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תהיה שנת תשע”ה 
שנת שלום וביטחון

גבי בריל 

לקוח/ה נכבד/ה  

שלך ולרשותך 
גבי בריל 

וצוות המשרד

בפתח  תשע"ה  שנת 
וזאת ההזדמנות לברך 
מבוטחינו  לכל  ולאחל 
שנת  טובה,  שנה 
שגשוג כלכלי והחשוב 
ימים  אריכות  מכל 

בבריאות טובה.
נושא  כל  את  שיפרנו  שמסתיימת  השנה  במרוצת 
את  וליעל  לשפר  מנת  על  והכול  במשרד  המחשוב 

השירות.
לעשות  ימשיך  והמקצועי  המסור  המשרד  צוות 
ולשרת אתכם  כבעבר כל מאמץ על מנת להמשיך 

גם בעתיד.
דגש מיוחד יושם על טיפול מהיר בכל סוגי התביעות.

לשירותכם  עומד  המשרד  צוות  כי  להדגיש  חשוב 
למתן כל מידע ובקשתי אליכם מבוטחים יקרים לא 
נושא  בכל  מייל  לשלוח  ו/או  טלפון  ולהרים  להסס 

וכמובטח ייעשה כל מאמץ להשיב בהקדם.
ריכוז כל הביטוחים "תחת קורת גג אחת" והקשר 

האישי הוא דבר חשוב לשקט נפשי ולביטחון.
ברצוני להדגיש בסיפוק ובגאווה כי למרות התחרות 
גדל  לקוחותינו  מספר  הביטוח  בענף  הרבה 

משמעותית במרוצת השנה.
כאשר  סיבות  שתי  הזו  להצלחה  כי  ספק  לי  אין 
מבוטחינו  של  המלצתם  היא  והעיקרית  הראשונה 
פחות  לא  שניה  וסיבה  חדשים  לקוחות  והפניית 
של  והאדיב  המקצועי  היעיל  השירות  היא  חשובה 

עובדי המשרד.

שינויים שחלו בשנה החולפת 
בביטוח פנסיוני וכללי 

ביטוח פנסיוני - בשנה שעברה 
שחלו  רבים  לשינויים  עדים  היינו 
זו  בסקירה  הפנסיוני.  בביטוח 
הבולטים  השינויים  את  אציג 

שחלו. 
להיפגש  שאשמח  ציינתי  בעבר 
ממבוטחינו   ואחד  אחת  כל  עם 
על מנת לבדוק את תיק הביטוח 
הצרכים  על  העונים  ביטוחיים  פתרונות  ולספק  שברשותם 

הריאליים.  

פנסיית חובה
בשנת 2014 הועלו אחוזי ההפרשות לביטוח עובדים בפנסיית 
פיצויים +5.5%  )6% תגמולי מעסיק +6%   17.5% - ל  חובה 
תגמולי עובד(, יש לציין שחלה חובה על כל מעסיק להפריש 
בגין עובדיו את ההפרשות לפנסיה. הדבר נכון גם לגבי עוזרות 

בית !!  
לפיכך, אנו ממליצים בחום לרכוש כבר עכשיו פוליסות 

בריאות ובכך למנוע את רוע הגזירה. 
לדוגמא עלות פרמיה לילדים  - 30 ₪  

משיכת כספים מקופת גמל הונית עד– 7000 ש"ח   
עמיתים שיש להם קופות גמל הוניות עד לסכום של 7000 ₪ 

רשאים למשוך את הכספים ללא חבות מס של 35%. 
שלא  גמל  בקופות  ורק  אך  מדובר  ספק  להסיר  מנת  על 
ולא הועברו מהן כספים  הופקדו בהן כספים מ – 1.1.2012 

מ– 1.1.2013. 
את בקשות המשיכה ניתן להגיש עד לתאריך 31.3.2015. 

וקרנות  מנהלים  ביטוחי  פנסיה,  קרנות  על  חלה  לא  ההוראה 
השתלמות.  

מידע על פוליסות פנסיוניות 
הקיימות  הפנסיוניות  הפוליסות  כל  על  מידע  לקבל  ניתן 
שהחלה  הפנסיונית  המסלקה  באמצעות  הביטוח  בחברות 

לפעול החל מחודש יולי 2014.  
התשלום עבור המידע בגובה 40 ₪ משולם ישירות למסלקה.

פוליסות סיעוד קולקטיביות נאסרו לשיווק  
סיום ההתקשרות  עם  אישיות  לפוליסות  יהפכו  אלו  פוליסות 
עלות  מכך  שכתוצאה  יצוין,  הביטוח  חברת  מול  החברה  של 

הפרמיה תגדל באופן משמעותי. 
מנת  על  לילדים  גם  סיעוד  פוליסות  לרכוש  בחום  מומלץ 

לשמר פרמיה קבועה בעלות נמוכה. 
פוליסות אלו מבטיחות ערכי סילוק  )צבירת זכויות במקרה של 

הפסקת התשלומים לפוליסה בעתיד(. 

