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ניסים בן אדיבה

חדשות הביטוח והפיננסים | גיליון דצמבר 2016

מבוטח יקר, 
והחורף  המס  שנת  סוף 
כל  מצריכים  המתקרב 
אחד ואחד מאיתנו להיערך 
בהתאם. בגיליון זה, נתמקד 
חשובים  נושאים  בכמה 
שכדאי לבדוק בתשומת לב 
לסגור  שנוכל  כך  מיוחדת, 
את השנה האזרחית באופן 
מיטיבי וליהנות מחורף חם 

ובטוח. 
מה בגיליון החדש?

כיסוי  הינו  הצפות  ביטוח 
להוסיף  ניתן  אותו  ייעודי 
המבנה.  ביטוח  לפוליסת 
עבור  הפרמיה  תוספת 
להתברר  יכולה  זה  כיסוי 
ביותר  הטובה  כהחלטה 
החורף  לקראת  שעשיתם 

הקרוב.
מאותת  שמתקרב  החורף 
ביטוח  את  גם  לבדוק  לכם 
כדאי  מה  שלכם.  הרכב 
אסור  מה  ועל  לבדוק? 

להתפשר?
להתגונן  תוכלו  כיצד 
במקרה  ביטוחית  מבחינה 
כל  אדמה?  רעידת  של 
לכם  שיעזרו  התשובות 
גם  יציבים  להישאר 

כשהאדמה רועדת.
כאן.  כבר  המס  שנת  סוף 
פיגור  על  מכתב  קיבלת 
הפנסיה?  בהפקדות 
לסוכן  פנה  לדאוג,  במקום 

הביטוח שלך שיבדוק.
עומד  הסוכנות  צוות 
וישמח  תמיד  כמו  לרשותך 
לכל  באדיבות  להשיב 

שאלה ופניה.
בידידות 

חלון  על  מתדפקות  כבר  הראשונות  הטיפות 
מתחילים  השמשית  בישראל  ואנחנו  הרכב, 
להיערך, ולא בכדי. הסכנות הטמונות בנהיגת 
בכך,  מורגלת  שאינה  במדינה  במיוחד  חורף, 
יכולות להיות הרסניות. לכן, מדי שנה מומלץ 
לבדוק את הרכב, בדיקה שתבטיח כי תעברו 

את החורף בשלום. 
היא  פחות,  לא  וחשובה  נוספת,  הערכות 
שמגיע  לפני  סכנה.  לכל  ביטוחית  הערכות 
פוליסת  את  בעיון  לקרוא  מומלץ  החורף, 
ולבדוק  שלכם  הרכב  של  הקיימת  הביטוח 
פוליסה  כיוון.  מכל  אתכם  מכסה  אכן  שהיא 
מקיפה תכלול בבסיסה ביטוח לכל מצב של 

תאונה במקרה של החלקה )שלכם או של נהג 
אחר( או סטייה של הרכב, במיוחד בתקופת 
מוצפים  אז  הראשונים,  הגשמים  שלאחר 
השמנים על הכביש וסכנת ההחלקה בשיאה. 
טבע  נזקי  נגד  כיסוי  הוא  נוסף  חשוב  כיסוי 
ושיטפונות, המבטיח כי תקבלו פיצוי במידה 
גם  מומלץ  לשיטפון.  רכבכם  עם  ונקלעתם 
נפגע  רכבכם  בו  למצב  כיסוי  קיים  כי  לוודא 
שלטים  או  מעמודים  חונה,  שהוא  בעת  גם 

שניתקים ממקומם בעקבות סערה. 
לסיכום, לקראת החורף, מומלץ לבדוק בחום 

את פוליסת הרכב שלכם. 
שיהיה לכם חורף חם, נעים ובטוח.

