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העיתון של ענף הביטוח

חוזר שרות ללקוחות סוכנים ויועצים – הישג גדול ללשכה!
ללקוחות  השירות  חוזר  פורסם  אלו  בימים 
סוכנים ויועצים אשר תחילתו נדחתה בשנה 
בניגוד  החוזר,   .2014 לינואר  ונקבעה 
לחוזרים רבים שנשלחים ממשרד המפקח 
לחברות הביטוח וללשכה, גובש הפעם על-

זאת  הפיקוח.  לאישור  והועבר  הלשכה  ידי 
כץ  אודי  הלשכה,  נשיא  של  בקשתו  לאור 
CLU, לתת בידי הלשכה להכין את הבסיס 
הוציא  במקביל  לסוכנים.  השרות  לאמנת 
שרות  בנושא  חוזר  הביטוח  על  המפקח 
לגופים המוסדיים במטרה לשפר את רמת 
השרות בגופים אלו. את הנושא ריכז מטעם 
הלשכה יובל ארנון, סגן יו"ר הועדה לביטוח 
פנסיוני, תוך שיתוף ראשי הוועדות בלשכה, 
חברי הוועד המנהל, היועץ המשפטי ללשכה 
קובע  השרות  חוזר  הלשכה.  והנהלת 

למעשה מספר מדדים בהם חייב לעמוד כל 
בעל רישיון, כגון קיום פגישה עם לקוח תוך 
7 ימי עסקים )10 ימים(, או מסירת מסמכים 
שלוש  כך,  בתוך  זהה.  זמן  בפרק  ללקוח 
מסירת  פגישה,  קביעת  כגון  בלבד  פעולות 
מסמכים ומענה ראשוני הוגדרו באופן מעשי 
במסגרות זמן סביר, כאשר דרישת הלשכה- 
לאחר מו"מ ממושך עם נציגי אגף הפיקוח- 
נענתה בדבר הוספת הבהרה בחוזר אשר 
משחררת סוכן אשר פעל בנסיבות מיוחדות 
)חופשה/מחלה/מילואים וכו'( מעבר ללוחות 
כאילו  בו  יראו  ועדיין  שהוגדרו  הזמנים 
עמד בחוזר. עוד בחוזר התייחסות לגופים 
למקצועיות  רישיון,  בעלי   10 מעל  המונים 
לעת  מעת  בהתעדכנותו  והצורך  הסוכן 
בשינויים החלים בתחומים בהם הוא עוסק, 

הוגנות  בסיס  על  ללקוחות  שירות  למתן 
ועוד. במקביל, אמנת השרות, אשר  וכבוד 
את  בתוכה  ותשלב  הלשכה  ידי  על  תוכן 
הפרקים הרלוונטיים מחוזר השרות, תופץ 
כבר בשנת 2013 - עוד לפני ישום התקנות 
את  להטמיע  במטרה  זאת   .2014 מינואר 
האמנה במשרדי הסוכנים, לפרסמה כנדרש, 
רישיון  בעל  לכל  ולאפשר  להיערך בהתאם 
להיות מוכן לקראת החלתה. יצוין כי אמנת 
או  ארגון  בכל  כיום  מקובלת   )SLA( שרות 
באה  ולמעשה  עצמה  את  המכבדת  חברה 
לתאם ציפיות מול הלקוחות ולהגדיר מדדים 
יום,  של  בסופו  ובקרה.  לבדיקה  הניתנים 
תביא  בלשכה,  גורמים  לדברי  זו,  אמנה 
בצורה משמעותית לשדרוג השרות ותדמית 

הסוכן.

נציגי הלשכה נפגשו עם מנכ"ל משרד האוצר, דורון כהן
הלשכה  נשיא  נמנו  עמם  הלשכה,  נציגי 
אודי כץ CLU, מ"מ וסגן נשיא הלשכה רוני 
שטרן, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני עקיבא 
ושלמה  קינן  מוטי  הלשכה  מנכ"ל  קליימן, 

לביטוח  הוועדה  יו"ר  לשעבר  אייזיק, 
משרד  מנכ"ל  עם  השבוע  נפגשו  פנסיוני, 
האחרון.  של  בהזמנתו  כהן,  דורון  האוצר, 
על  הפיקוח  אגף  נציגי  גם  נכחו  בפגישה 
לי  רו"ח  למפקח  המשנה  לרבות  הביטוח, 
גרייב.  רג'ואן  למפקח  הבכיר  והסגן  דגן 
מנכ"ל  בפני  בתחילה  הציג  הלשכה  נשיא 
משרד האוצר את מבנה הלשכה ופעילותה 
הנרחבת ובהמשך פרס בפניו את הנושאים 
הביטוחי-פנסיוני.  היום  סדר  על  העומדים 

הנושאים שנדונו כללו את ביטול המקדמים 
הציג  שהאוצר  מבלי  המנהלים  בביטוחי 
לבחור  הציבור  זכות  את  שתבטיח  חלופה 
שונות, את הקשיים  פנסיוניות  תוכניות  בין 
המעוניינים  אלה  בפני  העומדים  הרבים 
לרכוש לעצמם רישיון סוכן ולהשתלב בענף, 
של  השיווק  ודרכי  ישיר  ביטוח  פעילות  את 
חברה זו על מנת לקעקע את מעמד הסוכנים 
וכן את החובות המקצועיות והאתיות החלות 
והפצה  המלצה  מתן  בעת  הסוכנים  על 
ופיננסים  פנסיוניים  ביטוחיים,  מוצרים  של 
שונים. מנכ"ל האוצר התנצל בפגישה, פעם 
נוספת, על ההתבטאויות האחרונות שלו נגד 
סוכני הביטוח וציין כי אלה הוצאו מהקשרן 
השיווק  בערוץ  לפגוע  בכוונתו  הייתה  ולא 
והעשייה המרכזי בענף. כן ביקש כהן להביע 
את הערכתו על פועלם של הסוכנים. אודי 
כץ CLU, נשיא הלשכה, מסר כי "במסגרת 
אנשי  עם  מקיימים  שאנו  הרבות  הפגישות 
דורון  המשרד,  מנכ"ל  עם  נפגשנו  האוצר, 
הנמצאים  נושאים  בפניו  והצגנו  כהן, 
ההון,  שוק  אגף  לבין  בינינו  במחלוקת 

ביטוח וחיסכון במשרד, בראשם הרפורמה 
בכוונתו  וביטול המקדמים.  בביטוחי החיים 
דיונים מול האוצר בסוגיה  ולקיים  להמשיך 
ההנמקה  מסמך  כגון  נוספות,  ובסוגיות  זו 
את  להבטיח  מנת  על  במחלוקת,  השנוי 
טובת הציבור ויכולתם של הסוכנים להמשיך 
ולהעניק לאותו ציבור שירות מיטבי, מקצועי 
ניסיון  בסיס  על  ועמדתנו,  נרפה  לא  ויעיל. 
רב, ידע מעמיק והיכרות בלתי אמצעית עם 
השטח, תישמע בכל הזדמנות ופלטפורמה, 

את  נקבל  לא  התקשורת.  באמצעי  כולל 
משרד  של   6 בקומה  הנרקמות  התוכניות 
האוצר כגזירה משמיים ונעשה ככל יכולתנו 
למנוע טעויות שהן בבחינת בכייה לדורות". 

