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תשלום עמלות על ידי חברות הביטוח ב-2013
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התאחדות חברות הביטוח שלחה בתחילת השבוע מכתב תקיף, 
שאורכו 12 עמודים, למפקחת על הביטוח דורית סלינגר, 

במחאה על נייר העמדה שפירסמה בתחילת השנה הקורא 
לנתק את תגמול סוכני הביטוח מדמי הניהול.

ההתאחדות אף מציבה אולטימטום לסלינגר ודורשת ממנה 
להודיע עד היום "האם בכוונתה של כבודה לבטל את נייר העמדה 

שהוצא ללא כל סמכות ובניגוד לכללי משפט מנהלי תקין". היא 
רומזת כי אם לא כן, היא תשקול פנייה לבג"ץ. את ההתאחדות 

מייצג עו"ד אלכס הרטמן, שותף בכיר במשרד ש. הורוביץ.
"עמדת הממונה הוצאה בחוסר סמכות, דרך הוצאתה עומדת 
בסתירה להוראות החוק, להוצאתה לא נלווה הליך תקין של 

שמיעת טענותיהם של הנוגעים בדבר, ועל פניו גם לא נאספה 
התשתית העובדית המלאה בנדון", תוקף הרטמן. "עמדת הממונה 

אף לא כוללת מועד תחילה נדחה והוראות מעבר מתאימות. 
העמדה ותוכנה לוקים בחוסר סבירות קיצונית ופוגעים באופן 
בלתי מידתי בזכויות חוקתיות דוגמת חופש העיסוק והזכות 

לקניין, וזאת אף ללא הסמכה מפורשת בדין".
הרטמן מפרט את החקיקה הרלוונטית ביחס לתגמול סוכני 
ביטוח ויועצי ביטוח, שנולדה בעקבות חקיקת בכר ב-2005, 
שדרשה מהבנקים למכור את קופות הגמל וקרנות הנאמנות 
שלהם והפכה את היועצים בבנק ליועצים אובייקטיבים: "חוק 

הפיקוח נועד להסדיר את העיסוק בשיווק פנסיוני ולקבוע את 
חובותיו של המשווק הפנסיוני כלפי הלקוח, תוך הכרה בכך 

שלמשווק אינטרס במוצרים המשווקים ועל כן המלצה שייתן לא 

תוכל להיות אובייקטיבית לגמרי". הרטמן מבהיר כי "המחוקק 
היה מודע לכך שהסוכן הפנסיוני מקבל טובת הנאה מהגופים 

המוסדיים, והנה עתה בגדר עמדת הממונה, מצאה כבודה 
לקבוע קביעה הפוכה לגמרי".

עוד טוען הרטמן כי הדרישה מגיעה לאחר שנים של שתיקה 
בעניין: "במשך שנים רבות לא הועלתה טענה בנושא שיטת 

התגמול הנגזר מדמי הניהול, על אף שהאגף ביצע במשך כל 
אותה תקופה פעולות פיקוח שונות ורבות, וקיבל לעיונו חוזים 
שנכרתו בין חברות הביטוח לסוכני ביטוח. אלא שכעת עמדת 

הממונה מתיימרת לשנות את כללי המשחק".
לבסוף טוען הרטמן כי נייר העמדה פגע בכללי הצדק הטבעי. "לא 

נשמעה עמדתם של אותם גורמים ספציפיים שחוזיהם נזכרים 
בנייר העמדה, לא נשמעה גם עמדת הגופים המוסדיים ובכללם 

חברות הביטוח. לא קדמה כל התייעצות של כבודה עם גופים 
נוספים. עמדת הממונה הוצאה במפתיע, ללא הודעה מוקדמת 

ועל פני הדברים היא מיועדת לחול גם על חוזים קיימים שנכרתו 
בחלקם שנים לפני נייר העמדה. מדובר במסמך בעל השלכות 

רחבות היקף על שוק הביטוח, על רבדיו ומישוריו השונים".
הרטמן גם דורש מסלינגר להעביר לידי התאחדות חברות הביטוח 

כל מסמך הנוגע להתייעצות עם הגופים המוסדיים או עם כל צד 
שלישי אחר בנוגע לנייר העמדה וכן "כל חוות דעת משפטית 

שעמדה לפני כבודה לעניין נייר העמדה" וכן "כל ההתכתבויות 
שהוחלפו באגף שוק ההון בינו לבין צדדים שלישיים )לרבות שר 

האוצר( בעניין הסדרת סוגיית התגמול הנגזר מדמי הניהול".

 התאחדות חברות הביטוח נגד סלינגר:

 חזרי בך מנייר העמדה הקורא
לנתק את דמי תגמול מדמי ניהול

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פירסמה לפני כחודש נייר עמדה, 
שבו היא דורשת מחברות הביטוח לנתק את דמי הניהול מעמלות 

הסוכן, וזאת בהמשך לטיוטה בנושא, שפורסמה כבר 
בסוף 2014.

כידוע לכם, לשכת סוכני הביטוח הביעה כבר לפני יותר 
משנה את תמיכתה בהפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול 

שמשלם הצרכן. להערכתנו, מדובר בהליך שייטיב עם 
פרנסתנו וגם עם המבוטחים.

על פי תכתיבי השוק, דמי הניהול נשחקים כיום 
במגמתיות כלפי מטה. מעבר לכך, ישנה מגמה 

ציבורית להמשיך ולהוריד את דמי הניהול לטובת ציבור 
המבוטחים, ואנו תומכים בכך.

על כן, אנו תומכים בבניית מודל תגמול חדש שישנה 
את דרך השתכרותנו וייטיב עם הכנסותינו. ניתוק דמי הניהול 

מעמלותינו יאפשר לנו להסיר אחת ולתמיד את מראית העין והתפישה 
התקשורתית כנגדנו, כבעלי אינטרסים נוגדים לטובת הלקוח.

קראנו לחברות הביטוח, שגורפות את מירב הרווחים מעמלנו הסוכנים 

ומהפרמיות המצטברות של לקוחותינו, להציג מודל תגמול חדש. אף 
הקצנו להן זמן במה לכך בכנס אילת. לצערנו, עד רגע זה לא נענינו 

בחיוב. האם הן חוששות ממודל שיישען על תגמול 
מצבירה, תגמול מפרמיה או כל מודל חדש אחר?

נראה כי חברות הביטוח דבקות במודל הקיים שמאפשר 
להן לקבל מהסוכן לקוחות חדשים בעמלה סמלית, 

ומצד שני לבטח ישירות בדמי ניהול אפסיים. סוכן 
הביטוח כיום לא מקבל תמורה מספקת בעבור עמלו, 

לא נהנה מהצבירות לאורך השנים בתכניות החיסכון וגם 
לא נהנה מרווחי חברות הביטוח, אך מנגד ממשיך לתת 

שירות, מטפל בתביעות, במעבר בין מקומות עבודה, 
ובשינוי שכר או מצב משפחתי - מצב בהחלט אידיאלי 

עבור חברות הביטוח.
אנו מצפים מחברות הביטוח לגבש מודל תגמול חדש, שיספק לנו 

הסוכנים תמורה הוגנת לעבודתנו, יביא לידי ביטוי את שימור הלקוח 
לאורך שנים, ויתמחר כראוי צירוף לקוח והטיפול בו לאורך "ציר 

הפנסיה".

