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חדשות  הביטוח        

בלעדי

בלעדי

של ל מאומצת  עבודה  אחר 
ביטוח,  סוכני  בלשכת  כשנתיים 
בהובלתו של סו"ב אריאל מונין, 
יו"ר הוועדה לביטוח כללי, עלה לאוויר 
חדש  והפקה  הצעות  ממשק של מחולל 
של ביטוחי חובה באתר חברת ה"פול". 
אם  גם  יפתור,  המחולל  מונין,  לדברי 
לא בצורה מלאה כפי שיפורט בהמשך, 
במגזר  הביטוח  סוכני  של  הבעיה  את 

הערבי.
המגזר  סוכני  במשך שנים מתלוננים 
של  תביעות  ריבוי  שבשל  הערבי 
לקוחותיהם חברות הביטוח ניתקו אותם 
מהמערכות הממוחשבות שלהן להפקת 
לא  נדון  הנושא  חובה.  ביטוח  תעודות 
אף  והסוכנים  הכנסת,  בוועדות  פעם 
את  שתחייב  לבג"צ  בעתירה  איימו 
חוק.  שהוא  החובה  ביטוח  הלאמת 
מעכו,  משרקי  סוהיל  סו"ב  לדברי 

הכנסת,  של  הכלכלה  בוועדת  שהתקיים  בדיון 
נותקו  הערבי  במגזר  הביטוח  מסוכני   80% מעל 

ממערכות החברות בביטוח חובה.
"הבעיה שנוצרה לא הייתה של הלקוחות, שיכלו 
לקבל פתרונות אצל סוכנים מחוץ למגזר, אלא 
ומוניטין.  לקוחות  שאיבדו  עצמם,  הסוכנים  של 
את חברות הביטוח אי אפשר לחייב לבטח את מי 
מבחינתן",  גבוה  סיכון  בעל  חושבות שהוא  שהן 
הסוכנים  מאבק  את  מלווה  "הלשכה  מונין.  אמר 
הצעה  הוצעה  משנתיים.  למעלה  כבר  הערביים 
במאגר  לקוחותיהם  את  יבטחו  שהסוכנים  בעבר 
גבוהים  מאוד  המחירים  היו  בעבר  אבל  הפול, 
שבוצעה  הרפורמה  לאחר  השוק.  לעומת  בפול 
ההון,  שוק  רשות  ידי  על  חובה  בביטוח  אשתקד 
הפכו תעריפי הפול למחירים זולים יותר, גם אם 
הייתה  עדיין לא ממש תחרותיים לשוק. הבעיה 
היית  מסורבלת,  מאוד  הייתה  לפול  שהנגישות 
צריך להגיע למענה קולי לא פשוט, וכדי לקבל 
את תעודת הביטוח היה צריך לגשת לסניף קרוב 
בכל  סניפים  של  פריסה  אין  לפול  הפול.  של 
היה  בצפון  ערבי  מכפר  יצא שלקוח  וכך  הארץ, 

צריך לנסוע לנצרת לסניף של הפול ושם לקבל 
את התעודה", מספר מונין.

המגעים עם נציגי האוצר והפול, בשיתוף נציגי 
"לחצנו  שנתיים.  במשך  נמשכו  המגזר,  סוכני 
בלשכה על הפול למצוא פתרון נגיש לנושא. בשנה 
בדסק  הפול  מערך  את  לעבות  הצלחנו  שעברה 
יחד עם  מיוחד לסוכנים שיעזור לסוכנים בהפקה. 
אילן  הפול,  ומנכ"ל  ההון  שוק  מרשות  ברטל  ניר 
הפקת  להנגשת  הדיגיטלי  הפתרון  נמצא  שמיר, 

התעודות", מוסיף מונין.
לדבריו, המחולל, מחשבון שנמצא באתר הפול, 
זהירות  אמצעי  עם  התעודה  את  להפיק  מאפשר 
בהם נוקט הפול למניעת רמאויות. "באתר יכול 
המבקש, גם לקוח וגם סוכן, למלא את הפרטים 
ולאחר  החובה  ביטוח  תעודת  להפקת  הנדרשים 
אם  לוודא  כדי  ללקוח  מהפול  יתקשרו  מכן 
יוכל  האישור  קבלת  לאחר  נכונים.  הפרטים 
באמצעות  באתר  התעודה  את  לרכוש  המבקש 
במייל.  אליו  תישלח  והתעודה  אשראי,  כרטיס 
לחילופין למי שאין כרטיס אשראי, תישלח אליו 
מונין  מסביר  בדואר",  משולמת  הלא  התעודה 

מדובר  לא  עדיין  אמנם   כי  ומדגיש 
"אך  הסוכן,  במשרדי  מלאה  בהפקה 
שישפר  קריטי  בשינוי  מדובר  עדיין 
דרמטית את יכולת הסוכנים אשר יהיו 
מעוניינים לבצע רכישה ללקוחותיהם 

באמצעים דיגיטליים".

התהליך עדיין מסורבל
בתחילת  לאוויר  עלה  הממשק 
יש  כבר  הערבי  במגזר  אך  החודש, 
ביקורת עליו, כפי שמספר סו"ב עאדל 
מחאג'נה, סגן יו"ר ועדת ביטוח כללי 
ביטוח  סוכנות  שבבעלותו  בלשכה 
שלי  האישי  "מהניסיון  עירון.  במעלה 
ושל אחרים במגזר, להשתמש בממשק 
הוא פתרון חלקי. אין אפשרות להפיק 
התהליך  החובה,  תעודת  את  מיידית 
עדיין מסורבל, לאחר הקלדת הפרטים 
אליו  חוזרים  הלקוח,  של  והטלפון 
לאחר 24 שעות, מה שגם מהווה מעמסה על הפול 
ברור  בחודש.  שיחות  מאות  ליזום  שצריך  עצמו 
יותר טוב ממה שהיה קודם, אבל  שהממשק הוא 
אם הושקעו כול כך הרבה מאמצים וכסף, למה לא 
לעשות אותו ממשק להפקה מידית כמו בחברות 
מי  הרי  התהליך?  את  לסרבל  למה  הביטוח. 
שמרמה, מרמה את עצמו, וכך גם המצב כשעושים 
שהממשק  צריך  רגילה.  ביטוח  בחברת  ביטוח 
של  האשראי  כרטיס  את  להזין  מההתחלה  יאפשר 
לו מיידית  ואם הרכישה מאושרת, להפיק  הלקוח, 
את תעודת החובה. זהו צעד אחד בכיוון הנכון, אבל 

צריך להשלים אותו", קובע מחאג'נה.
אינו  הפתרון  "אמנם  כי  מונין  אמר  בתגובה 
סוכני  של  האחריות  התקדמות.  זו  אך  מושלם, 
כי  ללקוחותיהם  מסר  בלהעביר  גם  היא  המגזר 
בהרגלי  שינוי  גם  מחייבים  דיגיטליים  אמצעים 
בכרטיס  שישולם  נכון  חובה  וביטוח  הצריכה, 
הביטוח  סוכני  הקיים,  במצב  בנוסף,  אשראי. 
מראש  חודש  לפחות  ההנפקה  על  לעבוד  צריכים 
כדי להקליד את הפרטים של כל הלקוחות שלהם 

ולעמוד בלוח הזמנים". 

ממשק חדש להפקת ביטוחי חובה 
באתר הפול לסוכני המגזר הערבי

ביוזמת הלשכה עלה לאתר הפול ממשק דיגיטלי שישפר את הנפקת ביטוחי החובה 
לסוכנים במגזר הערבי לאחר שנותקו מהמערכות הממוחשבות של חברות הביטוח 

• סו"ב אריאל מונין: "אמנם הפתרון אינו מושלם, אך זו התקדמות"
רונית מורגנשטרן

סו"ב אריאל מונין. שיפור דרמטי
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לתיקון ה חדשה  חוק  צעת 
תפעול  שירותי  הגדרת 
בחוק הפיקוח על שירותים 
ומערכת  שיווק  )ייעוץ  פיננסיים 
ההצעה,  פי  על  פנסיונים(.  סליקה 
חתומים  ועליה  אתמול  שהוגשה 
זוהר,  )מכלוף(  מיקי  הכנסת  חברי 
יוליה  פורר,  עודד  בירן,  מיכל 
מלינובסקי, בצלאל סמוטריץ׳ ואורן 
הגדרות  הקובע   3 סעיף  ימחק  חזן, 
יבואו  ובמקומו  "תפעול"  לשירותי 

ההגדרות הבאות.
שירותי סליקת כספים דרך חשבון נאמנות ו/	 

או היזון חוזר אגב סליקת כספים. 
וטיפול 	  כספים  סליקת  אגב  מידע  העברת 

במשוב לבקרה אגב סליקת כספים. 
או 	  תפעול  רישיון  בעל  יהיה  מתפעל  גורם 

שותף בשותפות שהיא בעלת רישיון כאמור.
עוד מוצע בחוק כי השר יקבע בתקנות באישור 
ועדת הכספים של הכנסת הוראות לעניין רישיון 
לרבות  רישיון  בעל  שאינו  מתפעל  גורם  של 

הוראות לעניין אופן הפיקוח עליו .
יש לציין כי הצעת החוק תואמת את פרשנות 
ג'ון  עו"ד  והיועץ המשפטי,  ביטוח  סוכני  לשכת 
גבע, לפיה סוכן מתפעל הוא זה שמבצע סליקה 

דרך חשבון נאמנות.
בנושא הצפת השוק בחברות מתפעלות ואפליית 
הכספים  בוועדת  נדון  זה,  בנושא  הביטוח  סוכני 

שבועות,   3 לפני  האחרון,  כשבדיון  פעמיים, 
הורה יו"ר הוועדה לנציג רשות שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה, להגיע 
להסכמות עם לשכת סוכני הביטוח בתוך שבוע, 
בדיון בו ישתתף ח"כ זוהר מטעם הוועדה, אחרת 
ח"כ  בנושא.  חוק  הצעת  תיזום  הכספים  ועדת 
דוד ביטן, יו"ר הקואליציה וחבר ועדת הכספים, 
שצידד בעמדת הלשכה, אמר בדיון שידאג לכך 

שהצעת החוק תעבור. 

