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על הביטוח, היא 
מעוניינת בסגירת 
הקופות הענפיות

אורית קרמר, מנהלת תחום 
בריאות במנורה מבטחים, 

מונתה למשנה למנכ”ל

פרמיה של 8.5 מיליון 
שקל באלמנטר או 1.2 
מיליון שקל בריסקים 

או בריאות: כך תיכנסו 
למועדון הפלטיניום 

של כלל ביטוח

צרפת או קרואטיה? 
המנצח הגדול של 

המונדיאל הוא לוידס

כמה עולה לבטח זברה? 

עמוד 6

ראיון

עמוד 8

 פסגות גמל ופנסיה 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 |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קופות גמל ופנסיה

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.

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

קרנות גידורטריידפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות תעודות סל קרנות נאמנות

סלינגר אוסרת על 
מכירת כפל ביטוח

בהוראות חדשות של הממונה נאסר על חברות 
וסוכני הביטוח למכור ביטוח לאדם שמחזיק 

ברשותו מוצר דומה, אלא אם אישר לבטל את 
המוצר הדומה, או לחלופין הביע רצונו לשלם 

על שני המוצרים לאחר שנמסרה לו הודעה על 
המשמעות של כפל הביטוח

 הספארי יערוך 
מכרז בו ייקבע 

המבטח לארבע 
השנים הקרובות

 המבטחת 
AIG הנוכחית היא

קרמר מובילה את תחום ביטוח הבריאות 
במנורה מבטחים החל משנת 2011

עמוד 3

עמוד 10 עמוד 10

עמוד 2
הממונה על שוק ההון, ביטוח 

וחיסכון, דורית סלינגר

ארז קניסטר, יו”ר איגוד 
בית החולים לחיות בר באתר הספאריקופות הגמל הענפיות

יעקב )צ’יקו( זכריה, משנה 
למנכ״ל ומנהל מערך 
העסקים בכלל ביטוח אורית קרמר
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וחיסכון,  הממונה על שוק ההון, ביטוח 
דורית סלינגר, קובעת בהוראות חדשות, כי 
חל איסור על חברות הביטוח וסוכני הביטוח 
למכור מוצר ביטוח לאדם שמחזיק ברשותו 
מוצר ביטוח דומה, אלא אם אישר לבטל את 
המוצר הדומה, או לחלופין הביע רצונו לשלם 
על שני המוצרים לאחר שנמסרה לו הודעה 

על המשמעות של כפל הביטוח.
בתיקון לחוזר הצירוף שפורסם היום )יום 
למכור  לאיסור  חריגים  מספר  נקבעו  א’( 

ביטוח כפול: 
1. ביטול הפוליסה הקיימת על ידי המועמד 

לביטוח - במקרה זה אין כפל ביטוח. 
כי הוא מודע  2. אישור המועמד לביטוח 
פוליסה שמבטחת מקרי  רוכש  לכך שהוא 
ביטוח דומים. סעיף זה לא יחול לעניין צירוף 
לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה. זאת, 
כיוון שמדובר בפוליסה אחידה שבמצב כפל 
ביטוח( המבוטח  )לאותו מקרה  ביטוחים 
לא יהיה זכאי לכפל פיצוי ועל כן אין טעם 

בפוליסה נוספת.
3. מצב בו לחברת הביטוח אין מידע בדבר 
פוליסות כאמור הקיימות למבוטח בחברות 
ביטוח אחרות לאחר שביצעה הליך התאמת 

בו  במקרה  למשל  החוזר,  הוראות  צרכים 
המבוטח מסר מידע חלקי או שגוי.

עוד מדגישים בפיקוח, כי ההוראות למניעת 
כפל ביטוח לא יחולו על התחומים הבאים: 
ביטוח רכב חובה ורכוש, ביטוח מקיף לבתי 
עסק וכן לגבי ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי 
קופת חולים, כיוון שאין בעיה של כפל ביטוח 

בענפים אלו.
עוד כולל התיקון לחוזר הוראות להרחבת 
על  חיים.  המידע המוצג למבוטח בביטוח 
פי התיקון, במקום שחברת הביטוח תציע 
למועמד לביטוח לקבל פרטים נוספים בדבר 
פרמיית ביטוח חיים, תעביר חברת הביטוח 
את המידע הנוסף למועמד לביטוח במסגרת 
הליך הצירוף וזאת על מנת לשקף למועמד 
לביטוח את פרמיית הביטוח בהתאם לחיובים 
הצפויים לו. בנוסף, נקבעה הוראה המחייבת 
את חברות הביטוח לציין את פרמיית הביטוח 
וכן לחייבה  בעד כל פרק מפרקי הפוליסה 
להציג הנחות ותוספות, ככל שאלו צפויות 

במהלך חיי פוליסת הביטוח.
מועד תחילת חוזר נקבע ל-1 באוקטובר 
מספקת  היערכות  לאפשר  כדי  אך   ,2018
ההוראות  של  תחילתן  הביטוח,  לחברות 

הנוגעות לפרמיית ביטוח חיים נקבעה ל-1 
בינואר 2019 על מנת לאפשר לחברות הביטוח 
להיערך באופן מיכוני להוראות הנדרשות 

בסעיף זה.
ליאור רוזנפלד נשיא לשכת סוכני הביטוח 
מסר בתגובה: “הכפל הביטוחי נוצר בעיקרו 
בשל מכירה בלתי מקצועית של מוקדנים 
בחברות הביטוח, ולא על ידי סוכני ביטוח. 
אנו מברכים על החובה לעשות שימוש בהר 
ביטוחים  כדי למנוע מלקוחותינו  הביטוח 

כפולים ומיותרים. 
“חרף העובדה שהר הביטוח אינו מושלם 
הביטוחים  מכלול  עדיין את  משקף  ואינו 
הקיימים ללקוח, מדובר בכלי עבודה שישמש 
הביטוחים  את  לבחון  כדי  הסוכנים  את 
לאפשר  מנת  על  ללקוחותיהם,  הקיימים 
לסוכן לקבל תמונה ביטוחית מלאה על הלקוח 
מחד וכן לאפשר ללקוח ללמוד על הכיסויים 
הביטוחיים הקיימים ברשותו מאידך. אנו 
תקווה כי לתוך הכלי הזה תחייב הרשות את 
המוסדיים להוסיף פירוט בדבר העבר ביטוחי 
של הלקוח ברכב )טופס העדר תביעות(, דבר 
כיסוי  רכישת  שיחסוך הרבה טרטור בעת 

ביטוחי חדש”.