אודי כץ CLU, נשיא הלשכה: "לא נקבל 
את התוכניות הנרקמות בקומה 6 של 
משרד האוצר כגזירה משמיים ונעשה 

ככל יכולתנו למנוע טעויות שהן בבחינת 
בכייה לדורות"

מנכ"ל האוצר התנצל בפגישה, פעם 
נוספת, על ההתבטאויות האחרונות שלו 

נגד סוכני הביטוח וציין כי אלה הוצאו 
מהקשרן ולא הייתה בכוונתו לפגוע 
בערוץ השיווק והעשייה המרכזי בענף

למוצרים/שירותים  הנוגע  בכל  הלשכה  מטעם  ופיננסים  ביטוח  בעיתון  המתפרסם  והחומר  המידע  לגבי  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אחראית,  היא  ואין  עמדה  כל  מביעה  אינה  הלשכה 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך 

אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 
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המפקח עדכן את תקנות הפוליסה התקנית לרכב - 
ביטוח חובה

הביטוח,  על  המפקח  פרסם  שעבר  בשבוע 
לעניין  תקנות  טיוטת  שריג,  עודד  פרופ’ 
עריכת תנאי חוזה לביטוח חובה לרכב מנועי. 
 1 "מיום  כי  המפקח  מציין  ההסבר  בדברי 
באוקטובר 2010 חלות תקנות הפיקוח על 
רכב  ביטוח  ותעודות  פוליסות  על  שירותים 
כוללת  לתקנות  הראשונה  התוספת  חובה. 
פוליסות  נוסח  את  המהווים  טפסים  שני 
רכב  לביטוח  פוליסה   - א’  טופס  הביטוח: 
חובה, המיועדת למרבית כלי הרכב, ומכסה 
שימוש בכלי רכב מסוים; טופס ב’ - פוליסה 
לביטוח סחר - רכב חובה, המכסה נהיגה של 
נהג נקוב במספר כלי רכב שונים, במסגרת 
המפקח  מפרט  כך  בתוך  סחר".  רישיון 
המוצעים  השינויים  את  התקנות  בטיוטת 
בפוליסה התקנית לרכב, לרבות: 1. הוספת 
סעיף בפוליסה לביטוח רכב חובה )טופס א’ 
לעניין  הוראות  הראשונה( הקובע  לתוספת 
השבתה; 2. עדכונים בפוליסה לביטוח סחר 
- רכב חובה )טופס ב’ לתוספת הראשונה(; 
3. הוספת פוליסה ותעודה לביטוח תו סוחר 
הראשונה,  לתוספת  ג’  )טופס  חובה  רכב   -

וטופס ד’ לתוספת השנייה(. 

להלן דברי ההסבר לשינויים המוצעים 
בתקנות - טיוטת המפקח: 

תקנה 1 - פוליסה תקנית 
הפוליסה בטופס ג’ לתוספת הראשונה היא 

פוליסת ביטוח לוחית זיהוי "במבחן".
תקנה 2 - תעודת ביטוח

לתוספת  ד’  שבטופס  הביטוח  תעודת 

תו  לביטוח  פוליסה  עבור  תוצא  השנייה 
סוחר, עבור לוחית זיהוי "במבחן".

תקנה 3 - הבלטות בפוליסה
סעיף  את  להבליט  חובה  להוסיף  מוצע 

22)ג( העוסק בהשבתה )ראה תקנה 4(.
תקנה 4 - השבתה

התקנה מאפשרת לבעל הפוליסה לצמצם 
שלא  כך  המבוטחים,  השימושים  את 
יכוסה שימוש של נסיעה ברכב המבוטח, 
בתמורה להפחתה בדמי הביטוח. התקנה 
תנאי  לציון  המבוטח  בקשת  כי  קובעת 
אחרת  בדרך  או  בכתב  תעשה  השבתה 
ציון  כן,  כמו  המבטח.  ידי  על  שתתועד 
הביטוח,  תעודת  עדכון  ידרוש  זה  תנאי 

וציון התנאי באופן בולט בתעודה.
תקנה 5 - עדכון פוליסת סחר

לתוספת  ב’  טופס  את  מעדכנת   5 תקנה 
נהיגה  השתלמות  כיסוי  לעניין  הראשונה 
ביטול  הפוליסה,  בעל  פטירת  מעשית, 

הפוליסה, וכפל ביטוח. 
תקנה 6 - השבתה בתעודת ביטוח

סעיף  ציון  חובת  את  מוסיפה   6 תקנה 
ההשבתה בתעודת הביטוח. 

תקנה 7 - פוליסה לביטוח תו סוחר - 
רכב חובה

תקנה 7 מוסיפה פוליסה לביטוח תו סוחר 
- רכב חובה )טופס ג’ לתוספת הראשונה(. 
שימוש  תכסה  סוחר  תו  לביטוח  פוליסה 
ברכב הנושא לוחית זיהוי "במבחן", על ידי 
כל נהג שקיבל היתר לכך מבעל הפוליסה. 

להלן עיקרי הפוליסה:

 הגדרות. 1
"המבוטח" - בעל הפוליסה וכל מי 
 שקיבל ממנו היתר לשימוש ברכב.

"הרכב" - רכב שנמצאת בו לוחית 
 זיהוי "במבחן" בעת השימוש ברכב.
"לוחית זיהוי "במבחן"" - בהתאם 

לתוספת השלישית של תקנות 
התעבורה ולתקנה 295 לתקנות אלו.

. 2 מטרות השימוש המותרות
בהתאם לסעיף זה, חבות המבטח 
תעמוד רק במידה והשימוש ברכב 
היה לאחת מהמטרות אשר לשמן 

ניתן רישיון הסחר.
. 3 בני אדם הרשאים לנהוג

סעיף זה קובע כי בעל הפוליסה, 
וכל אדם אשר קיבל את אישור בעל 

הפוליסה לכך, רשאים לעשות שימוש 
ברכב. 

תקנה 8 - תעודת ביטוח - תו סוחר
תקנה 8 מעדכנת את התוספת השנייה כך 
תעודת  הינו  ד’  טופס  ד’.  טופס  שיתווסף 
סוחר  תו  ביטוח  פוליסת  עבור  הביטוח 
ההתאמות  בוצעו  בטופס  חובה.  רכב   -

הבאות:
 תיאור הרכב לצורך ביטוחו:. 1

נוספה דרישה להמצאות לוחית 
הזיהוי "במבחן" ברכב וציונה בתעודת 

הביטוח.
 מספר לוחית זיהוי "במבחן":. 2

נוספה דרישה לציין את מספר לוחית 
הזיהוי "במבחן".

