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  רכוש-להלן חלק מנושאי ההרצאות בנושאי ניהול תביעות ביטוח  •
   יש לסמן את נושאי ההרצאות המוזמנות •
  

  נושא ההרצאהסמן   נושא ההרצאהסמן 
נאמנות . מהסוכן ומהשמאי, צפיית המבוטח ממבטחיו   זכויותיו וחובותיו של התובע ושל הנתבע   

 ?הסוכן למי 
כן סו( יש גם צלע רביעית למשולש   

 )שמאי מבטח 
רווחיות תיק הסוכן והקשר לתביעת הביטוח ולגובה   

 הנזק
ציפיות סוכן הביטוח מהמבטח ומהשמאי   

 מטעמו
תנאי הביטוח אל מול חוק חוזה , הכיסוי הביטוחי    

 דף רשימה וחוברת, הביטוח 
 נזקים בדירות מול נזקים בעסקים   צפיות המבטח מסוכן הביטוח   
 חובות –צום הנזק הקטנת תביעה וצמ  

 וזכויות
  סוכן מול מסלק–יחסי הגומלין מול מסלקי התביעות   

 פניית מבוטח לחברת הביטוח ולמסלק   חברות השיקום ויחסי הגומלין  
 פסקי דין ותקדימים   בחירת מבצעי התיקון  
 תגמול הסוכן בניהול התביעה   )דירה מול עסק ( סקר מקדים   
 יכולת הסוכן לסיוע בניהול התביעה   גוןתנאי הביטוח ודרישות המי  
 בקרת שיקום הנזקים   הצעה וקיבול בתנאי הביטוח  
קיום דרישות המיגון והאם הם תמיד   

 ?תנאי לכיסוי הביטוחי 
 דף רשימה –אגדות או שקרים בשאלת הכיסוי   

 וחוברת תנאים עדכנית
? איסופן על ידי מי , הצעות המחיר   

 ואופן הגשתן
טובה או שיטה לסילוק -ים משורת הדיןתשלום לפנ  

 תביעה
בניית וגיבוש התביעה ואופן הגשתה   

 למבטח
 טרנד הסילוק –? ולמה?  מה ? מי לא רוצה שתדע   

 המהיר
ה יודע מה /לא דרשת לא קיבלת האם את? הידעת     דרישת מקדמות  

 ?לדרוש 
  קופת הכינוןכינון ושיפוי ומה שביניהם ות   מומחי המבטחים ומומחי המבוטח  
 ?ניהול הנזק על ידי מי    מומחים מטעם ומאגר מומחים    
אחריותו המקצועית של הסוכן אל מול   

  הכיסוי ביטוחי
עמלת . משרת חינם או איש מכירות למטרת רווח  

   אין-עמלת שירות .  יש–מכירה 
. שימור או הפסד לקוח בעת תביעה  

  גזירה משמיים  או גורל
האם אתה מקבל ? ם הידע שלך שווה כסף  הא  

  ?תמורתו כסף 
  יחסי גומלין-בין חיתום לתביעות    חיתום סתום  
  פאניקה או סתם הסטריה : מיגון שמיגון    ניתוח אירוע נזק והפקת לקחים  
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