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

בית המשפט העליון דחה היום )יום 
א'( את הבקשה שהגישה לשכת סוכני 
נוסף על פסק הדין  הביטוח לדיון 
שניתן בקשר לקמפיין "שוקה". זאת, 
לאחר שבאפריל האחרון קבע העליון 
כי תשדירי הפרסומת של ביטוח ישיר 
ואינם  אינם מהווים פרסום אסור 
מקנים עילת תביעה )פוליסה גיליון 

2251 מה-30 באפריל 2017(. 
הלשכה, שהגישה את הבקשה לדיון 
נקבעו  כי בפסק הדין  נוסף, טענה 
בהן  לקיים  שיש  חשובות  הלכות 

דיון נוסף. 
את  כאמור  דחה  המשפט  בית 
הבקשה וקבע כי לא נקבעה הלכה 
חדשה או הלכה סותרת המצדיקה 
קיום דיון נוסף: "דיון נוסף ניתן מקום 

שנקבעה הלכה חדשה וקשה או הלכה הסותרת 
הלכה קודמת... בפסק הדין מושא הבקשה לא 

נקבעה כל הלכה כזו". 
בנוגע לסייג לחוק איסור לשון הרע, בו נקבע 
כי המקרה דנן נכנס בגדרו, קבע בית המשפט כי 
הפסיקה לא התבססה על הלכה חדשה, אלא 
הושתתה על יישום ההלכות בתחום. באשר 

לעוולת התיאור הכוזב, נקבע כי לא התחדשה 
הלכה שיש בה כדי להצדיק את קיום הדיון 
כאמור. בנוסף נקבע, כי לא ניתן להידרש גם 

לגבי עוולת התחרות הבלתי הוגנת 
כיוון  ודיני עשיית העושר בענייננו 
שעילת התביעה היא למעשה עילה 
של לשון הרע וחוק איסור לשון הרע 

החריג את המקרה. 
נקבע שמכיוון שהמחוקק שלל את 
עילת התביעה לפי החוק האמור, אין 
ידי שימוש  מקום לעקוף אותה על 
בעילה של עשיית עושר ולא במשפט. 
יתר  כי  בית המשפט,  לבסוף קבע 
טענותיה של הלשכה ויתר המבקשים 
נגד ביטוח ישיר, שיוצגה על ידי עוה"ד 
גיורא ארדינסט, רן שפרינצק ואריק 
ברנאייזן, היו למעשה ניסיון לערער 
על פסיקתו של בית המשפט. בית 
המשפט ציין, כי הליך של דיון נוסף 

לא נועד למטרה זו. 
בית המשפט חייב את הלשכה והמבקשים, 
ניר גורן, בהוצאות בסך  שיוצגו על ידי עו"ד 

של כ-10,000 שקל.

העליון דחה את בקשת הלשכה לדיון נוסף 
על פסק הדין שניתן על קמפיין "שוקה" 
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הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

 חברת הגמל הגדולה בישראל מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il רוצה לדעת יותר? מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קופות גמל ופנסיהקרנות נאמנות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.

הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף 
עמוד 2הביטוח פרסמה את המלצותיה

www.polisa.news / Email: news@polisa.news / 03-5407884 .המול: תקשורת כלכלית בע"מ / נחשון 14 רמה"ש 47301 / טל

מתוך קמפיין שוקה
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הפרדה בין ההגנה על המבוטחים להגנה על 
החברות והקמת טריבונל לתביעות ביטוח

המלצות נוספות: לחזק את מעמד הסוכן על ידי ביטוח ההפרדה בין 
סוכן ויועץ ויצירת בידול בין סוכן עצמאי )ברוקר( לסוכן "קשור"

הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח, 
בראשות השר לשעבר גדעון סער, הציגה הבוקר 
)יום א'( את מסקנותיה. חברי הוועדה הם שמואל 
סלבין, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר; רו"ח דורון 
שורר, המפקח לשעבר על הביטוח; גלית אבישי, 
מייסדת ומנכ"לית אמון הציבור; ואריה אברמוביץ, 

נשיא לשכת סוכני ביטוח. 
יו״ר הוועדה גדעון סער: ״השקענו עבודה רבה 
בבחינת סוגיות עומק חברתיות שנוגעות לזכות 
וליכולת להזדקן בכבוד. לא בכדי שני הפרקים 
הראשונים בדוח הם בעניין הפנסיה והסיעוד. כמובן, 
שתיהן סוגיות הקשורות בטבורן לענף הביטוח, אבל 
אינן בגדר סוגיות ענפיות גרידא. מצאנו כי הזדקנות 
האוכלוסייה בישראל לצד ערעור רשת הביטחון 
הכלכלית לגיל הזקנה מקרבים אותנו במהירות 
למשבר חברתי-כלכלי קשה, שבו החיסכון הפנסיוני 

הנצבר לא יספיק לקיום בכבוד בגיל הפרישה. 

עיקרי ההמלצות:

ליצור  הקמת הרשות להגנת החוסכים.   .1
הפרדה בין הפיקוח על חברות הביטוח והשמירה 
על יציבותן, לבין רשות חדשה שתכליתה תהיה 

הגנה על החוסכים.
2. הקמת טריבונל משפטי לתביעות ביטוח.

הקמת רשת ביטחון למוצרים פנסיוניים.   .3
הקצאת אג"ח מיועדות בשיעור של 60%-50%, 
שתמנע את שחיקת הקצבאות ותכניס ודאות 
במערך הקצבאות, ולבטל את האפליה הקיימת 

בהקצאת האג"ח בין המוצרים הפנסיוניים.
שינוי גיל הפרישה ויצירת מנגנוני פרישה   .4
גמישים ודיפרנציאליים. הגישה של גיל פרישה 
אחיד אינה משרתת בהכרח את צורכי הפרט והכלל, 
ויש להתחשב באילוצים נוספים. לדוגמה, מקצועות 
שוחקים או מקצועות שבהם קיים מחסור בכוח 

אדם מיומן או חיוני.
5. הקדמת היציאה לשוק העבודה והחיסכון 

לפנסיה.
6. פתיחת השוק לתחרות מחו"ל.

