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כנס  אלמנטר

תפקידו של סוכן הביטוח נמצא ברגע מכריע "
היחיד  איננו  הוא  בעתיד.  לנחיצותו  באשר 
מרחפים  נחיצותו  סביב  השאלה  שסימני 
מעליו - גם סוכן הנסיעות, למשל, נמצא במצב 
משמעותיים  שינויים  עובר  הביטוח  ענף  דומה. 
אשר מחייבים חשיבה חדשה באשר לתפקידו של 

הסוכן בתוך ענף זה".  
הציוני(  )המחנה  כבל  איתן  ח"כ  אומר  כך 
למגזין  בראיון  הביטוח  סוכן  למעמד  בהתייחסו 
"ביטוח ופיננסים" שיתפרסם לקראת כנס אלמנטר 

המתקיים ב־23־26 באוקטובר באילת.
בין  הכוחות  יחסי  את  לשנות  יש  כבל,  לדברי 
הנראה  שככל  "כמי  למבוטחים:  הביטוח  חברות 
פעמים  הרבה  הכי  הצרכן  הגנת  חוק  את  שינה 
ממוקמות  הביטוח  שחברות  חושב  אני  בכנסת, 
טבלת  בראש  צדק,  של  מסוימת  במידה  היום, 
היחס השלילי שחש הציבור כלפי חברות פרטיות. 
שלהם  החיכוך  שסיפור  אזרחים  מדי  יותר  ישנם 
שהן  חזקה  בתחושה  נגמר  הביטוח  חברות  עם 
)החברות( 'דפקו אותי', ואי אפשר להתעלם מכך. 
אך  הביטוח,  לחברות  משמעותי  אתגר  מהווה  זה 
יחד עם זאת, זה מחייב אותי כמחוקק וכיו"ר ועדת 
זכויות  על  הגנה  שיותר  כמה  לקדם  הכלכלה, 
הצרכנים־מבוטחים. באנטרקציה בין חברות ביטוח 
החברות  של  ידן  המקרים  ברוב  תהיה  לצרכנים, 
והקובעות את כללי  והן המכתיבות  על העליונה 
המשחק. מערכת היחסים נקבעת במידה רבה גם 

מחוסנו הסוציו־אקונומי של הצרכן. ככל שמעמדו 
את  לממש  יותר  עליו  יקשה  כך  במדרג  נמוך 
ואת  יידרש להליך משפטי,  ובוודאי אם  זכויותיו 

זה אנחנו חייבים לשנות", אומר כבל. 

טיפול בחברות הליסינג
בנושא התנהלות חברות הליסינג בתביעות צד ג', 
גילה כבל, כי הוא מתכוון לעסוק  באינטנסיביות 

החורף.  למושב  הכנסת  חזרת  עם  מיד  זו  בסוגיה 
מתכוון  אני  אבל  מורכב,  נושא  שזה  יודע  "אני 
לטפל בו באופן יסודי. בקרוב אזמן פגישת עבודה 
אצלי במשרד עם נציגי משרדי התחבורה, האוצר 

והמשפטים," אמר כבל.
במלואו  שיתפרסם  בראיון,  כבל  ח"כ  טוען  עוד 
התחתונה  "בשורה  כי  אלמנטר,  כנס  במגזין 

בו  האופן  את  מכתיבה  החברות  של  היציבות 
פועלת הממונה על רשות ההון, ביטוח וחיסכון". 
על  ששמירה  לעצמה  הגדירה  "הממונה  לדבריו, 
ביותר  הטוב  הכלי  היא  הביטוח  חברות  יציבות 
להגן על המבוטחים ורוב פעילותה נמצאת במרחב 
וזאת  שנים,  במשך  הוזנח  המבוטח  היציבות. 
הרבה  יחסית  עושה  הנוכחית  שהמפקחת  למרות 

יותר מקודמיה בניסיונות להגן עליו".

השפעה על הצרכן
בענף  והמכבידה  התכופה  לרגולציה  בהתייחסו 
כי  בכנסת  הכלכלה  ועדת  יו"ר  טוען  הביטוח 
נכונה,  הרגולציה  שבהם  מצבים  מעט  לא  "יש 
אך הכללים אינם נאכפים, כמו גם מצבים רבים 
שבהם הרגולציה שגויה או שאינה תומכת ביעדים 

שהוגדרו.
היא  רגולציה  שכל  שחושבים  מאלה  אינני 
רגולציה  היא  אפקטיבית  רגולציה  רעה.  בהכרח 
שתומכים  משחק  כללי  של  קיומם  שמאפשרת 
באופן שיטתי ומתמשך בהשגת היעדים שהוגדרו. 
בו  אשר  האוצר,  משרד  של  המרכזי  האתגר 
מרוכזת עיקר הרגולציה בענף הביטוח, הוא להבין 
ולהתאים  דינמית  להיות  נדרשת  שהרגולציה 
ההשלכות  אחת  המשתנה.  למציאות  עצמה  את 
היא  רגולציה  עודף  של  והישירות  המרכזיות 
במחיר שהצרכן נדרש לשלם. לרגולציה יש עלות, 
יותר, כך עלותו  וככל שהמערך הרגולטורי כבד 
יותר - דבר שמשפיע באופן  צפויה להיות יקרה 

ישיר על המחיר לצרכן". 