 דרוש מודל תגמול חדש,
מנותק מדמי הניהול

מאת נשיא הלשכה אריה אברמוביץ
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לשכת סוכני הביטוח מודה לכל העיתונאים הכלכליים, כולל 
מירב ארלוזורוב מ-TheMarker על כתבתה האחרונה בנושא 

ביטוחי הבריאות החדשים. אנו סבורים כי 
הצגת הסוכנים כאחראים למצב לקוחותיהם 

ולעדכונם בשינויים החלים במוצרים כאלו 
ואחרים היא אכן הצגה נכונה ומדויקת. לסוכן 

הביטוח אין תחליף או חלופה בנושא זה, 
וכובד האחריות מתוקף תפקידו ונאמנותו 

ללקוח אכן מחייבת אותו להתעדכן מקצועית 
כל הזמן ולהעביר, לאור השינויים העתידיים 
במוצרים שונים, את המסר ללקוחותיו, כדי 

שלא ימצא עצמו בעתיד במצב של חוסר 
ביטוחי בעת קרות אירוע, או שיקבל טלפון 

זועם מלקוח: "מדוע לא עידכנת אותי בזמן?"
חברות הביטוח, שערכו בדיקה מקפת לגבי 

הפוליסות החדשות בתחום הבריאות שייכנסו 
בעתיד, וחשפו בהן ליקויים רבים, עורכות באחרונה כנסים 

מקצועיים רבים ברחבי הארץ בתחום זה. בכנסים אלו מופיעים 
מיטב אנשי המקצוע מתחום הרפואה, המשפט, אנשי מערכת 

הבריאות לשעבר ועוד, ובעזרת ניתוח מקצועי מוכיחים 

את יתרונה של הפוליסה הקיימת על הפוליסות החדשות 
שאמורות להיכנס לשוק בעתיד - עם שינוי תעריף כל 

שנתיים, השתתפות עצמית, רשימת רופאים 
מוגבלת ועוד.

מבחינת חברות הביטוח, על כל המומחים 
שהן מעסיקות, השורה התחתונה היא 

שהפוליסות יהיו פחות טובות. בשלב זה 
נכנסת לתוקף אחריותו של סוכן הביטוח 

ללקוחותיו שטרם רכשו ביטוח בריאות פרטי. 
זאת חובתו להיפגש עמם ולהסביר להם 

נאמנה את המצב היום מול המצב העתידי, 
ולהשאיר בידיהם את זכות הבחירה.

ואכן, כתבתה של ארלוזורוב מהשבוע מוכיחה 
שציבור הסוכנים בהחלט עושה עבודתו 

נאמנה: הוא פונה ללקוחות קיימים, מעדכן 
אותם בשינויים ומציג להם את החלופות, 

בדיוק מה שהרגולטור מצפה מסוכן ביטוח מקצועי בעל רישיון 
לעשות.

ואם עיתונאית בכירה כמו ארלוזורוב מציינת זאת, זהו כבוד 
גדול עבורנו סוכני הביטוח, חברי לשכת סוכני הביטוח.

אחריות סוכני הביטוח ללקוחותיהם
מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

פוליסה ייחודית לחברי הלשכה: ביטוח 
שיניים קבוצתי של הראל חברה לביטוח

לשכת סוכני הביטוח שמחה וגאה להוסיף פוליסה ייחודית 
נוספת לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל, וזאת בהמשך 

לפוליסות שאנו בונים לרווחת סוכני הביטוח. בימים אלו 
סיימנו תהליך ארוך להתקשרות חוזית בפוליסת ביטוח שיניים 

קבוצתית ייחודית לסוכני הביטוח עם הראל חברה לביטוח.
הראל ידועה בניסיונה המקצועי בתחום ביטוחי השיניים 

ובפריסה ארצית רחבה של מרפאות ורופאי שיניים בהסדר. 
נעזרנו במיטב המומחים והיועצים ברפואת השיניים, בחרנו 

בתוכנית ביטוח שיניים קבוצתית ייחודית העונה על הצרכים 
הרפואיים הדנטליים של כל אחת ואחד מאתנו, כל זאת כחלק 

ממאמצינו המתמשכים לשיפור ושמירה על בריאותיכם.
התוכנית נבנתה במטרה להתאימה להתפתחות הרפואה 

והטכנולוגיה, לשינויים ולשיפורים בעולם הביטוח, תוך הקפדה 
על תקנות המפקח על הביטוח ושמירה על מחיר ביטוח 

השווה לכל נפש ברצוננו לציין לחיוב את שיתוף הפעולה 
הפורה בינינו לבין הראל.

למען בריאותך ובריאות בני משפחתך, אנו ממליצים לך 
לממש את זכותך להצטרף ולצרף את בני משפחתך לתוכנית 
ביטוח השיניים ולהימנות עם מבוטחים רבים במשק הישראלי 

שרכשו פוליסת ביטוח שיניים. הפוליסה תיכנס לתוקף רק אם 
יצטרפו מינימום 1,500 מבוטחים )לא כולל ילדים(. באם יעד 

זה לא יושג, הפוליסה וההצטרפות יבוטלו.
בואו הצטרפו בהמוניכם, כדי שנוכל יחד להקים פוליסה זו. 

חשוב להדגיש כי אין ולא ניתן לרכוש במסגרת אישית פוליסה 
הדומה בהיקפה לזו שנבחרה לכם במסגרת הקבוצתית.
בכנס לשכת סוכני בטוח שיתקיים במרץ באילת תוכלו 

להיעזר לכל הבהרה שאלה בנציגות הראל.
הסכמי התקשרות עם ספקים בביטוח שיניים

 העיקרון המשותף המנחה הינו מתן חופש הבחירה בידי 	 

המבוטח לערוך את טיפולי השיניים אצל כל רופא ו/או 
מרפאה על פי בחירת המטופל )רופא בהסדר/ רופא שאינו 

בהסדר(
 מערך מוקדי ההסכם מונה למעלה מ-900 מוקדים 	 

בפריסה ארצית, בהם מרפאות שיניים, מרפאות שיניים 
רב – תחומיות, רופאי שיניים, מכוני צילום, וכן רופאים 

מומחים בתחום הפריודונטיה )מחלות חניכיים(, בכירורגיית 
פה ולסת, וכן רופאים "מורשים" בתחום יישור שיניים, 

שמקבלים תשלום מהמבטח על פי מחירון מוסכם .
 לאיתור מרפאות ורופאי שיניים בהסדר תוכלו להיעזר 	 

www.harel-group.co.il באתר הראל
דמי הביטוח החודשיים דמי הביטוח המצוינים להלן , נכונים 

ליום 1.2.2015 לפי מדד דצמבר 2014.