פוליסות בריאות – מומלץ לרכוש כבר עכשיו – 
לפני יישום המלצות "וועדת גרמן".

שווקו   2014 שנת  מתחילת  החל  שנמכרו  הבריאות  פוליסות 
ללא אפשרות לקבל החזר כספי מחברת הביטוח אם המבוטח 

בחר לעבור את הניתוח באמצעות קופת חולים. 
ב"וועדת   – בכנסת  דנים  אלה  שבימים  להדגיש  המקום  כאן 
בריאות הכוללות  פוליסות  שיווק  על  לאסור  גרמן" באפשרות 

רשימה מורחבת של מנתחים. 
גרמן" הוא שיווק  "וועדת  הרעיון העומד בבסיס ההצעות של 
פוליסת ניתוחים אחידה בין חברות הביטוח וקופות החולים, 
הכוללת רשימה מצומצמת של מנתחים בהשתתפות עצמית 

גבוהה.  

פוליסות חיסכון לילדים ולמבוגרים
כדאיות  ולמבוגרים.  לילדים  חיסכון  פוליסות  גם  לרכוש  ניתן 
נובעת מחוסר הכדאיות בהפקדות כספים בבנקים  הפוליסות 
הן בגלל התשואות הנמוכות והן בגלל תשלומי מס רווח הון בגין 
מכירה וקנייה של המניות או אגרות החוב בתיק, המתבצעים 
במהלך החיסכון בבנקים. בנוסף ניתן לקנות שחרור מתשלום 

פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה. 

ביטוחי משכנתאות 
התקשרנו  עם מיטב חברות הביטוח על מנת שנוכל  להעניק 
ביטוח חיים + מבנה למשכנתא במחירים מוזלים יחסית לשוק.

ביטוח כללי  
בנושא האופניים החשמליים,  שמספרם  אנו עדים  להחרפה 

גדל בקצב מדהים. 
יש לציין, שלא ניתן לבטח אופניים או קורקינט חשמלי מאחר 
שהם לא מוגדרים כרכב מנועי. דבר זה יוצר סיכון עצום  לפגיעה 

בצד ג'. 
אפילו  או  לילדים  שקונים  לפני  בחשבון  זאת  לקחת  חייבים 
פוליסת תאונות  לרכוש  מומלץ  זה.  מסוג  אופניים  למבוגרים 

אישיות. 

כיסוי ניזקי מים 
אני שב ומציג בפניכם את האפשרות לרכוש במסגרת ביטוח 

הדירה, כיסוי נזקי מים ע"י שרברב פרטי.
זאת עקב תלונות חוזרות ונישנות על שירות גרוע הניתן על 
ידי החברות שחר - אמינות ופמי –פרימיום. יצויין, שעלות 
הפרמיה וההשתתפות העצמית בגין תביעה גבוהות יותר. 

יחד עם זאת מומלץ ביותר לרכוש כיסוי זה.  

ביטוח נסיעות לחו"ל
מומלץ לרכוש באמצעות משרדנו כיסוי חשוב זה,  על מנת 

שבעת הצורך תקבלו שירות איכותי.

  שאלות ותשובות בביטוח חיים

שאלה - איזה סכום של ביטוח חיים אני צריך ?   
תשובה - התשובה משתנה מאדם לאדם בהתאם להכנסתו 
חיים  החודשית. מטרת הביטוח היא לשמור על אותה רמת 

בתא המשפחתי, לאחר קרות מקרה הביטוח.
פוליסה  לרכוש  צריך  לאומי מדוע  ביטוח  קיים  - אם  שאלה 

לביטוח חיים ? 
תשובה - ביטוח לאומי משלם לכולם לפי מפתח שנקבע על 
ידו. הסכומים הם נמוכים יחסית . קיצבת הביטוח הלאומי אינה 
לפנסיה.  היציאה  שלפני  החיים  רמת  על  שמירה  מאפשרת 
הקיצבה אינה מתייחסת להכנסתו של המבוטח. אי לכך על 
לרכוש  יש  המשפחה,  של  החיים  ברמת  לפגוע  שלא   מנת 

ביטוח חיים בהתייעצות עם סוכן הביטוח. 

בביטוח  הכיסוי  ברמת  שינויים  לבצע  כדאי  מתי   – שאלה 
חיים?

למצב  בהתאם  עת  בכל  לבצע  ניתן  השינויים  את   - תשובה 
לציין  יש  ועוד.  נוספים  ילדים  נישואים, הולדת   המשפחתי: 
הצהרת  למילוי  בכפוף  תעשה  הביטוח  סכום  שהגדלת 

בריאות ולהסכמת חברת הביטוח להגדלת הכיסוי.