השוק הוצף בעשרות חברות 
ייעוץ  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  "חוק 
מיושם  אינו  פנסיונים,  סליקה  ומערכת  שיווק 
בפועל לגבי פעולות התפעול. לא מינואר 2016 
ולא  עובדים   10 מעל  מעסיקים  על  רק  חל  עת 
עובד  עם  מעסיק  כל  על  חל  עת   2017 מינואר 

הממונה  הרשאת  בעקבות  אחד. 
להקים  שרוצה  מי  לכל  לאפשר 
השוק  הוצף  תפעול,  חברות 
תפעול,  חברות  בעשרות  הפנסיוני 
ידע  בעלות  בהכרח  לא  אשר 
פנסיוניים  כספים  לנהל  ויכולות 
גובות  אשר  חברות  עובדים.  של 
כספים רבים, ובמיוחד מהמעסיקים 
לזה,  ומעבר  והבינוניים  הקטנים 
נושא  את  לבצע  יודעות  אינן 
את  ובמיוחד  כנדרש  התפעול 
הכספים  ושיוך  החוזר  ההיזון  נושא 

כראוי", נכתב בדברי ההסבר להצעה. 
כל  ללא  עובדות  הפרטיות  התפעול  "חברות 
בהכרת  הפנסיוני  בביטוח  בקיאות  אינן  פיקוח, 
למעסיקים  שגרם  דבר  הפנסיונים,  המוצרים 
לעמוד בפני מציאות לא נסבלת. מצד אחד אלו 
לחברות  בחודש  שקלים  מאות  לשלם  נדרשים 
שני  מצד  אך  הכספים,  סליקת  בגין  תפעול 
חברות התפעול שולחות אותם לסוכנים לטיפול 
בהיזונים החוזרים אשר לחברות התפעול אין את 
זה. סוכני  הידע והניסיון והיכולת לטפל בנושא 
זו  כי  החוזר  בהיזון  מוכנים לטפל  אינם  הביטוח 
תפעול  כפעולת  הממונה  עמדת  לפי  מוגדרת 
אשר מחייבת גביית כספים והחזרתם דרך מנגנון 
ממשק הסליקה, והמעסיק מוצא עצמו ניצב בפני 

שוקת שבורה", נכתב בהסבר.

חובת רישיון לגורם התפעול
"במטרה לתקן  כי  כן קובעת הצעת החוק  כמו 
החוק  חקיקת  בעקבות  שנוצר  העיוות  את 
במסגרת חקיקת חוק התייעלות הכלכלית לשנים 
2016-2015 )חוק ההסדרים(, מוצע לקבוע בחוק 
שירותים  כי  שיקבע  כך  התפעול,  שירותי  מהם 
אלו הינם סליקת כספים דרך חשבון נאמנות ו/
או היזון חוזר אגב סליקת כספים, העברת מידע 
אגב  לבקרה  וטיפול במשוב  כספים  סליקת  אגב 

סליקת כספים. 
על  ופיקוח  בקרה  לקבוע  המחוקק  על  בנוסף, 
שקמו  התפעול  חברות   – תפעול  גורמי  אותם 
לאחר חקיקת החוק, מוצע כי בדומה ליתר בעלי 
יהיה  תפעול  גורם  על  גם  בתחום,  הרישיונות 
חובה לקבל רישיון כתנאי למתן שירותי התפעול 
למעביד, השר יקבע בתקנות את ההוראות לעניין 

הרישיון לרבות תנאים לפיקוח על הרישיון".

הכנסת בעד הסוכנים

הצעת חוק לתיקון הגדרת שירותי 
תפעול בחוק הפיקוח הוגשה לכנסת

ההצעה תואמת את עמדת הלשכה ובאה לתקן אפליית סוכני הביטוח 
• בהצעת החוק מוצע להטיל פיקוח על חברות מתפעלות

רונית מורגנשטרן

בכירי הלשכה ייפגשו עם רשות שוק ההון בנושא התפעול 
 רונית מורגנשטרן

השבוע התקיימה פגישה במשרדו של ח"כ מיקי 
שרעבי,  הראל  רו"ח  עם  )ליכוד(  זוהר  מכלוף 
סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
נשיא ארגון להב עו"ד רועי להב והמ"מ שלו סו"ב 
טוביה צוק, נציגי ההסתדרות, מנהלי ההסדרים, 
בפגישה  מעסיקים.  ונציגי  חיצוניים  מתפעלים 
נדונה סוגיית התפעול בממשק המעסיקים בתחום 

הפנסיוני.
צוק אמר כי "מדוע סוכן הביטוח לא רשאי 
שנתן  השירות  עבור  הסליקה  דמי  את  לקבל 
החיצונית  התפעול  חברת  ואילו  למעסיק, 

ובנושא  התמורה?  את  בכיסה  לשמור  רשאית 
הרגולציה: הרי הסוכן הוא שלוח חברת הביטוח 
ככסף  כמוהו  הסוכן  שקיבל  כסף  חוק.  פי  על 
שקיבלה חברת הביטוח. חברת תפעול חיצונית 
של  שלוחה  איננה  לכן  ביטוח  סוכנות  איננה 
אליה  שמגיע  שהכסף  כך   הביטוח,  חברת 
של  חוב  משאיר  הביטוח  לחברת  מועבר  ולא 
התפעול  חברת  שכן  הביטוח,  לחברת  העסק 
הביטוח".  חוזי  לחוק  כפופה  אינה  החיצונית 
להגיע  ינסה  שהפיקוח  סוכם  הפגישה  בסיום 

להסכמות עם לשכת סוכני ביטוח.

חברי הכנסת מיקי זוהר ודוד ביטן
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נמשכת הירידה בדמי הניהול 
בחיסכון הפנסיוני

על פי דוח הממונה על שוק ההון לשנת 2016 חלה ירידה של 3.5% בפרמיה 
לרכב חובה • נמשכת הריכוזיות הגבוהה בענפי הבריאות והסיעוד

רונית מורגנשטרן

וחיסכון ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
דורית סלינגר, פרסמה השבוע את הדו"ח 
השנתי 2016 הכולל סקירה של כול ענפי 
הביטוח והחיסכון הפנסיוני. להלן ממצאי הדו"ח:

ביטוח פנסיוני
ממשיך  הציבור  של  הפנסיוניים  הנכסים  תיק 
לגדול והוא כבר מסתכם בכ־1.4 טריליון שקלים, 

גידול של 8% לעומת 2015.
בשנת 2016 נמשכה מגמת הירידה בדמי הניהול 
ביטוח   – הממוצעים בכל אחד משלושת המוצרים 

חיים, קופות גמל וקרנות פנסיה. 
דמי  ירדו   2016 בשנת  הרשות  נתוני  פי  על 
לעומת  ל־1.05%  חיים  בביטוח  מהנכסים  הניהול 
1.8% בשנת 2015; בגמל ל־0.61% לעומת 0.64% 
ובקרנות הפנסיה החדשות ל־0.26% לעומת 0.28% 

ב־2015.
חיים  בביטוח  ירדו  מההפקדות  הניהול  דמי 
לעומת   2.85% ב־2015;   3.57% לעומת  ל־3.21% 
בקרנות   0.79% לעומת  ו־0.53%  בגמל   3.17%

הפנסיה החדשות. 
החברה המובילה בתחום ביטוח חיים בפרמיות היא 
מגדל עם הכנסות בסך 8.279 מיליארד שקל, ונתח 
שוק של 27.5%; במקום השני הפניקס עם הכנסות 
כלל   ;18.7% של  ונתח  שקל  מיליארד   6.236 של 
במקום השלישי עם הכנסות בסך 5.271 ונתח שוק 
של 17.2%; במקום הרביעי הראל עם הכנסות של 
5.468 ונתח של 16.4%; מנורה במקום החמישי עם 
שוק.  נתח  ו־11.9%  מיליארד   3.981 של  הכנסות 
הכשרה ביטוח נמצאת במקום השישי עם גידול של 
ב־2016  הכנסותיה   .2015 לעומת  בהכנסות   31%
מחזיקה  והיא  שקל  מיליארד  ב־1.928  הסתכמו 

ב־5.8% משוק זה.

ביטוח כללי
ב־2016 פעלו בתחום הביטוח הכללי 16 חברות 
מיליארד  ב־21.4  הסתכמו  גבו  שהן  הביטוח  ודמי 

שקל – גידול של 3.8%.
הביטוח  ענפי  כל  את  כוללים  כללי  ביטוח  ענפי 
שאינם ביטוח חיים או ביטוח בריאות, ומתרכזים 
רכב   – חבויות  ביטוחי  עיקריים:  תחומים  בשני 
חובה, אחריות מקצועית, צד ג‘, אחריות מעבידים 

ואחריות המוצר;  ביטוחי רכוש – רכב רכוש, אובדן 
רכוש, מקיף דירות, מקיף בתי עסק וביטוח הנדסי.

על פי נתוני הרשות, הראל מחזיקה בנתח השוק 
הגדול ביותר בביטוח כללי – 14.3% עם הכנסות 
מיליארד   3.067 בסך  ברוטו  כללי  ביטוח  מדמי 

שקל ב־2016 – גידול של 3.1% לעומת 2015.
 2.488 של  הכנסות  עם  שני  במקום  הפניקס 
שנה  לעומת   5.9% של  עליה   – שקל  מיליארד 

קודמת ונתח שוק של 11.6%
שקל,  מיליארד   2.204 של  הכנסות  עם  כלל 
האחרונות;  בשנים  זה  בתחום  בנסיגה  ממשיכה 
ירידה של 3.5% לעומת 2015 ו־10.3% נתח שוק 

)לעומת 14.5% ב־2013(.
ביותר  המשמעותית  העלייה  את  רשמה  מגדל 
בענף זה כשהכנסותיה הסתכמו ב־2.431 מיליארד 
ו־11.4%   2015 לעומת   19.3% של  גידול   – שקל 

נתח שוק.

מענף  בהכנסות  זינוק  היא  גם  רשמה  איילון 
ביטוח כללי ב־2016 עם דמי ביטוח שגבתה בסך 
1.994 מיליארד שקל – עלייה של 17.2% לעומת 
שוק  נתח  ב־9.3%  מחזיקה  איילון  קודמת.  שנה 

לעומת 7.7% שלוש שנים קודם לכן.
הביטוח  בשוק   7.8% כיום  מחזיקה  ישיר  ביטוח 
הכללי לאחר עליה של 18.2% בהכנסותיה בתחום 
ב־1.678  שהסתכמו  קודמת,  שנה  לעומת  זה 

מיליארד שקל ב־2016.
חובה לכלי רכב  בביטוח  הביטוח הממוצעים  דמי 
 2016 בשנת  ירדו  טון   3.5 עד  ומסחריים  פרטיים 
ירידה  נרשמה   2016 עד   2013 )משנת  בכ־3.5% 
"ניתן  כי  מסביר  הדו"ח   .)10.4% של  מצטברת 
האוצר  שר  שהובילו  בצעדים  זו  ירידה  להסביר 
שהביאו  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  והממונה 

להוזלת דמי הביטוח בפול בעשרות אחוזים. 
ומכאן להגברת התחרות בענף, שבעקבותיה 
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זו  ירידה  הביטוח.  דמי  את  הביטוח  חברות  הוזילו 
בדמי  שקלים  מיליון  כ־100  של  לחיסכון  הביאה 

הביטוח שמשלם הציבור לחברות הביטוח".
בביטוח רכב רכוש, משנת 2007 עד 2016 גדלה 
מצבת הרכבים בישראל בכ־42% והיא מסתכמת 
בשנה החולפת ב־3.239 מיליוני כלי רכב. שיעור 
האחרונות,  בשנים  יציב  די  המבוטחים  הרכבים 

וב־2016 הוא עמד על 84%.
בביטוח דירות מקיף, מספר הדירות המבוטחות 
למשכנתאות  בנקים  סוכנויות  באמצעות  שלא 
היה ב־2016 כ־1.2 מיליון לעומת 1.15 ב־2015. 

אין בדו"ח נתונים כספיים על ענף הדירות.

ביטוח בריאות 

מחלות  ענף  ענפים:  שני  כולל  בריאות  ביטוח 
חברות  פעילות  מרבית  מתרכזת  שבו  ואשפוז, 
הביטוח בתחום הבריאות, וענף תאונות אישיות. 
תתי-הענפים  את  כולל  ואשפוז  מחלות  ענף 
הבאים: ביטוח הוצאות רפואיות )דוגמת ניתוחים, 
תרופות והשתלות(, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות 
ביטוח  נכות,  ביטוחי  שיניים,  ביטוחי  קשות, 

נסיעות לחו״ל וביטוח בריאות לעובדים זרים.
בביטוחי  הפרמיות  הסתכמו   2016 בשנת 
מיליארד   1.64( שקל  מיליארד  ב־9.4  בריאות 

להוצאות  והשאר  אישיות  תאונות  לביטוח 
ב־2015  שקל  מיליארד   8.84 לעומת  רפואיות( 

)1.49 מיליארד לתאונות אישיות(.
הפרמיות  בשיעור  המובילה  הביטוח  חברת 
בסך  הכנסות  עם  הראל  היא  בריאות  בביטוחי 
3.861 מיליארד שקל ונתח שוק של 41%; במקום 
השני הפניקס עם הכנסות של 1.743 ונתח שוק 
של 19%, וכלל במקום השלישי עם הכנסות בסך 

1.737 מיליארד שקל ו־18% נתח שוק. 
ביטוחי  שענף  לראות  ניתן  הנתונים  פי  על 
כשלושת  ריכוזי,  מאוד  להיות  ממשיך  הבריאות 
החברות המובילות מחזיקות בקרוב ל־80% ממנו.

ביטוח סיעודי
 – וגוברת  הולכת  הסיעודי  לביטוח  המודעות 
סיעודי  לביטוח  הפרמיות  הסתכמו   2016 בשנת 
 – ב־2007   1.504 מיליארד שקל לעומת  ב־3.552 
גידול של 223%. הפרמיות לביטוח סיעודי קבוצתי 
הסתכמו ב־2.2 מיליארד שקלים ב־2016, וביטוחי 
הן  הפוליסות  רוב  שקל.  מיליארד  ב־1.34  פרט 
עדיין קבוצתיות  - כ־5 מיליון, מתוכן כ־4 מיליון 
אלף  ו־690  החולים,  קופות  של  הסיעוד  ביטוחי 
של  הפרמיות  הסתכמו  הכול  בסך  פרט.  ביטוחי 
ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים ב־2.2 מיליארד שקל. 
בין  הפערים  את  לראות  ניתן  הנתונים  פי  על 
הפרמיות המשולמות בביטוחים קבוצתיים הזולים 

משמעותית לעומת ביטוחי פרט.
ריכוזי,  מאוד  עדיין  הסיעודי  הביטוח  ענף  גם 
ולא רואים חברות חדשות שנכנסות אליו. הראל 
ומגדל  בו 48%, כלל 28%, הפניקס 12%  מחזיקה 
ב־97%  מחזיקות  הגדולות  החברות  ארבע   .9%

מהשוק מבחינת פרמיות. 
הפרמיה לנפש בענפי ביטוח כללי ובריאות )ללא 
ה־  דו"ח  פי  על  ב־2015,  הסתכמה  חיים(  ביטוח 
הרשימה  כשבראש  לשנה,  דולר  ב־812   ,OECD
לשנה  דולר  מ־4,000  למעלה  עם  ארה"ב,  ניצבת 
מ־100  פחות  עם  מקסיקו  היא  והאחרונה  לנפש, 

דולר לנפש לשנה.

ליווי מקצועי 
 לכל אורך 
הדרך עד 

לקבלת ההחזר 
הכספי

בדיקה 
מקצועית 

 ואמינה מול 
כל חברות 

הביטוח!

בדיקת רטרו 
וריטיינר 
חודשית

כי אם תשתוק ולא תבדוק, לא תוכל לצחוק... בדרך אל הבנק! דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

 שושנת העמקים 41 צורן ת.ד. 1565 טל. 054-4231093  
hagit2265@gmail.com :פקס. 09-8320917 | דוא"ל

סוכן, מתי 

לאחרונה 

בדקת את 

עמלותיך?

התפלגות לפי ענפיםשינוי בדמי ביטוח201420152016

/2014 
2013

/2014 
2015

/2016 
2017201420152016

6,7197,0828,08834.8%35.8%37.8%6.5%3.9%14.2%רכב רכוש
2.0%5.8%-4,7884,6934,96624.4%23.7%23.2%3.3%רכב חובה

 אובדן רכוש + 
4.7%4.9%-2,0821,9852,08210.6%10.0%9.7%0.0%מקיף בתי עסק

0.8%2.0%-1,6321,6201,6538.3%8.2%7.7%4.0%מקיף דירות
1,1091,1281,1725.7%5.7%5.5%3.8%1.7%3.8%אחריות מקצועית

8759109534.5%4.6%4.5%8.3%4.0%4.7%צד ג'
5635937002.93.0%3.3%6.1%5.3%18.0%סיכונים אחרים

4934995092.5%2.5%2.4%8.6%1.1%2.1%אחריות מעבידים
2.3%-0.4%-4144124032.1%2.1%1.9%3.5%ביטוח הנדסי

2402462501.2%1.2%1.2%7.6%2.6%1.6%אחריות המוצר
2.4%7.2%-1.8%-2272222381.2%1.1%1.1%בנקים למשכנתאות

1721741760.9%0.9%0.8%1.8%0.8%1.3%מטענים בהובלה
1271321380.7%0.7%0.6%4.4%3.3%4.4%ביטוח אשראי

1.3%-3939380.2%0.2%0.2%0.3%0.0%כלי טייס וכלי שייט
9.9%54.5%10.0%-2031340.1%0.2%0.2%ענפי עודף אחרים

19,60219,76421,397100.0%100.0%100.0%4.5%0.8%8.3%סה"כ

לוח ב־1 | סך דמי הביטוח ברוטו, לפי ענפי ביטוח כללי, 2016-2014 )במיליוני ש"ח, באחוזים(

מקור: עיבוד רשות שוק ההון. ביטוח וחיסכון לנתוני הדוחות השנתיים של חברות הביטוח, על בסיס דיווחי סולו של החברות
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ביטוח ה סוכני  לשכת  של  המנהל  וועד 
אישר השבוע את כניסת הלשכה למיזם 
המרקטפרו. ביום שני הוצגו בפני חברי 
הוועד המנהל יתרונות פלטפורמת הפצת מוצרים 
והתועלות  תקשורת,  עדיף  מבית  ושירותים, 
והן  סוכן שיצטרף למיזם  הן לכל  שהיא מביאה, 
ללשכת סוכני ביטוח כגוף המייצג אלפי סוכנים.
ועדה  הקמת  על  הוחלט  הוועד  בישיבת 
למרקטפרו,  נוספים  ספקים  לגיוס  משותפת 
מגעים  עמם  מתנהלים  שכבר  לאלה  בנוסף 
הדיגיטלית  הפלטפורמה  למערכת.  להצטרפות 
תאפשר לסוכנים להגדיל את סל המוצרים שהם 
נוספים  מוצרים  בעשרות  ללקוחותיהם  מציעים 
מתחומי המניעה, האשראי, הפיננסים, ההשקעות 
לספק  ובכך  לייפסטייל,  ומוצרי  האלטרנטיביות 
רווח  מרכזי  הוספת  לצד  ללקוחות,  נוסף  ערך 

חדשים לסוכנים עצמם.
היעד המתוכנן הוא להגיע ל־100 ספקים שונים, 
הוליסטית  מעטפת  להעניק  יוכל  שהסוכן  כך 
ללקוחותיו ולמשפחתם, והמטרה היא להשיק את 
שייערך  הלשכה,  של  האלמנטר  בכנס  המערכת 

באילת מה־23 עד ה־26 באוקטובר.

חיזוק הקשר עם הלקוח
אטרקטיבית  מחיר  הצעת  מאפשרת  המערכת 
בתעריפים מיוחדים ללקוחות הסוכן בלבד, והיא 
לכל  מתקדמת.  דיגיטלית  שיווק  בערכת  מלווה 
דף  קיים  בפלטפורמה  הכלולים  ושירות  מוצר 
מוצר מפורט, הכולל מאפיינים טכניים אודותיהם, 
סליקה  למערכת  ולינק  ותמונות  וידאו  סרטוני 

לידים.  העברת  למערכת  או  המוצר  למכירת 
ומאפשרת  שקופה  הינה  החשבונאית  ההתנהלות 
התפעולי,  הניהול  מבחינת  לסוכן  שקט  ראש 

המשפטי והכספי. 
לחזק  לסוכן  הפלטפורמה תאפשר  לכך,  מעבר 
את הקשר השוטף שלו עם לקוחותיו, באמצעים 
דיגיטליים וגם אישיים, בפגישה פנים אל פנים. 
המודל העסקי לסוכן מתבסס על תשלום חודשי 
יינתן  )ממנו  המרקטפרו  במערכת  שימוש  בגין 

פטור לחברי הלשכה(, ובתמורה הוא יוכל להגדיל 
את הכנסותיו באלפי שקלים לחודש.

בפלטפורמה  מדובר  ביטוח  סוכני  עבור לשכת 
היא  אותו  המניעתי,  הסוכן  חזון  את  המממשת 
מקדמת בשנה האחרונה. מוצרים מעולם המניעה 
יהוו נתח מרכזי בין מגוון הכלים שיוצעו לסוכנים, 
כל זאת באחריות מלאה של הספקים המשווקים 
לטיב המוצרים והבטחה למתן שירות לקוחות על 

ידם ישירות ללקוחות הקצה של הסוכנים. 

חדשות  הביטוח        

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

 לשכת סוכני ביטוח מצטרפת 
למיזם המרקטפרו

 הוועד המנהל של הלשכה הודיע השבוע כי הלשכה תצטרף למיזם של עדיף תקשורת ותוקם 
 ועדה משותפת לגיוס ספקים נוספים למיזם •  מוצרים מעולם המניעה יהוו נתח מרכזי בין 

מגוון הכלים שיוצעו לסוכנים

הגדלת ההכנסות באלפי שקלים לחודש

fo
to

lia
ה: 

צי
טר

וס
יל

 א
ום

יל
צ



7 | 20 ביולי 2017 

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון 

מפתח תמורת מפתח
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח

מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 

חדשות  הביטוח        

חברות הביטוח יוכלו לתבוע צד ג' רק לאחר 
שמסרו לו התראה בכתב 30 יום מראש

התיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התקבל בכנסת ברוב של 32 קולות וללא מתנגדים 

רונית מורגנשטרן

שניה מ בקריאה  אישרה  הכנסת  ליאת 
על  הפיקוח  לחוק  התיקון  את  ושלישית 
חברת  לפיה  )ביטוח(  פיננסיים  שירותים 
ביטוח שרוצה להגיש תביעה נגד צד שלישי לפיצוי 
או לשיפוי )תביעת שיבוב(, בקשר לתגמולי ביטוח 
ששילמה החברה למוטב אצלה, תהיה חייבת לשלוח 
להגיש  כוונתו  על  בכתב  הודעה  השלישי  לצד 
הגשת  לפני  לפחות  ימים   30 וזאת  תביעה,  נגדו 
דרכי  המבטח,  שם  את  תכלול  ההודעה  התביעה. 
ההתקשרות עמו ופירוט של עילת התביעה, ויצורפו 
לה המסמכים המהותיים הנוגעים לתביעה. הוראות 
התיקון יחולו על הודעות לצד שלישי שיישלחו ועל 
של  תחילתו  מיום  המשפט  לבית  שיוגשו  תביעות 
חברי   32 של  ברוב  אושרה  ההצעה  ואילך.  התיקון 

כנסת וללא מתנגדים.
הצעת החוק, אותה יזמו חברי הכנסת אורי מקלב 
מבטח  שבו  במצב  כי  בנוסף  קובעת  גפני,  ומשה 
שדן  המשפט  בית  לאמור,  בניגוד  תביעה  הגיש 

לפסוק  יהיה  רשאי  בתביעה 
השלישי,  הצד  לטובת  הוצאות 
על  להורות  הוא  רשאי  וכן 

מחיקת התביעה.
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ גפני, 
התיקון  אישור  בעקבות  אמר 
לאזרח  החוק תחסוך  "הצעת  כי 
את הוצאות בית המשפט ושכר 
עורך דין. למה צריך לקחת את 
כשאפשר  המשפט  לבית  האדם 

לדבר איתו?".
"החוק  כי  אמר  מקלב,  ח"כ 
שלושה  נותן  הסופי  בנוסחו 
המקורי  מהנוסח  יותר  דברים 

של ההצעה; יש אפשרות לשופט למחיקת התביעה 
ההצעה  מכתב,  שלחה  לא  הביטוח  שחברת  במקרה 
מדברת לא רק על אדם פרטי אלא גם על חברות 

ובעלי עסקים".

שלדברי  רוזנטל,  מיקי  ח"כ 
מאוד  סייע  ההצעה  מגישי 
כי  אמר  החוק,  הצעת  בהעברת 
את  גם  לשכנע  בסוף  "הצלחנו 
הממשלה. החוק הזה עושה טוב 

לאזרחים".
בוועדת הכספים לפני  בדיון 
הצעת  אושרה  אז  חודשיים, 
החוק בקריאה ראשונה, הביעה 
נציגת משרד המשפטים, הילה 
דוידוביץ', התנגדות להתניית 
לבית  לפנות  האפשרות 
"דלתות  כי  ואמרה  המשפט 
בפני  פתוחות  המשפט  בית 
חוקתית.  בזכות  מדובר  לפנות,  שרוצה  מי  כל 
כששופט יטיל הוצאות על אותו מבטח, זה פוגע 
בתמרוץ אותו מבטח לפנות לבית המשפט כשהוא 

רואה לנכון לעשות זאת". 

