר כתוצאה מתכנון לקוי של המבנה על ידי חברת ההנדסה 

בעקבות קריסת החניון ברמת החייל: 
20 בעלי עסקים תובעים את דניה סיבוס

עשרים בעלי עסקים המנהלים את עסקיהם 
באזור קריסת חניון הברזל בשכונת רמת החייל 
בתל אביב הגישו תביעה בסך  4.115 מיליון 
שקל נגד חברת דניה סיבוס, מבטחיה מגדל 
ומנורה מבטחים, חברת מילר-שנבל-צחר ושות’ 
מהנדסים יועצים ואינג’ צחר חנוך, מי שערכו 
את התכנון הקונסטרוקטיבי של מבנה החניון, 

.AIG-ומבטחיהם חברות איילון ו
בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי 
בתל אביב נאמר, כי החניון אשר נבנה כחניון 
תת קרקעי בן ארבע קומות נבנה על ידי דניה 
סיבוס, המוגדרת כאחת משלוש חברות הביצוע 
הגדולות במדינה, וכי בעת הקריסה, שהתרחשה 
בצהרי ה-5 בספטמבר 2016, היה החניון בשלבי 
בנייה אחרונים, וכי כתוצאה מקריסתו נהרגו 
6 אנשים ו-24 נפצעו. בנוסף, ספגו בתי העסק 

באזור מכה כלכלית קשה.
עוד נאמר בתביעה, כי העבודות שבוצעו בחניון 
התת קרקעי בוטחו על ידי מנורה ומגדל וכי 
האחראים על התכנון הקונסטרוקטיבי ועל 
החישובים הסטטיים לצורך ביסוס ויציבות 

המבנה ועל הפיקוח העליון במהלך ביצוע הבנייה 
בוטחו על ידי איילון ו-AIG בפוליסת ביטוח 

אחריות מקצועית.
לדברי התובעים, ביניהם: ניו פארם דראגסטור 
ומלונות פתאל-ליאונרדו, נגרמו להם נזקים 
כספיים כבדים, שהחלו בד בבד עם קרות 
שהתקיימו  בעת  נמשכו  הקריסה,  אירוע 
במקום ניסיונות החילוץ, והמשיכו גם בתקופה 

.after shoke שלאחריהם בבחינת
לטענתם, הכשל הכבד בביצוע ובבנייה של 
החניון שקרס מלוא ארבע קומותיו על עובדיו 
שנקברו תחת ההריסות, מדבר בעד עצמו, 
ואירוע התאונה מתיישב עם התרשלות מצד 
דניה סיבוס יותר מאשר עם אי התרשלות 
שכזו, ועל כן על דניה סיבוס בלבד מוטלת 
חובת הראיה כי לא הייתה התרשלות שהיא 

תחוב בגינה.
לטענת התובעים, באמצעות עוה”ד דוד וחיה 
מנע, דניה סיבוס אחראית בלעדית לקריסת 
החניון שבנתה בשל כשל הנדסי שהיא אחראית 
לו, וכי החברה החליטה לשכור את שירותיו 

של אדריכל ולא של מהנדס שינהל את מיזם 
בניית החניון בהיקף של 64 מיליון שקל, כדי 

לחסוך בעלויות.
עוד נטען בתביעה, כי אירוע קריסת החניון 
נגרם בין היתר כתוצאה מתכנון לקוי של המבנה 
על ידי חברת ההנדסה והייעוץ מילר-שנבל-

צחר ושות’.
תביעה נוספת של 22 בעלי עסקים במקום, 
בעיקר עסקי מזון, בסך 3.7 מיליון שקל, הוגשה 
בסוף דצמבר שחלף נגד דניה סיבוס ומנורה 
)פוליסה, גיליון 2200 מה-27 בדצמבר 2016(.

תגובת דניה סיבוס: “החברה אינה נוהגת 
להתייחס לטענות מהסוג הזה בתקשורת 
ותתייחס אליהן רק בערכאות המוסמכות על 

פי חוק”.
תגובת מנורה: “החברה אינה מגיבה בתקשורת 

על תביעות המתבררות בבית המשפט”.
מ-AIG  נמסר: “אנחנו ממשיכים ללמוד את 

התביעה ונגיב בבית הדין”.
תגובת הנתבעות האחרות לא התקבלה עד 

סגירת הגיליון.

