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הצעת חוק: יבוטל התיקון לחוק הפיקוח 
להפרדת סוכן מתפעל מסוכן משווק

 לאחר שנכשלו הדיונים עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מעלה ח"כ מיקי זוהר 
הצעת חוק במטרה לטפל בממשק דמי הסליקה • "עד היום לא התקבל כל 

דיווח מסודר על השפעת תיקון החוק על העמיתים והמבוטחים"

רונית מורגנשטרן

"כ מיקי זוהר )ליכוד( הניח השבוע ח
חוק  הצעת  הכנסת  שולחן  על 
בחוק   3 לסעיף  התיקון  לביטול 
)ייעוץ,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
כפי  פנסיוניים(,  סליקה  ומערכת  שיווק 
2015־2016  ההסדרים  בחוק  שהתקבל 

)הפרדה בין סוכן מתפעל לסוכן משווק(.
חוק  הצעת  בהסבר  זוהר,  ח"כ  לדברי 
התייעלות כלכלית )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב לשנות התקציב 2016־2015( 
נכתב כי "מוצע לקבוע שבעל רישיון סוכן 
קשור  גוף  או  פנסיוני  ביטוח  בענף  ביטוח 
לספק  רשאים  יהיו  לא  רישיון,  לבעל 
בעל  שאותו  למעסיק  תפעול  שירותי 
רישיון מקבל מגוף מוסדי עמלה בעד אחד 
מעובדיו. ביצוע הפרדה בין שירותי תפעול 
שיווק  שירותי  לבין  למעסיק  הניתנים 
פנסיוני הניתנים לעובדים, תאפשר לעובד 
לבחור באופן חופשי בבעל רישיון, תצמצם 
ושל  הרישיון  בעל  של  עניינים  ניגוד 
הייעוץ  בתחום  תחרות  תעודד  המעסיק, 

ניהול  דמי  עלויות  ותוזיל  הפנסיוני  והשיווק 
לעובד".

ח"כ זוהר טוען בנוסף שסעיף 25 ב' לחוק זה 
קבע כי "לא יאוחר מיום א' בכסלו התשע"ז 
שוק  על  הממונה  ידווח   ,)2016 בדצמבר   1(
לוועדת  האוצר  במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון 
הכספים של הכנסת על השפעתו של תיקון 
הפנסיוני,  והשיווק  הייעוץ  על  הפיקוח  חוק 
דמי  שיעור  על  זה,  לחוק   24 בסעיף  כנוסחו 
מבוטחים  או  עמיתים  שמשלמים  הניהול 

בעבור מוצר פנסיוני".

ממשק דמי הסליקה נכשל 
ואינו מיושם

לדברי ח"כ זוהר, "בתאריך 1 בדצמבר 2016 
הביטוח  ההון  שוק  על  הממונה  דיווחה  לא 
והחיסכון לוועדת הכספים כפי שנדרש בסעיף 
25 ב' בחוק. למעשה, עד היום לא התקבל כל 
על  סטטיסטיים,  נתונים  כולל  מסודר,  דיווח 
השפעת תיקון החוק על העמיתים והמבוטחים 
למועד  נכון  שלהם.  הניהול  לדמי  קרה  ומה 

כי  מתברר   )2017 )יולי  אלו  דברים  כתיבת 
ולא  מיושם  לא  עדיין  הסליקה  דמי  ממשק 
ניתן ליישום. כלומר, שנה וחצי לאחר תחילת 
התיקון לחוק )בפעימה הראשונה שלו בחודש 
שלו  השנייה  לפעימה  והמשך   2016 ינואר 

בחודש ינואר 2017( ממשק דמי הסליקה נכשל 
ולא יושם בשטח וזאת בניגוד מוחלט למנגנון 

שנקבע בסעיף 3 ב' בחוק זה".
בעיקר  בא  לחוק  התיקון  כי  טוען  זוהר  ח"כ 
מספר  אירעו  "אבל  הניהול,  דמי  את  להוריד 
מוכיחים  למעשה  אשר  חשובים,  דברים 
ומצדיקים את ביטולו של סעיף 3)ב(, וביניהם:

א. ירידה בדמי הניהול הממוצעים במשק 
גם על בסיס הדו"ח השנתי של הממונה בגין 

שנת 2016.
ב. כניסתן של שתי קרנות ברירת המחדל, 
אשר זכו במכרז של המדינה, ולמעשה קבעו 
סף תחתון ונמוך ביותר לרמת דמי הניהול 
במשק. רף זה "מושך" אליו גם את היצרנים 
הגדולים ומחולל תחרות המורידה את דמי 

הניהול באופן רציף ומשמעותי.
ג. בתחילת שנת 2016 עברה הצעת החוק 
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בעניין 
זיקה  )תיקון מס' 17 - איסור  )קופות גמל( 
תורם  אשר  ניהול(,  לדמי  הפצה  עמלת  בין 
אף הוא להפחתת דמי הניהול במשק לאור 

ביטול הזיקה.
ד. כיום יכול כל עובד לבחור את המוצר 
הפנסיוני שלו, ואת סוכן הביטוח שלו, וללא 

כל תלות במעסיק.
ה. משנת 2017 כל "הזנבות" הפנסיוניים, 
מועברים  פנסיה,  בקרנות  לעמיתים  שיש 
דמי  עליהם  ומוחלים  הפעילה  לתוכנית 
דמי  להורדת  שמביא  דבר  הנוכחיים,  הניהול 

הניהול בגין צבירות העבר".
ח"כ זוהר מסכם כי "הסעיפים הנ"ל )וצעדים 
נוספים המתוכננים בעתיד, כגון ביטול מכרזים 
המעסיקים  ויציאת  ברבים  צרוף  של  קיימים 
למכרזים חדשים, אשר יוזילו אף הם את דמי 
הניהול(, מייתרים לחלוטין את הצורך בקיומו 
אינה  כבר  )שתכליתו  לחוק  3)ב(  סעיף  של 
קיימת ואינה נדרשת לאור כל האמור לעיל(. 
לממונה  לאפשר  נועד  זה  בחוק  ב'   25 סעיף 
בפני  ולהציג  שנקבע  בתאריך  לוועדה  לבוא 
וירידת  3)ב(  סעיף  של  הצלחתו  את  הוועדה 
נבנה  ולמעשה  ממנו,  כתוצאה  הניהול  דמי 
מנגנון אשר באמצעותו יכולה ועדת הכספים 
או  זה  סעיף  של  מימושו  הצלחת  את  לבדוק 
בפועל,  יישומו  אי  לאור  ביטולו  על  להורות 

דבר שאכן התרחש בפועל. 
לאור זאת יש צידוק מעשי לבטל את סעיף 
השפעת  לאור  מתייתר  אשר  בחוק,  3)ב( 
מגמת  על  לעיל  המתוארים  אחרים  גורמים 
ולמבוטחים  לעמיתים  הניהול  דמי  הפחתת 

בתחום הפנסיוני".