הפנסיוני,  החיסכון  בשוק  הרבות  הרפורמות  את  לייעל  מנת  על 
הפנסיונית,  המסלקה  בשם  ומתקדם  חדש  ממשק  האוצר  יצר 
על  שוטף  דיגיטלי  דיווח  להעביר  נדרשים  המעסיקים  באמצעותה 

ההפקדות הפנסיוניות של עובדיהם.
גם  מינואר  והחל  הגדולים,  ובארגונים  בחברות  התחילה  הרפורמה 
מעסיקים מעל חמישה עובדים יידרשו לדווח על הפקדות לפנסיה 

באמצעות המסלקה הפנסיונית.
מירבי  לדיוק  ולהגיע  חדש  סדר  לעשות  נועדה  הרפורמה  למעשה, 
בנתוני הפנסיה של החוסכים, ויצרה אתגר לא קטן עבור המעסיקים. 
הזמנים  בלוח  ולעמוד  הדרושות  ההתאמות  את  לבצע  צריכים  אלו 
ל-10  עד  להתבצע  חייב  )הדיווח  פיגורים  להימנע  כדי  הצפוף, 
לחודש למי שמשכורתו משולמת ב-1 לחודש ועד ה-15 לחודש למי 

שמשכורתו משולמת ב-10 לחודש(. 

בדיקת ההפקדות
נוצרו  כאן  גם  התאמות,  המצריך  חדש  שינוי  או  רפורמה  בכל  כמו 

הרפורמה,  להחלת  הראשונים  בחודשים  ותוקנו.  שטופלו  תקלות, 
נבע  שכנראה  מה  פיגורים,  בגין  מהחוסכים  לחלק  מכתבים  נשלחו 
בחשבון  שנשארו  או  החוסכים  לחשבונות  הגיעו  שלא  מהפקדות 
הוא  לעשות  שצריך  כל  לבהלה.  להיכנס  צורך  שאין  כמובן  מעבר. 

לוודא שהכסף הופקד בחשבון. 

חשוב מאוד: 
קיבלת מכתב המצביע על פיגור מצד הגוף הפנסיוני שלך? אל דאגה! 
אני מזמין אותך לפנות אלי בהקדם, על מנת שאוודא שכספי הפנסיה 

שלך אכן הופקדו בחשבונך. 
חשוב לדעת שלעיתים המכתבים נשלחים בטעות )למרות שהכסף 
כבר הופקד(, ולעיתים הם משקפים מצב בו הכסף ככל הנראה לא 

הגיע לחשבונך ועדיין מצוי בחשבון המסלקה. 
אני כאן בשבילך, אז במקום לדאוג...פנה אלי ואבדוק

החורף כבר כאן וזה הזמן לבדוק את הרכב שלכם. אבל החורף מאותת לכם  גם 
לבדוק את ביטוח הרכב שלכם. מה כדאי לבדוק? ועל מה אסור להתפשר?

במקום לדאוג, פנה לסוכן 
הביטוח שלך שיבדוק

עצרו! מה חשוב לבדוק בביטוח הרכב 
שלכם לקראת החורף?

קיבלת מכתב על פיגור 
בהפקדות הפנסיה?

הכיסוי שישאיר אתכם יבשים ורגועים 
לקראת ימי הסערה והצפות הגשמים

יוון  באיטליה,  האחרונות  האדמה  רעידות 
וטורקיה מדליקות נורות אזהרה גם אצלנו בארץ. 
באזור  נמצאת  ישראל  כי  העובדה  לאור  ודאי 
אפריקאי.  הסורי-  השבר  קו  על  סיסמי  סיכון 
נגד  ביטוח  שרכישת  לכך  מביאות  אלו  עובדות 
בישראל.  המציאות  כורח  הינו  אדמה  רעידות 
רק  לרוב  מכסה  הביטוח  כי  לב  לשים  יש  אולם, 
את החלק של עלות הבנייה, ולא מגלם בתוכו את 

שווי הדירה ועלות הקרקע. 
התוצאה- במקרה של רעידת אדמה בעלי דירות 
גבוהה  עצמית  השתתפות  לשלם  יצטרכו  רבים 
תוכלו  כיצד  נמוך.  כספי  החזר  ויקבלו  מאוד 
מבחינה  יציבים  שתישארו  לעצמכם  להבטיח 