75568_190x135_z.indd   10 12/22/16   12:43
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 מהאוצר נמסר, כי שיפור הכיסוי הביטוחי הוא צעד ראשון ברפורמה מקיפה 
בביטוח הסיעודי שנועדה להיטיב עם זכויות המבוטחים  הפוליסה החדשה תקל על 
מבוטחים המבקשים לעבור בין ביטוחים סיעודיים במקרה של מעבר בין קופות חולים

 לטענת התובעת, הפרויקט בוטח בכ-440 מיליון שקל לרבות הכיסויים המורחבים  עוד 
נטען, כי ב-2015 לאחר שהסתיימו חלק מעבודות הביסוס אירעה לפתע שפיעת מים שפרצה 
מאחת מבארות ההחדרה  בעקבות המקרה נאלצה החברה לפעול לשיקום הנזקים שנגרמו  

האוצר מעדכן את הכיסוי הביטוחי בפוליסת 
הסיעוד האחידה של קופות החולים

א.דורי בניה: כלל ביטוח מתנערת מכיסוי 
הנזקים בפרויקט מגדלי הצעירים 

שר האוצר משה כחלון והממונה על שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, משפרים 
את הכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת פוליסת 
הסיעוד האחידה לכ-4.5 מיליון חברי קופות 
כי שיפור הכיסוי  החולים. מהאוצר נמסר 
הביטוחי הוא צעד ראשון ברפורמה מקיפה 
בביטוח הסיעודי שנועדה להיטיב עם זכויות 

המבוטחים.
כי שיפור הפוליסה האחידה  נמסר,  עוד 
יאפשר לחיילים, כולל משרתי הקבע, את המשך 
הרצף הביטוחי גם בתקופת שירותם הצבאי. 
ההוראות יאפשרו לחיילים המשרתים כיום 
להצטרף לביטוחי סיעודי בקופות החולים ללא 
בדיקה רפואית מקדימה. בנוסף, הפוליסה 
החדשה תקל על מבוטחים המבקשים לעבור 
בין ביטוחים סיעודיים במקרה של מעבר בין 

קופות חולים. 
במסגרת השינויים, יכוסו גם מקרי סיעוד 
שעלולים להתרחש בשלוש שנותיו הראשונות 
של תינוק מבוטח. כלומר, הפוליסה תאפשר 
כיסוי סיעודי פרטי מלא  להורים להעניק 
לילדיהם מיום לידתם. בנוסף, הורחבה הגדרת 
הזכאות בפוליסה כך שחברת הביטוח תכיר 

באופן אוטומטי במבוטח המרותק לכיסא 
גלגלים או למיטתו, כמי שאינו יכול להתנייד 
באופן עצמאי. הוראה זו תקל על הליך ההכרה 

בזכאות למבוטחים. 
שיפורים אלו, לצד עדכונים נוספים הכוללים 
גם את פישוט הליך המעבר בין פוליסות סיעוד 
שונות במקרה של מעבר בין קופות חולים, 
צפויים להיכנס לתוקף החל מ-1 ביולי הקרוב. 
שר האוצר, משה כחלון: “ההוראות החדשות 
יקלו על חיילי צה”ל, משרתי קבע, ילדים עד 
גיל 3 ומוגבלים בניידות למצות את זכויותיהם. 
בנוסף, ההוראות יגבירו את הוודאות ויביאו 
הצורך  בשעת  יקבלו  שהמבוטחים  לכך 
וזמין. הצעד הזה הוא  ביטוח סיעודי הוגן 
רק חלק מרפורמה מקיפה שאנחנו מובילים 
בסיעוד. נמשיך לפעול למען שיפור הביטוחים 
הסיעודיים של מיליוני חברי קופות החולים”. 
וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
דורית סלינגר: “פוליסת הסיעוד של קופות 
החולים מהווה נדבך מרכזי בהגנה הביטוחית 
הסיעודית הפרטית על כמחצית מאוכלוסייתה 
של המדינה. לכן אנו נדרשים לוודא שהציבור 
יקבל את הכיסוי המיטבי הראוי וההוגן ביותר. 
רשות שוק ההון תפרסם בקרוב הסדרות 
נוספות שישפרו את הביטוח הסיעודי לטובת 

הציבור הרחב”.