7. חיזוק מעמד הסוכן כיועץ. לבטל בחקיקה את 
ההפרדה בין יועץ לסוכן ולאפשר לסוכנים למכור 
מוצרים נוספים כגון: מוצרי אשראי, משכנתאות 

וקרנות נאמנות.
בידול בין סוכן עצמאי )Broker( לסוכן   .8
קשור )Tied Agent(. סוכן קשור יהיה זכאי 

לעמלה מהחברה בלבד.
 Loss-9. קידום השקיפות בענף על ידי פרסום ה
Loss- יש לקבוע בפוליסות הסיעוד שיעור .Ratio

Ratio מינימאלי. 
10. ביטוח סיעוד ממלכתי חובה בגובה 4,000-

3,000 שקלים בחודש.
ריכוז ופישוט הטיפול במטופל הסיעודי   .11
בידי גורם אחד. יש לרכז את כלל הטיפול בחולה 

הסיעודי בידי גורם אחד.
פרטי.  סיעוד  ביטוח  בהוצאות  הכרה   .12
הוועדה קוראת לממשלה לבחון הכרה בהוצאות 
בגין תשלומי סיעוד ובגין פרמיית ביטוח סיעוד 
כהוצאה מוכרת, בדרך דומה לנעשה במקרי אבדן 

כושר עבודה. 

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

רוצים לדעת איך משפיע שינוי התעריף במגדל על 
המחיר המשתלם ביותר ללקוח שלכם ?

>> כנסו לבסט פרייס ריסק! התעריף כבר בפנים <<

www.oren-ins.co.il
nir@oren-ins.co.il .לפרטים נוספים: ניר עובדיה, נייד. 050-3613610, מייל

הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח פרסמה המלצותיה

הדיון המסכם של הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח
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  קיים גידול משמעותי במספר החילוצים והמקרים הרפואיים בהם הפניקס מעורבת
 בחודשים האחרונים סייעה החברה בחילוץ של יותר מ-200 ישראלים   שפירא: הגעה 

מהירה למבוטח עוזרת גם להקטין את הנזק הרפואי ולהקטין בסופו של דבר את עלות התביעה

מאנשי ביטוח שמשלמים תביעות, 
לאנשי חילוץ וניהול מצבי חירום

עובר  הנסיעות  ביטוח  ענף 
מהפכה בשנים האחרונות, בעיקר 
על רקע השיפורים הטכנולוגיים 
וחיזוק ושכלול אמצעי התקשורת 
ם  י ר ש פ א מ ש  , ם י י ל ב ו ל ג ה
למבוטחים ליצור קשר עם נציגי 
חברת הביטוח שלהם עוד בטרם 
מקומיים.  מקצוע  לאנשי  פנו 
דרמטית  בצורה  משפיע  הדבר 
על פעילות חברות הביטוח, אשר 
הופכות בהדרגה מגורם שעוסק 
לגוף שמתפעל מצבי  בסיכונים 
כך  גלובלית –  חירום בפריסה 
שפירא, משנה  דפנה  מסבירים 
למנכ"ל ומנהלת תחום הבריאות 

בהפניקס, ואילן דטשי, מנהל מחלקת בריאות 
פרט וביטוח נסיעות לחו"ל.

גידול משמעותי במספר החילוצים  קיים 
הביטוח  חברת  בהם  הרפואיים  והמקרים 
מעורבת, מסבירה שפירא. בחודשים האחרונים 
מ-200  יותר  של  בחילוץ  סייעה  הפניקס 
גם  נובע  ישראלים. לדברי שפירא, הגידול 
כתוצאה מגידול במספר הישראלים היוצאים 
וגם בזכות השיפורים הטכנולוגיים  לחו"ל, 
שמאפשרים למבוטחים  ליצור קשר מיידי עם 

חברת הביטוח.  
"פעם התייר הישראלי שהיה נקלע למצוקה 
היה נעזר במקומיים, וכשהיה חוזר לארץ היה 
פונה לחברת הביטוח. כיום אנחנו מזהים תופעה 
שהתגברה במיוחד בשנתיים האחרונות – 
כאשר קורה משהו למישהו בחו"ל, הראשונים 
זה הצוות שלנו בהפניקס. אנחנו  שיודעים 

מגיבים הרבה לפני המקומיים, וההתערבות 
שלנו נעשית תוך דקות. לכן גיבשנו צוות חירום 
24/7, שנערך לטפל בדיוק באותם  שפועל 

מקרים", מסבירה שפירא.
לדברי שפירא ודטשי, הצוות צריך לדעת לקבל 
החלטות נכונות ומהירות, כי לעתים החלטות 
הן עניין של חיים ומוות. "חשוב שהצוות יפעל 
בקור רוח עם הבנה של תנאי השטח ויכולת 
להבחין מה הוא הצעד הנכון", מדגיש דטשי. 
קשר  שיצר  מבוטח  של  מקרה  תיאר  הוא 
מקונגו, ועדכן כי הוא סובל מכאבים בצד הגוף 
בארבעה הימים האחרונים – "אשפוז בקונגו 
כולל סיכונים רבים, לכן החלטנו להטיס אותו 
למדינה אחרת על מנת לתת לו את הטיפול 

הרפואי לו הוא נזקק". 
צוות החירום של הפניקס כולל ארבעה אנשים 
שזמינים 24/7, כאשר במקרי הצורך מעודכנים 

גם הגורמים הבכירים ביותר בחברה. 
"בנינו נהלים ברורים לכל סיטואציה 
רפואית, הכנו סימולציות, הכשרנו 
צוותי חירום בעלי ניסיון רב בתחום 
הנח"ל. עוברים מלהיות אנשי ביטוח 
חילוץ  לאנשי  תביעות  שמשלמים 
וניהול מצבי חירום", מסבירים שפירא 

ודטשי. 
עוד מדגישים שפירא ודטשי את 
חיוניותו של סוכן הביטוח: "כאשר 
של  במקרים  )תמיד  סוכן  מעורב 
הפניקס( – הסוכן הוא דמות שמחברת 
אותנו ללקוח והוא מסייע למבוטח 
בהתקשרות עם חברת הביטוח. יש 
גדולה, כאשר הרבה  לכך משמעות 
גורמים עוטפים את המבוטח ומסייעים לו 

בעת הצורך".  
שפירא מתייחסת לחשש, כי מחירי הביטוח 
יעלו כתוצאה מהשינויים בתחום, ואומרת: 
"מחירי הביטוח יעלו כך או כך – בגלל הכיסויים 
שצריכים להכניס לתוך הפוליסה הבסיסית, 
שכן הפוליסות הבאות יהיו מאוד רחבות. זה 
מהלך מבורך, אבל הוא יעלה את הפרמיות". 