"למעשה נבנה מנגנון אשר 
באמצעותו יכולה ועדת הכספים 
לבדוק את הצלחת מימושו של 
סעיף זה או להורות על ביטולו 

לאור אי יישומו בפועל, דבר 
שאכן התרחש"

הכנסת  בעד הסוכנים        

ח"כ מיקי זוהר
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כלל ומגדל הציגו מודלים חדשים 
בתגמול סוכניהן במוצרים הפנסיוניים

המודלים החדשים תואמים את החוק האוסר קשר בין תגמול הסוכן לדמי הניהול במוצרים הפנסיוניים 
• סו"ב אורי צפריר: "אני בטוח שתוך זמן קצר נראה מודלים חדשים מכל הגופים"

רונית מורגנשטרן

שתי מ  - סוף  סוף  פרי  נושא  הלשכה  אבק 
החברות הגדולות כלל ומגדל הציגו מודלים 
חדשים לסוכניהן התואמים את החוק האוסר 
במוצרים  הניהול  לדמי  הסוכן  תגמול  בין  זיקה 
הפנסיוניים )פנסיה, גמל והשתלמות(, שנכנס לתוקף 
ב־1 באפריל. לשכת סוכני ביטוח הייתה מיוזמי החוק 
ניגוד  המשך  למנוע  במטרה  חקיקתו  את  וליוותה 
נגזרה  אז  עד  שעמלתו  הביטוח  סוכן  של  העניינים 

מגובה דמי הניהול ששילם הלקוח לגוף המבטח.
 – חברות  שתי  רק  חדשים  מודלים  הציגו  כה  עד 
טענה  הראל  אלדובי.  הלמן  ההשקעות  ובית  איילון 
פרטניות  בפגישות  חדשים  מודלים  מציגה  שהיא 
לא  הדבר  בלשכה,  בכירים  לדברי  אך  סוכניה,  עם 
הוכח בשטח. גם הפניקס הודיעה כבר בסוף 2016 כי 
בכוונתה להציג מודלים חדשים, אך עדיין לא עשתה 

זאת.
החוק נכנס לתוקף כבר לפני 3.5 חודשים, ולמעשה 
בשטח  לחוק.  בניגוד  כה  עד  פעלו  הביטוח  חברות 
מוצרים  שמכרו  סוכנים  ובו  נסבל  בלתי  מצב  נוצר 
יתוגמלו.  כיצד  ידעו  לא  חדשים,  ללקוחות  אלה 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, 

סירבה להתערב בטענה שמדובר בהסכמים מסחריים 
בין החברות לסוכנים. לשכת סוכני ביטוח פנתה אל 
הממונה על ההגבלים העסקיים עו"ד מיכל הלפרין, 
בבקשה לבדוק אם אין התנהגות קרטליסטית בעובדה 
שהחברות כולן כמעט ממאנות להציג מודלים חדשים 
על פי חוק, אך הממונה על ההגבלים השיבה כי אין 

בכך קרטל.
ופיננסים"  ב"ביטוח  הלשכה  פרסמה  כחודש  לפני 
קמפיין אגרסיבי ובו פניות ישירות למנכ"לי חברות 
הביטוח בדרישה להציג מודל תגמול חדש ולהפסיק 

לפעול על גבם של סוכני הביטוח. 
"הקמפיין עשה את שלו, אבל עיקר הפעילות של 
לשכת סוכני ביטוח בנושא נעשית מאחורי הקלעים 
מול חברות הביטוח. אני מברך את כלל ומגדל על 
ואני בטוח שבתוך שבוע־ הצגת המודלים החדשים, 
שבועיים נראה מודלים חדשים מכול הגופים", אמר 
ל"ביטוח  הלשכה,  נשיא  מ"מ  צפריר,  אורי  סו"ב 

ופיננסים".
סו"ב יובל ארנון, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה 
כניסת  אחרי  חודשים  שלושה  הזמן,  "הגיע  כי  ציין 
החוק לתוקף, שחברות הביטוח מתחילות ליישם אותו 
עד  הגדולים  הגופים  מבין  חדשים.  מודלים  ולהציג 
מודל  להציג  הראשונה  שהייתה  איילון,  הציגו  כה 
חדש מאז נחקק החוק, הלמן אלדובי, שהמודל שלהם 
קיים כבר שנתיים, וכעת כלל ומגדל. חברות אחרות 
שטוענות שהן פועלות עם סוכנים שלהן לפי מודל 

חדש - אין לכך הוכחות בשטח".

סו"ב אורי צפריר
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התחרות בשוק האשראי מתחילה
 הממשלה צפויה לאשר בקריאה שנייה ושלישית את חוק הפיקוח על פלטפורמות 

ה־P2P )הלוואות בין אנשים( • זוהי בשורה משמעותית לשוק האשראי הצרכני 
בישראל ובשורה משמעותית אפילו יותר לציבור החוסכים והמשקיעים בישראל

סו"ב יוסי ורסנו ויאיר בן דוד

ועדת ב אישרה  שעבר  החודש  סוף 
להסדרת  החוק  נוסח  את  הרפורמות 
את   .P2Pה־ פלטפורמות  על  הפיקוח 
המהלך הובילה יו"ר ועדת הרפורמות, ח"כ רחל 
עזריה )כולנו(, בתמיכה וגיבוי של שר האוצר, 
משה כחלון, שסימן את שוק האשראי הצרכני 
כיעד אסטרטגי ליצירת תחרות בשוק האשראי 
שהופעלו  אדירים  לחצים  למרות  הצרכני. 
המערכת  מצד  הוועדה  ועל  האוצר  משרד  על 
המסורתיים,  הפיננסיים  והגופים  הבנקאית 
משרד האוצר וועדת הרפורמות אישרו את החוק 

לאחר מספר חודשי דיונים.
ההלוואות  חברת  והובילה  הניעה  המהלך  את 
לוסטהויז,  ורדה  בהובלת  טריא,  אנשים  בין 
שבתפקידה האחרון שימשה כיועצת המשפטית 
של בנק ישראל וחברת הנהלת הבנק.  "מטרת 
לייצר  הייתה  לקדם  ביקשנו  שאנחנו  האסדרה 
פיקוח בשוק חדש יחסית אך עם קצב גידול יוצא 
דופן שהממשלה הכריזה עליו כבעל פוטנציאל 
נדב  אומר  בשוק",  תחרות  ולקדם  לייצר 
אסטרטגיה.  וסמנכ"ל  בטריא  שותף  מנסדורף, 
עמידה  תחייב  הרגולטור  מצד  רישיון  "קבלת 
בתנאים מאוד ברורים ובסטנדרטים גבוהים בכדי 
להגן ולשמור על המשקיעים וכספיהם וכן ייתן 
לאלטרנטיבה  שתהפוך  כך  לשוק  הדחיפה  את 
המסורתית  הפיננסית  למערכת  משמעותית 

ותקדם תחרות אמיתית בענף האשראי".
הפלטפורמות  על  לפקח  שמונה  הרגולטור 
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  הינו  האינטרנטיות 
וחיסכון. במסגרת ההסכם שנוסח בוועדה יעבדו 
על  והפיקוח  הפלטפורמות  על  הפיקוח  ביחד 
הבנקים בכדי למנוע מהבנקים לפגוע בתחרות 
באמצעות חשבונות הנאמנות של הפלטפורמות 
שהבנקים  לאחר  בנוסף,  אצלם.  שמתנהלות 
הבינו כי נכשלו בהפלת החוק, הביעו האחרונים 

פלטפורמות  ולהקים  לשוק  להיכנס  רצונם  את 
הביעו  בתחום,  הפלטפורמות  חברות  בעצמם. 
והבנקים  במידה  כי  והסבירו  כך  על  תרעומת 
כדי  הפיננסי  בכוחם  ישתמשו  הם  לשוק  יכנסו 
להציף אותו ולהביא להפלתן של הפלטפורמות. 
ועל  הפלטפורמות  טענת  את  קיבלה  הועדה 
 3 למשך   P2Pה־ לשוק  להיכנס  נאסר  הבנקים 
הפלטפורמות  על  ינוקא  מהגנת  כחלק  שנים 
לשוק  להיכנס  האשראי  חברות  על  נאסר  וכן 
שלהן  ההתנתקות  השלמת  לאחר  עד  זה 
בכל  להילחם  ניסו  "לאחר שהבנקים  מהבנקים. 
מנסדורף,  אומר  בפלטפורמות",  אפשרית  דרך 
של  שורה  ויצרה  סוף  לזה  עשתה  "הוועדה 
לחבל  מהבנקים  שמונעים  וסעדים  הגבלות 
התשתית  באמצעות  הפלטפורמות  בתחרות 
תגן  היא  כי  הכריזה  הוועדה  בנוסף,  הבנקאית. 
בנקים  כניסת  מניסיונות  הפלטפורמות  על 
באמצעות  אותו  למוטט  בכדי  לשוק  כשחקנים 
בישראל  לציבור  חשובה  בשורה  זוהי  גודלם. 