ח"כ כבל: "סוכן הביטוח נמצא ברגע 
מכריע באשר לנחיצותו בעתיד"

יציבות חברות הביטוח מכתיבה את האופן בו פועלת הממונה, והרגולציה לא נאכפת ולפעמים 
אף שגויה. ראיון מיוחד עם ח"כ איתן כבל, יו"ר ועדת הכלכלה בכנסת

רונית מורגנשטרן

"לרגולציה יש עלות, וככל שהמערך הרגולטורי כבד יותר, כך עלותו 
צפויה להיות יקרה יותר - דבר שמשפיע באופן ישיר על המחיר לצרכן"

כבל. אי אפשר להתעלם מתחושות המבוטחים.  צילום: יצחק הררי דוברות הכנסת



3 | 10 אוקטובר 2017 

מתקנים את הצנרת הפגומה: האתגר 
החדש שבחוזר השרברבים

 בעזרתה של הלשכה "מהפכת השרברבים" מייעלת את הטיפול בלקוחות • עדו גנות, מנכ"ל 
"נץ": "מחויבות להצלחה היא מחויבות ללקוח. אנחנו מפעל שנדרש לייצר מבוטחים מרוצים"

 
נהוראי נתיב

נף הביטוח הצליח בשנים האחרונות לחלץ ע
את עצמו מדימויים שליליים שדבקו בו, 
ורפורמות  שינויים  של  שורה  באמצעות 
לטובת הצרכן. לא רבים זוכרים, אך הביטוי "האותיות 
הקטנות", שהיה לאורך שנים סמל לנכלוליות עסקית, 
 נולד מפוליסות הביטוח הבלתי קריאות של העבר.
ברורות,  הפוליסות  מאחורינו.  כאמור,  זה,  כל 
סטנדרט,  היא  השירות  איכות  מובנית,  השקיפות 
חדשניות  וטכנולוגיות  עובדת  התחרותיות 
ולהגיב  הביטוח  פתרונות  את  לשכלל  מאפשרות 
להתפתחויות כמעט בזמן אמת - ענף הביטוח צועד 

לעידן חדש של מקצועיות ואחריות.
של  הכואבת  הסאגה  גם  סיום  לכדי  באה  כעת 
תלונות  לאינספור  שגרמה  מים',  'נזקי  ביטוח 
של צרכנים פגועים. בתמיכה מסיבית של סוכני 
את  הביטוח  על  המפקח  הנפיק  והלשכה,  הביטוח 

"חוזר השרברבים" שעושה סדר בתחום.

טובת הצרכן ניצחה בגדול
הייתי בין הראשונים שהבינו את המהפכה בביטוח 
"נץ".  הטכנולוגי  המיזם  את  וייסדתי  מים,  נזקי 
צנרת",  "נזקי  הביטוי  של  תיבות  ראשי  הוא  השם 
אבל הוא מבטא גם את היכולת של החברה החדשה 
לראות   - יכולים  לא  שאחרים  מה  את  לראות 
והיקף  סוג  את  הרואה  מוקד  באמצעות  מרחוק, 
 הנזק, כבר בשלב פתיחת התביעה על ידי המבוטח.
העניין המשמעותי ביותר במהפכה, ואני חייב לתת 
המאמץ  על  הקרדיט  את  ביטוח  סוכני  ללשכת 
האחריות  העברת  הוא  העניין,  לקידום  שעשתה 
הביטוח.  לחברות  המים  בנזקי  לטיפול  הישירה 
להגיד  אפשר  לקצה.  מקצה  החוקים  את  משנה  זה 

שטובת הצרכן ניצחה בגדול.
לאחריות  מעבר  וחורגת  מהותית  היא  האחריות 
הרגילה והבסיסית לעצם קיומו של מענה מקצועי 
שהשרברב  מספיק  לא  כלומר,  שירות.  לקריאות 
לעמוד  צריכה  התוצאה  עבודה,  ועושה  מגיע 
שביעות  הוא  והמדד  איכות,  של  בקריטריונים 
הרצון של המבוטח. מי שאחראי לכך מול הצרכן 
זו לא חברת השרברבים אלא חברת הביטוח. סוף 
סוף סוכן הביטוח יכול להיות רגוע כשהוא מפעיל 

עבור לקוח פוליסת דירה.  

הטכנולוגיה – גם לטובת הסוכן 
וגם למבוטח

אנחנו חברת טכנולוגיה - זאת הבשורה שלנו. 

על  בשירות  החדשים  לאתגרים  מתחייבת  נץ 
בסיס טכנולוגיה פורצת דרך. החל מהתפעול ועד 
לטיפול בתקלה עצמה בבית הלקוח, השירות של 

נץ נשען על יכולות טכנולוגיות מדהימות.
דני צוקרמן, מנכ"ל ג'נריקס, חברת הטכנולוגיה 
שפיתחה עבורנו את הפתרונות, ונבחרה לפרויקט 
בזכות ניסיון עצום בפיתוח ממשקים מורכבים 
התהליך  על  מעט  חושף  הביטוח,  חברות  עם 
נץ  של  הטכנולוגי  המערך  "בבניית  והתוצרים: 
ופתרונות  טכנולוגיות  וכמה  בכמה  השתמשנו 
בחזית החדשנות בעולם. מה שיותר מעניין היה 
בהתאם  טכנולוגיים  עולמות  בין  לחבר  הצורך 
לקצה  מקצה  זורם  תהליך  שדרש  נץ,  של  לחזון 
ועד לגלאי התרמי  - מפתיחת קריאה במערכת 
בניידת השירות בשטח, כל זה בתקשורת אונליין 
חברות  ועם  נץ  של  והמערכות  המוקדים  עם 

הביטוח שכל אחת עובדת בשפה שונה".
לארבע  השירות  את  מספקים  אנחנו  זה  בשלב 
שירביט  הראל,  מבטחים,  מנורה  ביטוח:  חברות 
הביטוח,  סוכן  את  לעניין  שצריך  מה  והכשרה. 