א.דורי בניה הגישה לבית המשפט המחוזי 
כ-31.4  של  בסך  תגמולים  תביעת  מרכז 
כלל ביטוח. בתביעה נטען,  מיליון שקל נגד 
כי כלל ביטוח ביטחה את פעילותה של א.דורי 
כקבלנית הראשית בפרויקט מגדלי הצעירים 
ברחוב מנחם בגין בתל אביב שייעודו בניית 
2 מגדלי מגורים הכוללים 486 יחידות דיור, 

בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות. 
על פי כתב התביעה, הפרויקט בוטח במלוא 
שוויו בכ-440 מיליון שקל לרבות הכיסויים 
המורחבים, קבלני המשנה או היזמים או כל 
יתר הקבלנים שפעלו באתר העבודה בעת 

קרות מקרה הביטוח. 
2015 לאחר  לטענת התובעת, ב-9 במרץ 
שהסתיימו חלק מעבודות הביסוס החפירות, 
יציקת הבטון, הכלונסאות, הקירות הסלאריים 
ועמודי הפרויקט ותוך כדי פעולות שאיבה 
והחדרה של מים מהאקוויפרים המקומיים 
לפתע אירעה שפיעת מים אדירה בכמות עצומה 

שפרצה מאחת מבארות ההחדרה.

שפיעת המים שאירעה גרמה באופן מיידי 
לעליית מפלס גובה המים ולהצפה רבת היקף 
של הפרויקט וחלקים ניכרים ממנו תוך הטיית 
ותזוזת הבטונים. בעקבות מקרה  הקרקע 
לפעול  דורי  א.  נאלצה  המתואר,  הביטוח 
במהירות לשיקום הנזקים הכבדים, ביניהם 
נדרשה לשכור את שירותיה של חברת אריאל 
גבאי תשתיות לביצוע תוספות של כלונסאות 
ועבודות תשתית נרחבות נוסף לאלו שנקבעו 
בהסכם הביצוע המקורי והכול בכדי לפנות 
את ההצפה והריסותיה ולייצב את הפרויקט 

וביסוסו.
בתביעה נטען, כי האירוע נשוא התביעה הוא 
בבחינת אובדן ו/או נזק פיזי פתאומי ובלתי 
צפוי מראש, ומקורו בין היתר בגין תכנון ו/

או עבודה לקויה ו\או סיבה פתאומית ו/או 
בלתי צפויה מראש.

לטענת א.דורי אין חולק על כך שהנזקים 
מקרה  עקב  לפרויקט  שאירעו  האדירים 
הביטוח חוסים תחת הכיסוי הביטוחי הרחב 

שרכשה מכלל ביטוח ועל כלל ביטוח לכבד 
את חיוביה החוזיים ולשלם לה את תגמולי 
הביטוח כהתחייבותה על פי דין. אולם כלל 
ביטוח התנערה ממתן כיסוי ביטוחי על פי 
הפוליסה המורחבת אותה הנפיקה לכיסוי 
הפרויקט. לטענת התובעת, כלל ביטוח היא 
האחראית לכל הנזקים שנגרמו ויגרמו כתוצאה 
מהתנערותה מקיום התחייבויותיה החוזיות 

והביטוחיות.
לדברי א.דורי לפי הידוע לה כלל ביטוח 
הכירה במקרה הביטוח בתביעות של קבלני 
משנה שפעלו בפרויקט והיא מנועה ומושתקת 
לטעון לכפירה בחבותה הביטוחית. עוד מציינת 
התובעת, כי חלק מנזקיה טרם התגבשו סופית 
ולפיכך היא שומרת על זכותה להגיש בקשה 
ו\או להוסיף טענות לכתב  לפיצול סעדים 
התביעה עת יתגבשו מלוא נזקיה בעקבות 
תגמולי  תשלום  אי  נוכח  הביטוח  מקרה 

הביטוח במועד.
כלל ביטוח בחרה לא להגיב.