ביטוחית?
להוסיף  יש   – הדירה  לביטוח  משלים  1.  כיסוי 
קטסטרופה  שבעת  כך  הקרקע,  לערך  ביטוח 

ישיב למבוטח את שווי הדירה במלואו.
ועד  מול  לוודא  כדאי   – לבניין  משותף  2.  ביטוח 
מבוטח  מתגוררים  אתם  בו  שהבניין  הבית 
הביטוח  אדמה  רעידת  של  ובמקרה  במלואו, 

יכסה את עלות בנייתו מחדש. 
להיגרם  שעלול  הרב  הנזק   – לעסקים  3.  ביטוח 
כגדולים.  קטנים  בעסקים  אנושות  לפגוע  יכול 
אחראים  להיות  צריכים  עסקים  בעלי  לכן, 
את  כולל  לעסק  הביטוחי  הכיסוי  אם  ולבדוק 

רכיב רעידות האדמה.

כיצד תוכלו להתגונן מבחינה ביטוחית במקרה 
של רעידת אדמה ומה חשוב לבדוק בביטוח 
שלכם? כל התשובות שיעזרו לכם להישאר 

יציבים גם כשהאדמה רועדת

 - יקרה"  לא  זה  "לי  האמרה  את  מכירים  כולנו 
סוערים,  ימים  ועמו  מגיע  החורף  קורה.  שזה  עד 
ולנזק  הארץ  רחבי  בכל  בתים  להצפות  הגורמים 

משמעותי לרכוש ולמבנים.

ולהקדים  סגריר  ליום  ערוכים  להיות  מנת  על 
תרופה למכה, מומלץ לרכוש ביטוח דירה מבעוד 

מועד, המכסה הצפות מגשם. 

מה עוד חשוב לבדוק בפוליסת דירה?
היקף הכיסוי – כיסוי בגין הצפות ורעידות אדמה 
יכול להשתנות מפוליסה לפוליסה, בהתאם לשווי 
מבטיח  הכיסוי  היקף  כי  ודאו  ותכולתו.  המבנה 

פיצוי אפקטיבי בשעת צרה.
השתתפות עצמית – שיעור ההשתתפות העצמית 
יכול להשתנות משמעותית בין פוליסה לפוליסה. 
האפשר,  ככל  נמוכה  עצמית  השתתפות  המטרה: 

ביחס לעלות הפוליסה.

גם  לגלוש  יכולה  בדירתכם  הצפה   – ג'  צד  ביטוח 
כיסוי  גם  לכלול  חשוב  ולכן  השכנים,  בית  אל 
זה חשוב בעיקר  ג'. מרכיב  נזקים לצד  ראוי עבור 
ההצפה  שסיכון  במבנים  ופחות  ישנים,  במבנים 

בהם נובע מהצפת מי גשמים.
מנגנון פיצוי – בזמן הצפה או רעידת אדמה, חשוב 
ומידית,  אפקטיבית  בצורה  יפעל  הפיצוי  שמנגנון 
את  בדקו  זה.  רגיש  בזמן  אתכם  לטרטר  מבלי 
הדברים מראש וקבלו את כל המידע הנדרש לכם.

הצפות  נזקי  מכסה  אינו  דירה  ביטוח   - לידיעתך 
דליפה  או  ביוב  הצפת  בצנרת,  מפיצוץ  הנגרמות 
טבע  נזקי  מכסה  לא  וגם  האינסטלציה  ממערכת 
בבית עסק. במקרים אלו, יש לרכוש פוליסה נפרדת. 

המבנה  על  להגן  ולמשפחתך  לך  לסייע  נשמח 
והרכוש שלכם ולעבור את החורף רגועים, יבשים 

ובטוחים.

רעידת אדמה? כך תוכלו להישאר 
יציבים מבחינה ביטוחית!