יונל כהן ומישל סיבוני נבחרו לרשימת 50 המנהלים הטובים 
בישראל לשנת 2012 של “כלכליסט”

עיתון "כלכליסט" פרסם את רשימת חמישים 
 .2012 לשנת  בישראל  הטובים  המנהלים 
המנהלים  רשימת  את  מפרסם  העיתון 
ברציפות.  החמישית  השנה  זו  המצטיינים 
מנכ"ל  כהן,  יונל  כי  עולה  השנה  מהרשימה 
ה-28  ובמקום  ה-24  למקום  הגיע  "מגדל", 

מישל סיבוני, מנכ"ל "הראל". שני המנכ"לים 
הם היחידים מענף הביטוח שהופיעו ברשימה, 
אשר נבחרה על-ידי יותר מ-100 משתתפים 
מ-30 גופים מובילים בשוק ההון. המשתתפים 
בסיס  על  המצטיינים  המנכ"לים  את  דירגו 
ארבעה פרמטרים: אמינות, ביצועים, שקיפות 

חמשת  המיעוט.  מניות  בבעלי  והתחשבות 
המנהלים הטובים ביותר במשק על פי רשימת 
"כלכליסט" הם )בסדר יורד(: נתן חץ, מנכ"ל 
"אלוני חץ"; שמואל סייד, מנכ"ל "ריט 1"; רוני 
סופר, מנכ"ל "גזית-גלוב"; אבי מוסלר, מנכ"ל 

"אמות"; ואיציק צאיג, מנכ"ל "אסם". 

לחו"ל טסים 
ואצל סוכן הביטוח מבטחים!
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“מגדל” השלימה את המינויים בהנהלת מערכי ההפצה של הקבוצה:
עמוס רוקח ימונה למנכ”ל סוכנות “מבטח-סימון” 

הנהלת "מגדל" בחרה בעמוס רוקח לנהל 
ההסדרים  סוכנות   - סימון"  "מבטח  את 
בישראל.  הגדולה  והפיננסים  הפנסיונים 
החוג  של  בהצטיינות  בוגר   ,)49( רוקח 
הוא  העברית,  באוניברסיטה  לכלכלה 
ומוערך בתחום הביטוח בכלל  ותיק  מנהל 
השנים  ב-7  בפרט.  "מגדל"  ובקבוצת 
מרחב  כמנהל  רוקח  מכהן  האחרונות 
הנוכחי  לתפקידו  קודם  בקבוצה.  סוכנויות 
מרחב  כמנהל  שנים  כ-5  רוקח  כיהן 
ירושלים של "מגדל" ולפני כן כמנהל מחוז 
לתוך  שמוזגה  "המגן",  בחברת  וסמנכ"ל 
קבוצת "מגדל". בתוך כך הודיעה "מגדל" 
גרינהאוז  סיגל  עו"ד  של  מינויה  על  גם 
)מג״ל(  גדולים  עסקים  מרחב  למנהלת 
האלמנטר  עסקי  פעילות  את  המרכזת 
חטיבת  במסגרת  החברה  של  הגדולים 
גרינהאוז,  וערוצי ההפצה שלה.  הלקוחות 
בוגרת משפטים ומוסמכת במנהל עסקים, 
כראש   2000 בשנת  ל"מגדל"  הצטרפה 

צוות היי-טק ובהמשך שימשה כראש צוות 
ביטוח כללי. לאחר הפסקה של שנה חזרה 
וסיכונים,  עסקים  פיתוח  כמנהלת  לחברה 
ובתפקידה האחרון הייתה מנהלת מחלקה 

מסחרית וסיכונים מיוחדים. מנכ"ל "מגדל", 
המינויים  על  ההודעה  עם  ציין  כהן,  יונל 
את  להשלים  בחרה  שמגדל  "העובדה  כי 
של  ההפצה  מערכי  בהנהלת  המינויים 
הקבוצה במנהלים מוכשרים ‘מתוך הבית’ 
ולמצוינות  מגדל  של  לעוצמתה  עדות  היא 
של שדרת ההנהלה של הקבוצה". מנכ"ל 

המכהן  יוגב,  אריק  סוכנויות",  "מגדל 
חטיבת  וכראש  "מגדל"  למנכ"ל  כמשנה 
הביע  בקבוצה,  ההפצה  וערוצי  הלקוחות 
המוכח  וניסיונם  כישוריהם  כי  בטחונו  את 
סיגל  של  והן  עמוס  של  הן  והמוצלח 
הניצבים  ביעדים  לעמוד  להם  יאפשרו 
זו  מאתגרת  בתקופה  הביטוח  ענף  בפני 
להישגים  שבניהולם  הגופים  את  ולהוביל 
המנהלים  בשדרת  גאים  "אנו  מרשימים. 
דואגת  שמגדל  והמוכשרת  הצעירה 
להכשיר ובימים הקרובים יפורסם שמו של 
יבחר גם הוא  מנהל מרחב סוכנויות אשר 
סימון"  ל"מבטח  יוגב.  מסר  זו",  מקבוצה 
ש"ח  מיליארד  כ-3.7  של  פרמיות  היקף 
מ-220,000  ליותר  שירות  מעניקה  והיא 
לקוחות ביותר מ-6,000 חברות בישראל. 
הסוכנות מספקת שירות מקצועי ללקוחות 
היי- וצרכים:  מקצועות  של  רחבה  מקשת 

שירותים  פיננסים,  תיירות,  תעשייה,  טק, 
ותחומים נוספים.

במקביל, סיגל גרינהאוז מונתה מנהלת 
מרחב עסקים גדולים בקבוצה. מנכ"ל 

"מגדל", יונל כהן: "המינויים החדשים - 
כולם 'מתוך הבית', הם עדות לעוצמתה 
של מגדל ולמצוינות של שדרת ההנהלה 

של הקבוצה"



www.insurance.org.il 27 בדצמבר 2012 מתוך 9עמוד 4

 חברת "איילון" 
השיקה קרן פנסיה 

כשרה למהדרין
חברת "איילון" ממשיכה להרחיב את מוצריה 
החרדי-דתי  לציבור  הייעודיים  הפיננסיים 
והשיקה במסגרת זו מסלול קרן פנסיה חדש. 
קיבל  כהלכתו",  "תכנון  השם  תחת  המסלול, 
יוסף, שבראשו  בית  בד"ץ  של  הלכתי  הכשר 
רחמני, נשיא  לוי  יוסף.  עובדיה  הרב  עומד 
תעודת  "קבלת  כי  אמר  "איילון",  קבוצת 
הכשרות של בד"ץ בית יוסף מהווה נדבך נוסף 
הובלנו  אותן  המשמעותיות  הדרך  לפריצות 
בגאון, כאשר פיתחנו והשקנו לראשונה לפני 
הפיננסיים  המוצרים  תחום  את  שנים  מספר 
עליונה  חשיבות  מייחסת  הקבוצה  הכשרים. 
מבד"ץ  לקבל  זכתה  אותו  הבלעדי  לאישור 
בית יוסף, המהווה גושפנקא כשרותית נוספת 
מוביל  כגוף  הקבוצה  במיצוב  ומשמעותית 
שומרי  ציבור  ובקרב  הפנסיוני בכלל,  בענף 

התורה והמצוות בפרט". 

יונט מקימה את "מועדון 18" - להטמעת 
תהליכי עבודה ורכישת מיומנויות בקרב 

נבחרת מובחרת של סוכנים
לקראת היערכותה לשנת 2013 מקימה 
"יונט - רשת סוכנים וסוכנויות" את "מועדון 
18" - נבחרת מובחרת של סוכני הרשת 
שיצטרפו למועדון יוקרתי-מקצועי. קדמה 
שבמהלכה  מטה  עבודת  זו  להחלטה 
נסקרו מאות לקוחות ותיקי ביטוח, ומופה 
הפוטנציאל הגלום במאגר הלקוחות של 
הסוכנים. גורמים ב"יונט" ציינו כי המסקנה 
הייתה  עומק  עבודה  מאותה  שעלתה 
הגלום  העסקי  הפוטנציאל  ולפיה  ברורה 
גבוה  הסוכנים  של  הלקוחות  במאגרי 
מהמצופה. יחד עם זאת הדגישו ב"יונט" 
קיים  הפוטנציאל העסקי  מימוש  לשם  כי 
הצורך להיערך, להתכונן ולרכוש מיומנויות 
עם  והיום,  רצוי  בבחינת  היו  היום  שעד 
המציאות  לכורח  הפכו  בענף,  השינויים 
העסקית של הסוכן. מטרת המועדון, אם 
והסוכנויות,  הסוכנים  ברשת  מציינים  כן, 

עבודה  תהלכי  הטמעת  להבטיח  היא 
ועסקיות  מקצועיות  מיומנויות  ופיתוח 
להשבחת העסק ופעילותם של הסוכנים. 
כי  מסר  "יונט",  מנכ"ל  אייזיק,  שלמה 
הקמת המועדון הינה חלק מהאסטרטגיה 
והחזון של הקבוצה להרחיב ולהעמיק את 
פעילות הסוכן ולמקסם את הכנסותיו וכי 
ומהלכים  כלים  יחשפו  בתקופה הקרובה 
הקבוצה.  באסטרטגיית  שיתמכו  נוספים 
כחלק מאסטרטגיה זו מזכירים ב"יונט" את 
הקמתה לאחרונה של חברת "דואגים לך" 
המטפלת במיצוי זכויותיהם של מבוטחים 
בפני הרשויות )ביטוח לאומי, מס הכנסה, 
פועלת  החברה  ועוד(.  ביטוח  חברות 
הקבוצה.  של  הביטוח  סוכני  באמצעות 
כמו כן זכתה לאחרונה "יונט" כבית הסוכן 
"עדיף"  קוראי  ע"י   2012 לשנת  הנבחר 

ועיתונאי הביטוח והפיננסים של ישראל.

המוסכניק השתמש ברכב ללא רשות? יש ביטוח
מאת: עו"ד חיים קליר

בחברת  מקיף  בביטוח  מבוטח  היה  הרכב 
החוקר  חוקר.  שלחה  זו  הכשרה.  הביטוח 
מעורב  שהיה  המוסך,  עובד  כי  גילה 
בתאונה, לקח את הרכב מהמוסך כשסיים 
התאונה  בלילה.  תשע  בשעה  עבודתו  את 
ארעה, כאמור, בחצות הלילה. החוקר בדק 
שמא העובד לקח את הרכב כדי לעבוד עליו, 
למשל כדי לבצע נסיעת מבחן. התברר שלא. 
הרכב נלקח למטרות פרטיות לחלוטין, של 
העובד, לא של קליגר. לחוקר לא היה ספק 
נתן  הוא  לא  כשלג.  וצח  תמים  קליגר  כי 
בעל  אלא  הרכב,  לקחת את  אישור  לעובד 
המוסך. אף על פי כן, סירבה הכשרה לשלם 
בית  לעזרת  פנה  קליגר  הרכב.  נזקי  את 
אהוד  השופט  אביב.  בתל  השלום  משפט 
שוורץ עיין בפוליסת הביטוח וגילה כי כתוב 
בה במפורש שהיא מכסה "כל נזק שנגרם 
תוך כדי גניבה". למה אתם לא משלמים את 
הנזק לרכב, שאל השופט את נציגי הכשרה, 
הרי הנזק נגרם "תוך כדי גניבה" בידי עובד 
המוסך. בדיוק כמו שכתוב בפוליסה שלכם. 
אתה קורא את הפוליסה כמו הדיוט, בעיניים 
אזרחיות, השיבו נציגי הכשרה. אבל אנחנו, 

בעיניים  פוליסה  קוראים  הביטוח,  אנשי 
את  שגונב  מי  בין  להבדיל  צריך  פליליות. 
ברכב.  השימוש  את  שגונב  מי  לבין  הרכב 
וגם  גנב  זה  היומיומית,  העברית,  בשפה 
זה גנב. בחוק הפלילי לעומת זאת, שניהם 
עבריינים, אבל רק הראשון הוא גנב. השני 
הוא "משתמש ללא רשות הבעלים". במקרה 
להסביר,  הכשרה  נציגי  המשיכו  שלנו, 
רק  אלא  הרכב,  את  גנב  לא  המוסך  עובד 
אינו  לרכב  הנזק  לכן  ברכב.  השימוש  את 
מכוסה. טענה מתוחכמת, שובת לב, נכון? 
זו.  טענה  בפח  נפלו  מעטים  לא  שופטים 
למגינת ליבם של נציגי הכשרה, הדבר לא 
עוד בשנות התשעים,  קרה לשופט שוורץ. 
הזכיר השופט לנציגי הכשרה, קבע הנשיא 
נכונה.  אינה  טענתכם  כי  שמגר  מאיר 
הגדרותיו של החוק הפלילי, אינן חלות על 
שוורץ  השופט  ביטוח.  פוליסות  פרשנות 
שנדון  שלהם,  אחר  תיק  להכשרה  הזכיר 
בנצרת. באותו מקרה קבע השופט המחוזי 
דני צרפתי כי "אין לפרש את המונח גניבה 
בפוליסה על פי הגדרתו המצומצמת בחוק 
שגם  כך  יותר,  נרחב  באופן  אלא  הפלילי, 

לגניבה".  נחשב  רשות  ללא  ברכב  שימוש 
באותו עניין קבע השופט צרפתי כי שימוש 
ברכבו של המבוטח ללא רשותו, על ידי קטין 
חסר רישיון, נחשב לגניבה למרות שהקטין 
כאן,  גם  המבוטח.  של  משפחתו  בן  היה 
המוסך  עובד  אמנם  שוורץ,  השופט  הודה 
לא התכוון לגנוב את הרכב. הוא רק גנב את 
ללא  ברכב  השתמש  הוא  ברכב,  השימוש 
רשות. אך שימוש שכזה נחשב לגניבה על 
וכל נזק שארע במהלך גניבה  פי הפוליסה 
נציגי הכשרה  נאחזו  זו מכוסה. בצר להם, 
היה  עובד המוסך  גילו של  נוספת:  בטענה 
שלנו  הפוליסה  בעוד  שנה,   30 מ-  פחות 
ומעלה.   30 בני  של  רק  נהיגה  מבטחת 
השופט דחה גם טענה זו. מתחשבנים עם 
המבוטח בעניין הגיל רק אם הוא, המבוטח, 
נותן רשות לנהג צעיר לנהוג ברכב המבוטח. 
כאשר  רלבנטית  אינה  הנהג  גיל  שאלת 
רשות  ללא  ברכב  המשתמש  בנהג  מדובר 
המבוטח. בסופו של יום, חייב השופט אורן 
את  למבוטחה  לשלם  הכשרה  את  שוורץ, 
מלוא תגמולי הביטוח עבור הנזקים שנגרמו 
לרכב בתאונה שעשה ברכב עובד המוסך. 
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בניגוד להצהרות הממונה: 
קופות הגמל לא יוכלו למכור ביטוחים