בנימה אופטימית - ובתקווה לשקט ושלום

וכל צוות המשרד
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בברכה 
שלומי אדמוני 

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי
ומנהל קשרי לקוחות

החלפת פרטים בין הנהגים. יש למלא את כל השאלות על מנת 
לעזור במילוי טופס התביעה ואיתור הנהג /ת.

לאחר מכן יש להתקשר למשרדנו על מנת לפתוח תביעה.

שאלה - מדוע חשוב לבצע עדכון בפוליסה לגבי התכולה ? 
כל  את  לקבל  מעוניינים  אנו  תביעה  ובעת  מאחר    - תשובה 
תגמולי הביטוח יחסית לנזק שנגרם. במידה וסכום התכולה לא 
את  תשלם  הביטוח  חברת  כלומר,  ביטוח,   - תת  יווצר  מעודכן 
החלק היחסי של התביעה בלבד. מומלץ להעביר למשרדנו את 
החשבוניות של כל רכישה חדשה על מנת לרכוש כיסוי ביטוחי 

הולם.

שאלה - מה עושים בעת גילוי נזק מים ? 
תשובה - יש לקרוא בפוליסה מי נותן השירות ולהתקשר אך ורק  
קיים  שלא  בהנחה  זאת  התיקון   שירות  את  לחברה שמספקת 
ובוצע  במידה  פרטי.  שרברב  באמצעות  צנרת  תיקון  בפוליסה 
תיקון הצנרת שלא באמצעות חברת השירות לא תשולם התביעה 
ע"י חברת הביטוח! בנוסף, יש לציין שהפוליסה מכסה רק את 
תיקון הצינור שדולף  ולא ישולם שיפוץ כללי של כל קו - המים 
או הדירה. לתשומת ליבכם  עבור כל תיקון ישולם לנותן  השירות 
סכום ההשתתפות העצמית. מומלץ להתייעץ עם משרדנו לגבי 

כל תביעת נזק מים.
שאלה - מה ההבדל בין ביטוח כל הסיכונים לביטוח מקיף ? 

תשובה - ביטוח מקיף נותן כיסוי לערך התכולה בבית, ולתכשיטים 
בבית ו/או  בכספת בהתאם לתנאי הפוליסה. בביטוח כל הסיכונים 
הכיסוי יינתן גם בבית וגם מחוץ לבית בשטח מדינת ישראל. ניתן 
פרמיה  תמורת  בחו"ל  גם  מהתכולה  לחלק  כיסוי  הרחבת  לבצע 

נוספת.

שאלה - מה קורה בעת גניבת תכשיטים מהבית בהעדר הערכה ? 
תשובה - חברת הביטוח תשלם עד 2% מערך התכולה לתכשיט 

בודד ולא יותר מ - 10% מערך התכולה על כל התכשיטים.
את  לעדכן  מומלץ  התכשיטים,  של  מסודרת  הערכה  ואין  במידה 
ערך התכשיט על ידי שמאי או בדיקת מעריך מורשה וכך להימנע 

מאי קבלת תשלום במידה ומתרחשת גניבה או אובדן.

שאלה -כיצד ניתן לבטח דברי ערך יצירות אומנות, ציורים ועוד ? 
תשובה - מוצרים אלו ניתן לבטח עם הערכה מסודרת של 

שמאי/ גלריה או קבלת חשבוניות קנייה, בלבד.

שאלה - מה קורה במידה שבוצע דו"ח סקר תכולה ולא עודכנו סכומי 

הביטוח בפוליסה לבקשת המבוטח ?
תשובה - בעת תביעה חברת הביטוח תשלם את סכום התביעה 
אך ורק לפי סכומי הביטוח הרשומים בדו"ח הסוקר  או לחילופין 

לפי התיקונים שביצע המבוטח בדו"ח הסוקר .

שאלה - מדוע לרכוש ביטוח בריאות אם קיים ביטוח משלים 
בקופת חולים ?   

תשובה - מאחר וביטוח הבריאות כולל כיסויים שאינם נכללים 
בקופות החולים כגון: ניתוחים בארץ ובחו"ל עם בחירת הרופא 
תרופות  הביטוח,  חברת  באישור  צורך  ללא    - המבוטח  ע"י 
בארץ  להשתלות  יותר  רבה  זמינות  הבריאות,  בסל  שלא 
ובחו"ל, ובנוסף ניתן לרכוש כיסויים נוספים כגון התייעצויות 
עם רופאים+ כיסוי למחליפי ניתוח + בדיקות הדמיה ועוד, ללא 
שום קשר לקופות החולים.  לצערי הרב רמת ההשקעה של 
המדינה בנושא הבריאות הולך וקטן ולראייה רואים את חוסר 
כגון  לבדיקות  אישורים  קבלת  ואי  בכירים  לרופאים  הזמינות 

m.r.i + c.t  ועוד .