משולחנו של סוכן הביטוח שלך
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מבוטח יקר, 
והחורף  המס  שנת  סוף 
כל  מצריכים  המתקרב 
אחד ואחד מאיתנו להיערך 
בהתאם. בגיליון זה, נתמקד 
חשובים  נושאים  בכמה 
שכדאי לבדוק בתשומת לב 
לסגור  שנוכל  כך  מיוחדת, 
את השנה האזרחית באופן 
מיטיבי וליהנות מחורף חם 

ובטוח. 
מה בגיליון החדש?

כיסוי  הינו  הצפות  ביטוח 
להוסיף  ניתן  אותו  ייעודי 
המבנה.  ביטוח  לפוליסת 
עבור  הפרמיה  תוספת 
להתברר  יכולה  זה  כיסוי 
ביותר  הטובה  כהחלטה 
החורף  לקראת  שעשיתם 

הקרוב.
מאותת  שמתקרב  החורף 
ביטוח  את  גם  לבדוק  לכם 
כדאי  מה  שלכם.  הרכב 
אסור  מה  ועל  לבדוק? 

להתפשר?
להתגונן  תוכלו  כיצד 
במקרה  ביטוחית  מבחינה 
כל  אדמה?  רעידת  של 
לכם  שיעזרו  התשובות 
גם  יציבים  להישאר 

כשהאדמה רועדת.
כאן.  כבר  המס  שנת  סוף 
פיגור  על  מכתב  קיבלת 
הפנסיה?  בהפקדות 
לסוכן  פנה  לדאוג,  במקום 

הביטוח שלך שיבדוק.
עומד  הסוכנות  צוות 
וישמח  תמיד  כמו  לרשותך 
לכל  באדיבות  להשיב 

שאלה ופניה.
בידידות 

חלון  על  מתדפקות  כבר  הראשונות  הטיפות 
מתחילים  השמשית  בישראל  ואנחנו  הרכב, 
להיערך, ולא בכדי. הסכנות הטמונות בנהיגת 
בכך,  מורגלת  שאינה  במדינה  במיוחד  חורף, 
יכולות להיות הרסניות. לכן, מדי שנה מומלץ 
לבדוק את הרכב, בדיקה שתבטיח כי תעברו 

את החורף בשלום. 
היא  פחות,  לא  וחשובה  נוספת,  הערכות 
שמגיע  לפני  סכנה.  לכל  ביטוחית  הערכות 
פוליסת  את  בעיון  לקרוא  מומלץ  החורף, 
ולבדוק  שלכם  הרכב  של  הקיימת  הביטוח 
פוליסה  כיוון.  מכל  אתכם  מכסה  אכן  שהיא 
מקיפה תכלול בבסיסה ביטוח לכל מצב של 

תאונה במקרה של החלקה )שלכם או של נהג 
אחר( או סטייה של הרכב, במיוחד בתקופת 
מוצפים  אז  הראשונים,  הגשמים  שלאחר 
השמנים על הכביש וסכנת ההחלקה בשיאה. 
טבע  נזקי  נגד  כיסוי  הוא  נוסף  חשוב  כיסוי 
ושיטפונות, המבטיח כי תקבלו פיצוי במידה 
גם  מומלץ  לשיטפון.  רכבכם  עם  ונקלעתם 
נפגע  רכבכם  בו  למצב  כיסוי  קיים  כי  לוודא 
שלטים  או  מעמודים  חונה,  שהוא  בעת  גם 

שניתקים ממקומם בעקבות סערה. 
לסיכום, לקראת החורף, מומלץ לבדוק בחום 

את פוליסת הרכב שלכם. 
שיהיה לכם חורף חם, נעים ובטוח.