סלינגר אוסרת על מכירת כפל ביטוח
    בהוראות חדשות של הממונה נאסר על חברות וסוכני הביטוח למכור ביטוח לאדם שמחזיק מוצר דומה, אלא 
אם אישר לבטל את המוצר הדומה, או לחלופין הביע רצונו לשלם על שני המוצרים  נשיא לשכת סוכני הביטוח: 

הכפל הביטוחי נוצר בעיקרו בשל מכירה בלתי מקצועית של מוקדנים בחברות הביטוח, ולא על ידי סוכני ביטוח

nir@oren-ins.co.il

חדש !    אורן מזרח בצפון

לפרטים נוספים:

בשורה 
התחתונה:
תרוויח
יותר!

מגוון מסלולי התקשרות  
פתרונות מלאים בביטוח כללי  

ניהול מכירות דינאמי בביטוח חיים  
מוצרים ותעריפים ייחודיים  
כנסים והדרכות מקצועיות  

BEST PRICE מערכת  
פיתוח התחום הפיננסי  

פיתוח עסקי ע"י מטה מקצועי ומנוסה  
גב חזק לסוכן  

ניר עובדיה, משנה למנכ"ל
nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל
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מהיכרותי עם הממונה על הביטוח, היא 
מעוניינת בסגירתן של הקופות הענפיות 

חדש ובלעדי במנורה מבטחים

כיסוי לפגיעה בפגוש
ללא רישום תביעה בפוליסה

 לפרטים נוספים פנו לצוות במחוז או
חפשו אותנו ב- "תחום פרט - מנורה מבטחים" 

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | אגף אלמנטרי

ארז קניסטר, היו”ר הנכנס 
הגמל  קופות  איגוד  של 
הענפיות, נמצא רק מספר 
ימים בתפקיד, אך הוא כבר 
מבין שתפקידו עומד להיות 
פי  “על  במיוחד.  אתגרי 
הממונה  היכרותי בתחום, 
עד  ב ה  נ י א ח  ו ט י ב ה ל  ע
והכוונה  הקופות הענפיות 
העיקרית שלה היא לסגור 
אותן או לשנות אותן באופן 
משמעותי”. כך מסר קניסטר 
לפוליסה בראיון עם כניסתו 
לתפקיד. לדבריו, ההחלטות 

האחרונות במסגרת החוזרים של רשות שוק 
ההון יקשו באופן ניכר על ההתנהלות הענפיות.  
בהנהלת האיגוד חברים נציגי קופות הגמל 
עיריית תל  של עובדי התעשייה האווירית, 
אביב, אל-על, קופות הגמל של האקדמאים, 
הרופאים.  של  ההשתלמות  וקרן  המח”ר 
תפקידם  את  ממלאים  האיגוד  חברי  כל 
בהתנדבות. על פי קניסטר, הוא לא מבין מדוע 
הרשות והעומדת בראשה פיתחו התנגדות נגד 

הענף אותו הוא מייצג. לדבריו, 
“בעוד רשות שוק ההון נלחמת 
דוחות  הענפיות,  בקופות 
כך  על  מצביעים  הביקורת 
מופיעות  הניהול  שבעיות 
ובביטוחי  בקרנות הפנסיה 

המנהלים הגדולים”. 
וא  ה ו  ת ר י ח ב ף  ק ו ת מ
מתכוון לבצע מרתון פגישות 
בשבועות הקרובים עם סגני 
הממונה ברשות שוק ההון 
עם  פגישה  לקיים  ומקווה 
לפני  עוד  סלינגר  דורית 
פרישתה מהתפקיד באוגוסט. 
“האג’נדה שלנו היא להכיר את הרגולטור, כדי 
שיתחשבו גם בדעתנו. אנו מבקשים להיות 
מעורבים בנושא החוזרים ואם צריך, להעיד 
רוצים להיות  גם  בוועדת הכספים. אנחנו 
שם. אנו רוצים למחות נגד חוזרים בעייתיים 
שלעיתים נדמה שמי שכותב אותם, יורה אותם 

בלי לחשוב קדימה”. 
חוסר  מהו  להסביר  מבקש  קניסטר 
ההתחשבות בקופות הענפיות, ומצביע על 

רפורמת סלינגר בממשל התאגידי, שמעיקרה 
מבקשת להפחית את כוחם של בעלי השליטה 
בדירקטוריונים. טיוטת החוזר כוללת עשרות 
סעיפים שמבקשים לעצב מחדש את תנאי הסף 
לכהונה של דירקטוריונים במוסדיים. לדבריו, 
“הטיוטה היא מכה לענפיות. לענפיות יש הקלה 
במינוי חברי הדירקטוריון, שמאפשרת שחצי 
מהחברים יהיו ללא תואר אקדמי. הטיוטה 
מבקשת להפוך את כל הדירקטורים לכשירים 
וכך לבטל את ההטבה, מה שאומר שנצטרך 
את  ולהגדיל  חיצוניים  דירקטורים  לגייס 

ההוצאות ואת דמי הניהול”. 
קניסטר מצביע גם על החוזר שקובע כי יש 
לבצע מסמך הנמקה גם בשימור לקוחות. 
שנעשה  השימור  על  מאוד  יקשה  החוזר 
בקופות. לדבריו, “הרשות דורשת תוך עשרה 
ימים לסיים את ההתקשרות עם הלקוח. לקבל 
את המידע מהמסלקה לוקח שלושה ימים 
ולכן נשאר פחות משבוע לבצע את השימור. 
הממונה מלכתחילה רצתה לבטל את השימור, 
אך ועדת הכספים התנגדה, לכן היא הוציאה 
את החוזר המחודש, שלמעשה מבטל את 

יכולת השימור”. 