תקופת הביטוח תחל ביום 1.4.2015 ותסתיים ביום 
.31.3.2021

איך מצטרפים לביטוח השיניים? להיוועצות והצטרפות לביטוח 
השיניים תוכלו לפנות לנציגי הראל בימים א' – ה' בין השעות 

8:00-15:00 בטלפון 03-9208127, וכן ניתן לפנות למוקד 
שירות לקוחות שיניים, טלפון: 03-7547222.

115 שקל בחודשחבר לשכת סוכני הביטוח

בן/ת זוג ו/או ילד בוגר 
)מעל גיל 51 שנים(

115 שקל בחודש

ילד )בגיל 4-23(
ילד שלישי ואילך חינם, 
במניין הילדים הקטינים

40 שקל בחודש

מאת אלי שטרק

http://www.harel-group.co.il
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פגיעה ודאית – שלב א'
אגף הממונה על הביטוח שבמשרד האוצר פירסם את טיוטת 
החוזר: "קצבת נכות בקרן פנסיה במקרה של זכאות לקצבה 

ממקור אחר". חוזר זה, באם ייכנס לתוקף, 
יביא לפגיעה בלתי מוצדקת במבוטחי קרנות 

הפנסיה החדשות. מטרת כתבה זו היא 
לתאר את האמור בטיוטת החוזר, את מה 

)שכנראה( עומד מאחוריה, ואת התייחסותי 
אליה )שנשלחה לאוצר מיד לאחר פרסומה(.

פתרונה של "הבעיה", כפי שהוא מוצג 
בתחילת הטיוטה, נשמע הגיוני: היות שעלות 
קצבת הנכות בקרנות זהה )שהרי היא נגזרת 

מההנחות שקבע הממונה(, הרי שהיקף 
הכיסוי אמור להיות זהה. היות שהדבר אינו 
מתקיים, הרי שיש לקבוע הוראות אחידות 

לעניין קיזוזים מקצבת הנכות )מה לקזז ועל 
פי איזו נוסחה(.

האופן שבו מבקש החוזר ליישם את הפתרון האמור שגוי 
ומזיק, היות שהוא מבקש לחייב את כל הקרנות לקזז מקצבת 

הנכות תקבולים מכוח שורה ארוכה של חוקים, שחלקם 
מקוזזים כיום רק בחלק מן הקרנות )בקרנות הגדולות – רק 

באחת מהן(, וחלקם אינם מקוזזים כיום באף אחת מהן.
אין כל עילה אקטוארית ו/או מוסרית לשלול כיסויים 

ביטוחיים, שלהם זכאים כיום מבוטחי הקרנות. אם סבור אגף 
שוק ההון אחרת ומצא כי פנסיית הנכות מתומחרת בחסר, 

הרי שהדבר נובע מההפחתה הדרסטית בתעריפי הנכות 
שחלה ביולי 2013, שהוא עצמו קבע, ובמידה שכך הוא סבור, 

הרי שיש לערוך תיקון בתעריפי הנכות, ולא לשלול כיסויים 
קיימים. מיותר לציין כי שלילה בלתי מוצדקת של כיסויים 

ביטוחיים, שלהם זכאים המבוטחים כיום, תפגע באמונם 
בקרנות הפנסיה.

ניתן ליישם את "פתרון הבעיה" שמוצג בתחילת החוזר, מבלי 
לשלול כיסויים ביטוחיים, ומבלי לפגוע בחופש הבחירה של 

המבוטחים, כמפורט להלן )וכפי שפורט בהתייחסות ששלחתי 
לאגף(:

 קרנות הפנסיה יכללו תעריף אחיד, והוראות אחידות לעניין . 1
קיזוזים מקצבת הנכות )כאמור בחוזר(.

 חברה מנהלת תוכל להציע למבוטחי הקרן קצבת נכות . 2
ללא קיזוזים נוספים )מעבר לקיזוז קצבת הביטוח הלאומי 

במקרה של תאונות עבודה, הקיים כיום בכול הקרנות(, 
והדבר יתומחר באמצעות תעריף גבוה יותר, שגם הוא 

יהיה אחיד בין הקרנות – בדומה למצב כיום, שבו נקבעים 
תעריפי ביטוח שונים, כאשר תום תקופת הביטוח )גיל 

הפרישה( שונה, ו/או כאשר המבוטח בוחר בהרחבת הכיסוי 

ל"פנסיית נכות מתפתחת/ גדלה".
 במקרים שבהם תציע החברה המנהלת אפשרות לביטול . 3

קיזוזים נוספים, שנקבעו כתוצאה מהחוזר, יראו כל 
המבוטחים בקרן במועד עדכון התקנון 

כמי שבחרו בביטול הקיזוז, אך יהיו זכאים 
להפסיק הרחבה זו, ולערוך את הקיזוז. 

באופן הזה, לא ייגרע הביטוח הקיים ויינתן 
חופש הבחירה.

לצורך יישום כל האמור, כללה התייחסותי 
הצעה מפורטת לשינויים שיש להכניס 

בחוזר.
פגיעה אפשרית – שלב ב'

מבלי להמעיט בחשיבותו של האמור, קיים 
בי חשש כבד כי חוזר זה מהווה צעד ראשון 

בלבד, בדרך ליצירתו של תקנון אחיד, 
בסיסי, מופחת בכיסוייו, ושמצמצם ופוגע 

ביכולת הבחירה של המבוטחים. תהליך שכזה יהיה שגוי 
ומנוגד לתהליך החיובי שעברו קרנות הפנסיה בעשור האחרון, 

ובו שופרו תקנוניהן מקצה אל קצה, ומכוחו ניתן למבוטחים 
חופש הבחירה, וכל זאת מבלי להגדיל את הסבסוד ההדדי. 

השיפורים שחלו, מאפשרים למבוטח כיום: )1( להתאים 
את הכיסויים הביטוחיים למצבו המשפחתי ולצורכיו. )2( 

לשפר את איכות הכיסויים הביטוחיים. )3( לבחור בין מגוון 
מסלולי השקעות, ואף לפצל את אופן ההשקעה של רכיבי 
השכר השונים. )4( לבחור כיצד להשתמש בכספים שנצברו 
לגיל הפרישה, בהתייחס למצבו המשפחתי, לגיל הפרישה 

ולקצבאות הביטוח הלאומי. כמו כן, הורחבו האפשרויות שעל 
פיהן יכולים שארי המבוטח להשתמש בקצבה. כל השינויים 
האמורים נבחנו אקטוארית ותומחרו. שיפור ניכר זה במצבם 

של המבוטחים נוצר עקב התחרות בין הקרנות. תהליך מבורך 
זה לא היה מתקיים בעולם של תקנון אחיד.