אורי מקלב
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"עתיד הסוכן כבר כאן"
בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד 

המקצוע בעיניו ‰ והשבוע: ישראל דהן, בעל סוכנות ביטוח באשקלון

גיל: 31 
מצב משפחתי: נשוי 

ותק: סוכן ביטוח מזה כשנתיים, בעל רישיון 
סוכן ביטוח פנסיוני ואלמנטרי

מה עשית לפני שהפכת לסוכן ביטוח: 
"עבדתי כמשווק פנסיוני בחברת ביטוח. לפני 

כחמש שנים אימי עסקה בתחום, ובאותה 
תקופה חיפשתי מה אעשה ובמה אעבוד. אני 

זוכר שיום אחד היא הגיעה הביתה ושאלתי 
אותה איך העבודה במשרד סוכן ביטוח כי 

ראיתי שהיא מאושרת ומסופקת מהעבודה. 
היא המליצה לי בחום להיכנס לתחום, היא 

תמיד סיפרה לי שזו עבודה מאתגרת מאוד עם 
המון סיפוק, שפוגשים בכל יום אנשים חדשים, 

מספקים הגנות ללקוחות והכי חשוב נותנים 
שרות וסיוע משמעותי בכל ההתמודדות 

מול חברות הביטוח הגדולות. אז נרשמתי 
ללימודים והוצאת רישיון ומאז אני עצמאי 

בתחום. פתחתי משרד קטן שהפך למשרד יותר 
גדול. אימי כבר לא עובדת בביטוח אבל היא 

מאושרת לראות אותי מצליח ומסופק".
במה אתה מתמחה?

"ביטוחי בריאות , סיעוד, ביטוחי חיים ואובדן 
כושר עבודה".

מה אתה אוהב במקצוע הביטוח?
"הסיפוק הוא גדול. לגייס עוד ועוד לקוחות 
חדשים, כשכל לקוח חדש שונה מהשני, כל 

אחד והצרכים שלו. אין כיף גדול יותר מאשר 
להתאים צרכים לכל משפחה, לקוח בודד 

אחד או לעסק חדש, ללוות אותם עד לאישור 
הפוליסה, לשרת אותם ולטפל בתביעות בעת 

הצורך. היום, יותר מתמיד, עם כל השינויים 
שקורים בענף כמעט בכל יום, כול אחד חייב 

שיהיה לו סוכן ביטוח שהוא מכיר וסומך עליו, 
על מנת לקבל התאמת צרכים וליווי אישי".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?

“בעוד 10 שנים אני מאמין שאהיה אחרי תואר 
ראשון במנהל עסקים, שאני כרגע מתחיל, 

ואולי גם תואר שני. בענף הביטוח אני רואה 
את עצמי תורם יותר ללשכה כדי שנוכל גם 
להשפיע בנושאים חשובים, מרחיב פעילות 
במשרד שבו אעסיק את כל משפחתי, שגם 

היום עובדים בסוכנות, עם הרבה יותר לקוחות 
ובעל שם בתחום".

 איך אתה רואה את עתיד 
מקצוע סוכן הביטוח?

"עתיד הסוכן כבר כאן. היום אנחנו נמצאים 
בשיא הטכנולוגיה וגם השיא הזה ישבר 

כנראה. למרות פעילות ישירה של חברות 
הביטוח השונות, הפצת הביטוח ושימור 

לקוחות תהיה תמיד חשובה גם לחברות, לכן 
תמיד יהיו סוכני ביטוח. לסוכן הביטוח בעתיד 
יהיה ערך מוסף גדול ואחר ללקוח, הוא יצטרך 

להיות שקוף יותר, להיות בקשר עם הלקוח 
ולהיות הרבה יותר מקצועי. לסוכן העתידי 

יהיה קל יותר בזכות הטכנולוגיה ולא להיפך. 
ללקוח חדש הסוכן לא עולה היום כסף ואם 

יקנה ביטוח באופן ישיר, סביר להניח שישלם 
יותר. במקביל, אני סבור שיהיו שירותים 

שהסוכן יספק ועליהם הלקוח יצטרך לשלם, 
שבעיני זה מבורך רק בחלק מהמוצרים. סוכן 

שגובה זה סוכן ששווה, אין ממה לחשוש".
מה אתה יכול להמליץ לסוכנים צעירים כמוך?
“אני ממליץ לסוכן מתחיל שאינו דור ממשיך, 

אלא נכנס לתחום לבדו, שלפחות בשנה 
הראשונה יתמקד בחברה אחת שתלווה אותו, 

תדריך ותעזור לו כלכלית, ותאמינו לי החברות 
עוזרות, רק תראו נאמנות ותקבלו ליווי צמוד. 
אני סוכן בית בהראל מיומי הראשון. אין ספק 

שהראל נתנה לי בית חם תמיכה ועזרה, זו 
חברה לדוגמא שתומכת ואוהבת סוכנים 

צעירים. חשוב מאוד לסוכן מתחיל להיות 
צמוד למפקח שאליו הוא מתחבר. אני בחרתי 

במפקח אסף דהן, שהוא מבחינתי הטוב ביותר 
והחיבור בינינו מופלא. זה ייתן לכל סוכן 

מתחיל ערך מוסף גבוה וקריטי".

סוכן צעיר

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

סו"ב ישראל דהן

של ג צעירים  סוכנים  ועדת  תערוך  השנה  ם 
לשכת סוכני ביטוח ערב מיוחד עבור חברי 

הלשכה הצעירים עם בנות ובני זוגם.
חמישי  יום  באוגוסט,  ב־3  יתקיים  האירוע 
בסינמה סיטי - גלילות בין השעות 23:00-19:30, 
והוא ייפתח בארוחת ערב עשירה בסגנון איטלקי.
לסוכנים  הוועדה  יו"ר  רפ,  דביר  סו"ב  לדברי 
צעירים: "כמיטב המסורת אנחנו נערוך גם השנה 
ערב עשיר ומהנה עבור הסוכנים והסוכנות ובני 
חברה  איילון  עם  פעולה  בשיתוף  וזאת  זוגם, 
נשיא  עם  שיח  רב  יעמוד  הערב  במרכז  לביטוח. 

הלשכה סו"ב אריה אברמוביץ, בהופעה ראשונה 
צעירים:  וסוכנות  סוכנים  כמה  עם  זה,  בערב 
סו"ב אלון דור, סו"ב מעיין ישראל, סו"ב אורטל 
שמש־ברקי וסו"ב לילך מטרני. הפאנל יהיה תחת 
ויעסוק  'אתם שואלים-הנשיא עונה',   – הכותרת 

בנושאים שיעלו המשתתפים בשיחה פתוחה".
פעילות  של  סקירה  גם  בנוסף  יכלול  האירוע 
בכיר  הוועדה לסוכנים צעירים, דברי ברכה של 
מאיילון ביטוח ומופע "נגן המחשבות" של האמן 
טרום  בסרט  בצפייה  יסתיים  הערב  ניסים.  אסף 

בכורה בליווי פופקורן ושתייה.

הוסיף  רפ 
כי “הערב הזה 
חשוב לנו כמו 
פעילויות  גם 
של  אחרות 
והוא  הוועדה, 

וחשיפתם  הצעירים  הסוכנים  גיבוש  לטובת 
לפעילויות הלשכה השונות בכל התחומים, ולכן 
שקלים   50 היא  העלות  שתגיעו.  מאוד  חשוב 
כי  מוקדם  שיותר  כמה  להירשם  ועדיף  לזוג, 

הביקוש גדול”.

רפ. הביקוש גדל

רב שיח בין סוכנים צעירים לנשיא הלשכה 
במרכז האירוע החגיגי לצעירי הלשכה

 ב־3.8 יערך ערב מיוחד עבור צעירי הלשכה  סו"ב דביר רפ: 
"הערב הזה חשוב לטובת גיבוש הסוכנים הצעירים"

רונית מורגנשטרן

לפרטים והרשמה לחץ כאן

http://www.pulseem.com/Pulseem/PreviewCampaign.aspx?id=0JI0w6bZgndVwWYh4h4Q7RlWGapXhR9i
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של ע מוצלחת  התנדבותית  פעילות  וד 
הוועדה לפעילות וקשרי קהילה בלשכת 
חמישי  ביום  התקיימה  ביטוח,  סוכני 
סוכנים  כ־30  איתוראן.  חברת  בשיתוף  שעבר 
וסוכנות השתתפו בפרויקט יחד עם למעלה מ־50 
בני נוער בסיכון, חסרי עורף משפחתי, בגילאי 14-
הפעילות  ו”קדמה”.  יקיר”  “בן  הנוער  מכפרי   17
הפועלת  הישראלית”,  “הרוח  בשיתוף  הייתה 

לצמצום פערים בחברה הישראלית ולחיזוקה.
הרא"ה,  בכפר  הממוקם  יקיר,  בן  הנוער  כפר 
ל־84  תומכת  דתית  וסביבה  חם  בית  מעניק 
העדה  בני  מהם   52%  .18-12 בגילאי  בני-נוער 
והשאר  הארץ  ילידי  שישה  מתוכם  האתיופית, 
נולדו באתיופיה ועלו בעצמם לארץ בגיל צעיר. 
48% הנותרים הם ילידי הארץ או עולים ממדינות 
אחרות. רוב החניכים חסרי עורף משפחתי ונאלצו 
להתמודד מגילאים צעירים עם תנאי חיים קשים 
חוסר  במשפחה,  אלימות  עוני,  כגון  ומורכבים 
תפקוד והזנחה. 22% מהנערים מגיעים ממשפחות 
 23% ועוד(,  שניים  נישואים  )גירושים,  פרודות 
אינו  אחד  הורה  לפחות  בהן  ממשפחות  מגיעים 
עובד )מתוכם קצבאות זקנה ונכות(, 5% מהנערים 
הם יתומים ו־83% מהנערים לא היו חלק ממסגרת 
שנים  משלוש  למעלה  במשך  מסודרת,  לימודית 

ברציפות.
כפר הנוער קדמה, השוכן במועצה האזורית יואב, 
מהווה בית חם ל־85 נערים ונערות במצבי סיכון 

ממסגרות  נפלטו  אשר   ,18-13 בגילאי  שונים, 
של  בתהליך  להתחיל  ומבקשים  אחרות  חינוך 
צמיחה ולעלות על דרך המלך. רוב החניכים הם 
ישראל מכל רחבי הארץ המגיעים מבתים  ילידי 
חסרי עורף משפחתי שנאלצו להתמודד מגילאים 
הכפר  ומורכבים.  קשים  חיים  תנאי  עם  צעירים 
ומערך  ח'-י"ב  לכיתות  ספר  בית  פנימייה,  כולל 

טיפולי מקיף. 