  ארז קניסטר צופה כי אם סלינגר לא תבטל את טיוטת החוזר על מבנה 
הדירקטוריון, דמי הניהול יעלו באופן משמעותי בענפיות  לדבריו, בעיות 

הניהול מופיעות דווקא בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים הגדולים

ארז קניסטר

”צ
יח

ם 
לו

צי

והפיננסיםשיחת                עם היו”ר החדש של קופות הגמל הענפיות על הרגולציה בענף הפנסיה  הביטוח  עיתון 

https://www.facebook.com/yossi.soudry/posts/10211889481704882
http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%a7/
http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%a7/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%96%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%98%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%92/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%a9%d7%a8%d7%a2%d7%91%d7%99-%d7%9e%d7%a0%d7%92%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%a9-%d7%90%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a1%d7%9b/
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בית המשפט נוזף בחברת הביטוח על כך שלא הביאה ראיות )לא בכתב 
ההגנה ולא בדיון שנערך בין הצדדים( לטענותיה בדבר “הטעמים הטכניים”, 

אשר מנעו ממנה לשלם לתובעת את הסכום שדרשה במכתב הדרישה 

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט השלום ברמלה נדונה תביעתה 
של חברת אופרייט ליס בע”מ, אשר יוצגה על ידי 
עורך הדין ד”ר אסף ורשה )להלן התובעת(, כנגד 
והפניקס חברה  מורן חן מיטל )להלן מיטל( 
לביטוח בע”מ )להלן: הנתבעת 2( אשר יוצגו 
על ידי עורך הדין יוסי בן משה. סגן הנשיאה, 
השופט מנחם מזרחי, נתן את פסק הדין ב-5 

ביולי 2018. 
התובעת תבעה את הנתבעות בסדר דין מהיר 
בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבה בתאונה מה-10 
בנובמבר 2016. במהלך פסק הדין, בית המשפט 
סוקר ומבקר את התנהלותה הבעייתית של 
חברת הביטוח אל מול התובעת לאורכה של 

ההתנהלות ביניהן, כדלקמן: 
פסק הדין: בית המשפט מציין כי עיון בצירופה 
לכתב התביעה מלמד, כי כבר ב-29 בינואר 
2017 נשלחה לחברת הביטוח דרישה מפורטת 
לתשלום בגין הנזק לרכב התובעת, אך הדרישה 
לא נענתה בתשלום. אי לכך, התובעת הגישה 

את התביעה ביוני 2017. 
בכתב ההגנה, שהגישה חברת הביטוח, לא 
הכחישה זו את אחריותה לקרות התאונה וב-25 
ביוני 2018, במהלך דיון בבית המשפט, הצהיר 
בא כוחה של חברת הביטוח, כי “אין מחלוקת 
לעניין האחריות כפי שטענו בכתב ההגנה”. 
במילים אחרות, בא כוחה של חברת הביטוח 
הצהיר באופן פוזיטיבי, כי יש לתובעת, במקרה 
הנדון, כיסוי ביטוחי מצד חברת הביטוח. בא 
סכום  כי  הוסיף,  הביטוח  חברת  של  כוחה 
התביעה לא שולם “מטעמים טכניים שונים” 
הנעוצים בקבלה או באי קבלה של מכתבי 
הדרישה ו/או בקשות להשלמת מידע שחברת 
הביטוח שלחה לתובעת, אשר לא נענו מצדה. 
כמו כן, הוסיף בא כוח חברת הביטוח, כי אילו 
הייתה התובעת מוסרת הסברים לפנייתה של 
חברת הביטוח, היא הייתה משלמת את דרישת 

התשלום במלואה בטרם הוגשה התביעה. 
על פי בית המשפט, הראיות התומכות בטענת 
חברת הביטוח בדבר מוכנותה לשלם לתובעת 
בגין נזקי התאונה לא צורפו לכתב ההגנה. כמו 
כן, בא כוחה של חברת הביטוח לא הציג ראיות 
ומסמכים התומכים בטענה זו במסגרת דיון 
שנערך בין הצדדים. אי לכך, הדיון נדחה, תוך 

מתן הוראה שהצדדים יתמכו את טענותיהם 
בתצהירים.

בית המשפט קובע בפסק הדין, כי “והנה היום 
מסרה התובעת תצהיר התומך בטענותיה”, 
כלומר שחברת הביטוח מעולם לא שלחה אליה 
מסמכים או בקשה להשלמת מסמכים מטעמה 
ובנוסף תמך התצהיר במכתב הדרישה לתשלום 
שנשלח מטעמה. בנוגע לפעולותיה של חברת 
הביטוח, קבע בית המשפט, כי “מנגד, מסרה 
היום הנתבעת 2  בקשה לקבלת פסק דין נגדה 

במלוא הסכום הנתבע”. 
בית המשפט ממשיך וקובע כי “מצב הדברים 
מלמד, כי הנתבעת 2, כמצופה מחברה סבירה 
והגונה, הייתה חייבת לשלם לתובעת כבר בעת 
כלומר  קבלת דרישת התשלום מהתובעת, 
בתאריך 29 בינואר 2017, ולא לאלץ אותה 
כל  על  לבית המשפט,  להגיש את התביעה 

המשתמע מכך”.  
בנוסף, בית המשפט נוזף בחברת הביטוח על 
כך שלא הביאה ראיות )לא בכתב ההגנה ולא 

בדיון שנערך בין הצדדים( לטענותיה בדבר 
“הטעמים הטכניים”, אשר מנעו ממנה לשלם 
לתובעת את הסכום שדרשה במכתב הדרישה. 
עלפי השופט: “ניחא, הוגשה התביעה, אך 
 2 על הנתבעת  היה  עם הגשת כתב ההגנה 
לבצע בירור קפדני האם יש ראיות התומכות 
בטענותיה. ואם לא בעת הגשת כתב ההגנה, 
אזי כאשר מגיעים לבית המשפט לדיון, ראוי כי 
הנתבעת 2, כיאה לחברה הגונה וסבירה, תגיע 
ערוכה ומצוידת בראיות התומכות בטענתה ולא 
תוביל לבזבוז זמן שיפוטי יקר ולדחיית הדיון, 
במיוחד כאשר דנים בתובענה בסדר דין מהיר”.
לסיכום, בית המשפט קובע כי חברת הביטוח 
תשלם לתובעת סך של 11,206 שקל בצירוף 
הפרשי ריבית והצמדה מיום התאונה, ה-10 
בנובמבר 2016. בנוסף, תשלם חברת הביטוח 
לתובעת סך של 4,000 שקל הוצאות משפט 

ואת תשלום האגרה כפי ששולמה. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

כאשר חברת הביטוח 
מבזבזת את זמנו של 

בית המשפט

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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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.

 ביטוח הנסיעות של הפניקס
הזול והמשתלם ביותר בענף!

 פוליסת SMART TRAVEL כוללת את סכום הכיסוי הגבוה 
ביותר– עד 5 מיליון דולר עבור הוצאות רפואיות בחו"ל 

בהתאם לכתבות שהתפרסמו באתר YNET ו- The Marker בספטמבר 2017 ובערוץ 10 בתכנית הבוקר מירי ואור מאי 2018 והכל בהתאם לפרמטרים המופיעים 
בכל אחת מהכתבות. המידע המופיע בעלון זה מתייחס לפוליסת נסיעות לחו"ל SMART TRAVEL של הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת ינואר 2018. בכפוף 

לתנאי הפוליסה.