הפנסיוני,  החיסכון  בשוק  הרבות  הרפורמות  את  לייעל  מנת  על 
הפנסיונית,  המסלקה  בשם  ומתקדם  חדש  ממשק  האוצר  יצר 
על  שוטף  דיגיטלי  דיווח  להעביר  נדרשים  המעסיקים  באמצעותה 

ההפקדות הפנסיוניות של עובדיהם.
גם  מינואר  והחל  הגדולים,  ובארגונים  בחברות  התחילה  הרפורמה 
מעסיקים מעל חמישה עובדים יידרשו לדווח על הפקדות לפנסיה 

באמצעות המסלקה הפנסיונית.
מירבי  לדיוק  ולהגיע  חדש  סדר  לעשות  נועדה  הרפורמה  למעשה, 
בנתוני הפנסיה של החוסכים, ויצרה אתגר לא קטן עבור המעסיקים. 
הזמנים  בלוח  ולעמוד  הדרושות  ההתאמות  את  לבצע  צריכים  אלו 
ל-10  עד  להתבצע  חייב  )הדיווח  פיגורים  להימנע  כדי  הצפוף, 
לחודש למי שמשכורתו משולמת ב-1 לחודש ועד ה-15 לחודש למי 

שמשכורתו משולמת ב-10 לחודש(. 

בדיקת ההפקדות
נוצרו  כאן  גם  התאמות,  המצריך  חדש  שינוי  או  רפורמה  בכל  כמו 

הרפורמה,  להחלת  הראשונים  בחודשים  ותוקנו.  שטופלו  תקלות, 
נבע  שכנראה  מה  פיגורים,  בגין  מהחוסכים  לחלק  מכתבים  נשלחו 
בחשבון  שנשארו  או  החוסכים  לחשבונות  הגיעו  שלא  מהפקדות 
הוא  לעשות  שצריך  כל  לבהלה.  להיכנס  צורך  שאין  כמובן  מעבר. 

לוודא שהכסף הופקד בחשבון. 

חשוב מאוד: 
קיבלת מכתב המצביע על פיגור מצד הגוף הפנסיוני שלך? אל דאגה! 
אני מזמין אותך לפנות אלי בהקדם, על מנת שאוודא שכספי הפנסיה 

שלך אכן הופקדו בחשבונך. 
חשוב לדעת שלעיתים המכתבים נשלחים בטעות )למרות שהכסף 
כבר הופקד(, ולעיתים הם משקפים מצב בו הכסף ככל הנראה לא 

הגיע לחשבונך ועדיין מצוי בחשבון המסלקה. 
אני כאן בשבילך, אז במקום לדאוג...פנה אלי ואבדוק

החורף כבר כאן וזה הזמן לבדוק את הרכב שלכם. אבל החורף מאותת לכם  גם 
לבדוק את ביטוח הרכב שלכם. מה כדאי לבדוק? ועל מה אסור להתפשר?

במקום לדאוג, פנה לסוכן 
הביטוח שלך שיבדוק

עצרו! מה חשוב לבדוק בביטוח הרכב 
שלכם לקראת החורף?

קיבלת מכתב על פיגור 
בהפקדות הפנסיה?

הכיסוי שישאיר אתכם יבשים ורגועים 
לקראת ימי הסערה והצפות הגשמים

יוון  באיטליה,  האחרונות  האדמה  רעידות 
וטורקיה מדליקות נורות אזהרה גם אצלנו בארץ. 
באזור  נמצאת  ישראל  כי  העובדה  לאור  ודאי 
אפריקאי.  הסורי-  השבר  קו  על  סיסמי  סיכון 
נגד  ביטוח  שרכישת  לכך  מביאות  אלו  עובדות 
בישראל.  המציאות  כורח  הינו  אדמה  רעידות 
רק  לרוב  מכסה  הביטוח  כי  לב  לשים  יש  אולם, 
את החלק של עלות הבנייה, ולא מגלם בתוכו את 

שווי הדירה ועלות הקרקע. 
התוצאה- במקרה של רעידת אדמה בעלי דירות 
גבוהה  עצמית  השתתפות  לשלם  יצטרכו  רבים 
תוכלו  כיצד  נמוך.  כספי  החזר  ויקבלו  מאוד 
מבחינה  יציבים  שתישארו  לעצמכם  להבטיח 