ולתחרות בשוק הפיננסי".
למנות  ניתן  רישיון  לקבלת  הדרישות  בין 
עצמי  בהון  תאגידי,  ממשל  בתנאי  עמידה 
תפעוליים,  סיכונים  למנוע  כדי  לפלטפורמה 
זכויות  על  ושמירה  הגינות  שקיפות,  בתנאי 

המשקיעים והלווים בפלטפורמה ועוד. 
חשוב לציין כי לשכת סוכני ביטוח, באמצעות 
הפוטנציאל  את  זיהתה  לפיננסים,  הוועדה  תת 
באוקטובר  כבר   P2P של  הצומח  בשוק  הגלום 
2016, עת שילבה עמדת שירות של טריא בכנס 

הפיננסים הארצי.

שיתוף פעולה
גיבשה   2017 של  הראשונה  המחצית  במהלך 
הלשכה יחד עם ראשי טריא, פלטפורמה לשיתוף 
יוסי  סו"ב  לפיננסים,  הוועדה  תת  יו"ר  פעולה. 

המיוחדים  התנאים  "במסגרת  כי  מציין  ורסנו 
טריא,  מול  הביטוח  סוכני  לשכת  חברי  של 
יכולים חברי הלשכה להציע ללקוחותיהם תנאים 

ייחודיים הכוללים:
על  נטו   5% של  ממוצעת  שנתית  תשואה   
כספים שיופקדו בטריא באמצעות הסדר הלשכה.
100% בטוחות משועבדות בנאמנות על כספים 

שיופקדו ע"י לקוחותיהם של חברי הלשכה. 
פיזור של כספי המשקיעים בין 500 הלוואות 
שונות בכל תיק לקוח של חבר לשכה המפקיד 

כספים בטריא.
מה  לעומת  בהרבה  עדיפים  תנאים  הם  אלו 

שטריא מציעה ללקוח הבודד בשוק החופשי.
הצבירה  סכומי  על  הניהול  שדמי  לציין  חשוב 
בטריא הינם אחידים ועומדים בשיעור של 0.4%, 
כשתגמול הסוכן גבוה בהרבה ביחס לתגמול מכל 

מוצר פיננסי אחר הנגזר מדמי ניהול שכאלו.
זו התגלמות אמיתית של WIN WIN בין הערך 
תגמול  תוך  ללקוחותיו  הביטוח  סוכן  שמעניק 

ראוי על עבודתו של הסוכן.
בימים אלו מסתיים לו סבב ארצי של הדרכות 
של  השונים  במחוזות  דוד  בן  יאיר  שמעביר 

הלשכה ברחבי הארץ. 
במהלך חודש אוגוסט צפוי להתקיים במכללה 
לפיננסים וביטוח בתל אביב יום הדרכת פיננסים 
הטמעת  על  רחבה  הרצאה  גם  יכלול  אשר 

הפעילות עם טריא במשרדי חברי הלשכה.
בכפוף להיענות חברי הלשכה, יכול שתיפתח 
אשר  לסוכנים  ארצית  מיקוד  קבוצת  גם 
מעוניינים לבצע פעילות בהיקף משמעותי עם 

הפלטפורמה שטריא מציעה לחברי הלשכה. 

סו"ב יוסי ורסנו הוא יו"ר תת הוועדה לפיננסים 
ומר יאיר בן דוד הוא מנהל תחום תאגידים 

וסוכניות בחברת טריא

POINTER MOTO 
 .איתור ומיגון ייעודית לכלי רכב דו גלגלייםמערכת 

עדכון והתראות על אירועים חריגים בכלי הרכב בזמן המערכת מאפשרת לקבל 
שירות של מוקד מבצעי אקטיבי  בשילוב הפעלת אמת ישירות לטלפון הנייד 

.  במיוחדצריכת זרם נמוכה ובעלת אטומה למים המערכת  . בשעות רגישות
 :מגוון התראות כגוןוהגדרת קבלת מידע המאפשרת חכמה כוללת אפליקציה 

POINTER MOTO 
 מערכת איתור ומיגון ייעודית  

 .לכלי רכב דו גלגליים

*  9444: לפרטים נוספים
www.pointer4u.co.il 
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 סגן שר האוצר: "הסוכנים יכולים 
להגן על הלקוח"

ח"כ יצחק כהן התייחס בוועידת הסוכנים והיועצים של עדיף לפעילות האוצר בנושא הגברת התחרות 
ויצירת תיאום רגולטורי בין כלל הרגולטורים במשק • " זהו צעד משלים להקמת רשות שוק ההון, 

המהווה מהפכה שמשרד האוצר מוביל בתחום החיסכון הפנסיוני וארוך הטווח"

רונית מורגנשטרן

הסוכנים הם חלק משוק תחרותי, שיכולים "
אינטרסים  של  משותף  לקידום  לפעול 
בין  ולקשר  הלקוח  על  להגנה  ציבוריים, 
החברות הגדולות לבין השטח. הם חייבים לספק 
ללקוח שירות איכותי, אמין וזול כדי לשמור על 
אמון הציבור לאורך זמן. וכאן החשיבות העצומה 
חדשנות  אישית,  התאמה  מקצועי,  ידע  של 
 – מכל  והחשוב  רעיונות  פיצוח  טכנולוגית, 

שירות איכותי ללקוח".
יצחק  ח"כ  האוצר,  שר  סגן  אתמול  אמר  כך 
ה־11  והיועצים  הסוכנים  בוועידת  )ש"ס(,  כהן 
כמו  מורכב  "בעולם  כי  הדגיש  כהן  עדיף.  של 
שלנו אנו מבינים שחייבים לחיות עם הערוצים 
הישירים וגם עם הערוצים המסורתיים, אך תמיד 
שיפעל  מי  המרכז.  הוא  שהלקוח  לזכור  צריך 

באופן הזה ינצח".
האוצר  לפעילות  בדבריו  התייחס  השר  סגן 
בשוק ההון לטובת הגברת התחרות והורדת יוקר 
והפנסיה.  הביטוח  הפיננסים,  בתחום  המחייה 

ענפה  פעילות  מובילים  אנו  האחרונות  "בשנים 
בשוק ההון במטרה לפרק את הפירמידות, לנטרל 
את הריכוזיות, להגביל את פעילות המונופולים 
– הכול לטובת שתי מטרות משמעותיות למשק 
הגברת  היא  האחת  המדינה.  ולאזרחי  הישראלי 
הוזלת  המחייה,  יוקר  הורדת  במשק,  התחרות 
ומגוונים  רבים  ושירותים  מוצרים  מתן  מחירים, 
לכלל  שווה  הזדמנות  מתן  היא  השנייה  יותר. 

ההכנסות  חלוקת  את  לשנות  המדינה,  אזרחי 
במשק לחלוקה הוגנת וצודקת יותר ולהגדיל את 

הפעילות הכלכלית הכוללת של המשק".

חדירה לשווקים חדשים
לדבריי ח"כ כהן, האוצר מוביל תהליך ליצירת 
תיאום רגולטורי בין כלל הרגולטורים במשק. 
היעיל  בפיקוח  להמשיך  כוונה  מתוך  "זאת 
והאיכותי אך למנוע מצב של שינויים תדירים, 
בלתי נשלטים המשפיעים על השחקנים השונים 
בתחום הפיננסי ולבסוף על הצרכן הסופי", אמר 
כהן והוסיף כי "זהו צעד משלים להקמת רשות 
האוצר  שמשרד  מהפכה  המהווה  ההון,  שוק 
מוביל בתחום החיסכון הפנסיוני וארוך הטווח. 
טובות  תוצאות  כה  עד  הביאה  הזו  המהפכה 
מאוד ותמשיך להביא תוצאות עוד יותר טובות. 
איתנה,  פנסיונית  רשת  לבנות  יאפשרו  אלה 
יציבה ומספיקה לקיום הוגן, לכלל האוכלוסייה 

במדינת ישראל".