בדקו ומצאו

9/2017

6/2018 9/2017

5/2018

פרטים נוספים במוקד סוכנים 5091*
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הערב – גמר גביע העולם בכדורגל

 טרם פתיחת הטורניר, לוידס חזה את זכייתה של צרפת, נגד ההערכות של סוכנויות 
ההימורים שהימרו על זכיית גרמניה או ברזיל  זהו המונדיאל השני ברציפות בו 
לוידס רושם תחזית מוצלחת, כאשר ב-2014 ניבא מראש את ניצחונה של גרמניה

 לדברי התובע, במקום לתת לו כיסוי ביטוחי ולפרוע את ההתחייבות על פי הפוליסה, 
התנערה ממנו AIG בתירוצי סרק ועד היום לא שילמה לו דבר  בכלל זה גרמה לו נזק 

בכך שלא העמידה לו עו”ד, לא כיסתה את הוצאות הבוררות הארוכה, והיא אף מתנערת 
מהכרה בכיסוי הביטוחי, תוך הפרחת הצעות שווא לשאת רק ברבע מחובתה לפי הפוליסה

הערב )יום א’ בשעה 18:00( יעלו נבחרות 
וקרואטיה לכר הדשא  הכדורגל של צרפת 
- מי תהיה אלופת  כדי לענות על השאלה 
העולם בכדורגל לארבע השנים הקרובות? נכון 
לכתיבת שורות אלו, אין בידנו את התשובה 
מי אכן תזכה. בכל מקרה, תאגיד לוידס יכול 
לרשום לזכותו הישג נאה מאוד בכל הנוגע 
ליכולתו לחזות את תוצאות המונדיאל, מאחר 
שהצליח לבשר טרם הטורניר כי נבחרת צרפת 

היא זו שתגיע לגמר ותזכה בטורניר.  
צרפת  נבחרת  של  האטרקטיבי  המשחק 
לאורך הטורניר והעליונות אותה הציגה מול 
שאר הנבחרות, עשויים להביא לקלות ראש 
בהישג החיזוי של לוידס. בעניין זה נציין כי טרם 
תחילת הטורניר העניקו סוכנויות ההימורים 

יחס זכייה של 1 ל-4.5 לנבחרת צרפת, סיכוי 
נמוך יותר מזה שהעניקו לנבחרות הכדורגל 
של ברזיל וגרמניה עם יחס של 1 ל-4. שעות 
ספורות לפני פתיחת המשחק, הטריקולור 
)כינוייה של נבחרת צרפת( זוכה כבר ליחס 
של 1 ל-1.75 לזכייה בגביע העולמי. כלומר, 
אירוע זכייתה של צרפת הוא כמעט קונצנזוס. 
מדובר בפעם השנייה ברציפות בה לוידס 
זהות מנצחת הטורניר.  הצליח לחזות את 
בשנת 2014, הצביע התאגיד על נבחרת גרמניה 
בברזיל, תחזית  כמנצחת הטורניר שנערך 
מפתיעה ולא שמרנית מאחר שהטורניר הקנה 
יתרון ביתיות לנבחרת ברזיל, ועד אז, נבחרת 
אירופית מעולם לא הצליחה לנצח את הטורניר 

מחוץ ליבשת אירופה. 

בתחזית הנוכחית סברו בלוידס )שביצע 
Cebr( כי  את המחקר בשיתוף עם חברת 
גרמניה לא תצליח לשמור על התואר שלה. 
התחזית התבררה כמובן כמדויקת, לנוכח 
העובדה שגרמניה לא צלחה אפילו את שלב 

הבתים המוקדם.
לוידס ביצע את התחזית על בסיס ניתוח 
של השווי הביטוחי הקולקטיבי של שחקני 
הכדורגל.   השווי הקולקטיבי של כל קבוצות 
מוערך  במשחקים  המשתתפות  הכדורגל 
נבחרות  שלוש  דולר.  מיליארד   17.5 ב-
שמובילות את רשימת הקבוצות היקרות 
1.9 מיליארד דולר,   - לוידס: צרפת  פי  על 
 1.5 1.6 מיליארד דולר וברזיל -  אנגליה - 

מיליארד דולר.

איתי אמיר הגיש לבית משפט השלום בתל 
אביב תביעה ביטוחית בסך 160 אלף שקל נגד 
AIG. בתביעה נאמר, כי AIG ביטחה  חברת 
בחברת  משרה  נושא  בביטוח  התובע  את 
SUESSKIND BRUEN CAPITAL, וכי מדובר 

בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים.
התובע מציין, כי היה דירקטור ונושא משרה 
בחברה ופעל מטעמה. לדבריו, הוא ביחד עם 
2014 על הסכם  אחרים חתמו בחודש מרץ 
מייסדים והקימו יחד את החברה שעיסוקה 
בתחום הנדל”ן, וכי החברה היא חברה זרה, ואולם 

הסכם המייסדים כולל תניות בוררות בארץ.
בתביעה נאמר, כי מכוח סעיף בוררות זה 
בהסכם הוגשה נגד התובע תביעה בסך 2.6 

דן ויואב זיסקינד. לדברי  מיליון שקל על ידי 
התובע, הפוליסה הייתה אמורה לכסות אותו 
על כל ההוצאות הרבות שהוציא בבוררות זו, 
וכי המדובר בהוצאות עתק, הכוללות תשלומים 

לבורר, למומחים ולעורכי דין.
לטענת התובע, במקום לתת לו כיסוי ביטוחי 
ולפרוע את ההתחייבות על פי הפוליסה, התנערה 
ממנו AIG בתירוצי סרק שונים, ועד היום לא 
 AIG שילמה לו דבר וחצי דבר. בכלל זה גרמה לו
נזק בכך שלא העמידה לו עורך דין, לא כיסתה 
את הוצאות הבוררות הארוכה, והיא אף מתנערת 
מהכרה בכיסוי הביטוחי, תוך הפרחת הצעות 
שווא לשאת רק ברבע מחובתה על פי הפוליסה. 
עד היום, מציין התובע, הוא לא קיבל ולו שקל 

.AIG-אחד מ
בתביעה נטען, כי התובע זכאי לקבל את מלוא 
ובכללם סכומים שאינם שנויים  הוצאותיו, 
במחלוקת. התובע מציין כי הגיע להסדר פשרה 
בבוררות לפיה הוא אמור לשלם סך של 145 
 AIG אלף אירו, אולם אי תשלום הסכום על ידי
גורם לו נזק רב ומסכל את יכולתו להגיע לפשרה.

לדברי התובע, הוא אינו מסוגל עוד לממן את 
הליך הבוררות ואין ביכולתו להמשיך ולשאת 
בהוצאות הבוררות, אשר ילכו ויתפחו עד למתן 

פסק הדין בבוררות.
תגובת AIG: “כתב התביעה טרם התקבל 
בחברתנו, עם קבלתו, נלמד את הטענות כנגדנו 

ונשיב עניינית לבית המשפט”.

קרואטיה או צרפת? המנצח 
הגדול של המונדיאל הוא לוידס

 AIG נתבעת בטענה להתנערות 
מפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים

לט
בי

יו 
וד

סט

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

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח
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גורם בכיר בענף לפוליסה:

 השינויים שמנהיג החשכ”ל מקשים מאוד על חברות הביטוח בקביעת תעריף 
 המצב שנוצר הוא שדווקא מבוטחים טובים יכולים להשיג תעריפים טובים 
יותר בחברות מתחרות, מצב שעלול לייצר אנטיסלקציה בחברות שיזכו במכרז

החשכ”ל לביטוח הרכב  מכרז 
של עובדי המדינה יורד מגדולתו, 
ומספר המבוטחים צפוי להמשיך 
לרדת – כך מעריכים גורמים בענף 
הביטוח, בעקבות פרסום תנאי 
המכרז לשנת 2019 בשבוע שעבר. 
בשנה  גורמים,  אותם  לדברי 
ירד מספר המבוטחים  שעברה 
במכרז מ-72 ל-70 אלף, והשנה 
צפוי לרדת מספרם ל-66 אלף 
לכך –  אחת  סיבה  מבוטחים. 
גובה המימון של המדינה לביטוח 
מוגבל ב-7,000 שקל, ולמבוטחים 
שנדרשים לשלם פרמיה גבוהה 
יש תמריץ לחפש הצעות  יותר 

אטרקטיביות יותר, בגינן יקבלו החזר של עד 
92%. בענף סבורים, כי עקב ריבוי המבוטחים 
שקנו לאחרונה רכבים חדשים או מבוטחים 
עם ילדים שנוהגים ברכב, יש יותר ויותר נהגים 

עם תמריץ לבטח את הרכב בחברה אחרת. 
על  המפקחת  של  פי הסדרה  על  בנוסף, 
הביטוח, שנכנסה לתוקף ב-2017, ההטבה 
היחידה שיקבלו המבוטחים במכרז תהיה הנחה 
בגובה הדמים – 16.5%. בעטיה של מגבלה 
זו הוקדם המכרז של 2017, כך שהוא נכנס 
לתוקף ב-31 בדצמבר 2016 בשעה 23:59 – 
מהלך שעורר זעם רב על כך שהחשכ”ל עוקף 
את הנחיות הפיקוח על הביטוח – שאז עדיין 

היה אגף במשרד האוצר. 
נוסף על כל זאת, נמשכת המגמה של החשב 
הכללי להכניס פרמטרים חדשים. השנה נכנס 
פרמטר חדש: 3 דרגות של היסטוריית תביעות, 
כאשר עד כה היו רק 2 דרגות. אם בעבר היו 
הנהגים מקבלים הנחה של 10% על 0 או 1 
2 תביעות ויותר,  תביעות, ותעריף מלא על 
במכרז הנוכחי ל-2019 נהג ללא תביעות יקבל 

הנחה של 20%, נהג עם תביעה אחת – 10% 
ונהג עם 2 תביעות ומעלה ישלם תעריף מלא. 
לזהות  נוגע  נוסף שהוכנס השנה  חידוש 
הנהגים, כאשר נהג חדש )עד שנה רישיון(, כך 
נקבע, ישלם תוספת של 10%. נהגים נקובים 

ברכב יקבלו הנחה של 5%. 
בשנה שעברה הורחב הפרמטר לגיל הנהג, 
כאשר הנהגים חולקו ל-6 קבוצות גיל: 17-21, 
21-24, 24-30, 30-40, 40-50 ו-50 ומעלה. 
 ,24-30 מחיר הבסיס נקבע לקבוצת הגיל 
כאשר נהגים צעירים ישלמו 135% מהתעריף 

ונהגים בני 50 ומעלה משלמים 85%. 
סעיף חדש נוסף במכרז הוא סעיף שמגביל 
בשיעור   – החדשות  הביטוח  חברות  את 
30% מסך הרכבים במכרז.  מקסימלי של  
כל השינויים הללו, יחד עם המהלך שמנהיג 
החשכ”ל בקביעה כי המכרז יהיה לשנתיים 
)התחייבות להפחתת מחיר בפרמיית הביטוח 
המקיף מתוך הנחה שהרכב בשנה הבאה יהיה 
שווה פחות(, מקשים מאוד על חברות הביטוח 

בקביעת תעריף. 

שדווקא  הוא  שנוצר  המצב 
יכולים  מבוטחים ללא תביעות 
יותר  טובים  תעריפים  להשיג 
בחברות מתחרות, בייחוד בקרב 
המבטחים הישירים, מצב שעלול 
לייצר אנטי-סלקציה בחברות 

שיזכו במכרז. 
מנגד – החברות הזוכות נהנות 
ירידה בתביעות  מהתהליך של 
בגלל הכנסת הפרמטר הרלוונטי 
בשנה שעברה ותהליך כללי של 

קיטון בתביעות בכל הענף. 
ב-2018 החברות שזכו במכרז 
היו מגדל - בכ-65% מהרכבים, 
מהרכבים,   32% בכ- הראל 
זכו  ב-2017  ושירביט בכ-3% מהרכבים. 

מגדל )49%(, איילון )44%( והראל )7%(. 

המכרז לביטוח הרכב לעובדי 
המדינה יורד מגדולתו – מספר 
המבוטחים צפוי להמשיך לרדת

חידושים במכרז 
החשכ”ל ל-2019:

ומתן  הביטוח  בשוק  התחרות  עידוד   •
הגדלת  ידי  על  להשתתפות  תמריצים 

האטרקטיביות של המכרז.
• לראשונה, המכרז נערך לשנתיים במקום 
לשנה אחת, וכולל מנגנון לשמירה על מחיר 
הפוליסה בשנה השנייה. שינוי זה עתיד להקל 
על המבוטחים לחדש את פוליסות ביטוח 

הרכב שלהם.
• הגדלת מרכיב איכות השירות למבוטחים, 
שנועד לתמרץ את חברות הביטוח במתן 

שירות איכותי.
• עידוד נהיגה נכונה על ידי הוזלת הביטוח 

לנהגים זהירים.