קרנות הפנסיה החדשות הן המוצר המרכזי שבו מבוטח 
הציבור. היות וכך, יש לעודד את תהליך שיפור התקנונים 

וחופש הבחירה - לא למנוע אותו )כפי שמתרחש בתקופה 
האחרונה(, ובוודאי שלא לפגוע בקיים )כפי שמוצע בטיוטת 

החוזר(. יצירת תקנון אחיד ורדוד, תוך שלילת כיסויים 
ביטוחיים קיימים ושלילת יכולת בחירה, מהווה צעד שגוי.
כולי תקווה כי המפקחת על הביטוח תמנע את הפגיעה 

במבוטחי הקרנות, תעודד תחרות בין החברות המנהלות 
לשיפור והרחבת הכיסויים הביטוחיים, ולשיפור והרחבת 

יכולתו של המבוטח להתאימם לצורכיו.
הכותב הינו המייסד והבעלים של "פרישה מוקדמת" ומשמש, 

בין היתר, כיועץ מקצועי לקרנות פנסיה רבות וכמרצה 
בתחום הביטוח הפנסיוני

פגיעה בלתי מוצדקת בקרנות הפנסיה 
החדשות – יריית הפתיחה

מאת אלון ספונרו

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה ריקרדו מלאמוד
במות אחיו הוגו מלאמוד ז"ל

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה סוהיל משרקי

במות אשתו סוהילה משרקי ז"ל
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 כנס ארצי לנשים בתחום הביטוח
ייערך לרגל יום האשה הבינלאומי

בסוף מרץ יתקיים לראשונה בתולדות הלשכה כנס 
ארצי לנשים בתחום הביטוח, לכבוד יום האשה 

הבינלאומי, במתחם שפיים.
לדברי סגנית נשיא הלשכה שוש כהן-גנון, "זו 

הפעם הראשונה שאנחנו עורכות כנס כזה, 
ובהחלט נהפוך זאת למסורת, מכיוון שיש 

לכך מקום. אני פועלת רבות להכניס נשים 
צעירות לתחום, בשילוב הסוכנות הצעירות 

שיושבות בוועדת הצעירים של הלשכה.
"החלטתי לקיים כנס ארצי לסוכנות הביטוח, 

כמו גם למנהלות בסוכנויות ובחברות 
הביטוח, מכיוון שצריך ורצוי לקיים 

שיח בנושא נשים במקצועות 
הביטוח, כנתיב לקריירה ולקידום 

חברתי-כלכלי. אני מאמינה שענף 
הביטוח מאוד מתאים לנשים בכל 

היבטיו, כעצמאיות או כשכירות. 
מה גם שמדובר במקצוע 

חצי סוציאלי ביסודו, שדורש 
אינטליגנציה רגשית, תקשורת 
בינאישית ויכולת לתת שירות 

ברמה גבוהה מאוד".
כהן-גנון סבורה כי הגיעה גם 

העת לנהל שיח על תקרת 
הזכוכית שעומדת בפני מנהלות 

בענף. "חברות הביטוח ובתי 
ההשקעות נמצאות חסרות בתחום, 

לעומת קידום נשים בבנקים ובמשרד 

האוצר. באופן מסורתי מקצוע סוכן הביטוח הוא תחום גברי, 
אך אין סיבה שנשים לא ייכנסו לתחום. גם בחברות הביטוח 

רובד ההנהלה הבכיר מאויש רובו ככולו על ידי גברים, 
תוך שמי שעושה את העבודה בדרגים נמוכים יותר 
הן נשים. למעשה, רוב המועסקים בענף הם נשים, 

רק שהן לא נמצאות בשכבות העליונות. כך למשל, 
יש דרישה לפקידות בעיקר, מכיוון שגברים נוטים 
ללכת לדרך עצמאית, או לעשות קפיצת מדרגה 

מהותית לכיוון הניהולי".
בכנס ייערך, בין השאר, פאנל בהנחיית אורלי וילנאי, 

שכותרתו "מקצועות הביטוח כנתיב לקריירה 
ולקידום חברתי-כלכלי", והוא ינסה לגעת 

בשילוב קריירה לנשים עם כלכלת הבית. 
לדברי כהן-גנון, "בפאנל ישתתפו מנהלות 
בחברות הביטוח, לצד סוכנות עצמאיות, 

ויציגו אלה מול אלה את כל היתרונות 
והחסרונות בתחומים הכלכליים 

והחברתיים, בכל הנוגע לנשים בתחום 
הביטוח". בין המשתתפות, חגית לוין, 

מנכ"לית הראל קופות גמל.
כמו כן, ירצו בכנס גל לוסקי, מייסדת 

ומנכ"לית IFA, ארגון עצמאי ללא 
מטרות רווח, המתמחה בסיוע 

לאוכלוסיות במצבי אסון וסכסוך; 
ותמנע אל-שרון, שתספר על עוצמת 

האשה בראי השבט. הכנס יסתיים 
בתצוגת אופנה של יוצרות ישראליות – 

"רויאל ג'יפסי" ו"ווילד אלגנט".

הננו מתכבדים להודיעכם כי
 כינוס ביטוח ופיננסים 2015 של הסוכנים הפנסיונים 
 חברי הלשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב’-ה’, 9-12 במרץ 2015.

 M.D.R.T תכנית מיוחדת לחברי 
תתקיים ביום ראשון 8 במרץ 2015.

 הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הכינוס ה-36

ביטוח ופיננסים 2015

ההרשמה החלה! הכינוס ה-36 ביטוח ופיננסים 2015

לאפשרויות 
הפרסום בכינוס.

פרטים על הכינוס, 
מחירים ומלונות.

רישום לכינוס 
לחברי לשכה.

 רישום לכינוס 
לעובדי משרד הסוכן.