הכיסוי  האם  היא  שעולה  נוספת  סוגיה 
הביטוחי כולל חילוץ במקרים בהם המבוטח 
אינו פצוע )כגון המקרה האחרון בקוס, בו חולצו 
לפני כשבוע מאות מבוטחים, כאשר מרביתם 
המוחלט לא נפגע פיזית(. שפירא מסבירה, 
כי לצד הרצון לבוא עד כמה שאפשר לקראת 
הגעה מהירה  המבוטחים בשעתם הקשה, 
למבוטח עוזרת גם להקטין את הנזק הרפואי 

ולהקטין בסופו של דבר את עלות התביעה.

 שיחת                עם דפנה שפירא, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום הבריאות בהפניקס,
ואילן דטשי, מנהל מחלקת בריאות פרט וביטוח נסיעות לחו"ל, על השינויים בעולם ביטוח הנסיעות לחו"ל

והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

דפנה שפירא, משנה למנכ"ל ומנהלת 
תחום הבריאות בהפניקס

אילן דטשי, מנהל מחלקת בריאות 
פרט וביטוח נסיעות לחו"ל
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 בית המשפט קבע, כי מעיון בשתי חוות הדעת שצורפו מטעם התובע ומטעם הנתבעת, ניתן ללמוד 
כי המחלוקת היא בשיעור הנזק הגולמי שאירע לרכב בעקבות ההצפה  נטען כי הרכב נבדק 23 ימים 

לאחר ההצפה, ולא ניתן היה לדעת מה היה מצבו של הרכב בזמן אמת וכמה מים חדרו לתוכו 

האם נזקי הצפה לרכב התובע הם 
אובדן מוחלט או אובדן להלכה?

בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתו 
של רחמים כתר )"התובע"( על ידי עו"ד נועם 
דבוש, נגד הראל חברה לביטוח בע"מ )"הראל" 
משה גולני. פסק  - "הנתבעת"( על ידי עו"ד 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי  הדין ניתן ביולי 

השופטת חנה קלוגמן.
מדובר בדרישה להשלמת  עובדות המקרה: 
מהנתבעת  התובע  שקיבל  ביטוח  תגמולי 
לאחר שרכבו הוצף בעקבות מזג אוויר סוער. 
התובע רכש רכב חדש, ורכש כיסוי ביטוחי 
אצל הנתבעת, לרבות כיסוי מפני מים והצפה. 
בעקבות מזג אוויר סוער וגשמים, הוצף הרכב, 
אשר חנה ברחוב מול ביתו של התובע )"אירוע 
ההצפה"(. התובע שילם תוספת פרמיה עבור 
כיסוי ביטוחי מורחב לפיו במקרה של אובדן 
גמור )טוטאל לוס(, יקבל פיצוי בשווי ערך רכב 

חדש מאותו סוג בהתאם לתנאי הפוליסה.
בין  השאלה שבמחלוקת  טענות הצדדים: 
הצדדים היא האם כתוצאה מנזקי הצפה שנגרמו 
לרכבו של התובע, יש לפצותו בגין אובדן מוחלט, 
או בגין אובדן להלכה? התובע ביקש פיצוי 
בגין אובדן מוחלט, ואילו הנתבעת ביקשה 
לפצותו בגין אובדן להלכה. לטענתה, בהתאם 
לחוות הדעת של השמאי מטעמה, קיים פער 
של 3.27% בלבד בשיעור הנזק לצורך הכרזת 
הרכב כאובדן מוחלט. הנתבעת טענה כי התובע 
מנע בדיקת אמיתית של הרכב בזמן אמת, 
שיכולה הייתה כנראה להביא לתיקון הרכב 
ולהקטנה משמעותית של הנזק, שכן יכולה 
הייתה למכור את השרידים בסכום גבוה יותר. 
הרכב נבדק 23 ימים לאחר ההצפה, ולא ניתן 
היה לדעת מה היה מצבו של הרכב בזמן אמת 
וכמה מים חדרו לתוכו. בשל התנהגות התובע 
המים חלחלו פנימה וגרמו למצב של אובדן 
גמור. על כן לטענתה, יש לדחות את התביעה.

פסק הדין: בית המשפט קבע, כי אין מחלוקת 
לגבי עצם קיומו של אירוע ביטוחי, ואין אף 
מחלוקת שרכבו של התובע ניזוק עקב הצפה 
שאירעה בעקבות מזג אוויר סוער ברחוב בו 
החנה את רכבו. אין אף מחלוקת לגבי קיומו 
וכי התובע שילם תוספת  של כיסוי ביטוחי 
פרמיה עבור כיסוי ביטוחי מורחב לפיו במקרה 
של אובדן מוחלט יקבל פיצוי בשווי ערך רכב 
חדש מאותו סוג. כמו כן, אין חולק, כי מדובר 
ברכב חדש שהיה חדש לגמרי במועד אירוע 

הנזק )חמישה חודשים בשימוש(. 
בית המשפט קבע, כי מעיון בשתי חוות הדעת 
שצורפו מטעם התובע ומטעם הנתבעת, ניתן 

ללמוד, כי המחלוקת הינה בשיעור הנזק הגולמי 
שאירע לרכב בעקבות ההצפה. השמאי מטעם 
הנתבעת קבע, כי הרכב צריך להיות מוכרז 
כאובדן להלכה, ואילו השמאי מטעם התובע 
קבע, כי הרכב צריך להיות מוכרז כאובדן גמור 
וייעודו לפירוק בלבד. האבחנה בין אובדן להלכה 
לבין אובדן גמור היא משמעותית לעניין גובה 