"עדיף" תשיק פלטפורמה להפצת מוצרים ושירותים
מניעתיים ופיננסיים על ידי סוכני הביטוח

הסוכן "  של  הלשכה  חזון  את  לקחה  עדיף 
אני  לאופרטיבי.  אותו  והפכה  המניעתי 
המרקטפרו  המרקטפרו.  את  לחשוף  גאה 
הינה זירה ייחודית להפצת מוצרים ושירותים, 
מתחומים  ספקים  לעשרות  המאפשרת 
הסוכנים  ציבור  באמצעות  להציע  שונים 
כחודש,  בעוד  תושק  המערכת  מוצריהם.  את 
אליה.  להירשם  מוזמנים  אתם  זה  ובשלב 
במרקטפרו תמצאו מספר חנויות, בהן מוצרים 
למניעת נזק )לילדים, לזקנים, לבית ולעסק(, 

מוצרים  וכן  הסוכן,  לצרכי  המיועדים  מוצרים 
פיננסיים".

כך הודיע עופר נוריאל, עורך ראשי ומנכ"ל 
"עדיף" בכנס הסוכנים שלה השבוע. לדבריו, 
הם נמצאים  בעיצומם של דיונים עם ספקים 
שונים החפצים להשתלב במערכת. "המערכת 
מזמין,  דיגיטלי  ממשק  עם  ושקופה,  פשוטה 
בערכת  עטוף  יהיה  דרכה  המשווק  מוצר  וכל 
שיווק מקיפה. אנו נקפיד שכול מוצר המשווק 
וכמובן  הסוכנים,  עבורכם  אטרקטיבי  יהיה 

עבור לקוחותיכם", אמר נוריאל.
הרחב  המוצרים  ממגוון  להתרשם  מנת  על 

את  כדוגמה  נוריאל  הביא  לסוכנים,  הצפוי 
מעניקה  "רנטגרנטי  נוריאל:  "רנטגרנטי". 
שירותי חברת ניהול לבעלי דירות עבור הדירה 
את  מונעת  והיא  הנכס,  על  המושכרת, שמירה 
דמי שכירות.  אובדן  הנפש במקרה של  עוגמת 
כיום  ישנם  בישראל  האוזן,  את  לסבר  כדי  רק 
סך  כלומר  מושכרות,  דירות  אלף  כ־700 
עומד  השירות  לרכישת  והמשכירים  השוכרים 
פוטנציאלי  קהל  זהו  אב.  בתי  מיליון   1.4 על 
עצום למוצר שישווק על ידי סוכני הביטוח, דרך 

המרקטפרו".
עוד הוסיף נוריאל, כי עדיף תקיים הדרכות 

המוצרים  כל  של  דיגיטלי  לשיווק  וקורסים 
להגדיל  כדי  במרקטפרו,  שיהיו  והשירותים 
את כמות המכירות. "המערכת נבנתה בסיוע 
ואין  בתחומם  מובילים  מקצוע  אנשי  של 
את  יגדילו  שימוש  בה  שיעשו  שאלו  ספק 
הוא  בחודש",  שקלים  באלפי  הכנסותיכם 

סיכם.

תפיסת הסוכן המניעתי
הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  אמר  בתגובה 
שמח  "אני  כי  בכנס  אברמוביץ  אריה  סו"ב 
הערכתי  את  ולהביע  הזו  הבמה  את  לנצל 
הרבה ליוזמה שלכם לקחת חלק כה משמעותי 
הפלטפורמה  הביטוח.  סוכן  עתיד  בעיצוב 
החדשה שאתם משיקים תסייע לסוכני הביטוח 
למנוע  המניעתי,  הסוכן  תפיסת  את  ליישם 
חשוב  נדבך  ומהווה  ביטוח,  מקרי  מראש 
והתאמתו  הביטוח  סוכן  עתיד  בהבטחת  נוסף 
אנו  אלה  בימים  הענף.  החדשה של  למציאות 
ובוחנים  החדשה,  הפלטפורמה  על  לומדים 

אפשרויות לשיתוף פעולה בנושא".
רונית מורגנשטרן

ח"כ יצחק כהן



6 | 13 ביולי 2017 

חדשות  הביטוח        

טוביה צוק: שר הכלכלה יתערב בנושא 
אגרת הרישוי הגבוהה לסוכני הביטוח

מ"מ נשיא להב מספר על פעילותו למען הסוכנים, ומגלה כי הממונה על ההגבלים בוחנת 
שינויים שיקלו על התנהלות ארגוני העצמאים, בהם לשכת סוכני ביטוח 

רונית מורגנשטרן

סוכני " לשכת  מבכירי  צוק,  טוביה  סו"ב 
את  להחליף    2014 בשנת  נבחר  ביטוח, 
)לשכת  נשיא בלהב  כסגן  אייזיק  שלמה 
נבחרה   2015 אוקטובר  בחודש  העצמאים(. 
נבחר  כהן  רועי  עו"ד  ללהב,  חדשה  נשיאות 
לתפקיד נשיא להב, וצוק נבחר לממלא מקומו. 
הפעולה  שיתוף  בולט  האחרונות  בשנתיים 
ביטוח.  סוכני  לשכת  לבין  להב  בין  ההדוק 
עו"ד כהן מגיע לכל הפעילויות המרכזיות של 
הצטרפה  ולאחרונה  בכנסיה  משתתף  הלשכה, 
העליון  המשפט  בבית  הלשכה  לבקשת  להב 
של  "שוקה"  קמפיין  בסוגיית  מחדש  לדון 

הביטוח הישיר.
צוק  מטפל  בהן  המרכזיות  הסוגיות  אחת 
לטובת סוכני הביטוח במסגרת תפקידו הבכיר 
אגרת  של  יחסית  הגבוה  התשלום  היא  בלהב, 
הרישוי לסוכן ביטוח. "במהלך הישיבות בלהב 
אגרת  בתשלומי  גדולים  פערים  שיש  גיליתי 
רישוי של מקצועות שונים", מספר צוק ומפרט 
את הפערים בטבלה ששלח אל רשות שוק ההון, 

הביטוח והחיסכון בספטמבר האחרון.
המס  יועצי  את  מזמינה  המס  יועצי  "מועצת 
להשתלמויות תקופתיות ומועצת רואי החשבון 
להשתלמויות  החשבון  רואי  את  מזמינה 
מקצועיות. פניתי לפיקוח בבקשה להוריד את 
ולקבל  התשלום  כפל  את  לבטל  האגרה,  גובה 
השתלמויות, אך התשובה שקיבלתי הייתה כי 
לגבי שינוי בעלויות האגרות אין סיכוי וסוגיית 
הפיקוח  תשובת  לאור  תיבחן.  ההשתלמויות 
אלי  הכלכלה,  שר  באמצעות  לפעול  התחלנו 
כהן, להפעלת לחץ לקבלת בקשותינו. לדברי 
השר, הדרישה שלנו צודקת ואין סיבה שסוכני 

הביטוח ישלמו יותר מרואי החשבון".