9-12 במרץ 2015, אילת

https://www.eventact.com/Mishkei/finansim2015/reg3.html
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"לעניין ביטוח סיכוני החיים ליחיד ולמשפחתו 
- אין תחליף לסוכן הביטוח האישי"

"הצעתי למנהל בכיר בחברה לערוך ביטוח חיים בסכום גבוה, 
שהסתמך על היותו בעל משפחה עם ילדים צעירים ושכר 

גבוה", מספר יו"ר לשכת היועצים הפנסיוניים איציק בן ארויה. 
"בתחילה הוא התנגד, אבל לאחר הסבר הגיוני 

ומקצועי, הוא ניאות והסכים לסכום הביטוח 
הגבוה – 3 מיליון שקל. לאחר שנה וחצי הוא 

מת באופן פתאומי. טיפלתי בהסדר התשלום 
לאלמנה, וזו הופתעה מהסכום שהיה מוטבע 

על ההמחאה. משסיפרתי לה על נסיבות 
עריכת הפוליסה, היא הודתה לי מאוד וציינה 
שסכום הכסף הזה יסייע לה רבות להשתקם 

כלכלית.
"מקרה אחר התרחש בחברה שבה העובדים 

נדרשו לשלם את הכיסוי לאובדן כושר עבודה 
מכיסם. חבר שעבד אתי שיכנע לקוח חדש 

לרכוש כיסוי לאובדן כושר עבודה ולמקרה נכות מתאונה 
על חשבונו הפרטי, במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים. חלפו 

יומיים והעובד נפגע בתאונת דרכים קשה, ונהפך צמח למשך 
חודשים ארוכים ולנכה 100% לכל ימי חייו. האיש מקבל עד 

היום פיצוי כספי חודשי מהכיסוי לאובדן כושר העבודה".
"ערכו הכלכלי של האדם", מנקודת המבט של סיכוני החיים 

לאדם המפרנס, מבטא את סכומי הכסף החד פעמיים, 
או הקצבאות, שעל היחיד להיות מבוטח בהם כדי שהוא 

ומשפחתו יהיו מוגנים מפני אירוע רפואי או תאונתי שיכול 
להתרחש, וימנע ממנו להמשיך ולכלכל את עצמו ואת 

משפחתו, אם ממקרה פטירה מוקדמת, אובדן כושר עבודה, 
מחלה קשה, סיעוד ועוד. לדברי בן ארויה, "הערך הכלכלי 
של האדם הוא דינמי ומשתנה בהתאם למצבו האישי של 

היחיד – רווק, נשוי, גרוש, אלמן, מספר ילדיו וגילם, שכרו, 
עיסוקו וכדומה. משתנים אלו משפיעים על סכומי הכסף שיש 
לתכנן, לחשב ולבטח, כדי שיתאימו למצבי החיים המשתנים. 
מכאן, שמעת לעת יש לבדוק אם סוגי הביטוח, 
אופיים והיקפם, וכן עלותם, תואמים את מצבו 

הנוכחי של היחיד, ובמידה שלא, יש לערוך בהם 
שינויים ולהתאימם".

בן ארויה מדגיש כי כל תהליך של ייעוץ ושיווק 
פנסיוני מתחיל בבדיקת הצורך של היחיד 

לביטוח ולחיסכון. "הדבר מחויב מכוח סעיף 
12 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני: 'התאמת 

השירות לצורכי הלקוח'. המשמעות – תשאול 
מפורט ומקיף של הלקוח על הנושאים האישיים 

שהוזכרו לעיל, מצבו הכלכלי, העדפותיו 
האישיות, ובניית הצעה לתוכניות ביטוח 

וחיסכון, שתכליתן לתת מענה לאותם סיכוני חיים היכולים 
להתרגש על היחיד: פטירה מוקדמת, נכות/ אובדן כושר 

העבודה, בעיות בריאות, מצב סיעודי וגיל פרישה. ביושבי 
עם לקוחות לניתוח הצרכים, או לבחינת תוכניות הביטוח 

הקיימות על שמם, אני מקפיד ששני בני הזוג יהיו נוכחים, כדי 
לרתום אותם יחד לתהליך תכנון הביטוח והחיסכון, ולמנוע 
מצבים שבהם מתגלים בהמשך אי הסכמות וחילוקי דעות 

בין בני הזוג, שיכולים היו להימנע אילו היו שותפים לתהליך 
מלכתחילה".

הריאיון המלא עם איציק בן ארויה יפורסם במגזין מיוחד 
שיופץ בכנס ביטוח חיים ופנסיוני, שיתקיים ב-9-12 

במרץ, באילת

מה אפשר ללמוד מהאקרים על חדשנות?
כמה מההרצאות בכנס ביטוח חיים ופנסיוני 2015 יעסקו 
בחדשנות ובטכנולוגיה וייתנו לסוכני הביטוח נקודת מבט 
מעניינת על אפשרויות צמיחה והנעה לעסק שלהם. קרן 

אלעזרי, חוקרת ומרצה בתחום הסייבר, תספר על מה 
שאפשר ללמוד דווקא מהאקרים.

"במאה ה-21 מידע הוא כוח. האקרים הם אלו שיודעים 
איך להגיע אליו, ולכן הם השחקנים החזקים של המרחב 

הווירטואלי. האם ארגונים גדולים יכולים ללמוד אודות 
חדשנות מהאקרים? העובדה המפתיעה היא שהאקינג היא 
פעילות שיכולה להוביל גם לשיפורים ולחידושים. האקרים 

חושפים את הטעויות והבאגים, והם תמיד מוצאים שימושים 
יצירתיים לטכנולוגיה – ופורצים גם את גבולות הדמיון", היא 

אומרת.
בהרצאתה תסביר אלעזרי כיצד ענקיות תוכנה, חברות 

פיננסים ואפילו ארגונים שמרניים ומסורתיים, כמו רשות 
השידור הבריטית או הבית הלבן בוושינגטון, לומדים להכיר 

בערך החדשני והיצירתי שהאקרים מייצגים. זהו מסע אל תוך 
עולם הסייבר, שבו ניתן ללמוד מהאקרים על חשיבה פורצת 

גבולות.
אלעזרי מתמקדת כיום במחקר טכנולוגיות חדשות בעולם 

 GIGA OM אבטחת המידע עבור חברת המדיה וניתוח השוק
מקליפורניה. בשנים האחרונות היא הוזמנה כמרצה אורחת 

לעשרות כנסים מקצועיים ואירועים בינלאומיים בארץ ובעולם, 

כמו כנס הסייבר השנתי של נאט"ו ורבים אחרים. במרץ 2014 
הרצתה אלעזרי בכנס TED הבינלאומי, לצד אישים כגון ביל 

גייטס, אדוארד סנודן וסגן ראש סוכנות הביטחון הלאומית של 
ארה"ב.

איציק בן ארויה

TED-קרן אלעזרי מרצה ב
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מכתב תודה: "ללא נחישותך ומאמצייך, 
לא היינו מקבלים את המגיע לנו"

סוכנת הביטוח מיקי חכם קיבלה מכתב תודה 
מלקוחותיה וביקשה לשתף אותו בעיתון. 

"המבוטחת, תושבת ארה"ב, לקתה בסרטן לפני 
שש שנים. היא הגישה התביעה ונדחתה בטענה 

שאין כיסוי לסוג זה של הסרטן.
"באחרונה שבו המבוטחים ארצה. הם התקשרו 

אלי וכששאלתי לשלומם, ובדרך אגב מה שלום 
האשה ומצב בריאותה, נעניתי שהיא נותחה 
והסירו את הסרטן מבחינה גניקולוגית והכל 

בסדר כיום )למען האמת גם הם נרדמו בשמירה 
ולא קידמו את התביעה כנדרש, אלא קיבלו את 

הקביעה שאין כיסוי ונדמו(.
"מבלי לטפח תקוות שווא ומבלי ליידע אותם, 
הפעלתי מחדש את התביעה. על אף שנעניתי 

בשלילה בטענה שחל עליה חוק התיישנות, 
לא הרפיתי, התעקשתי והתעקשתי, שאכן היא 
זכאית למרות חוק ההתיישנות. משלא הרפיתי, 

נענתה חברת הביטוח ואישרה את התביעה 
במלואה ולשביעות רצוני ורצון המבוטחים.

"כמובן שזו שליחותי ותפקידי למבוטחי, אך 
מכתב התודה מהם גם נושא את המסר שיש מי 
שדואג ושומר על אינטרס לקוחותינו במסירות 

רבה"

תודה רבה

תודה רבה

שלום מיקי

ברצוננו להביע את תודתנו 

העמוקה על האכפתיות, ההשקעה 

מזמנך ועל כך שטרחת ועמלת

מעל ומעבר למקובל, כדי לעזור 

לנו בטיפול בתביעה. אנו בהחלט 

מודעים לכך שללא נחישותך 

ומאמצייך, לא היינו מקבלים את 

המגיע לנו.

ושוב, המון המון תודה

משרד באזור בהתאמה אישית
משרדים להשכרה באזור התעשייה של אזור

שטחי השכרה גמישים לפי מידתך  #
שיפוץ המשרד והתאמתו לצרכיך  #

חניה זולה וזמינה  #
ארנונה נמוכה מאוד  #

לתאום סיור בבניין
ולקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית צלצל: 4542*

שטחי השכרה גמישים החל מ-200 מ"ר
שיפוץ המשרד והתאמתו לצרכיך

חניה זולה וזמינה
ארנונה נמוכה מאוד

קיבלתם מהלקוח מכתב תודה?
 שלחו לנו את המכתב ונפרסם אותו

מייל למשלוח: thanks@mil-media.co.ilב"ביטוח ופיננסים" )ללא שם הלקוח(.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה יובל עופר
במות אמו רות עופר ז"ל

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה של
חברת הלשכה אסנת רוזנפלד
במות אביה מרדכי גוטמן ז"ל
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אל תחכו לביקורת של פקחי משרד העבודה: הקפידו 
על חוקי העבודה עד לפרטים הקטנים ביותר

"בעת האחרונה הגיעו למשרדנו פניות רבות של מעסיקים, 
בהם סוכני ביטוח, שדיווחו על קבלת עיצומים כספיים 

בסכומים גבוהים ביותר, בעקבות ביקורות של פקחי משרד 
הכלכלה. לאור זאת, אנו חוזרים וממליצים להקפיד על שמירה 
על חוקי העבודה, וקבלת ייעוץ משפטי פרטני בכל מקרה של 

העסקת עובדים.
"בין הסעיפים שעליהם יש להקפיד: טופס הודעה לעובד/ 

הסכם העסקה: ישנה חובה חוקית למסור לכל עובד המתקבל 
לעבודה 'הודעה לעובד' בכתב בו מפורטים תנאי העבודה 

ונתונים נוספים הקבועים בחוק הודעה לעובד; תליית מודעות 
בבית העסק: בכמה חוקי עבודה נקבעה חובת הצגת מודעה, 
במקום בולט לעין במקום העבודה, המפרטת עיקרי הוראות 
חוק שכר מינימום, חוק עבודת נשים, החוק למניעת הטרדה 

מינית ועוד; העסקה בהתאם לקבוע בחוק שעות עבודה 
ומנוחה; רישום שעות עבודה: חובת ביצוע רישום שעות 

באמצעים מכאניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, או לחילופין 
דיווח ידני שייחתם מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת 

אחראי שהמעביד מינה לכך.
"כמו כן, יש להקפיד על מסירת תלושי שכר מפורטים: 

מעבר לחובה החוקית לשלם שכר העבודה במועד, מחויבים 
מעבידים למסור לעובדיהם תלוש שכר מפורט הכולל את כל 

תנאי העסקתו. במסגרת הביקורות המבוצעות נבדקות, בין 
השאר, הימצאותם של הנתונים הבאים: רישום ותק בתלוש 
השכר, ציון ימי ושעות העבודה במקום העבודה, ציון שעות 

העבודה בפועל, מסירה של תלוש השכר במועד ועוד; תשלום 
זכויות סוציאליות: חשוב לוודא עמידת המעביד בחובותיו, 

לרבות ההוראות הרלוונטיות שנקבעו בחוק חופשה שנתית, 
חוק דמי מחלה, חובת תשלום דמי הבראה ונסיעות ויתר 

הוראות הדין הנוגעות להעסקת עובדים".

להתייעצות עם עו"ד ונוטריון שלמה בכור
ו/או עם עו"ד דוד בכור, לחצו כאן 

משרד עו"ד שלמה בכור, עורך דין דיני עבודה, פועל טיפ שבועי
מ-1986 כאחד המשרדים המובילים בתחום דיני עבודה. 

המשרד, הממוקם בבית התעשיינים בתל אביב, פועל 
בכל תחומי משפט העבודה: משפט עבודה קיבוצי, 

משפט העבודה הפרטי, פנסיה וגמלאות, ביטוח לאומי 
ותאונות עבודה. המשרד נותן ייצוג בבתי הדין לעבודה 
ללקוחותינו ועוסק בתביעות ייצוגיות, תביעות בתחום 

הפרט וסכסוכים קיבוציים. כמו כן, מלווה את הלקוחות 
בהליכי גישור ובוררות, ייצוג בהליכי משמעת, ייצוג 

בהליכי שימוע, ליווי במו"מ קיבוצי ואישי, מתן חוות דעת 
משפטיות וטיפול בתאונות עבודה.

 עו"ד ונוטריון שלמה בכור
בעל המשרד עו"ד שלמה בכור 

הוא בעל תואר ראשון במשפטים 
מהאוניברסיטה העברית ובעל 

תואר שני במשפטים ודיני עסקים 
מאוניברסיטת תל אביב. בכור 

הוסמך ללשכת עורכי דין ב-1980 
ועוסק בעריכת דין כ-30 שנה. 

מביא עמו ניסיון עשיר של כ-30 
שנה בתחום דיני עבודה, יחסי עבודה ותאונות עבודה.

עו"ד דוד בכור
בעל תואר ראשון במשפטים. 