רחלי בינדמן, "כלכליסט", 24.12.12

ביטוח  יצא אגף שוק ההון,  בשבוע שעבר 
וחיסכון במשרד האוצר במהלך שיווקי רחב 
הרפורמה  את  קידם  שבמסגרתו  היקף, 
שריג,  עודד  פרופ’  המפקח,  שהוביל 
בשוק הגמל. "לראשונה קופות הגמל יוכלו 
לחוסכים",  פנסיונית מלאה  חבילה  להציע 
לעיתונות.  להודעה  מבעד  המילים  זעקו 
יוכלו  ינואר  מחודש  שהחל  הייתה  הכוונה 
למקרי  ביטוחים  לרכוש  הגמל  חברות 
היה  ניתן  שלא  עבודה  כושר  ואובדן  מוות 
חבילה  לחוסכים  ולהציע  היום,  עד  לרכוש 
ידי  על  המוצעת  לזו  ערך  שוות  פנסיונית 
עד  המנהלים.  וביטוחי  הפנסיה  קרנות 
למוצרים  נחות  מוצר  היו  הגמל  קופות  אז 
טהור  חיסכון  רק  שמכרו  כיוון  המתחרים 
ללא ביטוח משלים. אלא שכעת מתברר כי 
אין אפשרות ליישם בפועל את ההבטחות 
המפקח  האוצר.  משרד  של  הבומבסטיות 
על הביטוח יודע שחברות הגמל שבבעלות 

ברישיון  מחזיקות  שלא  ההשקעות,  בתי 
הביטוח  את  לרכוש  יצטרכו  מבטח, 
ביטוח  שחברת  הסיכוי  ביטוח.  מחברות 

ישראלית תמכור להן את הביטוחים הללו 
במחירי שוק הוא אפסי שכן חברות הביטוח 
ההשקעות  בתי  של  ישירות  מתחרות  הן 
)מאחר שהן מחזיקות בעצמן בקופות גמל 
באגף  גם  לקופות(.  חליפיים  במוצרים  וכן 

ירכשו  הגמל  חברות  כי  מצפים  ההון  שוק 
את הביטוחים הללו דווקא מחברות ביטוח 
זרות. אלא שמתברר כי לפי חוק הפיקוח על 
למכור  יכולים  לא  זרים  מבטחים  הביטוח, 
מתאים.  רישיון  ללא  בישראל  ביטוחים 
רישיון  כיום  אין  זרות  ביטוח  לחברות 
הגמל,  לקופות  משלימים  ביטוחים  למכור 
שהאוצר  הפנסיונית  החבילה  שבפועל  כך 
את  להחזיר  ושאמורה  רב  במרץ  משווק 
הרלוונטיות של קופות הגמל בקרב מוצרי 
לפי שעה,  ישימה  אינה  החיסכון הפנסיוני 
ההשקעות  בתי  שבבעלות  הגמל  וחברות 
לא יוכלו למכור אותה החל מינואר הקרוב. 
"מבטחי  בתגובה:  נמסר  ההון  שוק  מאגף 
חוץ רשאים לבטח בישראל בכפוף לקבלת 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף  רישיון. 
להקל  האפשרות  את  אלה  בימים  בוחן 
על כניסתם של מבטחי חוץ לישראל, לצד 

שמירה על זכויות המבוטחים".

אגף שוק ההון באוצר הכריז כי החל 
מינואר יותר לחברות הגמל להציע 

לעמיתיהן ביטוח נלווה, שאותו ירכשו 
מחברות ביטוח מקומיות או זרות. 
אלא שבשוק המקומי הן צפויות 

להיתקל במחירים לא כדאיים כלכלית, 
ומגבלות חקיקה לא מאפשרות רכישת 

ביטוחים מחו"ל

מגדל משיקה את המרכז לניהול פרישה
רבים  כי  עולה  "מגדל"  שיזמה  מבדיקות 
נחוץ  באמת  כסף  כמה  לחשב  יודעים  לא 
להם למחייה שוטפת, כיצד לחשב את סך 
להם מהמקורות השונים  הצפויה  ההכנסה 
להיערך  עליהם  כיצד  הפרישה,  לאחר 
גדול  פעמי  חד  לסכום  שיזדקקו  למקרה 
ובאיזו רמת סיכון  מעבר לצריכה השוטפת 
צריך גמלאי לנהל את כספו. על מנת לתת 
מענה לבעיה, החליטה "מגדל" להשיק את 
פרישה"  לניהול  "המרכז   - חדשים  חיים 
לכל  המאפשר  בישראל,  מסוגו  הראשון   -
)לקוחות  לפנסיה  יציאה  בפני  העומד  אדם 
כל החברות(, לקבל תמיכה והכוונה אישית 
בפניו  העומדות  האפשרויות  כלל  לגבי 
בקבוצה,  גורמים  לדברי  אחד.  במרכז 
והיועצים  הידע  כלל  את  מאגד  המרכז 
הפרושים  את  ופותר  בתחומם  המומחים 
מול  לבדם  להתמודד  מהצורך  לגמלאות 
הבירוקרטיה הנדרשת. סמנכ"ל תחום חיים 
חדשים ב"מגדל", תומר רובינשטיין, ציין כי 
גדול  לחלק  כי  עוד  עולה  "מגדל"  מבדיקות 
מאוכלוסיית הפורשים אין את הידע והכלים 
הבסיסיים לתכנון נכון של תהליך הפרישה 
עבודה  הבירוקרטיה:  עם  והתמודדות 
בחלופות  התמצאות  המס,  רשויות  מול 
פנסיונים,  תשלומים  לפריסת  האפשריות 

איתור כספים אבודים בקופות גמל וקרנות 
של  השונים  העבודה  במקומות  פנסיה 
זה  בהקשר  מסר  רובינשטיין  וכו’.  הפורש 
כי מומחי מרכז ניהול הפרישה של "מגדל" 
יעניקו לכל לקוח את הטיפול האישי והליווי 
האתגרים  את  לו  יבהירו  אלו,  בכל  הצמוד 
שעם  העובדה  לנוכח  הצפויים  הכלכליים 
התארכות תוחלת החיים אנו נאלצים לכלכל 
למשך  הגמלאות  סכומי  עם  צעדינו  את 
הרבה יותר שנים ולא פחות חשוב, הדגיש 
רובינשטיין, יעניקו מומחי "מגדל" ללקוחות 
המרכז אימון כלכלי אישי המכין את האדם 
הכלכלית  והמציאות  בחיים  החדש  לפרק 
כי  "מגדל"  ציינה  בהודעתה  לו.  הצפויה 
החדש  המרכז  של  האפקטיביות  בחינת 
העלתה כי כבר בתקופת ההרצה לפעילותו, 
סכומים  ללקוחות  "מגדל"  מומחי  חסכו 
 35,000 חסך  פורש  למשל,  כך  ניכרים: 
את  לדחות  שקיבל  לייעוץ  הודות  ש"ח 
פריסת הפיצויים החייבים במס לשנת המס 
הבאה, פורש אחר לגמלאות חסך 42,000 
ש"ח הודות לייעוץ שקיבל על הדרך הראויה 
חד  סכום  במקום  כקצבה  פוליסה  לממש 
הקצבה  הוגדלה  אחר:  ובמקרה  פעמי 
החודשית של פורש לגמלאות ב- 200 ש"ח 
)מידי חודש בחודשו!( הודות לייעוץ שקיבל 

ובחירה  לגמלה  ממס  פטור  מיצוי  אודות 
באלטרנטיבת המס הטובה לו ביותר.