אילוסטרציה

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות 
ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
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 הספארי יערוך מכרז בו ייקבע המבטח לארבע השנים הקרובות  המבטחת 
הנוכחית היא  AIG על חברת הביטוח החדשה להיות בעלת הון עצמי של יותר 

מ-500 מיליון שקל ב- 2017 הביטוח יכלול ביטוח רכוש, חבויות וביטוחים אחרים 

המרכז הזואולוגי תל אביב רמת 
גן, הידוע בשם הספארי, מחפש 
יצא  אחרי מבטח חדש. הספארי 
במכרז בו תיקבע החברה שתבצע 
חבויות  ביטוחי  רכוש,  ביטוח 
וביטוחים אחרים. נציגי הספארי 
מסרו לפוליסה, כי חברת הביטוח 
הנוכחית שעובדת עם הארגון היא 
AIG, אך מתוקף היותם גוף ציבורי 
הם מחויבים לבצע מכרז מדי ארבע 

שנים. 
ההתקשרות עם המבטח תעשה 
אופציות  שלוש  עם  אחת  לשנה 

להארכה של עד, כאמור, ארבע שנים. תנאי 
הסף שיחול על חברות הביטוח הוא הון עצמי 
 .2017 500 מיליון שקל לפחות בשנת  של 
ההצעות להשתתפות במכרז יוגשו בשבועיים 

הקרובים בלבד. 
הפארק  ליד  ממוקם  גן  ברמת  הספארי 
בסגנון  ספארי  בשטחו  וכולל  הלאומי, 
אפריקאי וגן חיות. זהו הוא אחד מששת גני 
החיות החברים בארגון גני החיות הישראלי. 
הנהלת הספארי פועלת רבות לשימור מגוון 

בעלי החיים ומשתתפת ב-60 תכניות שימור 
בינלאומיות לחיות בסכנת הכחדה. 

כל  תהיה  הספארי  של  הביטוח  פוליסת 
הנראה אחת מהפוליסות הייחודיות ביותר 
שהמבטח יתקל בהם, במיוחד לאור העובדה 
שהספארי מחזיק בכמה שיאים בינלאומיים 
גן החיות מכיל את  בתחום החי. לדוגמה, 
עדר ההיפופוטמים בגני חיות הגדול ביותר 
בעולם וגם את הפיל האפריקאי הידוע הגדול 
ביותר בעולם. כמו כן, בספארי מצוי האוסף 

הגדול ביותר של בעלי חיים במזרח 
גן החיות כולל כ-1,200  התיכון. 
בעלי חיים מכל העולם, ביניהם: 68 
מיני יונקים, 130 מיני עופות ו-25 

מיני זוחלים. 
חי קטנה  כפינת  הספארי החל 
בפארק הלאומי ברמת גן. בתחילת 
גן  שנות השבעים הוחלט להקים 
חיות אפריקאי פתוח, בשטח של 
לא  באזורים  דונמים,  כ-1,000 
מפותחים של הפארק. לפני שלוש 
עשרה שנה הוקם באתר הספארי 
בית החולים לחיות בר. בית החולים 
פגועים  עופות  ובעיקר  חיים,  בעלי  קולט 

ופצועים, שהגיעו מהטבע. 
החולים,  בבית  האינטנסיבית  הפעילות 
שגדלה באופן ניכר בשנים האחרונות, תהיה 
כלולה בביטוח ותחושב ככל הנראה בפוליסה. 
כמו כן, לפני חמש שנים  הוקם מבנה חדש עבור 
בית החולים. המבנה החדש כולל מרפאות 
חדשות ומעבדות חדשות עם מכשור מתקדם. 
מנציגות הספארי נמסר, כי גם הוא יילקח 

בחשבון בבניית הפוליסה. 

כמה עולה לבטח זברה? 
מכרזים

בית החולים לחיות בר באתר הספארי

סך
מ

ם 
לו

צי

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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נזקי הטבע של יוני מכים במבטחים

יפן מתמודדת עם השיטפון 
החמור ביותר מאז 1982

 Lemonade 
תורמת לקהילה

השנה  יוני  בחודש  שאירעו  ברד  סערות 
והסבו  ארה”ב  של  שונים  בחלקים  פגעו 
 Impact נזקים גדולים, כך מדווחת היחידה
 Aon הביטוח  ברוקר  של   Forecasting
עזות  ברוחות  שלוו  הברד  סערות   .P.L.C
הסבו נזקים כלכליים בהיקף של 4 מיליארד 
כ-3  מהווים  המבוטחים  כשהנזקים  דולר 

מיליארד דולר. 
שפגעה   ,)5.5 של  )בעצמה  האדמה  רעידת 
באזור אוסקה  ביפן, הרסה כ-30 אלף מבנים. 
78,838 תביעות  הוגשו  רעידת האדמה  בגין 

כשהיקף הנזקים נאמד ב-125 מיליון דולר. 
הנהר הסיני יאנג צה עלה על גדותיו והציף 
אזורים רבים. ההצפות נגרמו מגשמים כבדים 

הלאומית  הוועדה  להצפה.  הביאו  הם  שגם 
מעריכה  בסין  מאסונות  נזק  להפחתת 
מזג  דולר.  במיליארד  הנזקים  היקף  את 
ורוחות  ברד  בסערות  המלווה  קיצוני  אוויר 
לוקסמבורג  הולנד,  בגרמניה,  שפגעו  עזות 
של  בהיקף  כלכליים  לנזקים  גרמו  והסביבה 

מאות מיליוני דולרים.