מה כוללת פעילותך בלשכת סוכני ביטוח?
ושותף  המנהל  הוועד  חבר  אני  "ראשית 
על  אחראי  אני  בנוסף  שמתקבלות.  להחלטות 
את  עדכנו  כהונתי  בתקופת  הלשכה.  יועצי 
מקצועי  בייעוץ  צורך  יש  שבהם  התחומים 
כמו  בהתאם.  יועצים  והוספנו  הלשכה  לחברי 
הכוללת  ליועצים  שירות  אמנת  ניסחנו  כן 
כיום  מהיועץ.  הנדרש  התגובה  לזמן  סטנדרט 

היועצים,  בשירותי  משתמשים  סוכנים  מאות 
הלשכה  מחברי  רבים  שעוד  מקווים  ואנו 
יחלו  יועצי הלשכה  בשירותי  שטרם השתמשו 
ימצאו  הלשכה  באתר  בשירותיהם.  להשתמש 
דרכי  ואת  הלשכה  יועצי  של  פירוט  החברים 
הפנייה אליהם. נוסף על פעילויות אלו, בתוקף 
תפקידי כחבר הוועד המנהל, הטיל עלי נשיא 
הלשכה להשתתף בדיוני ועדות הכנסת ולייצג 
בתקופות  בעיקר  בדיונים,  הלשכה  עמדת  את 

הדיונים על חוק ההסדרים".
בזכות  הושגו  מקצועיים  הישגים  אילו 

שיתוף הפעולה בין הארגונים?
ללהב.  חשוב  הישג  היא  לעצמאיים  "פנסיה 

המקצועי  בהיבט  המהלך  את  ליוותה  הלשכה 
השתתפתי  החוק.  הצעת  גיבוש  תהליך  לאורך 
ובוועדות  האוצר  במשרד  רבות  בישיבות 
הכנסת כדי לקדם את החוק והוא מהווה בשורה 

חשובה לעצמאיים.
בכנסת  התקבל  שהחוק  לאחר  כן,  כמו 
התקיימה ישיבת הנהלה של להב ובה הוסמכתי 
חברות  עם  ומתן  משא  לנהל  ההנהלה  ידי  על 
לעצמאיים,  מועדפים  תנאים  לקבלת  הביטוח 
שסוכני  הוא  שהצבתי  בסיסי  תנאי  כאשר 
הפנסיה  מוצרי  את  לשווק  יוכלו  הביטוח 
בתנאים  לעצמאיים  גמל(  תגמולים,  )פנסיה, 
הזהים לתנאים שיקבל עצמאי שיצטרף ישירות 

ללא סוכן".
העסקיים.  ההגבלים  לנושא  גם  מתייחס  צוק 
גילויי  ואת  החוק  מגבלות  את  מכירים  "בלהב 
במטרה  לעת  מעת  הממונה  שמוציאה  הדעת 
למנוע פעילות הפוגעת בתחרות במשק. הבעיה 
העיקרית של ארגוני העצמאיים היא בפרשנות 
פעילות  את  המגביל  לחוק  הממונה  שנותנת 

על  )איסור  פעילותם  ברוב  העצמאיים  ארגוני 
לתיאום  חשש  בהן  שיש  ייצוגיות  פעילויות 
לקדם  כדי  ר.מ.(.  למשל,  החברים  בין  מחירים 
שינוי בפרשנות, כך שארגוני העצמאיים יוכלו 
הממונה  עם  נפגשנו  העצמאיים,  למען  לפעול 
הלפרין,  מיכל  עו"ד  העסקיים,  ההגבלים  על 
והיא הסכימה לשקול שינויים מסוימים. בנושא 
זה נפגשנו גם עם ראש לשכת ראש הממשלה, 
מקווים  ואנו  כהן,  השר  ועם  הורוביץ,  יואב 
רב,  זמן  לראות שינוי עוד השנה. אני משקיע 
מאמץ גדול ומשאבים לא מבוטלים בפעילותי 
שותף  להיות  גאה  ואני  ובלהב,  בלשכה 

להישגים".

יועצי מס

עצמאי

שכיר

גיל 70 ומעלה

רו"ח

בעל ותק עד 5 שנים

מעל 5 שנות ותק

עד גיל 70 ומעלה

סוכני ביטוח

סוכן חדש־יחיד

סוכן קיים־יחיד

סוכן חדש־תאגיד

סוכן קיים־תאגיד

650 שקל

352 שקל

217 שקל

405 שקל

568 שקל

216 שקל

1,178 שקל

889 שקל

1,178 שקל

1,178 שקל

תשלום אגרה שנתית לפי מקצועות

טוביה צוקטוביה צוקטוביה צוק
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חדשות  הביטוח        

סוכנות אנגלמן ובניו רכשה את 
תיק הביטוח של יענת

פעילות סוכנות יענת תמוזג לסוכנות אנגלמן ובניו, בניהולו של סו"ב יוסי אנגלמן, יו"ר 
סניף נתניה בלשכת סוכני ביטוח • היקף העסקה מוערך במיליונים • סו"ב אנגלמן: 

"איכות האיש והסינרגיה בין העסקים שלנו מבטיחים הצלחה למיזוג"

רונית מורגנשטרן

יהודה, ס מאבן  ובניו  אנגלמן  וכנות 
בניהולו של סו"ב יוסי אנגלמן, יו"ר 
"מועדון  ויוזם  בלשכה  נתניה  סניף 
הסניורים" בלשכה, רכשה את תיק הביטוח של 
יענת סוכנות לביטוח מחיפה, אותה מנהל סו"ב 
ירון פל )67(. את הצדדים לעיסקה ייצגו עו"ד 

ג'ון גבע ועו"ד שלומי הדר.
טרם העסקה היו 50% מתיק הביטוח של יענת 
מגדל.  חברת  של  יוגב  שגיא  סוכנות  בידי 
אך  פורסם  לא  שהיקפה  העסקה,  במסגרת 
 50% הועברו  שקלים,  מיליוני  בכמה  מוערכת 
פל.  לידי  ו־50%  יוגב  שגיא  לידי  מהתמורה 
לדברי אנגלמן, פרטי העסקה האחרונים נסגרו 
בינו לבין פל בכנס MDRT האחרון באורלנדו. 

"נקלוט סוכנים צעירים מהצפון"
בין שתי הסוכנויות הוותיקות שהוקמו לפני 
 35 ויענת  שנים   66 )אנגלמן  שנים,  עשרות 
שנים(, קיימת סינרגיה רבה בפעילותן בתחומי 
תמוזג  העסקה  במסגרת  והאלמנטרי.  החיים 

שתי  אך  ובניו,  אנגלמן  לתוך  יענת  פעילות 
יענת,   – במקומן  לפעול  ימשיכו  הסוכנויות 
שתיקרא מעתה יענת־אנגלמן, בחיפה ואנגלמן 
באבן יהודה. פל ימשיך לעבוד בתפקיד בכיר 
לפחות  שנים  חמש  עוד  הממוזגת  בחברה 

כשכיר.
"לירון פל אין דור המשך והוא רצה להבטיח את 
עתידו ועתיד העסק שבנה לפני 35 שנה. איכות 
מבטיחים  שלנו  העסקים  בין  והסינרגיה  האיש 

צעירים  סוכנים  נקלוט  אנחנו  למיזוג,  הצלחה 
דיגיטלי  מוצר  מפתחים  וכבר  מהצפון  חדשים 
הפעילות  להרחבת  עזר  ככלי  שישמש  חדשני 
את  לפתח  "בכוונתנו  אנגלמן.  מספר  שלנו", 
העסק המשותף, תוך הדגשת פתרונות ביטוחיים 
כוללים למשפחה ולפרט, בנוסף להסדרי הפנסיה 
ניתן  האלמנטרי  ובתחום  הרגילים,  והמנהלים 
בינוניים  לעסקים  ייחודיים  ופתרונות  ייעוץ 
במקביל,  והתעשייה.  המסחר  ההייטק,  בתחומי 
אנחנו בודקים את האפשרות לעבודה משותפת 
לחברות  בנוסף  נוספות,  גדולות  חברות  עם 

ביטוח ובתי ההשקעות עמן אנו עובדים כיום".
כי  ופיננסים"  ל"ביטוח  אנגלמן  אמר  עוד 
לשווי  או  למכפיל  משמעות  אין  “לפעמים 
העסקה מול הגורם האנושי המעורב בו. ירון היה 
יענת.  לרכישת  אותנו  שהביא  המרכזי  הגורם 
חשוב  אבל  בשוק,  למכירה  תיקים  הרבה  יש 
לזכור שקודם כל מדובר בעסק בין אנשים. ירון 
הוא גם מקצוען אמיתי וגם ג’נטלמן, והחיבור 

אתו הוא בעיני עסקה מרגשת וזכות גדולה”.

סוכנים יקרים

תודה!
תחום בריאות מודה לכם על התמיכה 

לאורך כל הדרך.
נמשיך לתת לכם שירות מקצועי מהיר 
ויעיל כי אנחנו במנורה מבטחים לוקחים 

את הבריאות ברצינות.