לגמלאות  מעבודה  הפרישה  תהליך 
המשמעותיים  התהליכים  אחד  הינו 
ביותר בחייו של אדם. פרישה מביאה 
ולמעשה,  לכת  מרחיקי  שינויים  עמה 
להגדיר  לפנסיה,  מהפורש  דורשת 
המרכיבים  ההיבטים  כל  את  מחדש 
את חייו: כסף ורמת חיים, דימוי עצמי, 
ממחקר  וכו’.  פנאי  זוגיות  תעסוקה, 
הוצאה  כי  נמצא  הלמ"ס  שביצע 
של  בית  למשק  ממוצעת  חודשית 
בעוד  ש"ח,  כ-9,478  הינה  קשישים 
ההכנסה הממוצעת למשק בית הינה 
כ-8,440 ש"ח נטו, כאלף ש"ח פחות 
נמצא  עוד  הממוצעת!  מההוצאה 
ה-+65  מבני  כ-29%  כי:  במחקר 
לכסות את  מדווחים שאינם מצליחים 
ההוצאות החודשיות. כחלק מהתהליך, 
כלכליות  החלטות  לקבל  הפורש  על 
 - ולעיתים  משמעותיות  ופיננסיות 
ביצוע החלטות  כאשר  בלתי הפיכות, 
עשרות  לפורש  לעלות  עשוי  מוטעות, 

אלפי שקלים!
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מדד החוסן החברתי 2012: 
8 מתוך 10 מהשכירים בישראל מוטרדים מחוסר יכולתם 

להזדקן בכבוד
מוטרדים  בישראל  מהשכירים  רבים 
מעתידם הפנסיוני, בדגש על הצד הכלכלי 
ממדד  שעלתה  הבולטת  המסקנה  זו   -
באחרונה  שהוצג   ,2012 החברתי  החוסן 
אשר  לחברה,  ישראל-שדרות  בכנס 
"ספיר".  האקדמית  במכללה  התקיים 
 10 מתוך   8 כי  נמצא  שנבדקו  מהמדדים 
מחוסר  מוטרדים  בישראל  מהשכירים 
3 מתוך  יכולתם הכלכלית להזדקן בכבוד, 
של  שעתידם  בתחושה  מהישראלים   4
 10 מתוך  ו-6  טוב  אינו  בישראל  ילדיהם 
המדינה  היא  שישראל  חושבים  ישראלים 
שהכי טוב לחיות בה. לגבי נתון אחרון זה, 
החוסן  במדד  ביותר  הנמוך  בנתון  מדובר 
החברתי של ישראל מאז 2006. בתוך כך, 

ההכנסה  כי  טוענים  ישראלים   3 מתוך   1
להם  מאפשרת  משפחתם  של  הכספית 
מ-70%  למעלה  נמוכה,  חיים  רמת  רק 
יוכלו  שלא  מכך  מוטרדים  מהשכירים 
לפרנס את משפחתם בכבוד וכ-80% מהם 
בכבוד.  להזדקן  יוכלו  שלא  מכך  מוטרדים 
זו השנה העשירית ברציפות  נערך  הסקר 
החברתי,  החוסן  למדד  הוועדה  ידי  על 
בראשות עו"ד פנינה אלקיס וחברי הצוות 
תמיר.  עמנואל  וד"ר  אריאן  עופר  ד"ר 
הוא מבוסס על סקר שנערך בקרב מדגם 
בישראל,  הבוגרת  האוכלוסייה  של  מייצג 
של  תחושותיהם  את  לבטא  ומטרתו 
מרכזיים  תחומים  לשישה  ביחס  ישראלים 
מסוגלות  ולכידות;  השתייכות  בחייהם: 

כלכלית; ביטחון תעסוקתי; נגישות לזכויות 
הציבוריות;  במערכות  אמון  חברתיות; 
נוסף  מעניין  נתון  ציבורית.  ושחיתות 
שעלה מהסקר מעלה כי 56% מהנשאלים 
בעיניהם  נתפס  הכלכלי  הגורם  כי  ענו 
 - חיי הציבור בישראל  ביותר על  כמשפיע 
לעומת 16% שציינו את הגורם הביטחוני. 
 39% רק  ענו  ההשוואה,  לשם  ב-2011, 
"השוואה  הכלכלי.  הגורם  על  מהמשיבים 
לסקר 2011 מלמדת כי בכל חמשת נושאי 
בילדים  תמיכה   - המשפחתית  הכלכלה 
באחרים,  כלכלית  תלות  חיסכון,  בעתיד, 
פרנסת המשפחה והיכולת להזדקן בכבוד 
המשיבים  בשיעור  מובהקת  עלייה  חלה   -

המוטרדים מן הנושאים", ציינו החוקרים. 

חברות "מגדל" ו"שומרה" הן החברות המצטיינות בשירות 
באלמנטארי במחוז חיפה והצפון

החגים",  של  "החג  בסימן  חגיגי,  במעמד 
ה’  ביום  והצפון  חיפה  מחוז  חברי  התכנסו 
20.12.12 במלון "דן כרמל" חיפה ליום עיון 
בחסות סוכנות "ארנון את וינשטוק" וחברת 
"איתוראן". כ-200 סוכנים השתתפו במפגש, 
לרבות נשיא הלשכה אודי כץ CLU, צמרת 
מבין  החברות.  ונציגי  הלשכה  הנהלת 
הדוברים נמנו: יובל ארנון, סגן יו"ר הוועדה 
היועץ  גבע,  ג’ון  עו"ד  פנסיוני;  לביטוח 
סמנכ"ל  שמאלץ,  אורן  ללשכה;  המשפטי 
שיווק ומכירות ב"איתוראן"; אלי טובול, מנהל 
מחלקת תפקידים מיוחדים בביקורת - אגף 
 ,CLU כץ  אודי  וחיסכון;  ביטוח  ההון,  שוק 
השר  יעלון,  )בוגי(  ומשה  הלשכה;  נשיא 
האירוע  את  שכיבד  אסטרטגיים,  לנושאים 
יום העיון  בנוכחותו. בתוך כך הציג במהלך 
והצפון,  חיפה  מחוז  יו"ר  אברמוביץ,  אריה 
לשנת  את סקר השירות של חברי הלשכה 
בפילוח סטטיסטי  ענף אלמנטארי,   -  2012
של סוכנים ממחוז חיפה והצפון בלבד. הסקר 
כלל, אם כן, 179 סוכנים צפוניים ולפיו, כמו 
בסקר הכלל ארצי שהוצג בכנס האלמנטאר 
חברות  בנובמבר(,   19-22( באילת  ה-26 
עם  הראשון,  במקום  זכו  ו"שומרה"  "מגדל" 
ממוצעים של 7.6 ו-8.1, בהתאמה )המודל 
המצטיינות  החברות  קביעת  לצורך  שנבחר 
שנתנו  ביותר  הרב  המשקל  על  התבסס 
בחישוב  שנכללו  לקריטריונים  הסוכנים 
להלן ששת  חברה.  לכל  ביחס  הכללי  הציון 