יפן מתמודדת עם אסון הטבע הגדול 
ביותר מאז שנת 2011 והשיטפון החמור 
השיטפונות   .1982 שנת  מאז  ביותר 
נגרמו כתוצאה מגשמים כבדים שירדו 
יפן.  ומרכז  במערב  ביולי  ל-8  ה-4  בין 
פרצו  וזרמים  גדותיהם  על  עלו  נהרות 
גלישת קרקע   גרימה של  לכל עבר תוך 
נזקים ל-12 אלף בתי מגורים,  וגרימת 
והפרעה  לתשתיות  ציבור,  למבני 

לפעילות העסקית כלכלית. 
מיצובישי,  טויוטה,  כמו  חברות 
)מבשלת  אשהי  פנסוניק,  מאזדה, 
בירה( ועוד השהו את פעילותן למספר 

נהרגו  אדם  בני  מ-200   יותר  ימים. 
נעדרים.  בחזקת  הם  ו-54  בשיטפונות 
אספקת  ללא  נותרו  אב  בתי  אלף   240
מים ואספקת מי שתייה על ידי כוחות 
טיפול  לצורך  מספקת.  אינה  החירום 
כ-70  יפן  ממשלת  מעסיקה  בתוצאות 

אלף איש.
סופת  לאחר  באו  העזים  הגשמים 
טייפון שהרטיבה את האדמה והקטינה 
את יכולת הספיגה שלה. מירב הגשמים 
לכפרים  זרמו  והמים  הררי  באזור  ירדו 
ומתקשה  מבוגרת  שאוכלוסייתם 

להתפנות.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

סערות הברד בארה”ב לבדן הסבו נזקים כלכליים בהיקף של 4 מיליארד דולר

 Lemonade הווירטואלית  הביטוח  חברת 
המבוססת בינה מלאכותית הודיעה על החזר כספים 
לקהילה ותעביר 162,135 דולר ל-15 ארגונים שלא 
ארוחות   23,603 נתנה   Lemonade רווח.  למטרות 
באמצעות ארגונים, 3,603 ערכות התאוששות לצלב 
לארגון  אימון  יחידות   2,300 האמריקאי,  האדום 
מבוטחי  שתייה.  מי  של  פרויקט  בקמבודיה  שמנהל 
החברה בוחרים, עם הצטרפותם, על הארגונים להם 
הם מעוניינים שכספי התרומה יועברו. על פי התכנית 
של המבטח, כספים שנותרים לאחר תשלום תביעות 
ב-2017  לתרומות.  מועברים  מהפרמיה   40% ועד 

הועברו 53,174 דולר ל-14 ארגוני צדקה.
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

מבטחים ומבוטחים

יעדים לסוכנויות לכניסה למועדוני כלל ביטוחיעדים לסוכני ביטוח לכניסה למועדוני כלל ביטוח

קרמר מובילה את תחום ביטוח הבריאות במנורה מבטחים החל משנת 2011

יעקב )צ’יקו( זכריה, משנה למנכ״ל ומנהל מערך העסקים בכלל ביטוח: במהלך שנת 2017 השקענו 
משאבים רבים במיכון תוך מתן דגש על שקיפות, נגישות המידע ושיפור השרות לסוכנים וללקוחות

אורית קרמר, מנהלת תחום בריאות 
במנורה מבטחים, מונתה למשנה למנכ”ל

פרמיה של 8.5 מיליון שקל באלמנטר או 
1.2 מיליון שקל בריסקים או בריאות: כך 

תיכנסו למועדון הפלטיניום של כלל ביטוח

אורית קרמר, מנהלת תחום בריאות במנורה מבטחים 
מונתה למשנה למנכ”ל מנורה מבטחים ביטוח. קרמר 
מובילה את תחום ביטוח הבריאות במנורה מבטחים 

החל משנת 2011.
קרמר החלה את דרכה בענף הביטוח בהראל, בה עבדה 
22 שנה. בתקופת עבודתה שם היא עבדה גם בדקלה, 
וניהלה את הפיתוח העסקי של הביטוח המשלים של 
שירותי בריאות כללית. ב-2006 מונתה לנהל את ענף 
ביטוח הבריאות ב-Interasco - חברה בת של הראל 

ביוון. ב-2011, כאמור, הצטרפה למנורה מבטחים.
ממנורה מבטחים נמסר כי קרמר “זוכה להצלחה רבה 
והישגים מרשימים בקידומו של התחום כגורם מוביל 
בענף. קרמר שמה לה למטרה להגדיל את פעילות 
הבריאות במנורה מבטחים תוך מתן שירות מהמעלה 
תחום  האחרונות  השנים  בחמש  ואכן  הראשונה, 
הבריאות במנורה זכה במקומות הראשונים בסקר 
הסוכנים של לשכת סוכני הביטוח והגדיל משמעותית 

את נפח פעילותו”.

8.5 מיליון שקל  פרמיה של 
שקל  מיליון   1.2 באלמנטר, 
בריסקים או בריאות, 15 מיליון 
שקל בגמל והשתלמות או 25 
מיליון שקל בחיסכון פרט חד 
כך תיכנסו למועדון   - פעמי 
כלל  סוכני  של  הפלטיניום 
המעוניינת  סוכנות  ביטוח. 
להיכנס למועדון צריכה לרשום 
מיליון שקל   20 פרמיות של 
באלמנטר, 3 מיליון שקל בריסק 
15 מיליון שקל  בריאות,  או 
בגמל והשתלמות או 40 מיליון 
שקל בחיסכון חד פעמי לפרט.  

בהודעתה פרסמה כלל ביטוח לסוכנים את 

הסוכנים  למועדוני  היעדים 
ם,  ו י נ ט י ט  – ה  ר ב ח ה ל  ש
פלטיניום, זהב וכסף. היעדים 
זהב  לפלטיניום,  מתייחסים 
וכסף, כאשר סוכן שעומד ביעד 
יקבל  לפחות  בשני תחומים 
הטיטניום.  למועדון  זכאות 
כי מועדון  החברה מסבירים 
אסטרטגיית  את  “תואם  זה 
החברה, שמאמינה כי הסוכן 
צריך לספק ללקוח פתרונות 

במגוון רחב של תחומים”. 
יעקב )צ’יקו( זכריה, משנה 
למנכ״ל ומנהל מערך העסקים 
בכלל ביטוח אמר לסוכנים: “בשנה שחלפה 

התמודדנו עם אתגרים רבים חלקם לא פשוטים 
ונובעים בעיקרם מכוח הרגולציה בתחומי 
כל אלו  על  ותקנות התשלומים.  המוצרים 
ובכוחות משותפים הצלחנו להתגבר על ידי 
פעילות ותמיכה מאומצת ומסורה מצדכם. 
במהלך שנת 2017 השקענו משאבים רבים 
נגישות  במיכון תוך מתן דגש על שקיפות, 
המידע ושיפור השירות לסוכנים וללקוחות. 
במסגרת זו, בין היתר, הרחבנו את המידע בכלל 
נט והשקנו את סימולטור פורמלי לסוכני כלל”. 
2018 מציבה בפנינו  זכריה, “שנת  לדברי 
רבות להמשך הפיתוח  ומשימות  אתגרים 
העסקי והשותפות שבינינו, כשבראשם המשך 
שימת דגש על השירות, הרחבת הממשקים 

ושיתוף המידע”.