הפיצוי המגיע לתובע. 
בית המשפט לא קיבל את טענת הנתבעת, 
שסירב  ובגלל  פעולה  שיתף  לא  שהתובע 
יותר,  לתיקון הרכב נגרמו לו נזקים גדולים 
וקבע כי ההנחה של הנתבעתף לפיה אם היו 
מייבשים את הרכב בשלב מוקדם יותר ניתן 
היה "להצילו" הינה היפותטית, וכי סירובו של 
התובע לחתום על טופס הסכמה לא הביאה 
לכדי אובדן גמור של הרכב. לאחר עיון בשתי 
חוות הדעת ולאחר שמיעת עדויותיהם של שני 
השמאים, הגיע בית המשפט למסקנה, כי יש 
לקבל את חוות דעתו של שמאי התובע, לפיה 
ההצפה החמורה גרמה לרכב להגיע ל"אובדן 
מוחלט". לנוכח פער האחוזים הקטן בין זה 
שנקבע בחות דעת הנתבעת לזה המתאים 
להגדרת "אובדן מוחלט", קבע בית המשפט 
שלו היו מתחילים בתיקון הרכב, היו מגלים 

נזקים נוספים ולמעשה מגיעים לאחוזי "אובדן 
מוחלט" בכל מקרה. 

לאור האמור, קיבל בית המשפט את חוות 
דעתו של התובע וקבע, כי היה על הנתבעת 
"אובדן  בגין  המגיעים  תגמולים  לו  לשלם 

מוחלט". 
לעניין טענת התובע, כי יש לחייב את הנתבעת 
28 א' לחוק  בריבית מיוחדת כנקוב בסעיף 
חוזה הביטוח, קבע בית המשפט, כי מאחר 
שנקבע פיצוי בגין עוגמת נפש, הרי שהריבית 
המיוחדת מגולמת בתוך רכיב נזק זה, ולכן 
לא פסק ריבית מיוחדת בנפרד. בית המשפט 
ציין, כי במקרה הנדון מצא, כי מוצדק יהיה 
לפצות את התובע גם בגין עוגמת נפש עקב 
העיכוב בתשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת, 
והקשיים שהיו לתובע בקבלת חוות הדעת של 
השמאי, שנבעו מהתנהלות בעייתית מטעם 

הנתבעת כלפי התובע.
בית המשפט חייב את הנתבעת  לסיכום: 
לשלם לתובע סך של כ-83 אלף שקל וכן שכר 
טרחת השמאי ושכר טרחת עו"ד, החזר אגרה 

ושכר העדים.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

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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אי.די.בי דיווחה כי היא בוחנת את 
ההצעה וכי אין כל ודאות כי ההצעה 

תבשיל לכדי משא ומתן על תנאי ההסכם 

חברות הביטוח והפיקוח 
על הביטוח במשחק 

פוקר: מי ימצמץ ראשון?

הצעה חדשה 
לרכישת כלל 

ביטוח הוגשה לפי 
שווי של כ-4.7 
מיליארד שקל

יומיים לפני כניסתה לתוקף של הרפורמה 
וענף   – עבודה  כושר  אובדן  בביטוח 
הביטוח נמצא בשיאו של משחק פוקר. 
אף אחד בענף אינו מוכן להמר בשאלה – 
האם ב-1 באוגוסט יהיו מוצרים מאושרים 
לשיווק. החשש הגדול הוא שבאותו מועד 
ייעצר שיווק פוליסות הביטוח לאובדן 
כושר עבודה, ויחד ייעצר שיווק ביטוחי 
המנהלים ולא ניתן יהיה לעדכן תכניות 

קיימות. 
הסוכנים  את  הנחו  הביטוח  חברות 
שלא לשווק החל מה-1 באוגוסט מוצרי 
א.כ.ע חדשים ומנגד הפיקוח על הביטוח 
מסרב לאשר את התעריפים של המוצרים 
החדשים. מאף אחת מחברות הביטוח 
לא ניתן היה לחלץ מילה אופטימית לגבי 

הרפורמה. 
לפני  להיזכר בסיטואציה  קשה שלא 
שנה וחצי בדיוק, ערב הרפורמה בביטוח 
בריאות. גם אז היה חשש בענף שחברות 

מאושרים  מוצרים  יציגו  לא  הביטוח 
ושלסוכני הביטוח לא יהיה מה לשווק. 
אולם ההבדלים בין המקרים אינם בטלים. 
ראשית, ימים אחדים לפני כניסת הרפורמה 
בבריאות לתוקף – וכבר החלו מסתמנות 
חברות שאישרו את המוצרים החדשים 
מספר  אפילו  שהשתהו  חברות  )לצד 
שבועות לאחר כניסת הרפורמה לתוקף 
בהצגת מוצריהן החדשים(. בנוסף, הפסקת 
שיווק ביטוחי בריאות אינה דבר חיובי, 
אולם היא נסבלת. הפסקת שיווק ביטוחי 
אובדן כושר עבודה משמעותה אי יכולת 
של סוכני הביטוח לשווק ביטוחי מנהלים, 

שמהווים מוצר פנסיוני מרכזי במשק. 
עניין נוסף – הסוכנים גם לא יוכלו לתת 
שירות למבוטחים קיימים שצריכים לעדכן 
תכניות קיימות במקרים של שינוי במצבו 

של המבוטח או שינוי גדול בשכרו.
כל שנותר בשלב זה לעשות הוא להמתין 

ל-1 באוגוסט ולראות מה יקרה. 

הוגשה הצעה חדשה לרכישת כלל ביטוח לפי שווי 
של כ-4.7 מיליארד שקל – כך דיווחה אי.די.בי בשבוע 

שעבר לבורסה. 
לא ברור בשלב זה מי היא החברה שהציעה את 
ההצעה. בבורסת השמות עלו שמות של חברות סיניות 
שונות, בהן צ'יינה טאיפינג, הואבנג פייננשל וסיריוס. 
בעבר נעשו מספר ניסיונות למכור את כלל ביטוח 
לחברות סיניות, שלא צלחו. זאת, נוכח התנגדותה 

של המפקחת על הביטוח דורית סלינגר. 
אי.די.בי. דיווחה כי היא בוחנת את ההצעה וכי אין 
כל ודאות כי ההצעה תבשיל לכדי משא ומתן על 

תנאי ההסכם.