הרב  המשקל  ובעלי  הבולטים  הקריטריונים 
יורד:  בסדר  הסוכנים  על-ידי  שצוינו  ביותר, 
מהירות  פרט,  בביטוח  החתמים  גמישות 
עובדי  יחס  העובדים,  מקצועיות  הטיפול, 
החברה לסוכן, חדשנות המוצרים ותעריפים(. 
החברות  אלה  היו  שעברה  בשנה  כי  יצוין 
"הראל" ו"איילון", אשר הגיעו למקום הראשון 
בסקר השירות של חברי מחוז חיפה והצפון. 
לחברות  הצטיינות  מגני  העניק  אברמוביץ 
לשנת  המחוז  לסוכני  בשירות  הבולטות 
2012. בתוך כך יצוין כי במסגרת הכנס נשאו 

חוסיין  ג’אלאל  המחוז,  חברי  שני  דברים 
ובראנסי יעקוב, אשר סקרו ממנהגי החגים 
של הנוצרים והמוסלמים. בסיום הכנס הוזמנו 
משתתפיו לארוחת ערב מפוארת. את הכנס 
ושדרן  לשכה  חבר  אזולאי,  שמעון  הנחה 
ברדיו חיפה. עוד יצוין כי למרות מזג האוויר 
הקשה שפקד את אזור הצפון ביום האירוע, 
כשהם  והגיעו,  טרחו  מאוד  רבים  סוכנים 
ומקצועי, בצד  נושאים רחב  נחשפים למגוון 
סיור מעשיר מקדים, טרם תחילת הדיונים, 

בוואדי ניסנאס.

שביעות רצון כללית - מחוז חיפה והצפון 
להם  שניתן  השירות  מסה"כ  רצונם  שביעות  מידת  את  לדרג  התבקשו  המרואיינים 

מהחברה העיקרית והמשנית בסולם של 1-10. להלן הממוצעים שהתקבלו.
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פעילות במחוזות ובסניפים

סניף פתח תקווה - סיור מעשיר לים המלח ומצדה
חברי סניף פתח תקווה, בראשות יו"ר הסניף 
בדצמבר   25 שלישי  ביום  יצאו  כהן,  מאיר 
לסיור מעשיר באזור ים המלח ומצדה, בחסות 
ביקור באתר  כלל  "סטארט". הסיור  חברת 
"נבי מוסא", שעל פי המסורת המוסלמית זהו 
קברו של משה רבנו, באתר מצדה, בשרידי 

ים המלח הצפוניים לפני קום המדינה )סיפור 
הקמת המפעלים בשנות ה-30( ואף באזור 
עין-גדי, שבו קיימת תופעת הבולענים - אופן 
זו  תופעה  שגורמת  הרב  והנזק  היווצרותם 
לחופיו. בתוך כך שילב הסיור ארוחת בוקר 
בצומת אלמוג וארוחת צהריים במלון "קראון 

פלאזה" ים המלח. כהן: "הסיור שערכנו הינו 
ברמה  הן  הסניף  שמבצע  מהפעולות  חלק 
ליצירת  החברתית  ברמה  והן  המקצועית 
לכידות וגיבוש בין הסוכנים. נמשיך וניזום גם 
בשנה הבאה אירועים המוסיפים תוכן ועניין 

בעלי ערך לחברי הסניף". 

לשכת סוכני ביטוח בישראל

ללבקוביץ' ורדה חברת הלשכה 
משתתפים בצערך 

במות אימך קלרה אליה ז"ל

שלא תדעי צער

לאריה אשד חבר הלשכה 
משתתפים בצערך 

במות אימך קרולינה קליין ז"ל

שלא תדע צער

לדוד כהן חבר הלשכה 
משתתפים בצערך 

במות אחיך חיים כהן ז"ל

שלא תדע צער

לאבי קנול יו"ר סניף נתניה 
משתתפים בצערך 

במות אחיך אהרון קנול ז"ל

שלא תדע צער

התביעה של הלשכה וחבריה 
נגד ביטוח ישיר נדונה ביום חמישי 

23 בדצמבר 2012 בבית 
המשפט המחוזי בתל אביב

בתביעה  בת"א  המחוזי  המשפט  בבית  דיון  התקיים  היום 
שהוגשה ע"י הלשכה וחבריה נגד ביטוח ישיר, בגין לשון הרע.

היועץ  נכחו  המשפט  בבית  גור,  ניר  עו"ד  מייצג  הלשכה  את 
המשפטי של הלשכה עו"ד ג'ון גבע, מנכ"ל הלשכה מוטי קינן, 

יו"ר מחוז הצפון אריה אברמוביץ, חבר המועצה אשר סייפר.
במהלך הדיון הציגו הצדדים את עמדותיהם ובמהלכו הציע כבוד 
השופט בשר להגיע להסכמות ופשרה, אולם נציגי ביטוח ישיר 

לא נענו לבקשה.
לאור החלטתו, השופט ייקבע את מועדי המשך הדיון המשפטי. 

לשכת סוכני ביטוח בישראל

ברכות לחברי הלשכה 
לרגל החג של החגים 

הלשכה מברכת את חבריה 
לעדה הנוצרית לרגל חג המולד, 

וחבריה לעדה המוסלמית, הדרוזית 
והצ'רקסית לרגל חג הקורבן.