מועסק במשרד מאז 2005. עו"ד 
בכור שותף לתהליכי פיקוח 

ובקרה בחברות רבות, והוא אף 
משמש כנציג הארגון הארצי של 

חברות האבטחה בוועדת האכיפה 
המשותפת עם ההסתדרות 

 הכללית.
לבכור ניסיון רב בתחום חברות השירותים והוא מלווה 

באופן שוטף חברות רבות בתחום זה, כולל חברות כוח 
אדם וסיעוד, ניקיון, שמירה ואבטחה, והסעדה מהגדולות 
במשק. עו"ד דוד בכור עבר מספר רב של השתלמויות, 

לרבות השתלמות בדיני עבודה והשתלמות בדיני עבודה 
מיסוי וזכויות.

 מחוז השרון יקיים יום עיון ב-23.2.15 )ב'(,
בין השעות 8:30-14:30, בשיתוף שירביט חברה לביטוח. 

האירוע, שיתקיים באולם סטואה בקיבוץ געש, יכלול בין היתר 
את הרצאותיהם של מנכ"ל שירביט חברה לביטוח, גיל ספיר, 

והפרשן הפוליטי של חדשות 10, רביב דרוקר.

 מחוז השפלה יערוך יום עיון ב-26.2.15 )ה'(,
בין השעות 11:00-19:00, בשיתוף רימונים. האירוע יתקיים 

במלון לאונרדו פלאזה באשדוד.

 מחוז חיפה והצפון יקיים פעילות משפחות לפורים
 ב-5.3.15 )ה'(. האירוע יתקיים במפעל מילקי-שטראוס,

 באזור התעשייה בר-לב, ובמהלכו יתקיימו
תחרות תחפושות והופעת אמן.

ישיבת המועצה הארצית שתוכננה להיום תתקים ב-24.3.15 
 במלון דן ירושלים, ולאחר מכן יתקיים סיור ביד ושם.
הסעה תצא מרכבת ארלוזורוב תל אביב ובחזרה.

http://tinyurl.com/qxc5uol
http://tinyurl.com/qxc5uol
http://www.xn------wpehbcibg3bcah2ftaym6h.com/
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איילון משיקה את מבצר איילון +: תוכנית ביטוח חדשנית לבונה 
ולמשפץ הפרטי

איילון חברה לביטוח משיקה תוכנית ביטוח חדשנית לבונה ולמשפץ הפרטי: מבצר איילון +. 
מדובר בתוכנית מודולרית ומורחבת לבנייה או לשיפוץ של בתים פרטיים צמודי קרקע או 

לשיפוץ דירות בבנייני מגורים, על בסיס תוכנית מבצר איילון, וכוללת מעתה גם מענה 
מקצועי מיוחד למשרדים, לחנויות ולבתי עסק.

בין החידושים בתוכנית: כיסוי בגין עבודות שיפוץ גם עבור משרדים חנויות ובתי עסק לא 
יצרניים - עד מיליון שקל; הגדלת שווי פרויקט מקסימלי לבנייה ל-2.5 מיליון שקל; תקופת 

ביטוח מקסימלית של 24 חודשים; שודרגו הרחבות - ללא תוספת תשלום )בכפוף לתנאי 
התוכנית(.

חבילות הכיסויים המוצעות במסגרת התוכנית כוללות ביטוח רכוש - חבילה הכוללת 
הרחבה לכיסוי רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק עקיף מתכנון לקוי, פרעות ושביתות, מתקנים 

וציוד עזר, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים, הוצאות לאחר נזק עקב דרישת 
רשויות ועוד. בנושא אחריות כלפי צד שלישי יינתן גבול אחריות למקרה וכן לתקופת 

הביטוח בסך 5 מיליון שקל.
במסגרת התכנית יוענקו הרחבות נוספות ללא תוספת פרמיה: תביעות שיבוב של המוסד 
לביטוח לאומי; כיסוי רעד, החלשת/ הסרת תמיכות; ביטול חריג נזקי גוף משימוש בצ.מ.ה; 

ביטוח חבות מעבידים - גבולות אחריות למקרה ולתקופה בסך 20 מיליון שקל.

מכבי מציעה מתווה להקמת 
חברת ביטוח בשליטתה

קופת חולים מכבי שואפת להחזיר לניהולה 
את הביטוח הסיעודי של מיליון וחצי מבוטחיה. 

השבוע נחשף ב"כלכליסט" כי מנכ"ל הקופה, רן 
סער, שלח מכתב למפקחת על הביטוח במשרד 
האוצר, דורית סלינגר, שבו הציע מתווה להקמת 

חברת ביטוח בשליטת הקופה, שתנהל תיק 
ביטוח עם קרן בגודל של 2 מיליארד שקל של 

כספי חברי מכבי, המבוטחים כיום בביטוח סיעוד 
באמצעות חברת כלל ועוד 600 מיליון שקל 

בפרמיות הנגבות כל שנה.
סער ציין במכתב שמהלך כזה יאפשר לקופה 

להוריד את מחיר הפרמיה החודשית שמשלמים 
היום המבוטחים. על פי הערכות, מדובר בחיסכון 

של כ-40 עד 50 מיליון שקל בשנה. חיסכון זה 
יכול להביא להורדה של כמה שקלים בודדים 
בפרמיה החודשית, מתוך פרמיה של 5-123 

שקל בחודש בהתאם לגיל במסלול הבסיסי, או 
לאשר הרבה יותר תביעות שכיום נדחות, שיעור 

שלפי נתוני הקופה עמד בשנה שעברה על 
כ-61%.

חדש בפורטל הסוכנים של הראל: 
ממשק המאפשר הגשת תביעות 
וטיפול בהן בתוך 72 שעות בלבד

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים מציגה את היישום 
החדש בפורטל הסוכנים "המכלול שלי", המעניק 

לסוכנים אפשרות להגשת בקשות למימוש זכויות 
תביעות בריאות online, בדרך מקצועית ויעילה 

המבטיחה טיפול מיטבי בזמן הקצר ביותר – תוך 72 
שעות בלבד.

כדי לפתוח תביעת מימוש זכויות סוכן הביטוח מזהה 
את המבוטח בתמונת לקוח ושולח לו לינק להמשך 

מילוי פרטים והעלאת מסמכים נדרשים. הממשק 
מאפשר גישה מהירה ושימוש מכל מחשב, מכשיר 

טאבלט, או טלפון סלולרי.
הפונקציה החדשה מתווספת למערכת סטטוס 

תביעות בביטוח בריאות וחו"ל שכבר קיימת 
ב"מכלול שלי" ומאפשרת לסוכנים לעקוב באופן 

שוטף אחר ההתפתחויות בסטטוס התביעות וקידום 
וזירוז הטיפול בהן.

מהראל נמסר כי "הגשת בקשה לתביעות אונליין 
הינה שיפור נוסף המוענק באמצעות 'המכלול שלי' – 

פורטל הסוכנים המשודרג של הראל. עם מידע זמין 
ועדכני בכל עת ומכל מכשיר, הופך התהליך לקל, 
נגיש ואיכותי יותר, הן לסוכנים והן ללקוחותיהם".
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חדשות הביטוח
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מאזור המרכז המתמחה בפיננסים 

מחפשת סוכן/ת ביטוח המתמחה בריסקים, 
בריאות וסיעוד שיעבוד על תיק הסוכנות. 

