
  
  

  

  

  2011 מחזור ספטמבר קורס לחתמים בכירים בענף ביטוחי חיים
  )אובדן כושר עבודה, מחלות קשות, בריאות, סיעוד, נכות, חיים(

  
  מטרת הקורס

הפיננסי , בעלי יכולת להעריך את כל גורמי הסיכון הרפואי ,חתמים בכיריםלהכשיר את תלמידי הקורס להיות 
  .לבצע באופן עצמאי חיתום של כל סוגי ביטוח הפרט על מנת) לרבות תחביבים(והמקצועי 

  
  : מנהלי הקורס

, לשעבר. בענף ביטוח חיים, מומחה לחיתום בעל ניסיון בינלאומי רב שנים, M.B.A., C.L.U, זאב בן יצחקמר 
א וראש החוג ל "חבר הסגל האקדמי באוניברסיטת ת, נציג מבטחי משנה בישראל ובאירופה, ל חברות ביטוח"מנכ

C.L.U במכללה לביטוח.  
  
מרצה , ראש הקורס לחיתום רפואי –מרצה בכיר בבית הספר לביטוח במכללה האקדמית בנתניה , ר חיים פרלוק"ד

מרצה בקורסי חיתום , רופא ראשי של חברות ביטוח רבות, קורס ביטוח בריאות וסיעוד –במרכז הבינתחומי הרצליה 
  . טוחבינלאומיים ומעביר קורסי חיתום בחברות בי

  
, אקטוארים, ח"רו, משפטנים, בקורס ישותפו רופאים מומחים בכירים מכל תחומי הרפואה בעלי ניסיון בביטוח

  .גנטיקאים, פתולוגים, טוקסיקולוגים
  

  .מספר המקומות מוגבל, ההרשמה החלה. אביב- הלימודים מתקיימים בתל
  

  : תוכנית הלימודים כוללת
שיעורי הנכות ועל הסיכוי ללקות במחלות שונות , הכרת ליקויי הבריאות העיקריים המשפיעים על שיעור התמותה

  .כתוצאה מכך
  .שתאפשר לחתם להעריך את גובה הכיסוי המתאים, הבנת יסודות האקטואריה ויכולת ניתוח של גורמים פיננסים

הנכות והסיכוי לחלות במחלות , על שיעורי התמותה הבנת הסיכון הכרוך במקצועות ובתחביבים שונים והשפעתם
  ".מקצועיות"

הגנת הפרט ואינפורמציה , פסקי דין, סעיפים רלבנטים מתוך דיני הביטוח, השפעת הסביבה המשפטית על החיתום
  .'הרפואית וכד

  
  נושאי לימוד עיקריים

  .הכרת מוצרי הביטוח �
 .יסודות באקטואריה �
 .חלות וליקויי הבריאות השוניםהמ,אנטומיה והכרת מערכות הגוף  �
 .היבטים משפטיים �
 .לרבות מועמדים בעלי ליקויים רבים ומורכבים. חיתום רפואי �
 .חיתום פיננסי �
 .חיתום מקצועי �
 .שימוש במדריך אלקטרוני לחיתום �
 .סדנא מעשית בחיתום �
  

  : דרישות הקורס
  מהמפגשים  90%נוכחות של 

  עמידה במבחנים 
  .הגשת עבודת סיום

  
          .מטעם המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון "חתם מדופלם" לעומדים בדרישות תוענק תעודת :  עודותת

  פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימאלי