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
חדש ובלעדי להכשרה

סכום ביטוח נוסף

כיסוי לאובדן או נזק למבנה בבית משותף כתוצאה 
מרעידת אדמה, ואפשרות הרחבה לכיסוי נוסף גם 

ליתר הסיכונים הכלולים בפרק א׳ )המבנה(

כל זאת גם בשיעור נזק החל 
מ- 60%!

*הכיסוי הנ״ל בנוסף לכיסוי התקני 
**פרטים אצל מנהלי המחוזות 

***בהתאם לתנאי הפוליסה והחברה

polisa185_130.indd   1 7/6/17   3:03 PM
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על פי סקר של Ecclesiastical, 94% מהברוקרים שנדגמו מתקשרים ללקוחותיהם לצורך 
חידוש ביטוח ורק 29% מתקשרים כדי להציע מוצר נוסף או שדרוג של ביטוח קיים

 הפצחנים הצליחו להשיג מידע על 400 אלף לקוחות  הפורצים נחסמו מידית ושופרו אמצעי ההגנה

ברוקרים לא מקיימים קשר 
שוטף עם לקוחותיהם

הבנק האיטלקי UniCredit מדווח על פריצת מידע

 UniCredit SpA האיטלקי  הבנק 
המידע  למאגרי  חדרו  פצחנים  כי  הודיע 
אלף   400 על  מידע  להשיג  והצליחו  שלו 
אישיים  נתונים  כולל  המידע  לקוחות. 

ומידע על הלוואות.
בתחום  ביותר  הגדולה  המידע  פריצת  זו   

הבנקאות באירופה. פריצת המידע אירעה 
וכן   2016 ואוקטובר  ספטמבר  בחודשים 
2017. הפריצה נעשתה  בחודשים יוני ויולי 
אפשרה  אשר  שלישי,  לצד  חדירה  לאחר 

גישה למידע של לקוחות. 
מחלקת ה- IT של הבנק גילתה פעילות לא 

מקובלת ובבדיקה שנערכה נמצא כי מספר 
משתמשים חיצוניים נגשו למאגרי המידע 
של הבנק. הפורצים נחסמו מידית ושופרו 
השקיע   UniCredit ההגנה.  אמצעי 
בשיפור  אירו  מיליארד   2.3 לאחרונה 

.IT החוזקות של מערך ה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!

הכשרה חברה לביטוח בע״מ

חברה לביטוח

הטבות לחודשי הקיץ בביטוח דירה!
• חודש מתנה

   רוכשים ביטוח דירה ל-13 חודשים במחיר של 12 חודשים.
• כיסוי חינם

   עד 20% לכל הסיכונים לתכשיטים.
• כיסוי חינם

   נזקי טרור על בסיס נזק ראשון בסכום של 750,000 ש״ח.
• כיסוי חינם

   לדוד חשמל ושמש.
 

*בכפוף לתנאי הפוליסה 

31.8.2017!בתוקף עד 
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ביטוח סייבר: החריגים שעלולים 
לאיין את הכיסוי הביטוחי

חלקו הראשון של 
דן במבנה  המאמר 
הכיסויים הקיימים 
להגנה  בפוליסות 
מפני התקפות סייבר. 
החלק השני שלפניכם 
ם  י ג י ר ח ב ק  ס ו ע
וכיצד להתאים את 
לארגון  הפוליסה 

הספציפי.
עיקריים  חריגים 

לגביהם מומלץ לתת את הדעת:
1. פעולה מכוונת, אי יושר, מרמה, זדון, הפרה 
ביודעין של חוק שבוצעה על ידי דירקטור, נושא 
יועמ"ש. בחלק  משרה, שותף, מנהל סיכונים, 

מהכיסויים גם נזק הנגרם על ידי עובד מוחרג.
הבעייתיות: פוליסה זו אינה פוליסת נאמנות 
עובדים – Fidelity. עם זאת, במרבית הכיסויים 
קיימת הגנה במקום בו האירוע בוצע על ידי "עובד" 
ללא ידיעת מנהלים בכירים. )נוסח שונה מעט בכל 
חברה(. פעולת נושאי משרה, דירקטורים, שותפים 
וכו' מוחרגת. עם זאת, נושא משרה מוגדר באופן 

שונה על ידי חוקים שונים. 
חוק החברות, התשנ"ט 1999 מגדיר נושא משרה 
כך: "נושא משרה" – מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, 
משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד 
כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, 

או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי".
לעומתו, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)ביטוח(, התשמ"א – 1981 מגדיר נושא משרה 

באופן רחב יותר, כדלקמן:
"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות וכל 
עובד הכפוף לו במישרין, וכן חבר ועדת השקעות 
תלויות תשואה וועדת השקעות שאינן תלויות 

תשואה, כמשמעותן בסעיף 41ה". 
ובחוק ניירות ערך: "נושא משרה בכירה" – נושא 
משרה, כהגדרתו בחוק החברות, וכן יושב ראש 
דירקטוריון, דירקטור חליף, יחיד שמונה לפי סעיף 
236 לחוק החברות מטעם תאגיד המכהן כדירקטור, 
חשב, מבקר פנימי, מורשה חתימה עצמאי, וכל 
ממלא תפקיד כאמור גם תואר משרתו שונה, וכן 
נושא משרה בכירה בתאגיד בשליטת התאגיד, 
אשר יש לו השפעה מהותית על התאגיד וכל יחיד 
המועסק בתאגיד בתפקיד אחר, המחזיק חמישה 
או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או 

מכוח ההצבעה...".
כלומר, פערי הגדרות בעלי התפקידים בחוקים 
השונים, יכולים להביא לעמימות בשאלת זהות 
העובד המוחרג מהכיסוי. מומלץ להגדיר באופן 
מצמצם את בעלי התפקידים הספציפיים בארגון, 
שרק מעשיהם יוחרגו. זאת, כדי למנוע מצב בו נזקי 
סייבר שבוצעו על ידי מנהל בדרג בינוני, במיוחד 
בחברות קטנות, המדווח ישירות למנהל ולכן נכנס 

להגדרת נושא משרה, לא יכוסו. 
2. חלק מהפוליסות מחריג אי ציות או התעלמות 

ביודעין מהנחיה, תקנה או צו שיפוטי או של רגולטור 
וכן מעשה מכוון או פזיז reckless של מבוטח.