שר האוצר משה כחלון
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מבטחים ומבוטחים

מכלל ביטוח נמסר בתגובה: מנכ”ל החברה קורא לוועד העובדים לחזור אל שולחן 
המשא ומתן במטרה להגיע להתקדמות משמעותית ולסיים את סכסוך העבודה

את מקומו ימלא אילן בק, 
יו”ר איאון ישראל, שיכהן 
מעתה גם כמנכ”ל החברה

בכנס קיבלו סוכנים ומנהלי סוכנויות מובילים אות הוקרה על הצטיינות ועל ביצועים יוצאי דופן במהלך 2016

עובדי כלל ביטוח מחריפים את 
צעדיהם הארגוניים ונערכים לקראת 

השבתה כוללת ביום א’ הקרוב

רוני זוסמן 
מנכ”ל איאון 
ישראל פורש 
לאחר עשור 

בחברה

מנורה מבטחים ערכה כנס למועדון הסוכנים 
המובילים בתחום ההגנות הביטוחיות 

ביטוח  כלל  עובדי    4,000 כ-
מחריפים את צעדיהם הארגוניים 
ונערכים לקראת השבתה כוללת 
ראשון  מיום  החל  החברה  של 
הקרוב, ה-26 במרץ – כך מסרה 
הצעדים  אתמול.  ההסתדרות 
“סירובה העיקש  נוכח  הם עקב 
של הנהלת כלל ביטוח לקדם את 

המו”מ להסכם קיבוצי חדש בחברה”, על פי הודעת 
ההסתדרות.

נמסר כי כחלק מההשבתה לא יתקיימו קבלות 
קהל בכל סניפי ומשרדי החברה ברחבי הארץ, לא 
יתקבלו שיחות במוקדי שירות הלקוחות, לא יינתן 
שירות למעסיקים, לא יישלחו דוחות, מכתבים 
ומסמכים ללקוחות ולא יבוצעו פעולות השקעה 

הקשורות לכספי העמיתים.
במקביל, אתמול )יום ב’( התפרצו עשרות עובדי 
כלל ביטוח לישיבת דירקטוריון החברה בראשות 
וגרמו  כהן,  איזי  המנכ”ל  ובנוכחות  נוה  דני 
להפסקתה במחאה על התנהלותם. בהסתדרות 
מציינים כי כבר כעת נוקטים עובדי החברה, שבראש 
ועד העובדים שלה עומד רוני רז, בצעדים ארגוניים 
במסגרתם מושבתים סניפי החברה בירושלים, 
חיפה ובאר שבע, ומהיום תושבת הפעילות גם 

במטה המרכזי של החברה בתל-אביב.

גורמים בחברה מציינים, לעומת זאת, כי נכון 
להיום ועד לשבוע הבא כל החברה עובדת כרגיל 

ואין עיצומים.
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “מנכ”ל החברה 
קורא לוועד העובדים לחזור אל שולחן המשא ומתן 
במטרה להגיע להתקדמות משמעותית ולסיים 
את סכסוך העבודה. הנהלת החברה מוקירה את 
העובדים ומבקשת להיטיב את תנאי העסקתם, בין 
היתר באמצעות שמירה על השכר הריאלי והענקת 
תוספות שכר, העלאת שכר המינימום, הענקת 
בונוסים והגדלת תקציב הרווחה, זאת בהתאם 
לביצועי החברה והכל כחלק מהגעה להסכם כולל.

“לצערנו, ועד העובדים בוחר להתעלם מפניה זו 
ונוקט בדרכים כוחניות של שביתות ועיצומים אשר 
אינם מטיבים עם החברה, לקוחותיה ועובדיה. אנו 
קוראים לנציגי הוועד לשוב אל שולחן הדיונים 

בהקדם ולטובת כל הצדדים”.