"תרם גם לסוכנים עצמם"
שנרשמו  והסוכנות  הסוכנים  מכמות  "הופתענו 
ונרשמו  סוכנים  כ־25  צריכים  היינו  לפעילות. 
וינצר,  מיכל  סו"ב  אומרת  מ־30",  למעלה 
בלשכה.  קהילה  וקשרי  לפעילות  הוועדה  יו"ר 
לדבריה, הפעילות הפעם הייתה פעילות אתגרית 
משותפת של בני הנוער והסוכנים בפארק החבלים 

שבמסילת ציון, ליד לטרון.
ישיר  מגע  דורשת  היא  כי  זו  בפעילות  "בחרנו 
וינצר  מספרת  המבוגרים",  לסוכנים  הילדים  בין 
בני  מ־50  למעלה  הגיעו  "לפעילות  כי  ומוסיפה 
עצמם  לבין  בינם  להתמודד  צריכים  שהיו  נוער, 
כשבכל  לקבוצות,  התחלקנו  שונות.  בתחנות 
תרמה  בקבוצה  הפעילות  וילדים.  סוכנים  קבוצה 
המון לילדים שנהנו מדוגמא של מבוגר נורמטיבי 
ותומך, שהיה חלק טבעי מהקבוצה. האמת ששיתוף 

קבוצה  כל  בתוך  לסוכנים  הילדים  בין  הפעולה 
תרם המון גם לסוכנים עצמם", היא מדגישה.

חגיגית  צהריים  בארוחת  הסתיימה  הפעילות 
אריה  סו"ב  הלשכה,  נשיא  גם  הצטרפו  אליה 
רענן שמחי. לאחר  ומנכ"ל הלשכה,  אברמוביץ, 
ומהנה  משותפת  לשחייה  הנוער  בני  נשארו  מכן 

בבריכת השחייה שבמקום. 
השבוע קיבלו מארגני הפעילות, ובראשם וינצר, 
הוקרה  ובו  הציונית  הרוח  מחברת  תודה  מכתב 
ההשקעה  על  הארגון,  "על  ביטוח  סוכני  ללשכת 
ועל ההשתתפות הפעילה של הסוכנים והעובדים 
חניכי  עבור  האתגרית, שתרמתם  הפעילות  ביום 
כפרי הנוער בן-יקיר וקדמה.תודה על שטיפסתם, 
על  ונתליתם  העצים  בין  גשרים  על  טיילתם 
מתקנים שונים ומשונים בשמש הקופחת. תודה על 
שחשבתם על הכל, על כל פרט ופרט. זה בהחלט 
לא מובן מאליו. הודות לרוחב לבכם, נהנו הילדים 
מיום מאתגר, מלא בעבודת צוות, בחוויות חדשות, 

בהנאה ובכיף".
אוראל, חניך מבן-יקיר, סיפר כי "באנו ליהנות 
ומאיתוראן.  ביטוח  סוכני  מלשכת  מתנדבים  עם 
היה כיף. למדנו על שיתוף פעולה ועבודת צוות, 
נהניתי  בשטח.  מגניבה   ODT פעילות  עשינו 
תודה  מאד.  האלו  הדברים  את  אוהב  אני  מאד, 

רבה".

חדשות  הלשכה

הסוכנים למען הילדים
היענות גבוהה של סוכני הביטוח הביאה לפעילות מוצלחת לבני נוער 

חסרי עורף משפחתי מכפרי הנוער "בן יקיר" ו"קדמה"

רונית מורגנשטרן

 מיכל וינצר

 נרשמו למעלה מ־30 סוכנים | צילום: אייל גליה
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יתרונות מנורה
יתרוןכיסוי
גמלת ההחלמה הגבוהה בשוקהשתלות בחו"ל

מהתקרות הגבוהות בשוק למקרה ביטוחתרופות מיוחדות

בדיקה גנומית לסרטן בכל שלב )מהמוקדם ביותר(תרופות בהתאמה אישית
תקרה כוללת מהגבוהות בשוק

פרימיום 2017
 המסלול הביטוחי המומלץ בחברה המובילה 

בשירות ובתכניות הביטוח שלה!
 ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – אחידה

 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 תרופות מיוחדות

 תרופות בהתאמה אישית
 ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל

*

 בשלוש השנים האחרונות! 
מקום ראשון בשירות עפ"י סקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה, ט.ל.ח. 
*יש לסמן בטופס ההצעה לביטוח את כל אחת מהתוכניות בנפרד

ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

 חברת ביטוח סינית גדולה 
מנסה להיכנס לשוק הישראלי

להיכנס ח נוסף  בניסיון  נמצאת   Ping An הסינית  הביטוח  ברת 
הקרן  כמבטחת.  ולא  כמשקיעה  הפעם  אולם  הישראלי,  לשוק 

תשקיע בטכנולוגיות של ביטוח רפואי.
המבטחת הסינית הגדולה בסין, לפי שיווי הנכסים שלה, הקימה קרן 
להשקעות בחדשנות. היקף הקרן החדשה הוא כמיליארד דולר. הקרן 
שהצטרף לחברת הביטוח במאי השנה,  ג’ונתן לארסן  תנוהל על ידי 
לאחר שבמשך שנים היה בכיר בסיטיבנק. לרסן מונה כמנהל הראשי 

של הטכנולוגיה והחדשנות במבטחת הסינית.
הקרן החדשה תפעל מהונג קונג. היא תקצה 30% מההון להשקעה 
בחברות בצמיחה, בעלות ותק של שלוש שנים. כל השקעה תנוע בין 

10 ל־30 מיליון דולר.
מכספי  נוספים   30%
לחברות  יוקצו  הקרן 
גדולות.  טכנולוגיות 
אלה  בחברות  ההשקעה 
מיליון   30 בין  תהיה 
מיליון  ל־100  דולר 
דולר, ואילו 10% ישקיעו 
שנמצאות  בחברות 
בצמיחה והוקמו על ידי 

קרנות השקעה.
לארסן. ינהל את הקרן  
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הערכת לויד׳ס: מתקפת סייבר 
עולמית תגרום נזקים של 53 

מיליארד דולר לכלכלת העולם

בדיקה של תאגיד הביטוח לויד’ס עולה כי במקרה של מתקפת מ 
סייבר עולמית על מתקנים כלכליים בעשרות מדינות, יגרמו 
נזקים כלכליים בסכום של 53 מיליארד דולר לכלכלת העולם. 

סכום דומה לנזקים שנגרמו מסופת סנדי בארה״ב בשנת 2012. 
במחקר שנעשה על ידי לויד׳ס יחד עם חברת המחקר Cyence, בחנו 
את ההשלכות של נזקים כלכליים ממתקפות סייבר על שירותי ענן ועל 

מערכות הפעלה של מחשבים בחברות גדולות. 
החשיפה  פוטנציאל  את  לאמוד  מבטחים  מנסים  האחרונה  בתקופה 
להפסדים ממתקפות סייבר וביטוח סייבר, אך היעדר מאגר של נתונים 
היסטוריים מקשה להגיע לאומדנים של הנזקים. מנכ״לית לויד׳ס, אינגה 

בייל, ציינה שמכיוון שסייבר הוא 
תחום בלתי צפוי בהיקפו ובפגיעות 
היערכות  על  מקשה  הדבר  שלו, 

לתגובה מתאימה.
שממוצע  מעריכים  בלויד’ס 
הנזקים שייגרמו ממתקפת סייבר 
ינועו מ־4.6 מיליארד דולר ל־53 
מיליארד דולר באירועים חריגים 
המעשיים  ההפסדים  גדולים. 
יכולים להגיע עד ל־121 מיליארד 

הפסדים מעשיים עד 121 מיליארד דולרדולר.
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ביטוח  רכב

די פעם אנו שוכרים רכב, אם זה בארץ או מ
לצורך טיול בחו"ל. נהוג לחשוב שביטוח 
רכב חל רק על מי שברשותו הרכב בלבד 
כאשר  זהירות.  יותר משנה  עוד  מחייב  הדבר  לכן 
אדם שוכר רכב מחברת השכרה הוא צריך לתת את 
דעתו על נושא הביטוח, לשאול שאלות, כדי שלא 
תהיינה לו הפתעות מרגיזות בקרות אירוע ביטוחי. 
האדם הסביר חושב שברגע שהוא שכר רכב הוא 
ואסור  הדבר  כך  לא  הכיוונים.  מכל  ומוגן  מבוטח 
חברת  להבין,  צריך  חשוב.  כה  מנושא  להתעלם 
השכרה היא הבעלים של הרכב והשוכר, שוכר את 
של  בבלאי  מדובר  כאשר  תשלום.  תמורת  הרכב 
אין  עושה  שהרכב  הקילומטרים  במספר  או  הרכב 
מודעת  ההשכרה  וחברת  מהעסקה  חלק  זה  בעיה, 
וכאן  ביטוח לרכב,  אינו תקף במקרה של  זה  לזה. 