אפשרי לעבוד כשכיר/עצמאי או שילוב. ניסיון 
emhyar@gmail.com חובה. לפרטים וקו"ח

סוכנות בי. פור. יו. מעוניינת לרכוש תיק ביטוח 
אלמנטארי\חיים. ניתנת אפשרות הכוללת משרד 
ושירותי משרד מלאים. אזור תעשיה חדש לוד. 

michaele@b4-u.co.il 052-8741331 
סודיות מובטחת.

דרוש סוכן ביטוח לניהול סוכנות ביטוח. 
dani@gsr.co.il לפרטים: דני 

גשר מיזוגים, רכישות והשקעות בביטוח.

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון 
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל 
ובכל סוג בתנאים מעולים, סודיות מובטחת. 

לאבי-0505234664

סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש 
 תיקים מכל סוג , סודיות מובטחת –

דין – 0543971771
אורלן קבוצת ביטוח, מציעה לסוכנים וסוכנויות 

משרדים בפתח תקוה. בידנו מאגר תיקים 
למכירה ולרכישה, קיימת אפשרות למיזוג, 
שותפות ורכישת תיק חלקית או מלאה. 

.tal@orlan.co.il לפרטים: טל לוינסון

דרושים
לסוכנות העוסקת בביטוח פנסיוני היושבת 
באזור הבורסה בר"ג ובעלת פעילות סוכני 
משנה ענפה, דרושה רפרנטית בעלת ידע 
והכרות טובה של תחום הביטוח הפנסיוני 

והסיכונים 050-5293836

מנהלת מכירות וותיקה, בעלת נסיון רב בענף 
הביטוח, בעיקר בסיכונים ורשיון וחיים ואלמנטרי, 

 מחפשת משרה מתאימה.
yael_44444@walla.com

דרושה פקידת רכב ודירות עם ידע וניסיון 
בהפקת פוליסות, עבודה מול לקוחות קיימים 
וחדשים. יחסי אנוש טובים, וטיפול בתביעות. 

מקום העבודה בצפון ת"א. תנאים טובים 
miki@gl-ins.co.il למתאימה. לפרטים נוספים

דרושה עובדת מקצועית בעלת תואר ראשון, 
ששולטת במחשוב ברמה גבוה, בעלת 

מוטיבציה, רקע בקשרי לקוחות, רצוי עם ידע 
בתחום הביטוח, המשרד ממוקם בירושלים, 
 .ron@ins.com :קורות חיים נא לשלוח למייל

העבודה לנשים וגברים כאחד

סוכן ביטוח וותיק לאחר מכירת התיק,בעל ידע 
מקצועי בכל הענפים, מחפש ניהול במשרה 
4149125@gmail.com :חלקית במרכז. לפרטים

רפרנטית ביטוח חיים בעלת כ-15 שנות נסיון 
 ממרכז הארץ, מעונינת לעבוד מהבית

054-4541433

דרוש/ה פקידת רכב למשרד ביטוח 
באיזור הקריות בעל/ת נסיון לפנות: 

 טלפון 052-4349090 ואו
מייל asher_peer@walla.com. סודיות מובטחת 

השכרה ושכירות משנה
בבית אל על בת"א, 30 מ"ר, 2 חדרים, מרכז 

ת"א. 2,200 ₪ לחודש. דין 0543971771

בסוכנות "שביט ניהול ביטוח פנסיה ופיננסים" 
ברחובות, במרכז העיר, מתפנה משרד עם כל 

 השירותים הנלווים, מיידי.
לפרטים יורם 054-4351804

להשכרה משרד בראשל"צ, רחוב הרצל 91 – 
 בנין צרפתי. 2 חדרים, 35 מ"ר ברוטו.

לפרטים – יוסי 050-5240011

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב

באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

מנכ"ל אורן-מזרח: "הסוכנים הם הכוח המניע של 
הסוכנות. אפשר לעשות הכל יחד עם סוכני הביטוח"

סוכני ועובדי אורן-מזרח התארחו למשך יומיים במלון לאונרדו 
פלאזה בירושלים, ונהנו ממגוון הרצאות מקצועיות, ומערב הוקרה 

לסוכנים ועובדים מצטיינים בבר של מלון ממילא, במעמד נשיא 
לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ.

אברמוביץ בירך את הסוכנים וסקר את פעילויות ואתגרי הלשכה 
בהרצאה שחתמה את יומו הראשון של הכנס. "אנו לוחצים על 

הפיקוח לפעול לשיפור השקיפות בעמלות של סוכני הביטוח", אמר.
מנכ"ל אורן-מזרח אורן כהן פתח את הכנס. "הסוכנים הם הכוח 

המניע של הסוכנות. אתם התוכנית הטקטית – אפשר לעשות הכל 
ביחד עם סוכני הביטוח", אמר. בהרצאתו הוא נתן לסוכנים כלים 

להגדיל את המכירות ולשפר את רווחיותם. כהן התייחס גם לפגיעה 
בעמלת הרכב וקרא לחברות הביטוח להרים את הכפפה ולעשות 

פיילוט עם מוצר לרכב שלא דורש פגיעה בעמלה. "אם לאחר שנה 

התיק לא יהיה רווחי – סוכני אורן-מזרח יחזירו את הפגיעה בעמלה"
המשנה למנכ"ל ניר עובדיה הציג את הצורך במעבר לתפישת לקוח 
כוללת ואמר כי על הסוכן לא להסתכל רק על המוצר הנמכר, אלא 
לראות את הלקוח בשלמותו ולהעניק לו שירות לאורך זמן. הוא נתן 
לסוכנים כלים לבחון אם הקשר שלהם עם הלקוח הוא חיובי, ועצות 

כיצד לשפרו.
 Best advice שי זוהר, סמנכ"ל ביטוח כללי, הציג את מערכת

של הסוכנות, ואת החידושים שיאפשרו לסוכנים להפיק פוליסות 
באמצעות מערכת השוואת המחירים. עוד הוסיף זוהר על הדרך 

לגיוס לקוח עסקי חדש ותיאר את שלבי המכירה והתאמת הפתרון 
ללקוח העסקי.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה של
חברת הלשכה מיכל וינצר

במות אביה כהן יחזקאל ז"ל

השבוע הסתיים קורס ראשון לסוכני ביטוח במכללה בבאר 
שבע. הסטודנטים קיבלו תיק עור במתנה, בשיתוף איילון חברה 

לביטוח, בנוכחות מנהל מחוז ירושלים באיילון לוי דורון ויו"ר 
מחוז הדרום בלשכה יפת בקשי, שהדגיש את חשיבותו של סוכן 

הביטוח.