בנוסף לטכנולוגיה שלנו, זה מערך השירות של נץ, 
המנותק מכל קשר עסקי לחברות אחיות או חברות 
 בנות בתחום שרברבות ותיקונים לחברות הביטוח. 
בשלב  שלו  ללקוח  להסביר  יכול  הביטוח  סוכן 
המכירה ועוד יותר בשלב השירות, כאשר הצינור 
התפוצץ והטראומה בבית מתחוללת, כי יש ליווי 
צמוד מטעם חברת הביטוח והסוכן בניהול התביעה 

באופן מקצועי.

150 שרברבים כבר התחייבו
הנה תסריט השירות של העידן החדש: המבוטח 
קישור  אליו  ונשלח  קריאה  נפתחת  מתקשר, 
לטלפון, בעזרתו אפשר לפתוח שיחת וידאו לייב 
מוקדנים  שאינם  נץ,  במוקד  למומחים  ולהראות 
ומנהלי  מפקחים  אלא  האחרות,  בחברות  כמו 
 עבודה מנוסים, את מהות הנזק שקורה אצלו בבית. 
להתחיל  יכול  בתקלה  הטיפול  אחרות,  במילים 
המבצע  השרברב  כאשר  הקריאה.  ברגע  מידית, 
מגיע לאזור התקלה, חלק ניכר מן האבחון כבר 

בוצע והדרך לפתרון מתקצרת.

חדשות  הביטוח



עיקרי "מהפכת השרברבים"
על פי חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, שנכנס לתוקף ב־3 בספטמבר 2017

 אחריות - חברת הביטוח אחראית על זמינות ואיכות השירות ולביצוע התיקונים בזמן סביר.

 פיקוח - הפעלת חברת ניהול ופיקוח מקצועית מנותקת מכל קשר לחברת שרברבים - הן 
    בבעלות על החברה והן בהיעדר כל אינטרס עסקי בין נותן השירות לבין המפקח על השירות.

 שקיפות - על חברת הביטוח להציג למבוטח את כל האפשרויות העומדות בפניו לפני רכישת
    הפוליסה.

 פתרון - לבוחרים במסלול 'שרברבי הסדר': על חברת הביטוח לספק רשימה של לפחות 12 
    בעלי מקצוע בכל אזור, אשר מדורגים על יד המבוטחים ברמת השירות אותו הם מעניקים להם.

 קריטריונים - נקבעו שורה של מדדי זמן להמתנה ולביצוע, וביניהם: תיקון נזק יחל לא יאוחר 
    משני ימי עסקים ממועד קריאת השירות, זמן המתנה לבעל מקצוע לא יעלה על שעתיים ועוד.

.SMS-דיווח - המבוטח יקבל דיווחים על השירות והביצוע בכתב, בדוא"ל וב 
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המומחים  העת  כל  מלווים  בשטח  הביצוע  את 
ועם  השרברב  עם  לתקשר  שיכולים  במוקד, 
המבוטח גם - שימו לב - באמצעות סימון חזותי 

על המסך עם עט אלקטרוני בזמן אמת.
בהישענות  היתר  בין  נעשית  המחיר  קביעת 
על  הן  שנבחן  ויזואלית,  אמין  מידע  בסיס  על 
מול  ראשוני  מיון  שביצע  במוקד  המפקח  ידי 
בעל  ידי  על  והן  הנזק,  וסוג  להיקף  המבוטח 
 המקצוע שבשטח, תוך שימוש במכשור מתקדם. 
כל התהליך מתחילתו ועד סופו מתועד וממוסמך 
לצרכים מקצועיים ולצרכים מסחריים ועסקיים, 
בעלי   150 החדשות.  הפיקוח  להוראות  ובהתאם 

מקצוע כבר חתמו והתחייבו לסטנדרט החדש. 

מנהלים את בעלי המקצוע
חדשני  פחות  לא  נץ  של  העסקי  המודל 
קשורים  המקצוע  בעלי  שלה:  מהטכנולוגיה 
בהסכמים עם חברות הביטוח ואנחנו אלה שמנהלים 
אותם. התגמול הבסיסי שלנו נמוך מאוד. פעמיים 
בשנה מתבצע דירוג שביעות רצון של המבוטחים, 
על פי בדיקה ותוצאות מדודות, לפיו אנחנו נהנים 
מהתגמול האמיתי. ההצלחה העסקית שלנו תלויה 
בשביעות הרצון של מקבלי השירות. זה התמריץ 

שלנו והיעד שלנו - מבוטחים מרוצים.
יעבוד  שהחזון  כך  על  בפועל  שאחראי  מי 
בפועל הוא המנכ"ל עדו גנות, שבוחר להדגיש 
הכבוד  כל  "עם  האנושי:  ההיבט  את  דווקא 
לממש  כדי  אנשים.  הכל  בסוף  לטכנולוגיה, 
את היתרון הטכנולוגי שלנו אנחנו צריכים את 
המומחים  ואת  בשטח  טובים  הכי  השרברבים 
הכי  השירות  נציגי  את  במוקד,  מקצועיים  הכי 
אדיבים ואת הצוות הניהולי הכי יעיל. יש לנו 
תודעת  של  משותף  מכנה  עם  מגוון  צוות  כאן 

שירות גבוהה ועם מחויבות להצלחה".
בכל הנוגע למחויבות ללקוח: "זה מובנה במודל 
מחויבות  היא  להצלחה  מחויבות  שלנו,  העסקי 
מבוטחים  לייצר  שנדרש  מפעל  אנחנו  ללקוח. 