צריך לפקוח עיניים. 
רשאית  אינה  ההשכרה  חברת  חוקית,  מבחינה 
חובה תקף, המכסה   ביטוח  להשכיר את הרכב ללא 
נזקי גוף של הנהג, הנוסעים והולכי הרגל. אולם מה 
קורה עם שאר הכיסויים הביטוחיים? בהשכרת הרכב, 
נוסף לביטוח חובה, רוב החברות מבטחות את הרכב 
הסביר  שהאדם  מהמקיף  שונה  שהוא  מקיף  בביטוח 
מכיר וחברת ההשכרה גובה תשלום זה משוכר הרכב. 
באופן זה, החברה מגנה על עצמה ומבטחת את הרכב 
המושכר  לרכב  להיגרם  שעלול  נזק  של  למקרה 
התהפכות,  אש,  תאונה,  לרכב,  פריצה  גניבה,  כמו 
משלם  עליו  הביטוח  לכן,  בזדון.  ונזק  התנגשות 

המשכיר, הוא ביטוח החובה וביטוח מקיף.

רמת הנזק
בצד  פוגע  המושכר,  הרכב  נהג  כאשר  קורה  מה 
ישנן חברות  נזק?  לו  וגורם  או ברכב אחר  שלישי 
צד  כיסוי  גם  כוללות  המקיף  הביטוח  שבמסגרת 
שלישי. מצד שני, יש חברות שלא כוללות בפוליסה 
כיסוי לצד שלישי ובמקרה של נזק שייגרם על ידי 
ייאלץ לשלם  הוא  הרכב השכור לצד שלישי,  נהג 
את הנזק ואף להיתבע על כך. לכן, מומלץ לשאול 
, לבדוק  שאלות בעת חתימה על מסמכי ההשכרה 
מקרים  אלו  בפוליסה,  יש  ביטוחיים  כיסויים  אלו 

מבוטחים ואלו אינם מכוסים. 
רכבים  מ־40  למעלה  שברשותן  השכרה  לחברות 
חברת  יכולה  דין,  פי  על  נוספת.  "הפתעה"  ישנה 
השכרה כזו לא לכלול בביטוח את המרכב התחתון 
חריגים  דברים  ישנם  הגחון.  כלומר  הרכב,  של 
שאינם מכוסים בפוליסת הביטוח של רכב מושכר, 

כמו  הביטוח,  את  ההשכרה  לחברת  שמוזיל  דבר 
למשל שמשות, חלונות, צמיגים, נזק למנעול הרכב, 
ועוד. במקרה של  וחילוץ  גרירה  החלפת מפתחות, 
הנזק, כפי  יחויב שוכר הרכב במלוא  נזקים כאלה, 
במקרה של תאונה, תחול  בתנאי ההשכרה.  שחתם 
השתתפות עצמית גבוהה על השוכר, שעלולה לנוע 

בין 2,000 ל־5,000 שקל. 
ישנן חברות עם השתתפות  עצמית נמוכה יותר. 
במקרה של תאונה ופגיעה בצד שלישי, כאשר שוכר 
השתתפות  ישלם  הוא  בתאונה,  אשם  נמצא  הרכב 

השפעת  תחת  נהג  והשוכר  במידה  גבוהה.  עצמית 
את  הביטוח  חברת  תשלם  לא  אלכוהול  או  סמים 

הנזקים ותתבע אותם משוכר הרכב. 
ביטוחי  כיסוי  לקבל  אפשרות  ישנה  בנוסף, 
גם  כלל,  בדרך  עצמית.  השתתפות  ביטול  הכולל 
צריך  עצמית  השתתפות  ביטול  עושים  כאשר 
בפוליסה.  הרשומות  הקטנות  לאותיות  לב  לשים 
ביטול השתתפות עצמית כולל סף מסוים של נזק. 
ייאלץ  והנזק פחות מ־2,000 שקל  כלומר, במידה 
והנזק  במידה  רק  הנזק.  את  לשלם  הרכב  שוכר 
יעלה על סכום ההשתתפות העצמית יהיה השוכר 

פטור מתשלום. 
כי  בחו"ל  רכב  השכרת  בעת  לזכור  מאוד  חשוב 
מכה,  פגיעה,  שכור,  רכב  של  תאונה  של  במקרה 
שריטה, גניבה או כל נזק אחר, יש לדווח על המקרה 
לתחנת המשטרה הקרובה, מוקדם ככל האפשר. ללא 
דו"ח משטרתי לא מקבלים החזר השתתפות עצמית, 
גם אם שילמתם על כך לחברת הביטוח. לאחרונה 
נתקבלו תלונות רבות מישראלים שרכבם נפגע ולא 
שלא  כיוון  העצמית  ההשתתפות  החזר  את  קיבלו 

דיווחו על הנזק למשטרה.
לזכור  רכב  ששוכר  מי  לכל  מציע  אני  לסיכום, 
שרכב שכור אינו כולל את כל הכיסויים הביטוחיים, 
ותשלומים  נפש  עוגמת  הפתעות,  למנוע  ובכדי 
הביטוח  נושא  את  היטב  לבדוק  יש  מיותרים, 

לפרטי פרטים.

הכותב הוא יו"ר מחוז חיפה 
והצפון בלשכת סוכני ביטוח

המדריך לשוכר: כל מה שעליכם 
לדעת בעת השכרת רכב

שכרתם רכב? האם זה אומר שאתם מבוטחים? התשלום לחברת ההשכרה כולל 
ביטוח חובה וביטוח מקיף, אך מה קורה כאשר הנהג פוגע בצד שלישי?

סו"ב מיכה אדוני

השתתפות עצמית עלולה לנוע בין 2,000 ל־5,000 שקל
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אירועי לשכה
ב־3.8 בין השעות 23:00-19:00 ייערך "ערב 

 מהסרטים לסוכנים צעירים", בשיתוף 
 איילון חברה לביטוח. סינמה סיטי גלילות, 

הכניסה ברישום מראש בלבד דרך 
המייל שנשלח מהלשכה.

 ב־7.8 מחוז באר שבע יארח את מחוז 
 ירושלים ליום עיון מקצועי בין השעות 

 15:00-8:00 בשיתוף כלל וקבוצת שגריר. 
 מלון קראון פלאזה ים המלח. הסעות 

 יצאו ממרכז ביג באר שבע ואיצטדיון טדי 
 ירושלים. הכניסה לכנס בהרשמה 

מראש בלבד.

ב־8.8 בין השעות 17:00-12:30 יתקיים 
יום עיון עבור חברי מחוז השרון בשיתוף 
שלמה ביטוח בבית חיל האוויר הרצליה.
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רגע  משפטי

בית המשפט העליון: דרישות 
משרד הבינוי מהוות כלי לפרשנות 

פוליסת ביטוח קבלנים
חברת בניה שהיתה מבוטחת בכלל התלוננה על נזקים בפרויקט בניה שלטענתה פוליסת 

הביטוח הייתה צריכה לכסות • מהו גבול האחריות המכוסה בפוליסת הביטוח כלפי צד ג'?

עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט העליון נדון ערעורה ב
בע"מ   לביטוח  חברה  כלל  של 
שיוצגה על ידי עו"ד מרדכי גנות 
ועו"ד ורד שולמי, כנגד ב.י.מ חברה לבניה 
בע"מ, שיוצגה על ידי עו"ד מוטי בן ארצי 
גורמים  מספר  וכנגד  בסין־בר,  זיו  ועו"ד 
נוספים. פסק הדין ניתן ביוני 2017, בהיעדר 
הצדדים, מפי כבוד השופטים חנן מלצר, ניל 

הנדל וצבי זילברטל.
דינו  פסק  על  ערעורים  בשלושה  מדובר 
של בית המשפט המחוזי בחיפה שדן בנזקים 
מגורים,  בנייני  בשישה  למבוטחת  שנגרמו 
כתוצאה מגלישת הקרקע שהתרחשה באתר 
בו ביצעה פרויקט. שתי הסוגיות העיקריות 

במסגרת  האחריות  חלוקת  אופן  היו  בערעורים 
וכן  נוספים  גורמים  לבין  המבוטחת  בין  האירוע 

קיומה של פוליסת הביטוח של כלל ושיעורה.
משקף  האירוע  כי  קבע  המחוזי  המשפט  בית 
מצב של  מספר מעוולים, שגרמו לנזק אחד, אשר 
מבחינה פיזית לא ניתן לחלק אותו. עם זאת נקבע 
כי מידת התרומה של כל אחד מהמעוולים השונים 
לנזק אכן ניתנת לכימות מבחינה רעיונית, ולכן כל 
אחד מהמעוולים חב בפיצוי בהתאם למידת תרומתו 