 סו"ב יוסי אנגלמן
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ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

פוליסה חדשה 
להתגוננות מפני 

מתקפות סייבר

וסיסקו תשווקנה פוליסה חדשה ח ברות אפל 
זולה  שתהיה  סייבר  ממתקפות  להתגוננות 

מיתר הפוליסות. 
ששיתוף  ציין  רובינס,  צ’ק  סיסקו,  מנכ”ל 
הפעולה של שתי החברות הטכנולוגיות המובילות 
מבוסס  שיהיה  חדש  ביטוחי  למוצר  יביא  בעולם 
על הטכנולוגיות של אפל וסיסקו, ולא על בסיס 
מיועד  החדש  המוצר  גוגל.  של  הטכנולוגיה 

לעסקים.
החברה  של  הפעולה  שיתוף  כי  הוסיפו  בסיסקו 
הביטוח,  בתעשיית  מכובדים  ושחקנים  אפל  עם 
של  ללקוחות  נמרצת  פוליסה  לפיתוח  יסייע 

החברות שלנו.

האיחוד האירופי מנהיג 
תוכנית פנסיה פן־אירופית

וסדות האיחוד האירופי החליטו להנהיג תוכנית פנסיה מ
שיעור  את  להגדיל  היא  במטרה  חדשה  פן־אירופית 
החיסכון הפרטי. מהלך זה יזניק קדימה את תעשיית הפנסיה 

של האיחוד האירופי שמסתכמת בכ־700 מיליון אירו.
באיחוד האירופי מודאגים מהגידול החד במספר הפנסיונרים 
מעבודה  הפורשים  שיעור  כאשר  הבאות,  השנים   50 במהלך 
יוכפל בעשרות השנים הקרובות. לכן, באיחוד האירופי רוצים 

לעודד חיסכון אישי שיסייע לבעלי הפנסיה הנמוכה.
הפנסיוני  המוצר  את  יאשרו  האירופי  האיחוד  מדינות  באם 
שמספר  הוא  הצפי  לחיסכון.  חדשה  אופציה  תהיה  החדש, 
באופן  יגדל  האישית  הפנסיה  תוכנית  את  הרוכשים  האנשים 
חופש  יהיה  האירופי  האיחוד  למדינות  זאת,  עם  משמעותי. 
פעולה בהתייחס להאם להעניק לתוכנית הפנסיה פטור ממס 

או להחיל שיעור מס נמוך יותר.
גם  פעולה  חופש  יהיה  החדשה  הפנסיה  תוכנית  למנהלי 
בנגזרים  כולל  שונים,  בנכסים  החיסכון  כספי  השקעת  לגבי 

פיננסיים, זאת בהסכמת החוסכים לפנסיה.

שיעור הפורשים מעבודה בעשרות השנים הקרובות יוכפל

האם AIG תרכוש חברת 
ביטוח ישראלית?

ונה חדשה לחברות הביטוח בעולם. מהפך במדיניות ענקית ק
הביטוח האמריקאית AIG שהחליטה לנטוש את מדיניות 
 849 של  הפסד  שרשם  לאחר  האנקוק,  פיטר  הקודם,  המנכ”ל 

מיליון דולר.
המנכ”ל החדש של AIG, בראיין דופרולט, הציג לדירקטוריון 
החברה מדיניות חדשה של רכישת חברות ביטוח במטרה להגדיל 
ביטוח  חברות  לרכוש  “נשמח  החברה.  של  הלקוחות  בסיס  את 
שישפרו את מעמדנו כחברה טובה יותר”, אמר דופרולט. בנוסף, 
בסכום  מניות  של  חוזרת  רכישה  של  האפשרות  את  ביטל  הוא 
העודף  את  לנצל  כדי  הקרובות,  בשנים  דולר  מיליארד   25 של 
 AIG ביטוח.  חברות  לקנות  כדי  דולר  מיליארד   7 של  הכספי 
נמנעה מלציין היכן ירכשו חברות ביטוח והאם מדובר בארה”ב 

או במדינות אחרות. 

דופרולט. שינוי מדיניות 

שיתוף פעולה של שתי החברות המובילות בעולם

יה
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 וי
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ם: 

לו
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בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע 
בעיניו ‰  והשבוע: אלינור כבירי טורקניץ' מסוכנות יוסי כבירי בנשר

 

גיל – 34
מצב משפחתי – נשואה + 2 

ותק: בעלת רשיון סוכן בביטוח פנסיוני 
ואלמנטרי משנת 2005. כיום לומדת לקבלת 

CFP הסמכה של תכנון פיננסי
מה הביא אותך למקצוע סוכנת ביטוח?

“מי שהביא אותי למקצוע הוא אבי, סו”ב יוסי 
כבירי, סוכן ביטוח מזה 40 שנה. הוא אחד 

 ,MDRTמהמובילים בענף, חבר לכל החיים ב־
מתמחה בביטוחי בריאות קולקטיבים, ביטוחי 
סיעוד ופרט. עוד לפני שהרגולטורים הכניסו 

את החובה במסמכי שקיפות, אבי דגל בשקיפות 
מלאה מול הלקוח וסיכום מסודר של כל פגישה 

כולל תיעוד.
"כשהשתחררתי מהשירות הצבאי, אבא ביקש 

שאוציא רישיון סוכן אז הוצאתי, ומאז אני 
עובדת עם אבא ונהנית מכל רגע. זו חוויה אדירה 

לשנינו. מסתבר שלהטיב עם הלקוח בחשיפתו 
למוצרים הטובים ביותר עבורו בשוק במועד 

הקניה, מיטיב בחזרה עם הסוכנות. אין סיפוק 
גדול מלקוח שמצביע בנאמנותו ואף מביא 

חברים".
במה את מתמחה?

“אני מתמחה בביטוחי בריאות, סיעוד, ביטוחי 

חיים ואובדן כושר עבודה".
איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"עוד עשר שנים אני מקווה להיות לפחות 
בתחילת הדוקטורט בכלכלה, זה לנפש. בתחום 

המקצועי אני רואה את עצמי מתמחה בעיקר 
בתחום הפיננסים ותכנון פרישה עם המון 

לקוחות".
מה את חושבת על עתיד מקצוע סוכן 

הביטוח?
“למרות התחרות של חברות הביטוח בסוכנים 

באמצעים ישירים וטכנולוגיה, קשיי הרגולציה 
והורדת עמלות, אני עדיין מאמינה שלסוכנים 
תפקיד משמעותי הן כאמצעי הפצה והן בפן 

המקצועי והאישי מול הלקוח. אני מאמינה 
שנגבה שכר טרחה מהלקוחות, ונעסוק יותר 

בתכנונים פיננסים והכנה לפרישה. כמו כן, ייתכן 
שיותר סוכנים יתאגדו כי לסוכן הבודד לא 

קל להתמודד כבודד מול חברות הביטוח ומול 
הרגולציה".

אילו טיפים את יכולה לתת לסוכנים צעירים 
כמוך?

"הרבה לימודים והשתלמויות. אין מנוס 
מהתמקצעות מתמדת על מנת לצלוח את כל 

השינויים והחידושים. גם לא להתבייש להיעזר 
במפקחים, חברים או כל אחד אחר. סוכן שמבין 

שהוא עצמו לקוח בהמון מקומות, ידע לכבד 
את הלקוח בשירות. בקיצור, עקביות, נחישות, 

שירותיות ומעל הכול מקצועיות". 