מרוצים".

תשובות לדילמות
ממוקדים  נץ  של  וההסברה  השיווק  מאמצי 
נץ,  אנשי  הביטוח.  בסוכני  הנוכחי  בשלב 
שעסוקים כעת גם בהכנות לכנס אלמנטר 2017, 
יודעים שהסוכנים ייחלו לבשורת השירות שהם 
מביאים איתם, ומרגישים פתיחות גבוהה, אך יחד 
שבעת  קהילה  הם  שהסוכנים  מבינים  זאת  עם 
הנלהבות  והתגובות  הפתיחות  לצד  הבטחות. 

למערך הטכנולוגי, הסוכנים מציגים דילמות.
הרבה סוכנים שואלים אותנו מה תהיה ההשפעה 
על כמות והיקפי התביעות. זהו עניין מהותי, אם 
לא קריטי, עבור סוכן. התשובה שלנו היא פשוטה 
ככל  פחות.  עולות  התביעות  ישר  כשעובדים   -
לכן  כסף.  חוסכים  בזריזות  תביעות  שסוגרים 
בתביעה  הטיפול  זמן  את  לקצר  היא  השאיפה 

ולייעל את הטיפול בבית הלקוח. 
העידן החדש כולל בתוכו בלמים ואיזונים. אבל 
לדעתי, לא יהיה גידול ואולי אפילו ייווצר קיטון 
בחומרת התביעות. כבר למדנו שכאשר יש יעילות 

והגינות בצד הספק נענים ביושרה מצד הצרכן. 
בכל מקרה, הרכבת יצאה לדרך. חוזר השרברבים 
הביטוח  חברות  ספטמבר,  בתחילת  לתוקפו  נכנס 
נערכות כך או אחרת, גם הרגולטור יצטרך לעקוב 
את  לעכל  מתחילים  והסוכנים  לשפר,  ואולי 
המניע  הכוח  היו  למעשה,  הלכה  שהם,  המהפכה 

שלה.
כל  קודם  הם  שלנו  המרוצים  הלקוחות 
סוכן  ואין  הסוכנים,  של  המרוצים  הלקוחות 
של  השיווקית  העוצמה  את  מבין  שלא 
ומביאים  פעילות  שמגדילים  מרוצים,  לקוחות 
בכיוון  סדר  עשה  הרגולטור  לקוחות.  עוד 
הטכנולוגיה. את  מביאים  רק  ואנחנו   הנכון, 
לשיטת  חלק  יהיה  לא  שהמעבר  לזכור,  צריך 
הינו  המעבר  שתהליך  מפני  החדשה,  הניהול 
בשיטה  מנוהלות  הפוליסות  רוב  ועדיין  הדרגתי, 
הישנה באמצעות חברות השרברבים הקיימות עד 

לתום ההרצה.
 הכותב הוא יזם ביטוח ותיק ומייסד "נץ"

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


סוכן הביטוח יכול 

להסביר ללקוח שלו 
בשלב המכירה ועוד 
יותר בשלב השירות, 

כאשר הצינור 
התפוצץ והטראומה 
בבית מתחוללת, כי 

יש ליווי צמוד מטעם 
חברת הביטוח והסוכן 

בניהול התביעה 
באופן מקצועי
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חדשות  הביטוח

דו"ח הממונה: מספר סוכני 
הביטוח ממשיך לעלות

על פי דו"ח הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הכנסותיהם של 
הסוכנים עלו אף הן מ־7.7 מיליארד שקל ל־8.2 מיליארד שקל

 

רונית מורגנשטרן

סוכן ל בתדמית  לפגוע  הניסיונות  מרות 
המקצוע,  על  הכבדה  והרגולציה  הביטוח 
מספר סוכני הביטוח בישראל רק ממשיך 
לעלות, ולראשונה חוצה את רף ה־13,000. על פי 
דו"ח הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
דורית סלינגר, בשנת 2016 הסתכם מספרם של 
לעומת  ב־13,053  בביטוח  שיווק  רישיון  בעלי 
12,672 ב־2015. מספרם של סוכני הביטוח בעלי 
 ,11,645  – ביותר  הגדול  הוא  פנסיוני  רישיון 
לעומת 11,295 ב־2015 – גידול של 3.1%. מספר 
סוכני הביטוח בעלי רישיון בביטוח כללי הסתכם 
ב־2015  סוכנים  ב־6,335, לעומת 6,270  אשתקד 
המחזיקים  הסוכנים  מספר  כ־1%.  של  גידול   –
 892 לעומת   888  – לרדת  ממשיך  ימי  ברישיון 
ב־2015 – קיטון של 0.4%. מספר בעלי הרישיון 
אינו חופף לסך מספר בעלי הרישיונות בכל ענף, 
משום שיש סוכנים שמורשים לעסוק ביותר מענף 