להתהוות הנזק.
בית המשפט המחוזי הוסיף כי בתקופה הרלוונטית 
לאירוע, המבוטחת בוטחה בפוליסת ביטוח עבודות 
שלישי.  צד  נזקי  עבור  כיסוי  לרבות  קבלניות, 
כלל  של  טענתה  את  דחה  המחוזי  המשפט  בית 
הביטוח  מפוליסת  מוחרגים  שנגרמו  הנזקים  לפיה 
הסטנדרטית, שכן מדובר בנזק שנגרם על ידי הסרה 
או החלשה של תמיכת הקרקע במורד המדרון. נקבע 
עולה  ואינה  סבירה  אינה  כלל  של  פרשנותה  כי 
בקנה אחד עם מטרת הפוליסה וקיומה, מאחר שהיא 
למעשה מרוקנת, את הפוליסה מתוכן, שכן מרבית 
העבודות הקבלניות מתחילות בחפירה בקרקע. על 
ערעור  הוגש  המחוזי  המשפט  בית  של  הדין  פסק 

לבית המשפט העליון.
נופל  האירוע  כי  קבע  העליון  המשפט  בית 
לקבוצת האירועים בהם שותף יותר מגורם אחד. 
מקובל לחלק אירועים מסוג זה לשלושה: מעוולים 
במשותף; מעוולים בנפרד שגרמו נזק אחד בלתי 
נזקים  שגרמו  בנפרד  ומעוולים  לחלוקה;  ניתן 

המעוולים  הראשונים  המקרים  בשני  נפרדים. 
ולחוד,  ביחד  הנזק  מלוא  על  בפיצויים  מחויבים 
ואילו בשלישי הם מחויבים בנזק שגרם כל אחד 
מהם בנפרד. המקרה הנדון שייך לקבוצה השנייה, 
הנזק  של  פיזית  להפרדה  אפשרות  שאין  בהינתן 
שנגרם על ידי מעשי המעוולים השונים. במקרה 
הזהירות על  חובות  הנזק שנגרם בשל הפרת  זה, 
ידי המעוולים הוא אחד, וכל אחד מהם נטל חלק 
הקרקע,  גלישת  להתרחשות  שהובילו  באירועים 
למי  נפרד  ולייחוס  לחלוקה  ניתן  שאינו  באופן 

מהם.
על  האחריות  כי  הדגיש  העליון  המשפט  בית 
ובפרט  ולחוד,  ביחד  מוטלת  במשותף  מעוולים 
אזי  סולבנטי,  אינו  מהמעוולים  אחד  בו  מקום 
הנזק "מתגלגל" לפתח אחד המעוולים ולא לפתח 
הניזוק. במקרה זה אין מקום לסטייה מהכלל מאחר 
שהתנהלות כל המעוולים הייתה נגועה בהתרשלות 
ובאשם, וכן מכיוון שקשה להגדיר מי מהם מהווה 
מעוול שהינו משני באופן מובהק. בהעדר טעמים 
המצדיקה  ממשית  הנמקה  ובהעדר  לכך,  מבוררים 
המעוולים  כל  את  לחייב  יש   – הכלל  מן  חריגה 

באחריות "ביחד ולחוד". 
האמור לעיל נכון ביתר שאת בהתחשב בעלותם 
שנדרשו  הזהירות  אמצעי  של  ובפשטותם  הנמוכה 
הוסיף  העליון  המשפט  בית  השונים.  מהמזיקים 
חלוקת  עצם  את  למנוע  בכדי  זו  בקביעה  אין  כי 
האחריות במישור היחסים הפנימיים בין המעוולים, 
מישור בו יקבע חלקו היחסי של כל אחד מהמעוולים 
בחינת  לו.  ליחס  שיש  ההשתתפות"  ו"שיעור 

במישור  המעוולים  של  היחסית  אחריותם 
פי  על  נעשית  עצמם  לבין  בינם  היחסים 
הצדק והיושר ומידת אשמתם המוסרית של 

המעורבים.
נקבע כי במקרה הנדון אין מקום להתערב 
בכל  המחוזי  המשפט  בית  של  בקביעותיו 
הביטוח,  פוליסת  של  קיומה  לעצם  הנוגע 
גם  כמו  ג',  צד  כלפי  אחריות  אף  הכוללת 
באשר לתחולת הפוליסה על נסיבות העניין. 
עם זאת, יש אמת בטענה לפיה בית המשפט 
גבול  לסוגיית  מפורש  באופן  התייחס  לא 
האחריות המכוסה בפוליסת הביטוח. בנוסף 
נמצא כי אכן יש לקבוע שחבותה של כלל 
ביחס לאחריות כלפי צד ג' על פי פוליסת 
הביטוח מוגבלת, ואולם גבול האחריות עומד על סך 
של 480 אלף שקל ולא 450 אלף שקל, כפי שנטען 

על ידי כלל.
פוליסות  יש לפרש  כי  ציין  בית המשפט העליון 
ביטוח לפי אומד דעת הצדדים, כפי שמשתמע מתוך 
הוצגה  לא  הפוליסה  העניין.  ומנסיבות  הפוליסה 
פוליסות  לרוב  לנסיבות.  מלפנות  מנוס  ואין  כאן, 
משמשות  שאינן  סטנדרטיות  פוליסות  הן  הביטוח 
ניתן  לא  כאשר  כן  ועל  אישי,  ומתן  למשא  בסיס 
החוזה  הסובייקטיבית של  אחר התכלית  להתחקות 
החוזה על  יש לקבוע את התכלית העסקית של   –
פי תכליתו האובייקטיבית, שתיבחן בהתאם לאומד 
דעת צדדים "סבירים והוגנים". בעת בירור התכלית 
האובייקטיבית קיימים מספר כללים פרשניים, שאת 
חלקם ניתן ליישם אף בענייננו, בהעדר הנוסח המלא 
הבינוי  משרד  של  דרישותיו  הביטוח.  פוליסת  של 
לשם ביצוע עבודות קבלניות כוללות קיום פוליסת 
ביטוח, הכוללת פרק צד ג' באחריות מוגבלת לסך 
של בין 450 ל־500 אלף שקל. לאותה מסקנה ניתן 
פרשניים  עקרונות  שני  של  משילובם  גם  להגיע 
כלל  האמריקאי:  המשפט  מן  השאובים  נוספים, 
הפרשנות  ואמת  המבוטח,  של  הסבירות  הציפיות 
הבוחנת את גובה הפרמיה ששולמה. בסופו של דבר, 
בית המשפט העליון העמיד את גבול האחריות על 

סך של 480 אלף שקל.

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי מחוז 
ת"א והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

בית המשפט העליון דרש מכלל לשלם סך של 480 אלף שקל
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חדשות  הביטוח

משרד ביטוח בראשל”צ מחפש פקידת ביטוח 
אלמנטרי לחצי משרה, יש לשלוח קורות חיים 

למייל toli@toli.co.il התחלת עבודה מידית.
לסוכנות ביטוח, דרושה פקידה לחצי משרה 

ומעלה, עם נסיון בתחום האלמנטרי או חיים, 
 קו"ח יש לשלוח למייל :

. ofershay17@gmail.com
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח 

חיים, פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת 
תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש, למעוניין/ת, 

תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי. 
 קורות חיים למייל 

dudi@gamafinansim.co.il  
נייד : 050-5368629

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 ושליחת קו"ח:

penina@ins-group.co.il
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
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 

תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או 

חלקי, במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות 

 של העסקה לטווח ארוך.  נייד : 050-5368629

 dudi@gamafinansim.co.il
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.

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

דרושים

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

"דירה ח את  משיקה  הראל  הביטוח  ברת 
דירה,  לביטוח  חדשה  מערכת  בקליק", 
דירה  ביטוח  פוליסת  הפקת  המאפשרת 

אונליין.
אינטרנטית,  מערכת  הינה  בקליק"  "דירה 
להפיק  לסוכנים  המאפשרת  וחדשנית,  ייחודית 
ביטוח דירה באופן עצמאי דרך פורטל הסוכנים 
גם  לשימוש  מתאימה  היא  שלי".   "המכלול 

במחשב נייד וגם בסמארטפון.
מהראל נמסר כי סוכני החברה יכולים להפיק 
פוליסת "דירה בקליק" בקלות ובמהירות בשלושה 
ומשלוח  פרטים  השלמת  מחיר,  הצעת  שלבים: 
הפוליסה במייל. עוד נמסר כי תהליך ההפקה של 
מביאים  האטרקטיביות  והפרמיות  בקליק  דירה 
לקיצור ולייעול תהליכי העבודה במשרד הסוכן.

רחב  שיפורים  ממערך  חלק  הינה  זו  "תוכנית 
שמטרתה  מאסטרטגיה  כחלק  בהראל,  שבוצע 
להרחיב את המוצרים הנמכרים בתחום הדיגיטל, 
אשר מהווים כלי לסוכן למתן שירות טוב יותר 

ללקוחותיו", נמסר מהראל.

"כלי לסוכן למתן שירות טוב יותר ללקוחותיו"
הראל משיקה מערכת חדשה לסוכניה שמאפשרת להפיק ביטוח דירה דרך המחשב או הפלאפון

חלק ממערך שיפורים רחב שבוצע בהראל
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