"מאמינה שבעתיד נגבה שכר טרחה מהלקוח" סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

בשירותי דרך אין בערך
רק

"לא קל להתמודד מול חברות הביטוח והרגולציה"
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        MDRT  חדשות

חדשות טובות ב־MDRT ישראל
יו״ר MDRT ישראל מספר על המפגש האחרון של המועדון היוקרתי ומסכם את הפעילות בתקופה האחרונה

סו”ב אלון אבן חן

של כ הנוכחית  שההנהלה 
נבחרה,  ישראל    MDRT
הבטחנו חידושים מקדמים 
והפתעות מרגשות. לא נטשנו את 
בתפקיד,  קודמינו  שעשו  מה  כל 
טובים  רבים  דברים  בכך  והיו 
להוסיף  שאפנו  אלא,  ומועילים, 
“הטאץ”  את  החדשנות שלנו,  את 

של הנבחרת הנוכחית.
החדשים  החברים  של  המפגש 
במועדון עם הנהלת MDRT ישראל 
שהתקיים בשבוע האחרון, היה ככל 
במסגרת  מסוגו  הראשון  הנראה 
למה  בדיוק  וקלע  המועדון, 
מוצלח  שילוב  זה  היה  שהתכוונו. 
המועדון,  עם  היכרות  מפגש  של 
להכיר  הזדמנות  וערכיו,  דרכו 
ההנהלה  מחברי  אחד  כל  אישית 
מכנס  לחוויות  הצצה  ולקבל 

MDRT העולמי האחרון, שנערך באורלנדו.
אורית  את  במפגש  הציגה  המועדון  הנהלת 
מסחרי סגל, הרולד מידלדורף CLU, קובי ורדי, 
אבשלום  אנגלמן,  יוסי   ,CLU ויקלמן  נאוה 
אירופה    MDRT יו”ר מנור,  יוסי  מושקוביץ, 
ואותי, אלון אבן חן CLU, יו”ר MDRT  ישראל, 
 TOPמזה 38 שנים, מתוכן 22 ב־ MDRT חבר

OF THE TABLE, ויוזם הרעיון למפגש.
טוקר  ויקי  הם  החדשים שהשתתפו  החברים 
עמנואל  פנש,  יורם  אטיאס,  רונן  בוסו, 
ודני  סנדרוביץ  אבי  גרבר,  רבקה  ישראל, 

אייל, שגם השתתף בכנס באורלנדו.

ניפגש בבנגקוק
בתחילת המפגש ברכתי את החברים החדשים 
במועדון ופרשתי בפניהם את דרישות השיווק 
והמכירות הנדרשות בכדי לשמר את החברות  
ב־MDRT ולהגיע לאחר עשר שנים של עמידה 
ביעדים, למצב של חברות ללא חובה לדרישות 

תפוקה.

כאשר הגענו לכנס באורלנדו וחוויותיו, חברו 
 TOP OF THEיוסי אנגלמן, חבר ה־ סו"ב  אלי 
TABLE  שהניף את דגל ישראל בכנס לאחר 
שהתבשר כי מונה לדגלן כאשר היה כבר בדרכו 
הכנס  את  שחווה  אייל  דני  וסו"ב  לאורלנדו, 
לראשונה בחייו חלק שפע סופרלטיבים לעצמת 
של  למקצועיות  המרצים,  לרמת  האירוע, 
המדהימות.  המקצועיות  לאנרגיות  הסדנאות, 

לשמוע אותו היה ממש כמו לגעת בכנס.
כי  החדשים  החברים  באוזני  גיליתי 
כנס  בבנגקוק  יתקיים   2018 פברואר  בחודש 
זוג  בני  גם  מוזמנים  ואליו   EXPERIENCE
“לטעום”  מנת  על  חברים,   שאינם  וסוכנים 

.MDRT מחוויית כנסי
בנוסף התייחסתי לפעילויות המועדון בארץ 
שנערך  משובח  עיון  יום   -  MDRT DAY
בכנס   MDRT ימי  שני   ,2016 בנובמבר 
הטור  האחרון,  במרץ  הלשכה  של  הפנסיוני 
הקבוע של המועדון בביטאון הלשכה, הגידול 
ובניית  הישראלי  במועדון  החברים  במספר 

ייחודיים,  מקצועיים  כלים 
יושלם בהקדם אתר  שכאשר 
לרשות  יעמדו  המועדון 
להבטחה  דוגמית  החברים. 
בהקרנה  ניתנה  זו  אחרונה 
טוני  של  הרצאתו  של 
מיתולוגיה  דמות  גורדון, 
וה־ הביטוח  סוכני  בעולם 
סיפור  את  שהציג   MDRT
קשיים  רוויית  מהתחלה  חייו 
 – הפסגה  ועד  הביטוח  בענף 

נשיאות MDRT העולמי.
הכותרת  גולת  כי  הדגשתי 
בארץ,  המועדון  בפעילות 
האמריקני,  “אביו”  אצל  כמו 
הינה התרומה לקהילה. סו"ב 
סיפרה  סגל  מסחרי  אורית 
בהתרגשות על היוזמה לקיים 
לילדים   MDRT קייטנת 
חולים בבית החולים שיבא כבר בחודש אוגוסט 

הקרוב, והיד עוד נטויה.

הכותב הוא יו”ר MDRT ישראל

… 3.8  בין השעות 19:00 – 23:00 יערך 
"ערב מהסרטים לסוכנים צעירים", 

בשיתוף איילון חברה לביטוח. סינמה סיטי 
גלילות, הכניסה ברישום מראש בלבד דרך 

המייל שנשלח מהלשכה.

… 7.8 מחוז באר שבע יארח את מחוז ירושלים 
ליום עיון מקצועי בין השעות 8:30־15:00, 
בשיתוף כלל וקבוצת שגריר. מלון קראון 

פלאזה ים המלח. הסעות יצאו ממרכז ביג 
באר שבע ואצטדיון טדי ירושלים. הכניסה 

לכנס בהרשמה מראש בלבד.

אירועי הלשכה

אריק ורדי

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

המפגש שהתקיים השבוע עם הנהלת MDRT ישראל
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חדשות  הביטוח

ריכוז סוגיות רגולציה לסוכנויות ביטוח לקבלת 
בדיקה כללית במשרדי הסוכן, הכוללת יישום 
חוזרי הממונה, מזעור סיכונים מפני עיצומים 

כספיים וביטולי רשיון, בדיקת מסמכים ועריכת 
ריכוז סוגיות. ליצירת קשר וקבלת ריכוז סוגיות 

בכתב, amitoffice2@gmail.com ובטלפון 
03-6099983 או 052-4441447, עוה"ד עמית 

יוסף רון ויניב גל

לסוכנות ביטוח וותיקה, גדולה, ומצליחה דרושים 
בסניף חדש ומפואר ברחובות: 1. מתאמי 

פגישות. 2. סוכני/ות ביטוח עם רישיון בתוקף 
)אפשרות גם להתמחות( 3. מזכירה עם ניסיון 
במכירות ביטוח חיים ובריאות, בעלת שליטה 

במחשב, ייצוגיות, נאמנות, ורצון לגדול ולהצליח 

ביחד במקום חדש. תנאים מצוינים, הכשרה, 
סביבת עבודה נעימה ועם אנשים טובים! 

לפרטים: 054-7000072
לסוכנות בתל אביב דרושים אנשי מכירות בעלי 

היכרות עם עולם ביטוחי הפרט, ניסיון מוכח 
במכירות, יחסי אנוש מעולים. תנאים מצוינים 

למתאימים ודרכי הגעה נוחים. נא לשלוח קו"ח 
info@hilsains.co.il למייל

לסוכנות ביטוח באזור המרכז דרוש\ה חתם 
אלמנטרי. דרוש ניסיון. תנאים טובים למתאימים. 