אחד.
גדלו  מעמלות  הביטוח  סוכני  הכנסות  גם 
לעומת  שקל  מיליארד  ב־8.2  והסתכמו  אשתקד 

7.7 מיליארד שקל ב־2015 – עליה של 6%.
בו  ביטוח הבריאות מסתמן כביטוח שהעמלות 
 13% של  גידול   – ביותר  הגבוה  בשיעור  גדלו 
לעומת 2015, ובמספרים – 1.19 מיליארד שקל 

אשתקד לעומת 1.16 מיליארד בשנה קודמת.
וחיסכון( הסתכמו העמלות  )ריסק  חיים  בביטוח 
שקל,  מיליארד  ב־2.52  הביטוח  לסוכני  ששולמו 

לעומת 2.42 בשנה קודמת – גידול של 4%.
בביטוח כללי שולמו 2.48 מיליארד שקל כעמלות 

לסוכנים לעומת 2.41 ב־2015 – גידול של 3%.
על פי נתוני דו"ח הממונה, חל קיטון בשיעור 
מגובה  הביטוח  חברות  שמשלמות  העמלה 
מגובה  העמלות  שיעור  היה  ב־2016  הפרמיה; 
הפרמיה )באופן כללי( 14.75%, לעומת 14.82% 

ב־2015.
החברה שבה הקיטון בשיעור העמלה מהפרמיה 
הוא הגבוה ביותר היא שירביט – 8.76%, ואחריה 

איילון – קיטון של 7.69%.
העמלות  שיעור  את  שהגדילה  היחידה  החברה 
 18.58%  – הראל  היא  הפרמיה  מגובה  לסוכניה 
של  גידול  ב־2015,   17.56% לעומת  ב־2016 

.5.83%
את  לסוכניה  שמשלמת  החברה  היא  הפניקס 
הפרמיה  מתוך  ביותר  הגבוה  העמלה  שיעור 

)19.22% לעומת 19.85% ב־2015(.
 – ביותר  הקטן  השיעור  את  משלמת  שירביט 

.9.96%
הביטוח  סוכני  התפלגות  הממונה,  דו"ח  פי  על 

לפי הכנסות דומה לאשתקד: 
מיליון   5 מעל  של  הכנסות  עם  ביטוח  סוכני 

בשנה – 15%, כמו ב־2015.
סוכני ביטוח עם הכנסות של 1 עד 5 מיליון שקל 

בשנה – 49% לעומת 48% בשנה קודמת.
סוכנים עם הכנסות של רבע מיליון עד 1 מיליון 

שקל בשנה – 23% לעומת 24% ב־2015.
שקל  מיליון  רבע  עד  של  הכנסות  עם  סוכנים 

בשנה – 13%, ללא שינוי מ־2015.
קבוצת מנורה מבטחים מובילה במספר הסוכנים 
המהווים  מיליון,   2.04  – ב־2016  עבדה  עמם 
)השיעור  בכלל  בישראל  הסוכנים  מסך  כ־63% 
הוא מסך הסוכנים והסוכנויות שעבדו עם חברות 
הביטוח. ייתכן שסוכן או סוכנות ביטוח עבדו עם 

יותר מחברה אחת(.
 1,889 עם  השני  במקום  נמצאת  הראל  קבוצת 

סוכנים והפניקס עם 1,830.

כחברת  עצמה  המגדירה   ,AIG קבוצת  אגב, 
ביטוח ישירה, עבדה בשנת 2016 עם 43 סוכנים 

וסוכנות, כפי שעולה מדו"ח הממונה.

הייעוץ הפנסיוני בתאגידים 
הבנקאיים

הפנסיוניים  היועצים  לפעילות  בהתייחסה 
ב־2016  כי  שלה,  בדו"ח  הממונה  קבעה  בבנקים, 
פעלו התאגידים הבנקאיים בעלי רישיון לייעוץ 
פנסיוני באמצעות 354 יועצים פנסיוניים ב־474 
סניפים ברחבי הארץ, שהם כ־50% מסך הסניפים 

הפעילים בבנקים אלו.
לקוחות   29,524 ל־  הבנקים  ייעצו  ב־2016 
חדשים, וכן ייעצו לכלל לקוחותיהם לגבי נכסים 
מתחילת  שקל.  מיליארד   8.25 של  כולל  בהיקף 
הפעלת הייעוץ הפנסיוני במערכת הבנקאית ועד 
סוף 2016 ייעצו התאגידים הבנקאיים ל־981,364 
 129 של  כולל  בסכום  לנכסים  בקשר  לקוחות 

מיליארד שקל.