הבעייתיות: הוראות רגולטוריות )תלוי בענף( הינן 
רבות, ולעיתים ארגון, במיוחד ארגון קטן ובינוני 
עלול להימצא בהפרה מסוימת או זמנית של הוראה, 

ללא קשר לאירוע. 
מומלץ להגדיר מראש מה מהווה "הפרה ביודעין 

של חוק" וכן ידיעה של מי מהווה הפרה כאמור.
זהו סעיף מילוט שמומלץ להיזהר בו ולמתנו. 

3. מרבית הפוליסות כוללות גם עבודות המבוצעות 
על ידי קבלנים במסגרת הכיסוי. עם זאת, חשוב 
לוודא כי נזקים המבוצעים על ידי קבלנים אינם 

מוחרגים. 
4. כאשר מתגלה בארגון "חולשה" באבטחה או 
בנוהלי עבודה ולא נעשה דבר לתקן זאת תוך זמן 

סביר, הרי נזק שייגרם עקב כך לא יכוסה. 
5. נזקי גוף ורכוש מוחרגים בהרבה פוליסות. 
חריג זה עלול להיות בעייתי בתעשיות רבות אשר 
במוצריהן מותקנים מחשבים, לדוגמה: כלי רכב, 

שייט, מוצרי חשמל מחוברים לאינטרנט וכו'.
במרבית  מוחרגים  וטרור  מלחמה  נזקי   .6
הפוליסות, למרות שהשתלטות על מחשבי ארגון 
על ידי ארגון טרור הינה חשיפה ריאלית. חלק 
מהפוליסות כולל כיסוי לטרור סייבר בלבד שאינם 
מלווים בפעילות ובתמיכה לפעולה צבאית או 

מלחמתית.
7. הוצאות לשדרוג הרשת מוחרגות אף הן.

8. גופים פיננסיים, גופים המספקים שירות ענן 
או טכנולוגיית מידע או שירותי מסחר בניירות 
ערך, בי"ח, תעשיות ביטחוניות – אינם כלולים 
בפוליסות הסטנדרטיות ומומלץ שיפנו לקבלת 

ייעוץ ורכישה פרטנית. 

מעבר לים

להלן דוגמאות ספורות מתביעות על פי פוליסות 
סייבר שנידונו בבית משפט בארה"ב בשנה שחלפה:

 Columbia Casualty Co V. Cottage בעניין
שילמה  הביטוח  Health Systems: חברת 
ל-Cottage, חברה המנהלת רשת בתי חולים אשר 
מידע על מטופלים שלה נפרץ ופורסם, פיצוי של 
כ-4 מיליון דולר לצדדי ג’ במסגרת תביעה ייצוגית 
כתוצאה מהאירוע. לאחר מכן חברת הביטוח הגישה 
תביעה לסעד הצהרתי, לפיו היא אינה חבה על פי 
הפוליסה והיא זכאית להשבת הסכומים ששולמו 
על ידה בהגנת התביעה הייצוגית. לטענת חברת 
הביטוח אירוע הפריצה למחשבי בית החולים 
וגניבת המידע התאפשרו עקב מחדל בהצפנת קבצי 
המחשב או בנקיטת אמצעי אבטחה אחרים על 
מנת להגן על המידע. פרצת האבטחה אף היוותה 
נשוא חקירת ה-DOJ בקשר עם קיום הוראות 

החוקים הרלבנטיים. 
הפוליסה עצמה כללה כיסוי בגין נזקי פגיעה 
בפרטיות אולם כללה חריג, הן לגבי כיסוי צד ג' 
והן לגבי כיסוי צד א', לפיו לא יכוסו אירועים בהם 

המבוטח, במישרין או בעקיפין, כשל במילוי נוהלי 
אבטחת המידע כפי שצוינו בטופס ההצעה. יצוין 
כי לא נטען שהמבוטח נהג בפזיזות או ביודעין או 
ברשלנות רבתי, אלא שאי מילוי הנהלים המפורטים 
בטופס ההצעה מהווה מצג שווא. בסופו של דבר, 
זו נמחקה עקב אי מיצוי הליכי גישור  תביעה 

הנדרשים בקליפורניה בטרם הגשת תביעה. 
להערכתי, טענה מעין זו, שבמהותה יכולה להדמות 
להתניית מיגון בפוליסות אחרות, לא הייתה זוכה 
לאהדה מרובה בבית משפט בארץ. בהתאם לפסיקה 
קיימת, בית משפט אינו ממהר לאיין כיסוי מפורש 
שתואם לציפיות הסבירות של המבוטח. עם זאת, 
היות שרבדי אבטחת המידע מעוגנים בתקנות הגנת 
הפרטיות )אבטחת מידע( התשע"ז-2017, הפרתן 
שוב אינה כהפרת תנית מיגון של מבטח, אלא אי 

עמידה ברגולציה וזו כאמור מוחרגת.
פס"ד נוסף קבע כי חריג "התחייבות חוזית", הקיים 
בכל פוליסות החבות תקף ולכן דחה תביעת מבוטח. 
המדובר בתביעת בעל עסק  P.F. Chang, שתבע 
את חברת הביטוח פדרל ממנה רכש כיסוי סייבר. 
ב-2014 תקפו האקרים את בית העסק ופרסמו 
ברשת את פרטיהם של 60 אלף כרטיסי אשראי של 
הלקוחות. חברת הביטוח שילמה 1.7 מיליון דולר 
בגין תביעות לקוחות, אך סירבה לפצות את בית 
העסק בגין הוצאות שהוטלו עליו על ידי חברות 
כרטיסי האשראי, בטענה כי במסגרת ההסכם עם 
חברות האשראי הסולקות, הוצאות כאמור חלות 

על בית העסק. 
בית המשפט דחה את תביעת צ'אנג בהסתמכו 

על חריג החבות החוזית שבפוליסה. 
היות שבמקרה זה המדובר היה בנזק לבית 
העסק עצמו ולא לצד ג', הרי גם לו הייתה קיימת 
תוספת, כנהוג בפוליסות צד ג' בארץ, לפיהן קיים 
חריג חבות חוזית, אלא אם כן החבות הייתה 
מתקיימת גם אלמלא התחייבות החוזית, תוספת 

זו לא הייתה עוזרת. 