ביטוחית?
להוסיף  יש   – הדירה  לביטוח  משלים  1.  כיסוי 
קטסטרופה  שבעת  כך  הקרקע,  לערך  ביטוח 

ישיב למבוטח את שווי הדירה במלואו.
ועד  מול  לוודא  כדאי   – לבניין  משותף  2.  ביטוח 
מבוטח  מתגוררים  אתם  בו  שהבניין  הבית 
הביטוח  אדמה  רעידת  של  ובמקרה  במלואו, 

יכסה את עלות בנייתו מחדש. 
להיגרם  שעלול  הרב  הנזק   – לעסקים  3.  ביטוח 
כגדולים.  קטנים  בעסקים  אנושות  לפגוע  יכול 
אחראים  להיות  צריכים  עסקים  בעלי  לכן, 
את  כולל  לעסק  הביטוחי  הכיסוי  אם  ולבדוק 

רכיב רעידות האדמה.

כיצד תוכלו להתגונן מבחינה ביטוחית במקרה 
של רעידת אדמה ומה חשוב לבדוק בביטוח 
שלכם? כל התשובות שיעזרו לכם להישאר 

יציבים גם כשהאדמה רועדת

 - יקרה"  לא  זה  "לי  האמרה  את  מכירים  כולנו 
סוערים,  ימים  ועמו  מגיע  החורף  קורה.  שזה  עד 
ולנזק  הארץ  רחבי  בכל  בתים  להצפות  הגורמים 

משמעותי לרכוש ולמבנים.

ולהקדים  סגריר  ליום  ערוכים  להיות  מנת  על 
תרופה למכה, מומלץ לרכוש ביטוח דירה מבעוד 

מועד, המכסה הצפות מגשם. 

מה עוד חשוב לבדוק בפוליסת דירה?
היקף הכיסוי – כיסוי בגין הצפות ורעידות אדמה 
יכול להשתנות מפוליסה לפוליסה, בהתאם לשווי 
מבטיח  הכיסוי  היקף  כי  ודאו  ותכולתו.  המבנה 

פיצוי אפקטיבי בשעת צרה.
השתתפות עצמית – שיעור ההשתתפות העצמית 
יכול להשתנות משמעותית בין פוליסה לפוליסה. 
האפשר,  ככל  נמוכה  עצמית  השתתפות  המטרה: 

ביחס לעלות הפוליסה.

גם  לגלוש  יכולה  בדירתכם  הצפה   – ג'  צד  ביטוח 
כיסוי  גם  לכלול  חשוב  ולכן  השכנים,  בית  אל 
זה חשוב בעיקר  ג'. מרכיב  נזקים לצד  ראוי עבור 
ההצפה  שסיכון  במבנים  ופחות  ישנים,  במבנים 

בהם נובע מהצפת מי גשמים.
מנגנון פיצוי – בזמן הצפה או רעידת אדמה, חשוב 
ומידית,  אפקטיבית  בצורה  יפעל  הפיצוי  שמנגנון 
את  בדקו  זה.  רגיש  בזמן  אתכם  לטרטר  מבלי 
הדברים מראש וקבלו את כל המידע הנדרש לכם.

הצפות  נזקי  מכסה  אינו  דירה  ביטוח   - לידיעתך 
דליפה  או  ביוב  הצפת  בצנרת,  מפיצוץ  הנגרמות 
טבע  נזקי  מכסה  לא  וגם  האינסטלציה  ממערכת 
בבית עסק. במקרים אלו, יש לרכוש פוליסה נפרדת. 

המבנה  על  להגן  ולמשפחתך  לך  לסייע  נשמח 
והרכוש שלכם ולעבור את החורף רגועים, יבשים 

ובטוחים.

רעידת אדמה? כך תוכלו להישאר 
יציבים מבחינה ביטוחית!

משולחנו של סוכן הביטוח שלך