 יעוץ פנסיוני משווק פנסיוני

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 סוכן ביטוח פנסיוני

מספר בעלי רישיונות פעילים בענף ביטוח פנסיוני, 
לפי סוג רישיון, 2013־2016
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זכויות נשים עובדות – צבירת 
זכויות בזמן חופשת הלידה

 
עו"ד דוד בכור

 סמנכ"ל וויז: "בהיבט הביטוחי  - נסיעה 
שיתופית אינה שונה מנסיעה ברכב עם חברים"

 
רונית מורגנשטרן

זכויות ל צבירת  סוגיית  על  נעמוד  הלן 
בעבודה בזמן חופשת הלידה:

אורך חופשת לידה
שבועות,   26 הוא  הלידה  חופשת  משך  ככלל, 
ואולם תשלום דמי לידה מאת המוסד לביטוח לאומי 
חמישה עשר שבועות  תקופה של  בגין  רק  מבוצע 

)האמור הינו בכפוף לתנאי הזכאות בחוק(. 
יציאתה לחופשת לידה  עובדת אשר עבדה לפני 
באותו  או  מעסיק,  אותו  אצל  חודשים  מ־12  פחות 
מקום עבודה זכאית לחופשת לידה של חמישה עשר 

שבועות.

דמי הבראה 
בהתאם להוראות סעיף 6)ה( לצו ההרחבה בעניין 
הזכאות  תקופת  ש"לקביעת  הרי  ההבראה,  דמי 
תקופת  בחשבון  תובא  הבראה  דמי  תשלום  לעניין 
להביא  יש  לפיכך  החוק",  פי  על  הלידה  חופשת 
בחשבון את תקופת חופשת הלידה לצורך הזכאות 

לתשלום דמי הבראה.

חופשה שנתית 
תקופת  שנתית,  חופשה  חוק  להוראות  בהתאם 

החופשה השנתית הינה נגזרת מכמות ימי העבודה 
בפועל אותם ביצע העובד בשנה הרלוונטית.

לא  כיום  הרווחת  לגישה  בהתאם  אלו,  בנסיבות 
נמנים ימי חופשת הלידה, בעת צבירת ימי החופשה 

השנתיים.

דמי מחלה 
מספר  מפרטת  מחלה  דמי  לתקנות   4 תקנה 
בחישוב  בחשבון  נלקחים  אשר  בעבודה  הפסקות 
תקופת הזכאות לדמי מחלה, כולל תקופת חופשת 

לידה על פי חוק עבודת נשים.
לאור האמור, נראה כי חופשת הלידה צוברת ימי 

מחלה.

הפרשות סוציאליות
בהתאם לחוק עבודת נשים והתקנות אשר הותקנו 
מכוחו, עובדת בחופשת לידה שעבדה אצל המעסיק 
לפני  חודשים   6 לפחות  עבודה(  מקום  באותו  )או 
ההפרשה  ביצוע  להמשך  זכאית  ההריון,  תחילת 

לקופת גמל על ידי המעביד. 
ינכה  המעביד  כדלקמן:  הינו  התשלום  מנגנון 
בעד  בהפרשות  העובדת  של  חלקה  את  מראש 
מתוך  הלידה,  חופשת  של  הראשונים  החודשיים 

הלידה,  לחופשת  היציאה  שלפני  האחרון  השכר 
וישלם בעצמו את חלקה של העובדת בעבור יתרת 

חופשת הלידה כמקדמה על חשבון השכר. 
הפרשות כאמור הינן רק בגין אותו חלק מתקופת 

חופשת הלידה בו זכאית העובדת לדמי לידה.

פיצויי פיטורים 
בהתאם לחוק פיצויי פיטורין ותקנותיו, התקופה 
בגינה זכאית העובדת לתשלום דמי לידה מהמוסד 
מלא  באופן  המזכה  תקופה  הינה  לאומי  לביטוח 

בפיצויי פיטורים.
לדמי  זכאית  אינה  העובדת  בגינה  התקופה 
ותקופה  חופשה ללא תשלום,  הינה למעשה  לידה, 
של חופשה ללא תשלום העולה על 14 יום לשנת 
שיעור  קביעת  לעניין  במניין  תובא  לא  עבודה, 
פיצויי הפיטורים )קרי יש להביא בחשבון שבועיים 

חופשת לידה שלא בתשלום על כל שנת עבודה(.
לפיצויי  העובדת  לזכאות  בכפוף  הינו  האמור 

פיטורין על פי חוק. 
הכותב הוא ממשרד עו"ד שלמה בכור ושות', יועץ 

ללשכת סוכני ביטוח בנושא דיני עבודה, מתמחה בתחום 
הפנסיה, דיני העבודה ויחסי העבודה ומשמש כיועץ 
משפטי של ארגוני מעסיקים וכן של מעסיקים רבים

חברת ל של  השיתופית  התחבורה  תכנית 
בישראל  לפעול  שהחלה   ,)WAZE( ווייז 
 RideWitH השם  תחת   2016 בשנת 

היבטים  גם  יש   ,CarPoolל־ בהמשך  והפכה 
ביטוחיים, שחלקם טרם נפתרו. הבעיה נובעת 
מתבצעת  השירות  במסגרת  שההסעה  מכך 
באמצעות תשלום לנהג המסיע, שביטוח רכב 

רגיל אינו מכסה. 
בראיון למגזין "ביטוח ופיננסים" שיפורסם 

המתקיים  באילת  אלמנטר  כנס  לקראת 
)יובל(  פג'  טוען  באוקטובר,  ב־23־26 
 :Waze שמואלביץ, סמנכ"ל התפעול של

למסגרת  בהתאם  תמיד  פעל  "השירות 
מאחר  הקיימים;  ולכללים  הקיימת 

שלא קיים אלמנט של רווח עבור 
יותר.  קטנה  הבעייתיות  הנהג, 
לאחרונה אנו רואים כי הממשלה 