סיכום

ענף ביטוחי הסייבר, כנשוא הביטוח שלו, הינו 
ענף דינמי הצפוי לעבור שינויים ולהתאים עצמו 
לאירועים, לצרכי המבוטחים ולפסיקות בתי 
המשפט. לא די ברכישת הפוליסה, יש חשיבות 
גדולה בבדיקתה על ידי מומחה תוך התאמתה 
באופן ספציפי ושוטף לצרכי כל ארגון מבוטח, 
ולדרישות החוקיות, הן במסגרת חוק הגנת 
הפרטיות והתקנות מכוחו והן מכוח הוראות 
רגולטוריות ייעודיות לענפים שונים, על מנת להימנע 
ככל הניתן מהחרגות לאחר אירוע ולהיות ערים 
לחשיפות, הן אלה האמורות להיות מבוטחות והן 
אלה שלא, ובכך לצלוח בבטחה את המהמורות 

האפשריות. 

הכותבת הינה עו"ד העוסקת בייעוץ משפטי 
ובליטיגציה, בין היתר לסיכונים מורכבים

פוליסה מארח

מאת עו”ד מאורה טייטלר

 פערי הגדרות של בעלי תפקידים בחוקים השונים יכולים להביא לעמימות בשאלת זהות העובד 
המוחרג מהכיסוי  חשוב לוודא כי נזקים המבוצעים על ידי קבלנים אינם מוחרגים  לא די ברכישת 

הפוליסה, יש חשיבות גדולה בבדיקתה על ידי מומחה והתאמתה לארגון המבוטח  חלק שני
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מנכ"ל פסגות, ברק סורני

פסגות תשתף פעולה עם חברת 
הפינטק TipRanks: יפתחו מערכת בינה 

מלאכותית תומכת ניהול השקעות

פסגות  בית ההשקעות 
מוביל מהלך בתחום ניהול 
ההשקעות ומקים מיזם 
משותף עם חברת הפינטק 
 .TipRanks הבינלאומית
המיזם כולל פיתוח מערכת 
קוואנט לשוק המוסדי, 
שתתבסס על טכנולוגיה 
 machine חדשנית של 
 .big data-ו learning
המערכת תסייע  למנהלי 
השקעות בפסגות בקבלת 
החלטות השקעה ובאיתור 
השקעות אטרקטיביות,  
אשר יתבססו על מודלים 
סטטיסטים ואסטרטגיות 
ת  ו מ ד ק ת מ ה  ע ק ש ה
שיפותחו באמצעות אותה 

המערכת.  
ניהול השקעות באמצעות מערכות מחקר 
כמותיות )קוואנט(  הוא תחום שנמצא במגמת 
גידול משמעותי בעולם בשנים האחרונות והוא, 
בין היתר, נותן מענה אופטימלי לכמויות המידע 
האדירות שעל מנהל השקעות לנתח ולעבד 

טרם קבלת החלטת השקעה.
בפסגות מציינים, כי מערכת מסוג זה מהווה 
מהפכה בתחום ניהול ההשקעות. היא מעמידה 
לרשות המנהל המוסדי "מחשב על" שמסייע לו 
לעבד, לנתח ולתחקר  את כלל המידע הקיים 
בכל שוק פיננסי בעולם בעבר ובזמן אמת. על 
בסיס ניתוח זה הוא יכול לגבש אסטרטגיות 

עה  ק ש ה י  ל ד ו מ ו
אטרקטיביים המתאימים 
למדיניות ההשקעות של 
הגוף. טכנולוגיית הבינה 
מאפשרת  המלאכותית 
ת  ו צ ל מ ה ת  א ן  ו ח ב ל
וביצועי המנהל  המערכת 
הצורך  ובמידת  עת  בכל 
צות  ל המ ה ת  א שפר  ל
העתידיות של המערכת.  

"שיתוף  כי  נמסר,  עוד 
ת  ו ג ס פ ן  י ב ה  ל ו ע פ ה
לטיפרנקס, הוא טבעי, כי 
כבר היום טיפרנקס מובילה 
בתחום המחקר המבוסס 
מידע פיננסי מגוון וייחודי 
כגון: עסקאות בעלי עניין, 
ניתוח סנטימנטים, דירוגי 
אנליסטים ובלוגרים, הרכב 
ישולבו  וכל אלו   - ועוד  גידור  נכסי קרנות 

במערכת העתידית.  
עם סיום פיתוח המוצר החדשני הוא צפוי 
להיות מוטמע בתהליכי ניהול ההשקעות של 
פסגות כאשר חברת טיפרנקס תוכל להציע 
אותו לגופים מוסדיים אחרים ברחבי העולם. 
את שיתוף הפעולה עם טיפרנקס הוביל מנהל 

תחום החדשנות בפסגות, עידן בן נאים". 
ומוצריה  טיפרנקס החלה לפעול ב-2012 
בהם:  גדולים  פיננסים  בגופים  מוטמעים 

נאסד"ק, איטרייד ובנק סנטנדר.
לדברי מנכ"ל פסגות, ברק סורני: "המהלך הינו 

חלק מהאסטרטגיה של בית ההשקעות אשר 
פועל ליישום חדשנות בכל היבטי פעילותו על 
מנת להביא ערך ללקוחותיו. המערכת שתפותח 
תהווה כלי נוסף שיתמוך במנהלי ההשקעות 
בפסגות בכל אפיקי הפעילות של החברה - 
חיסכון ארוך טווח, בינוני וקצר. תחום הפינטק 
מתפתח בשנים האחרונות בקצב מהיר וגוף 
פיננסי שלא ידע להתאים את עצמו לסביבה 
המשתנה ולשלב את החדשנות והטכנולוגיה 
בכל תחומי הפעילות : ניהול השקעות, פיתוח 
מוצרים, שירות לקוחות ועוד - לא יוכל לשרת 