שאלה -  מדוע לרכוש ביטוחי מחלות קשות? 
הערכות  מחייבת  קשה  מחלה  גילוי  על  הידיעה   - תשובה 
לעבור  מנת  על  ניכרות,  כספיות  הוצאות   – וכלכלית  נפשית 
את תקופת הטיפולים בשקט נפשי. עם גילוי המחלה ישולם 

למבוטח סכום הביטוח במזומן. 

שאלה – מדוע ומתי כדאי לרכוש ביטוח סיעודי? 
תשובה - התשלום עבור ביטוח סיעודי המשולם ע"י המדינה 
ומותנה בתשלומים של בני המשפחה למוסד   נמוך ביותר 
הכנסות  כל  את  בידיה  מרכזת  המדינה  כן,  כמו  הסיעודי. 
ברמה  סיעודי  במוסד  באשפוז  הכרוכות  העלויות  הקשיש. 

נאותה נעות בין 15,000 ₪  ל- 20,000 ₪ בממוצע.  
על  וזאת   3 מגיל  החל  לילדים  סיעודי  ביטוח  לרכוש  רצוי 
נמוכה.  בעלות  השנים  כל  לאורך  קבועה  פרמיה  לשלם  מנת 
מומלץ  לבטח את הילדים על כל צרה שלא תבוא )לדוגמא 
ילד  בעץ עם אופניים והפיכתו לסיעודי לא  התנגשות של 
עם הפסקת  כלומר  סילוק  ערכי  כוללת  זו  פוליסה  עלינו(, 
הסיעוד  בפוליסת  זכויות  יצברו  בפוליסה  התשלומים 
יחסית  ביטוח  מקרה  בעת  חודשי  כספי  תשלום  שיבטיחו 
לוותק שנצבר  ועם מספר שנות הפיצוי שנרכשו בפוליסה. 

 שאלות ותשובות בביטוח רכב

שאלה - למה מחוייבת החברה שנותנת שירותי גרירה ? 
זה חברת הגרירה מחויבת  ונרכש כיסוי  - במידה  תשובה 
יבחר  אשר  למוסך  בארץ  מקום  מכל  הרכב  את  לגרור 

המבוטח. 
שאלה –  מה זה אימובילייזר? 

תשובה - התקן שמונע אלקטרונית את התנעת הרכב ובכך 
מונע את גניבתו.

שאלה - מה קורה בעת טוטאל לוס לרכב ? 
לפי  הרכב  ערך  את  משלמת  הביטוח  חברת   - תשובה 
התרחשה  התאונה  אם  גם  מסתיימת  והפוליסה  המחירון 

בחודש הראשון להקמתה.
שאלה - בדיקות מיגון האם חובה לבצע ? 

תשובה - חברות הביטוח דורשות את בדיקת המיגון ללא 
על  וזאת  ידן  על  המורשים  במוסכים  המבוטח  מצד  עלות 
מנת לוודא שהמיגון תקין. אי ביצוע בקשה זו יגרום לדחיית 

תשלום מצד חברת הביטוח בעת גניבת הרכב.
שאלה - מה עלי לעשות בעת תאונה ?

למילוי  טופס  הפוליסה  חידוש  עם  שולחים  אנו   - תשובה 

שאלות ותשובות בביטוח דירה

צוות המשרד
גבי בריל

טלפון: 03-6720072
פקס: 03-6720325

office@gabibril.co.il דוא"ל

אורנה בריל אדמוני - מנהלת משרד
סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי 

טלפון: 03-6720072
פקס: 03-6720325
נייד: 054-6669812

orna@gabibril.co.il דוא"ל

שלומי אדמוני-מנהל קשרי לקוחות
סוכן ביטוח פנסיוני וכללי

טלפון: 03-6720072
פקס: 03-6720325
נייד: 054-6669813

shlomi@gabibril.co.il דוא"ל

גלי דיאמנט - ביטוח כל סוגי הרכב 
וטיפול בתביעות

טלפון: 03-6720072 / שלוחה 2
פקס: 03-6720325

gali@gabibril.co.il דוא"ל

שרי דוד- ביטוחי דירות, עסקים 
ותביעות רכוש

טלפון: 03-6720072 / שלוחה 3 
פקס: 03-6720325

sari@gabibril.co.il דוא"ל

מיכל כהן שאלתיאל- טיפול שוטף 
בביטוחי בריאות, חיים ופנסיה 

טלפון: 03-6720072 / שלוחה 4
פקס: 03-6720325

michal@gabibril.co.il דוא"ל

אודליה עמר - מבוטחי אורון 
ותביעות רכב 

טלפון: 03-6720072 / שלוחה 1
פקס: 03-6720325

odelia@gabibril.co.il דוא"ל