ויוכלו  שייתכן  בהירויות  אי  לפתור  פועלת 
להסדיר את הנושא בצורה ברורה ואנו מברכים על 
כך. )הכוונה להצעת החוק של ח"כ מרב 
מיכאלי )המחנה הציוני( וח"כ מירב 
נסיעה  לעידוד  )כולנו(,  ארי  בן 
לפקודת  תיקון  שהיא  שיתופית, 
ביולי  שאושרה  התעבורה, 
האחרון בוועדת השרים לענייני 
חקיקה ועברה לאישור הכנסת. על 
שיתופית  נסיעה  החוק,  הצעת  פי 
שלא  פרטי  ברכב  כשימוש  תוגדר 
והנוסעים  כשהנהג  רווח,  למטרת 
ובלבד  הנסיעה,  בעלות  משתתפים 
תנאים:  מספר  שמתקיימים 
בהוצאות  הנוסעים  השתתפות 
עלות  על  תעלה  לא  הנסיעה 
הנסיעה  הכוללת,  הנסיעה 

אחת  עירונית  מדרך  לעבור  במטרה  מבוצעת 
לדרך עירונית אחרת, הנסיעה אינה יכולה לצאת 

מנתב"ג. ר.מ.(".
לדברי פג': "להבנתי, אישור הצעת החוק אמורה 
בהכרח לכסות גם את ההיבטים הביטוחיים. נסיעה 
שיתופית היא כמו נסיעה שבה מישהו יורד לאילת 
ולוקח אתו שניים-שלושה חברים. הם לא מכוסים 

בביטוח של הרכב?
ישיר  ביטוח   - ביטוח  חברות  שתי  בנוסף, 
נהגים  כי  רשמי  באופן  הודיעו  כבר  ושומרה, 
מכוסים   Waze Carpoolב־ משתתפים  אשר 
אנחנו  זאת,  עם  החברה.  של  החובה  ביטוח  תחת 
ממליצים לכל נהג לוודא עם חברת הביטוח שלו 
ביטוחיים  מקרים  מכסה  שלו  הביטוח  שפוליסת 

בעת הסעת שותפים לנסיעה".
הריאיון המלא יפורסם במגזין "ביטוח ופיננסים" של 

כנס אלמנטר 2017.

חדשות  הביטוח

שמואלביץ

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94
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הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף 
של הלשכה ‰ והשבוע: קורל אשכנזי, מזכירת לשכת סוכני ביטוח

ותק בלשכה: שנה וחצי
ותק במקצוע: 3 וחצי שנים

השכלה: תיכונית 
מצב משפחתי: רווקה

תארי את התפקיד שלך – איך נראה יום עבודה 
שלך?

"אני מרכזת את כל תחום האדמיניסטרציה של 
תפעול הלשכה ברמה היומית, ומהווה יד ימינם 

של מנכ"ל ומנהלת הלשכה. בנוסף, אני אחראית 
על כל נושא התשלומים השוטפים של משתפי 

הפעולה עם הלשכה, אחראית על המענה 
הראשוני לחברי הלשכה כאשר מבקשים עזרה 
בתחומים השונים. בין היתר משמשת ככוח עזר 

לכל עובדי הלשכה - כל אחד בתחומו". 
מה את אוהבת בעבודה שלך?

"הדבר שאני הכי אוהבת במקום העבודה שלי, 
זה שבמסגרת תפקידי אני נוגעת במגוון רב של 

תחומים, שמהם אני לומדת ככל האפשר על מנת 
להתקדם.

כמובן שכאשר סביבת העבודה היא נעימה, 
תומכת ומפרגנת, כשבראשה עומד מנכ"ל 
הלשכה רענן שמחי, הנותן תחושת עבודה 

טבעית וחמה עם אוזן קשבת, כשהמוטו בראש 
ובראשונה הוא "כבוד האדם" - כל זה הופך את 

סביבת העבודה והלשכה למקום שכיף לעבוד בו. 
אני אוהבת כאשר סומכים עליי ונותנים לי לנהל 

פרויקטים גדולים וחשובים, כי אני אוהבת לאתגר 
את עצמי. כשתוכן העבודה הופך עבורי לשגרה 

יש לי תחושה של 'הישג מטרה', ואז אני צריכה 
משהו מאתגר יותר כדי להיות מסופקת, הציפיות 

מעצמי גדלות ועולות מפרויקט לפרויקט".
האם העבודה בלשכה שינתה או תרמה לדעה 

שלך על סוכני הביטוח? מה את חושבת עליהם?
“מאחר שהשתחררתי מהצבא רק לפני כשנתיים, 
אין לי ניסיון רב מול סוכני הביטוח, כך שהרושם 

הראשוני שקיבלתי מהם הוא כשהתחלתי את 
תפקידי בלשכה.

למדתי ונתקלתי במקרים רבים בהם סוכני 
הביטוח תרמו וסייעו למבוטחים להתנהל נכון 

ולקבל את זכויותיהם מול חברות הביטוח.
אני שמחה שנכנסתי למקום עבודה המעניק 

שירות לאוכלוסיית נותני השירות בין החשובות 
שיש בעולם. כיום אין לי ספק שכל אחד חייב 

סוכן ביטוח לצדו".
מה הבילוי האהוב עלייך?

“לטייל ברחבי הארץ עם בן הזוג שלי והמשפחה".
מה את עושה בדרך כלל בסופי שבוע?