קורות חיים לשלוח לפקס 03-910221
לסוכנות בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון 

פנסיוני למשרת ניהול תיקי לקוחות. מתאים 
לסוכנים בצמיחה או בתחילת הדרך, המעוניינים 

לבנות תיק עצמאי ולהתפתח. שכר גבוה 
jennyl@dorot-ins.co.il :למתאימים. קו"ח למייל
דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות, להפקה 

תביעות וניהול שוטף של התיק כולל שיווק 
 ללקוחות קיימים. קורות חיים למייל:

liran@yeadim-bit.co.il 
לסוכנות ביטוח מובילה בירושלים דרוש/ה 

רפרנט/ית ביטוח רכב. דרישות התפקיד: ניסיון 
וידע בתחום הביטוח – חובה, יחסי אנוש ושירות 

מעולים, ראש גדול וקליטה מהירה, זמינות 
מידית. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

תנאים מעולים למתאימים! לפרטים נוספים 
penina@ins-group.co.il :ושליחת קו"ח

לסוכנות ביטוח ברחובות דרושים עובדים 
למשרות חלקיות. רצוי ניסיון בעבודת שרות 

מול קהל בענף האלמנטרי כולל ידע בתביעות. 
מועמדים רציניים מתבקשים להעביר קורות 

avi@aminut-cop.co.il חיים מפורטים למייל

לסוכנות ביטוח ב נתניה, דרושה רפרנטית ביטוח 

חיים אחראית וחרוצה, ניסיון לא חובה תנאים 

 מצוינים, נא לשלוח קו"ח למייל:

jaclineborov@gmail.com
שכירות משנה 

להשכרה בסוכנות ביטוח וותיקה, גדולה, 
ומצליחה, שפתחה סניף חדש ומפואר ברחובות: 

חדרים מרוהטים כולל עמדות טלפנים, מתאים 
לסוכנים/סוכנויות משנה, בתנאים מצוינים!!! 

אפשרויות לשת"פ 054-7000072

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני 

באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או 

לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק 

לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836
סוכנות ביטוח )בית סוכן( בצמיחה המנהלת 

קבוצת סוכנים באזור הצפון מציעה להשכרה 
בשכירות משנה משרדים מפוארים באיזור 
הקריות, על בסיס חודשי, ללא  התחייבות. 
אפשרות  לשירותי משרד ושירות בתחום 

 הפנסיוני בכל החברות. לפרטים: שרון –
054-6614801

להשכרה עד 3 חדרים בסוכנות ביטוח ברמת גן 
משרדים מפוארים כולל ארנונה חשמל ניקיון 

ומטבח. לפרטים נוספים : 054-4240666

בית חם לסוכן הביטוח, משרדים + שרותים שונים 
במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז העניינים 

של חיפה. אפשרות לרכישת תיק או שת"פ, לפרטים 

מילשטיין בע"מ  054-5270964

לב פתח תקווה - בבניין משרדים משרד מרוהט 
לגמרי 17 מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר הוא על 

בסיס יומי בסך של 175 ש"ח בהתאמה אישית 
לשוכר - וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל 
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות 

להשכיר על בסיס חודשי ב-2200

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
רכישת תיק ואו השתלבות בתיק ביטוח בתנאים 

שאסור לספר. אם אתה שוקל למכור את התיק 

 gmail.com@7305550 :כדאי להתקשר ולברר-

טלפון: 03-7305550 גבי.

סוכנות ביטוח באשדוד מעוניינת ברכישת תיקים 

alexg@dorot-ins.co.il .באזור השפלה והדרום

לסוכן ביטוח עם תיק חיים  שנמאס מהרגולציה 

והשינויים התכופים בתחום הפנסיוני/חיים  

ושלא רוצה למכור את תיק    הביטוח -מודל 

שת"פ מעניין לתפעול התיק על ידי סוכנות 

ביטוח ותיקה ומקצועית שתשמר, תתפעל 

ותגדיל הכנסותיך 050-5293836

 סוכן ביטוח צעיר מעוניין לקנות תיק אלמנטרי /

ביטוח חיים פתוח לשותפות כולל ישיבה אצלי. 

itay@edry-ins.co.il 0507888741 : לפרטים איתי
סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור 
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות 

אלמנטרי ו/או חיים למכירות ללקוחות קיימים 
Int_101@walla.co.il :שלהם. ניתן לפנות למייל

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצער 
משפחת יונס על פטירתו של חבר הלשכה

אעהד יונס. ז"ל 
יהי זכרו ברוך

דרושים

ביטוח כ וסוכנות  סוכנים   140
השפלה  מחוז  בכנס  השתתפו 
השבוע  שני  ביום  שהתקיים 
סיטי  הסינמה  של   VIPה־ במתחם 
שיא  במספר  “מדובר  לציון.  בראשון 
השפלה”,  מחוז  בכנסי  סוכנים  של 

אמרה סו”ב ג’ינה פלד, יו”ר המחוז.
כהן  שוש  סו”ב  גם  נכחו  בכנס 
ושלושת  הלשכה  נשיא  סגנית  גנון, 
 – הנשיא  תפקיד  על  המתמודדים 
סו”ב אורי צפריר, מ”מ נשיא הלשכה, 
סו”ב ליאור רוזנפלד, יו”ר סניף חיפה, 
וסו”ב מוטי דהרי. בנוסף השתתפו גם 
סו”ב אודי הוד, יו”ר סניף רחובות־נס 
סניף  יו”ר  ששון,  אורי  וסו”ב  ציונה 
ראשון לציון, שותפיה של פלד למחוז.

הכנס התקיים בשיתוף פעולה עם קבוצת שגריר, 
שגריר,  של  לקוחות  קשרי  מנהל  שיבר,  ויובל 
סיפר לנוכחים על קשרי שגריר עם סוכני הביטוח.
איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני, העביר הרצאה 
מעמיקה בה ערך השוואה ערכית וכמותית בין קרן 
פנסיה לביטוח מנהלים ועל החשיבות של התאמה 

אישית של החיסכון הפנסיוני ללקוח.
חנה שילה, מנטורית ומאמנת למנהלים ועסקים 
הרצתה על סגנונות תקשורת אפקטיביים בעסק, 

ואיך יכול הסוכן להשתמש בסגנונות השונים כדי 
להשיג את התוצאה הטובה ביותר.

יאיר בן דוד מחברת טריא לאשראי P2P סיפר 
חברי  לטובת  נזיל  וחיסכון  אשראי  פתרונות  על 
הלשכה. חני שפיץ, יועצת לניהול סיכונים דיברה 
ביטוחי הבריאות על  על ההשלכות של רפורמת 

הענף.
סו”ב יובל ארנון, יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני 
של  החשיבות  על  בהרצאתו  העמיק  בלשכה, 
בדיקת הצרכים של הלקוח, איך להתנהל במסגרת 

בסופו  מה  ולדעת  השונים  המוצרים 
של דבר מוכרים ללקוח.

נשיא  אברמוביץ,  אריה  סו”ב 
לשכת סוכני ביטוח, קינח את המפגש 
הסוכנים,  קהל  עם  חופשית  בשיחה 
ועדכן אותם בסוגיות האחרונות בהן 

מטפלת הלשכה.
חוויית  הייתה  “זו  כי  סיפרה  פלד 
לעומת  הסוכנים  עבור  שונה  לימוד 
וקיבלתי  בעבר,  רגילים  שהיו  מה 
הרבה פידבקים מהסוכנים. ההרצאות 
היו מקצועיות לעילא והנושאים נגעו 
ותרמו  הסוכן  של  לעולמו  ישירות 
לעבודתו השוטפת. הסיפוק שלי הוא 
מרוצים  מאוד  היו  שהסוכנים  בכך 

והם מוקירים את מה שאני עושה עבורם”.

מספר שיא של 140 סוכנים וסוכנות בכנס מחוז השפלה
רונית מורגנשטרן

דרוש/ה פקיד/ת ביטוח 
עם זיקה לתחום הרכב

 ניסיון במוקד תביעות רכב - יתרון
 ניסיון בסוכנויות ביטוח רכב - יתרון

 שליטה מלאה באופיס
 שירותיות ויכולת עבודה בצוות
 המשרה ממוקמת בפתח תקווה

קליטה ישירה לחברה!
עבודה לטווח ארוך!

תנאים סוציאליים מלאים!

ayalah@shapir.co.il

סו"ב עמוס גואטה, סו"ב אודי הוד, סו"ב אורי צפריר, סו"ב ג'ינה פלד וסו"ב אריה אברמוביץ
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