 *ריסק – שלא במסגרת הפרופיל ולמעט שלב מפעלי וקולקטיבים 
** בריאות – למעט קולקטיבים

יעדים למועדוני הסוכנים הבכירים לשנת 2018

יעדים לסוכנים

יעדים לסוכנויות

סוכנים אשר יעמדו ביעדי הפלטיניום או הזהב, ביותר 
מתחום אחד )כאשר לפחות בתחום אחד, עמידה ביעדי 

הפלטיניום(, יקבלו זכאות למועדון הטיטניום.

מועדון הטיטניום תואם את אסטרטגיית החברה אשר 
מאמינה כי הסוכן צריך לספק ללקוח פתרונות במגוון 

תחומים.

נשיא מועדון הטיטניום – סוכן אשר יעמוד ביעדי 
הפלטיניום במספר רב ביותר של תחומי מכירות ועפ”י 

החלטת מנהל מערך העסקים.

סוכנים  שני   – הטיטניום  מועדון  נשיא  של  סגנים  שני 
אשר יעמדו ביעד הפלטיניום או הזהב במספר רב ביותר 
של תחומי המכירות ועפ”י החלטת מנהל מערך העסקים. 

הנשיא וסגניו יזכו לאות הוקרה ולפרס.

נשיא מועדון הטיטניום וסגניו

מדדים איכותיים
במועדונים  החברות  התפוקה,  ביעדי  לעמידה  בנוסף 

מותנית גם בפרמטרים הבאים:

מהווים  לפרופיל  מחוץ  נמכרים  אשר  וריסקים  בריאות 
לפחות 10% מתמהיל המכירות הכללי.

דירות,  רכוש,  רכב,  הפרט  בענפי  רווחיות   – כללי  ביטוח 
בתי עסק )פריצה ואש( בגובה 10%.

כסףזהבפלטיניום 

500,000 2,000,000₪ 6,000,000₪ ₪פרמיה קובעת ליעדים

1,600,000 4,500,000₪ 8,500,000₪ ₪ביטוח כללי

250,000 450,000₪ 1,200,000₪ ₪ריסק*

250,000 450,000₪ 1,200,000₪ ₪בריאות**

2,500,000 9,000,000₪ 15,000,000₪ ₪גמל / השתלמות

7,500,000 15,000,000₪ 25,000,000₪ ₪חיסכון פרט חד פעמי

 זהב  פלטיניום  

7,500,000 20,000,000₪ ₪פרמיה קובעת ליעדים

7,500,000 20,000,000₪ ₪ביטוח כללי

1,800,000 3,000,000₪ ₪ריסק*

1,800,000 3,000,000₪ ₪בריאות**

16,000,000 49,000,000₪ ₪גמל / השתלמות

15,000,000 40,000,000₪ ₪חיסכון פרט חד פעמי

בברכה,
יעקב זכריה )צ׳יקו(, משנה למנכ״ל

מנהל מערך העסקים

סוכנים/ות יקרים/ות,
וטיטניום  פלטיניום  זהב,  כסף,  ביטוח  כלל  של  הסוכנים  מועדוני  את  להציג  שמח   אני 

לשנת 2018.

ונובעים בעיקרם מכוח  בשנה שחלפה התמודדנו עם אתגרים רבים חלקם לא פשוטים 
הרגולציה בתחומי המוצרים ותקנות התשלומים, על כל אלו ובכוחות משותפים הצלחנו 

להתגבר ע״י פעילות ותמיכה מאומצת ומסורה מצדכם.

נגישות  רבים במיכון תוך מתן דגש על שקיפות,  2017, השקענו משאבים  במהלך שנת 
המידע ושיפור השרות לסוכנים וללקוחות. במסגרת זו, בין היתר, הרחבנו את המידע בכלל 

נט והשקנו את סימולטור פורמלי לסוכני כלל.

 college השקנו מוצרים חדשים, המשכנו לקיים מפגשים מקצועיים רבים במסגרת כלל
וערכנו פעילויות רבות נוספות.

והשותפות  העסקי  הפיתוח  להמשך  רבות  ומשימות  אתגרים  בפנינו  מציבה   2018 שנת 
שבינינו כשבראשם המשך שימת דגש על השרות, הרחבת הממשקים ושיתוף המידע.

סוכנות וסוכני כלל ביטוח היקרים בטוחני שבעזרתכם הנכס האמיתי שלנו גם שנת 2018 
תרשם כשנה מוצלחת.

אני מאחל לכולנו המשך שנת עסקים פוריה ומוצלחת ומצפה לראותכם/ן באחד ממועדוני 
הסוכנים הבכירים של כלל ביטוח. 

אנו מזמינים אותך ליהנות 
מההצלחה שלך

ולהצטרף לאחד מארבעת מועדוני הסוכנים 
הבכירים שלנו

 *ריסק – שלא במסגרת הפרופיל ולמעט שלב מפעלי וקולקטיבים 
** בריאות – למעט קולקטיבים

יעדים למועדוני הסוכנים הבכירים לשנת 2018
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מאמינה כי הסוכן צריך לספק ללקוח פתרונות במגוון 

תחומים.
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נשיא מועדון הטיטניום וסגניו

מדדים איכותיים
במועדונים  החברות  התפוקה,  ביעדי  לעמידה  בנוסף 

מותנית גם בפרמטרים הבאים:

מהווים  לפרופיל  מחוץ  נמכרים  אשר  וריסקים  בריאות 
לפחות 10% מתמהיל המכירות הכללי.

דירות,  רכוש,  רכב,  הפרט  בענפי  רווחיות   – כללי  ביטוח 
בתי עסק )פריצה ואש( בגובה 10%.
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והשותפות  העסקי  הפיתוח  להמשך  רבות  ומשימות  אתגרים  בפנינו  מציבה   2018 שנת 
שבינינו כשבראשם המשך שימת דגש על השרות, הרחבת הממשקים ושיתוף המידע.
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יעקב )צ’יקו( זכריה,
משנה למנכ״ל ומנהל מערך 

העסקים בכלל ביטוח

אורית קרמר, מנהלת תחום 
בריאות במנורה מבטחים
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