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בכדי  אך  רבים.  וקשרים  רבים  בתחומים  רב  ידע  הביטוח  לסוכני 
להתפרנס, על סוכן הביטוח להפגין נאמנות לחברות הביטוח. ענף 

הביטוח מנקודת מבטו של שמאי ותיק
חיים אטקין

בחברות הציבוריות )בענף הביטוח( הם הפקר. כל 
בדבר  תקנה  להעביר  יש  שמאי.  להיות  יכול  אחד 
השכלה  יושר,  תעודת  מחייבים,  אתיקה  כללי 
מחייב  המקצוע  ורישיון.  רישוי  בחינות  נדרשת, 
שמאי  מיהו  היום  להגדיר  יודע  אינו  איש  רישוי. 
חב  הוא  ולמי  המקצועית?  כשירותו  מה  ביטוח. 

חובת אמון — למבטח? למבוטח?

במסגרתו  מכרעת"  "שמאות  מוסד  הקמת  בית 6 לכותלי  מחוץ  המבוטחים  עררי  יידונו 
המשפט. התדיינות משפטית ארוכה משרתת את 
מוסד  הביטוח.  חברות  של  הכלכלי  האינטרס 
המקרקעין  שמאות  בתחום  המכרעת  השמאות 
הוקם במסגרת היטלי ההשבחה )תיקון 84( והוא 

זוכה להצלחה. 

בתי  הכרעות  החיים,  מתחומי  תחום  בכל  בענף 7 תקדימים.  יוצרות  כלל  בדרך  משפט 
הביטוח לא. הנוהג הוא שעל אותה סוגיה מתדיינים 
פעם אחר פעם מחדש. על פסיקות חשובות להוות 
אחת  לפרסמן  הפיקוח  על  מחייבים.  תקדימים 
לתקופה כסקירה לענף הביטוח, ולהנחות הנחיות 
בעניינן של פסיקות חשובות ועקרוניות, ולציין שהן 

מהוות מעתה קווים מנחים.

המבטחים  ידי  על  הנחשפות  ביטוח  הונאות  חייבות בדיווח לשלטונות החוק. איש אינו יודע 8
להגיש  הביטוח  חברות  את  לחייב  יש  היקפן.  מה 
כי  שנמצא  מי  כל  כנגד  ישראל  במשטרת  תלונה 
את  להונות,  ניסה  או  והונה,  כזב  תביעת  הגיש 
חברת  של  הכלכלי  חוסנה  יובטח  כך  המבטח. 
הביטוח ותושג הרתעה מפני תביעות כזב והונאות 

ביטוח. 

דיסיפלינריים.  מולטי  הם  הביטוח  מקצועות  בהיותם כאלה, יש להכין קודקס מיוחד לענף 9
ולעוסקים בו, זאת במקביל לכללי אתיקה מקצועית 
יועצי  הביטוח,  סוכני  בכללם  בתחום,  לעוסקים 
על  הסמוכים  ושאר  החוקרים  השמאים,  הביטוח, 
שולחן המבטחים. יושרה ומקצועיות חייבים להיות 
כללים  מחייבים  והם  במלאכה  העוסקים  בבסיס 

ברורים.

כלכלה איתנה מחייבת חברות ביטוח יציבות  איתנות 10 ביטוח  חברות  וחזקות.  איתנות 
מגבות את הפעילות הכלכלית והפיננסית. ביטוח 
הוא שמן גלגלי הכלכלה. טענות רבות נשמעות על 
עודף רגולציה אשר מכבידה על הענף. ואני סבור 
קיימת  הרגולציה,  שמנהיגה  השינויים  שאלמלא 

סכנה ליציבות הענף.

חיים אטקין, שמאי רכוש ומקרקעין מוסמך

ל בר דעת יודע שייעוץ עולה כסף והיעדרו כ
עולה כסף רב עוד יותר. תתפלאו, אנשים 
הרבה.  אפילו  ייעוץ,  עבור  לשלם  מוכנים 
לאמץ  יכולים  הביטוח  סוכני  שווה.  הוא  כי  למה? 

אסטרטגיה זו ולצקת לתוכה תוכן מעשי ורציני.
בכלל  הביטוח  סוכן  עם  המבוטח  של  המפגש 
ותשלום  ועם חברת הביטוח מתקיים בעת המכירה 
הפרמיה, ובעת התביעה, באם התרחש מקרה ביטוח. 
האמון של המבוטח בסוכן שלו הוא בלתי מסויג. זהו 
זאת,  עם  יחד  לו.  זוכים  שמעטים  רגיל,  בלתי  הישג 

ללקוח יש ציפיות מהסוכן, בכל אחד מהשלבים.