ערכה  מבטחים  מנורה 
של  ס  נ כ ר  ב ע ש ע  ו ב ש ב
מועדון הסוכנים המובילים 
בתחום ההגנות הביטוחיות, 
מועדון Top Agent. הכנס 
דן בתל אביב  נערך במלון 
המועדון  סוכני  בנוכחות 

ואנשי החברה.
אגף  מנהל  רוקח,  עמוס 
ומשנה  ומכירות  שיווק 
בתחילת  הציג  למנכ”ל, 
של  המחויבות  את  הכנס 
החברה לסוכניה הנאמנים 

והמובילים וציין, כי מחויבות זו תבוא לידי 
והטבות  כלים  מתן  בהמשך  מעשי  ביטוי 

ייחודיות לסוכני המועדון. 
מנורה מבטחים, הדגיש  מוטי רוזן, מנכ”ל 
את חשיבות המיקוד במוצרי הפרט בעידן 
הנוכחי וציין כי מנורה מבטחים תמשיך ותפתח 
את השירות ופתרונות טכנולוגיים מתקדמים 

לטובת הסוכנים. בכנס קיבלו סוכנים ומנהלי 
סוכנויות מובילים, אות הוקרה על הצטיינות 

ועל ביצועים יוצאי דופן במהלך 2016.  
במסגרת החלק המקצועי של הכנס, בישר 
נעם הברמן, מנהל מכירות ארצי ביטוח חיים 
ופנסיה, על הפעילויות הייחודיות  בריאות 

המתוכננות ב-2017 לסוכני המועדון. 

מולי הורוביץ, מנהל מטה 
מכירות, סקר בפני הסוכנים 
על  עסקיות,  הזדמנויות 
התכופים  השינויים  רקע 
בענף. אורית קרמר, מנהלת 
וסמנכ”ל  בריאות  תחום 
לסוכנים  הציגה  בכירה, 
את כתבי הכיסוי והשירות 
הייחודיים  האמבולטריים 

של החברה.  
את הכנס חתמה ד”ר ליאת 
בנושא  הרצאה  עם  אדרי, 
התקדמות המחקר בהתאמה 

אישית של תרופות וטיפולים רפואיים. 
בכנס נכחו גם, ארי קלמן, יו”ר מנורה, מוטי 
רוזן מנכ”ל מנורה ומשה מורגנשטרן, מנהל 

אגף ביטוח חיים ומשנה למנכ”ל מנורה. 
במהלך הכנס חולקו לכל סוכני המועדון 
לנבחרת  השתייכותם  על  הוקרה  תעודות 

הסוכנים המובילה לשנת 2016.

ישראל  איאון  רוני זוסמן מנכ”ל 
את  בחברה.  עשור  לאחר  פורש 
אילן בק,  מקומו של זוסמן ימלא 
יו”ר איאון ישראל, שיכהן מעתה גם 

כמנכ”ל החברה.
בתוך כך, איאון ישראל מודיעה 
על מינוי שני סמנכ”לים בכירים 
לתפקידי משנה למנכ”ל חדשים: 
הביטוח  מנהל   – לזרוביץ  אורן 
מנהל   – דוד  בן  ויניב  העסקי 
הכספים. הם יצטרפו למשנה למנכ”ל 

רונית וטרמן.
אילן בק, יו”ר ומנכ”ל איאון ישראל, 
ציין: “אני מודה לרוני על תרומתו 
להצלחת החברה לאורך השנים. אני 
בטוח שמבנה הניהול החדש ימשיך 
להצעיד את החברה קדימה לצמיחה 
הקיימים  בתחומים  הן  ולגידול, 
והן בתחומים חדשים, אותם אנו 
החדשנות  במסגרת  מפתחים 
הביטוחית שאנו מובילים זה שנים”.

מימין לשמאל: ארי קלמן, יו”ר מנורה מבטחים,
עמוס רוקח, משנה למנכ”ל מנהל אגף מכירות ושיווק ומנכ”ל מנורה מוטי רוזן

מחאת העובדים בישיבת דירקטוריון החברה

ות
דר

סת
הה

ת 
רו

וב
 ד

ם:
לו

צי
 