את לקוחותיו באופן הטוב ביותר". 
אורי גרינבאום:  לדברי מנכ"ל טיפרנקס, 
לכל  "מערכת הקוואנט החדשה מאפשרת 
מנהל השקעות להריץ כמויות עצומות של 
ולבדוק  לבנות  מנת  על  אלרטנטיבי  מידע 
אסטרטגיות השקעה כמותיות. עולם השקעות 
ה-Quant צובר תאוצה בכל העולם ואנו רואים 
זאת אצל חלק גדול מהלקוחות המוסדים 
שלנו. הבעיה המרכזית של רוב הגופים היא 
העלות האסטרונומית של צוותי מתמטיקאים 
ומתכנתים שמקודדים אסטרטגיות, המערכת 
 quant החדשה מאפשרת לגופים ללא קבוצות
וללא צורך בכתיבת קוד לבנות אסטרטגיות 
לפי רמות סיכון ואופק השקעה כשהבסיס הוא 
המידע ש-TipRanks מנתחת מהאינטרנט.  
הבחירה בפסגות כשותף לפיתוח המוצר הייתה 
מאוד טבעית עבורנו, מכיוון שמדובר בבית 
ההשקעות הגדול בארץ. מעבר לכך, פסגות 
שם דגש על חדשנות ויעילות, דבר שקריטי 

להצלחת שת"פ עם סטארטאפ".

ביטוח וטכנולוגיה

ברק סורני מנכ"ל פסגות: תחום הפינטק מתפתח בשנים האחרונות בקצב מהיר, גוף פיננסי שלא ידע 
לשלב חדשנות וטכנולוגיה בכל תחומי פעילותו - לא יוכל לשרת את לקוחותיו באופן הטוב ביותר

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news

וי
מ

 ח
יא

: ג
ום

יל
צ



30  ביולי 2017                                                                                                                   עמוד 9 / מתוך 9
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

כלל ביטוח: המנכ"ל איזי כהן הסכים 
להאריך את כהונתו בשנתיים נוספות

אורלן קיימה סדנת הכשרה מקצועית לסוכנים מצטיינים

כלל ביטוח הודיעה הבוקר כי המנכ"ל איזי כהן 
מסר ליו"ר דני נוה כי הוא )כהן( הסכים להאריך 
את כהונתו בשנתיים נוספות. החברה ציינה כי 
"הארכת הכהונה ותנאיה כפופים לאישור האורגנים 

המוסמכים". ההסכם הנוכחי תם ב-2017.
ההודעה נמסרה על רקע המגעים שניהלה כלל 

ביטוח מול כהן על המשך העסקתו כמנכ”ל, בהם 
עלו לדיון סוגיות סביב האופציות שיקבל כהן 

במסגרת הסכם התגמול.
דורית סלינגר דחתה  לפי פרסומים, המפקחת 
את דרישתו של כהן להאריך את תוקף האופציות 

שבהן הוא מחזיק בחברה.

סוכנות אורלן מקבוצת מגדל, קיימה סדנת 
הכשרה מקצועית למצטיינים מקרב סוכני 

הביטוח הצעירים ולבני דור המשך. 
באורלן מציינים, כי ההנהלה החדשה של 
הסוכנות מאפשרת לסוכנים ליהנות מיתרונות 
גודלה ומתווה להם דרך לפתח את עסקיהם 
טכנולוגיים  כלים  באמצעות  ולהרחיבם 
אלה  כלים  בפיתוחם.  שקיעה  שהסוכנות 
מסייעים לסוכנים להשתלב בסביבת העבודה 
המשתנה של סוכן - חברה - לקוח, העונים 
לצורך הגובר של הסוכן לעשות שימוש בכלים 
טכנולוגיים, הן מההיבטים הרגולטוריים והן 

מהיבטים שירותיים ותפעוליים.
סופי דרומי, מנהלת  את הסדנה הובילה 

מכירות ביטוח חיים באורלן, והושם 
דגש על הצרכים היומיומיים של 
הסוכן בעת המפגש עם הלקוח ועל 
הטמעה של תהליכי מכירה עתידיים 

אצל הסוכן.
מנכ"ל אורלן, יוסי פרץ: "איתרנו 
חבורה של סוכנים צעירים חדורי 
מוטיבציה, חלקם 'נולדו' עם פוליסת 
ביטוח ביד, ואנו גאים להפוך אותם 
לסיירת מובחרת. סף הכניסה לסדנה 

היה מוחלט: מצוינות מוכחת". 
"הנבחרים זוכים לידע המקצועי המתקדם 
ביותר בטכניקות השיווק והמכירות העדכניות 
בתחום הביטוח. אין לי ספק כי המסיימים 

את הקורס בהצלחה, יהפכו סוכני 
ביטוח מצטיינים באורלן, בכל 

תחומי פעילותה", סיכם פרץ. 
המשנה למנכ"ל אורלן, נעם גולד, 
יכולות  בנוסף לשדרוג  כי  ציין 
המכירה של המשתתפים בסדנה, 
מוטמע בצעירים המבטיחים גם 
ה-DNA של אורלן שמשמעותו 
מוצרי  של  מיטבית  התאמה 
על  זאת,  לקוח.  לכל  הביטוח 
פי צרכיו וטעמו, תוך מתן דגש 
לנגישות וזמינות השירות המקצועי, באמצעים 
הטכנולוגיים שפיתחה אורלן,  כמו האורלנט 

וטכנולוגיות מתקדמות נוספות.

מבטחים ומבוטחים

 החברה הוסיפה כי הארכת הכהונה ותנאיה כפופים לאישור 
האורגנים המוסמכים  לפי פרסומים, המפקחת דחתה את דרישתו 

של כהן להאריך את תוקף האופציות שבהן הוא מחזיק בחברה 

מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן

מנכ"ל אורלן, יוסי פרץ

http://polisa.news/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d/%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%9e-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%9c/
http://polisa.news/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d/%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%9e-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99-%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%9c/