הסיוט של כל סוכן
בעת המכירה, מצופה מהסוכן להעניק למבוטח 
ביותר  והמלא  הזול  הטוב,  הביטוחי  הכיסוי  את 
הסיכונים  של  מעמיק  ניתוח  לאחר  בשוק  הקיים 
קרות  בעת  הלקוח.  בפני  והצגתם  העלויות,  מול 
למבוטח  להעניק  מהסוכן  מצופה  ביטוח  מקרה 
עזרה וסיוע בקבלת מלוא התמורה. זה הסיוט של 
את  לו  אין  בעניין,  שליטה  לו  אין  ביטוח.  סוכן  כל 
חברות  מומחי  עם  להתמודד  המקצועיים  הכלים 
נעים  לא  וגם,  שלהן  התביעות  ומחלקות  הביטוח 
תיק  ברווחיותם.  נמדדים  ביטוח  סוכני  להודות, 

תביעות הורס את רווחיות תיק הסוכן.
למעשה, איש אינו משלם לסוכן בעבור הטיפול. 
סוכני ביטוח אינם מבקשים תשלום מהלקוח עבור 
הטיפול בתביעה, בידיעה כי הוא לא ישלם על כך. 
כמו כן, קיים ניגוד עניינים מובנה בקשר עם חברת 
הביטוח  מסוכני  לחלק  מאפשר  שאינו  הביטוח, 
לסייע למבוטח לקבל את מלוא התמורה, זאת על 

מנת למנוע שתיק התביעות יתנפח.

הסכנה: היעלמות הסוכנים
פרדיגמה  מיצוב,  דרושים  הביטוח  למקצועות 
אי  את  איינשטיין  הגדיר  כיצד  חדשים.  ואג'נדה 
השפיות? לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות 

לתוצאות שונות. 
החיים  תחומי  בכל  הביטוח  סוכני  של  הידע 
הוא  ועוד(  מיסוי  שמאות,  רכב,  רפואה,  )משפט, 

חסר תקדים וקשריהם האישיים מרובים.
דברים אמיצים הטיח יעקב קיהל בכנס אלמנטר 

על  הצביע  קיהל   .2011 באפריל  עדיף  שערכה 
התביעות  לחוזר  באשר  המומנטום  פספוס 
ושתיקת הסוכנים, ובאשר לעתידם העגום, כשהוא 
שנים  חמש  עד  של  בטווח  היעלמם  את  צופה 

מהיום, אם לא יקומו ויעשו מעשה.

תכל'ס, מה עושים?
תיק  בין  הקשר  את  לנתק  הרגולציה  על  הביטוח. 1 בחברת  הסוכן  למעמד  התביעות 
אומדן רווחיות הסוכן פוגע בלקוח. הסוכנים אינם 
ותנאים  המיגון  תנאי  את  הפרמיה,  את  קובעים 
הסוכן  רווחיות  החיתום.  תנאי  בכללם  נוספים, 

מעקרת מתוכן את יכולת הסוכן לסייע למבוטח.

מקצועיים  כלים  למבוטח  להעניק  יש  להתמודדות עם תביעות. על הסוכנים לדאוג 2
לסיוע  יועץ,  טרחת  לשכר  בפוליסה  להרחבות 
להכנת  חשבון  רואי  שכר  )דוגמת  תביעה  בהכנת 
תביעה בביטוח אובדן רווחים(, או כזו המצויה בכל 
גדול".  "מבוטח  עבור  ביטוח  יועץ  שעורך  פוליסה 
מטיפול  הסוכן  את  תשחרר  ההרחבה  מכירת 

בתביעות ללא תמורה.

לכיסוי  ריידר  למכור  מומלץ  הביטוח  לסוכני  נוסף והרחבה זו. הלקוח, שרכש ריידר )כתב 3
למומחים  הפנייה  או  כספי  סכום  הכולל  כיסוי 
נזקיו בתמורה  שיסייעו למבוטח לגבש את אומדן 
יכולת  לו  שיש  יידע  עצמית(,  השתתפות  לדמי 
אחרת,  אירוע.  בעת  ותמיכה  עזרה  מקצועית, 

הפוליסה עקרה.

אסטרטגי  צוות  הקמת  אפקטיבי:  פיקוח  ועיבוי מאסיבי של מערך 4 טווח באוצר  ארוך 
ומקצועי  אפקטיבי  לטיפול  הקיים  האדם  כוח 
תקופת  נדרשת  האוצר  לעובדי  הציבור.  בתלונות 
צינון משמעותית, לא אחת עובדי אגף הפיקוח על 
הביטוח משתלבים בגופים עליהם פיקחו. יש בכך 

טעם לפגם.

במצב  הרכוש.  שמאות  למקצוע  רגולציה  הנוכחי כספי מבוטחים ו/או כספי משקיעים 5

משרתם של שני אדונים