חג שמח וברכות 

לאחר מספר שנים שלא קיימנו קורסי הכשרה לרישיון 
בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס 

ביטוח ימי
הקורס ייפתח בתאריך 21.01.2013 

לקבלת פרטים נוספים והרשמה נא לפנות אל המכללה לפיננסים וביטוח שליד לשכת סוכני ביטוח בישראל
 www.hamichlala-bf.org.il | Hamichlala-B.F@insurance.org.il ,03-6395811 טל. 03-6395820, פקס
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לוח הביטוח
הפרסום בלוח מיועד לסוכני הביטוח חברי הלשכה, ללא עלות.

lishka@insurance.org.il :את תוכן המודעה ניתן לשלוח למייל
שימו לב הפרסום מוגבל ל- 3 שבועות בלבד

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
**סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת לרכוש תיקי 

ביטוח אלמנטרי, במרכז, בכל סדר גודל
 ran@c-g.co.il :לכתובת מייל

***דרושה סוכנות ביטוח למכירה
משקיע אסטרטגי מחפש לרכוש שליטה 

בסוכנות ביטוח בינונית שמתמחה בביטוחי 
רכב, לצורך החדרת מוצר פיננסי חדש 

אשר יגדיל את היקפי הפעילות. 
H@i106.co.il :לפרטים באמצעות המייל

***סוכנות ביטוח גדולה בירושלים מעוניינת 
ברכישת תיק ביטוח גשר מיזוגים ורכישות 

dani@gsr.co.il 054-4884220 דני

***סוכנות ביטוח מובילה מאזור חדרה, 
העוסקת בכול תחומי הביטוח, מעוניינת 
ברכישת תיקי ביטוח ו/או שיתופי פעולה 
עם סוכנויות מובילות באזור זכרון יעקב/ 

אור עקיבא/ פרדס חנה/ חדרה. 
קובי - 054-4663033

***סוכנות ביטוח ותיקה ובעלת מוניטין 
מהמרכז, העוסקת בכל ענפי הביטוח, 
מעוניינת ברכישת תיק ו/או במיזוג עם 
סוכנות איכותית לצורך צמיחה והעצמה.

Rvsy.ins@gmail.com
סודיות מובטחת

***שוקל למכור את תיק הביטוח?
עצור - ותבטיח לך הכנסה לכל החיים!!!

תנאים מעולים למתאימים, סודיות 
מובטחת. לפרטים - גבי נתן
טל' אישי: 0522759119
gabina@smile.net.il

***סוכן ביטוח ותיק ומנוסה אלמנטרי 
וחיים מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן 
ביטוח או סוכנות ביטוח מהוד השרון, 

 סודיות מובטחת 
 לפרטים: 052-3256205 
 razinsu@gmail.com או

***באשקלון סוכן מעל 6M כולל חובה 
מעוניין בהצעות איחוד ו/או שותפות 
אקטיבית והשתלבות למשרד אחד 

 montiuri@gmail.com 
נייד: 052-2938563  

***סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת 
לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג 

בתנאים מעולים, סודיות מובטחת.
לאבי: 050-5234664

 ***דרושה מנהלת תיק אלמנטרי
 למשרד בגבעת שמואל 

 דרישות התפקיד - תפעול מלא של 
 תיק אלמנטרי כולל חידושים, 
הצעות מחיר גבייה והפקה 

 קורות חיים למייל:
polisa4u@hotmail.com

***קלאוזנר סוכנות לביטוח )2007( בע"מ 
רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים בכל 

הארץ לרבות השארת משרד קיים כסניף, 
מכפילי רווח גבוהים ללא התאמה.

shay@klauzner.co.il ניתן לפנות למייל

מודעות דרושים
**לסוכנות ביטוח גדולה הנמצאת בדרום 

דרוש מנהל/ת שיווק ומוצר
 ran@c-g.co.il :לכתובת מייל

**לקלאוזנר סוכנות לביטוח )2007( בע"מ 
דרושה חתמ/ת עסקים ופרט למשרה 
מלאה ומאתגרת. ניסיון בחיתום - חובה

תנאים מצוינים למתאימים. 
shay@klauzner.co.il :לשליחת קו"ח

**סוכן ביטוח חיים וותיק, מחפש סוכן 
מתחיל באזור חיפה לעבודה משותפת.

טל במשרד: 048422994
נייד: 054-4817088

המשרד נמצא באזור הצ'ק פוסט חיפה.

***לסוכנות ביטוח ותיקה ומצליחה בשוהם, 
 דרושה פקידה לתחום ביטוח החיים 

ואו האלמנטארי 
התפקיד כולל: מענה טלפוני, טיפול 

בתביעות, טיפול בהצעות מחיר, ניהול יומן 
וטיפול בלקוחות עסקיים. 

משרה מלאה עם אופציה למשרה חלקית, 
ללא ימי שישי. 

 nave@dolfin-ins.co.il

***לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה 
פקידה/מזכירה למשרה מלאה, 5 ימים 

בשבוע שעות עבודה 8:00-16:30. 
ידע בתביעות עם ניסיון מוכח!! 

הכנת הצעות מחיר לרכב, שליחת דואר, 
סריקת חומר. הכרות עם תוכנות חברות 

הביטוח, ידע ברבידי תוכנה - יתרון, 
מסירות, נאמנות, ראש גדול ויכולת עבודה 
בתנאי לחץ. קורות חיים נא לשלוח למייל: 

eyal@tzameret-ins.co.il

***לסוכנות ביטוח איכותית בתל אביב,
דרושה פקידת ביטוח חיים עם ניסיון מוכח 

ואורינטציה שיווקית.
קו"ח לפקס 03-6810703

 

***לסוכנות ביטוח איכותית בתל אביב,
דרושה פקידת ביטוח אלמנטרי עם ניסיון 

מוכח ואורינטציה שיווקית.
קו"ח לפקס 03-6810703

***לסוכנות ביטוח בבאר שבע, דרושה 
פקידת ביטוח אלמנטרי עם ניסיון מוכח!!

ziv@ikeshet.co.il:לפרטים

***לסוכנות ביטוח ותיקה מאד במרכז 
ת"א עם מוניטין מקצועי בתחום אלמנטרי 

ופנסיוני דרוש סוכן בעל רישיון לתחום 
השיווק ומכירות 

לדודו לבנון טלפון משרד 035664610 
פקס - 035660989

***למחלקת מכירות של סוכנות ביטוח 
 מובילה ברחובות דרושים/ות 

כרישי מכירה טלפונית.
התפקיד כולל מכירת מוצרי ביטוח וקביעת 

פגישות עם לקוחות קיימים ופוטנציאלים
תנאים טובים, שכר הולם+בונוסים

קורות חיים מתאימים נא לשלוח למייל: 
 LIAT@FINANCESHOP.CO.IL

או לפקס 077-9359006 לקביעת פגישה

השכרת משרדים
***בירושלים, תלפיות, בבניין דקלי שלמה.

משרד מרוהט 10 מ"מ, מתאים לסוכן 
ביטוח/נדלן. כניסה פרטית, כולל אינטרנט.

קומה שניה + מעלית.
לפרטים נוספים:

אלי - 0507404095 

***להשכרה, בת"א, רח נחלת יצחק פינת 
עליית הנוער, משרד מפואר, 165 מ"ר עם 

8 חניות צמודות, פעיל כסוכנות ביטוח, 
מרוהט מלא עם רשת תיקשורת טלפונים 
ומיזוג אויר, מתאים לסוכן אחד גדול או 
לשלושה סוכנים עם מזכירות משותפת.

פינוי בינואר 2013
לפנות לאלי ארליך 050-6090880 

eli@erlich-insur.co.il או

***במשרדי כרמים סכנות לביטוח
ניתן להשכיר משרדים ו/או שיתוף פעולה 

במתחם הבורסה ברמת גן 
לפרטים-050-5441387"

***למכירה מכשיר SBOX חדש )הי'ה 
בשימוש כשנה(, אפשרות המשך תשלום 

למשך 14 חודש
לפרטים: 052-3256205 דודו