"קידוש עם המשפחה ואחר כך משתדלת לנוח 
מכל השבוע, לצבור כוחות ולצאת לטייל ולבלות 

עם בן הזוג והחברות".

"כל אחד צריך סוכן ביטוח לצדו"

הכר את עובד הלשכה    

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
www.menoramivt.co.il  * 2000    03-7107788    03-7107777   6100802 ,אלנבי 115, תל-אביב

 ה-TOP ביותר
 בשביל הילדים

50% הנחה בביטוח נסיעות לחו"ל 
לילדים עד גיל 18!

המבצע בתוקף החל מיום 18.09.2017

ניתן לרכוש את הביטוח באמצעות אתר האינטרנט 
של החברה או באמצעות סוכן הביטוח או מוקד 

השירות בטלפון: 072-3838100

בנסיעה משפחתית בליווי הורה אחד לפחות. המבצע בתוקף עד 30.11.2017. ט.ל.ח.

אשכנזי. "הלשכה היא מקום שכיף לעבוד בו"
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  בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
והשבוע: עידן קאשי, סוכן בא.תסאת סוכנות לביטוח בע״מ, ראשון לציון, סוכנות משפחתית

גיל: 30   
מצב משפחתי: נשוי + 1

השכלה: בוגר תואר ראשון בכלכלה עם 
התמחות בביטוח

ותק: 5 שנים
רישיון: פנסיוני וכללי )4 שנים(

למה בחרת לעסוק בביטוח? מה עשית לפני 
כן?

"הייתי מנהל אירועים בקייטרינג יוקרתי במשך 
כמה שנים. תוך כדי עבודתי זו התחלתי ללמוד 

תואר ראשון בכלכלה. בשנה האחרונה של 
התואר ביקשו לבחור התמחות. כמובן שלא 

הייתה אופציה אחרת כאשר אמא וסבא שלך 
סוכני ביטוח. סבא שלי, תסאת אליהו, הקים את 
הסוכנות לפני 50 שנה ואמא שלי, חגית קאשי, 
המשיכה אותו והיא סוכנת ביטוח כבר 20 שנה.

באותה שנה התחלתי במקביל לעבוד בסוכנות, 
בהתחלה עסקתי בעיקר בהכרת התנהלות 

המשרד, הקשרים עם הלקוחות וחברות 
הביטוח. בסוף השנה כבר הבנתי שזה המקצוע 

שאני רוצה לעסוק בו".
במה אתה מתמחה? מה אתה אוהב במקצוע?

"בסוכנות מהסוג שלנו שמתעסקת גם 

בפנסיוני וגם באלמנטרי אתה חייב לדעת הכל, 
ובעצם היום אני מתעסק בכל התחומים.

אני אוהב שהלקוחות שלי סומכים עלי, זה נותן 
סיפוק אדיר שאתה יודע שאנשים בוטחים 

בך ויודעים שתמיד תהיה שם בשבילם ותדאג 

להם".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עוד עשר 

שנים?
"בעוד 10 שנים אני רואה את עצמי כמנהל 
הסוכנות, יחד עם סוכנים נוספים שנכשיר 

לתפקיד". 
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"לדעתי, סוכני הביטוח יישארו לעוד הרבה זמן. 
ככל שיש מידע יותר זמין היום, כך לאנשים יש 

צורך במישהו מקצועי שיכוון אותם מה נכון 
עבורם.

סוכן הביטוח יקיף את המבוטח מכל הכיוונים 
- אלמנטרי, חיים, פיננסי, ויהיה יד ימינו של 

הלקוח.
אני רואה את זה כבר היום, הלקוחות רוצים 
שהכל יהיה מרוכז במקום אחד ותחת איש 

מקצוע אחד.
זאת הסיבה שסוכני הביטוח חייבים להתמחות 

בכל התחומים".
איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
“תשקיעו, ותצברו המון מידע , כי שם המשחק 

בעולם שלנו הוא כמות הידע. ככל שתהיה 
מקצועי יותר, כך לקוחות יסמכו עליך יותר".

"זה סיפוק אדיר שאנשים בוטחים בך 
ויודעים שתמיד תהיה שם בשבילם" סוכן צעיר

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

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 

קאשי. "הסוכן יהיה יד ימינו של הלקוח"
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בהנהגת MDRT: אסטרטגיות לגיוס ושימור 
לקוחות ומגמות בשוק הביטוח

 סו"ב אלון אבן חן, יו"ר MDRT ישראל, מדווח מישיבת הנהגת ה־MCC העולמי
 של MDRT שהתקיימה בשיקגו ב־7־8 לספטמבר

 
סו"ב אלון אבן חן

אלון כ אני,  היינו  לישיבה  ישראל  נציגי 
ישראל   MDRT יו"ר   ,CLU חן  אבן 
ב־ אירופה  אזור  יו"ר  מנור,  ויוסי 
MDRT. לצדנו היו נציגים של אזורים כאמריקה 
הלטינית, המזרח התיכון ואפריקה, אוסטרליה וניו 
וביניהן  מדינות  ונציגי  קנדה  הקאריביים,  זילנד, 
דרום  לבנון,  מקסיקו,  ברזיל,  יוון,  בריטניה, 

.MDRTאפריקה ופקיסטן. ייצוג אמיתי ל־
בליל של שפות, תרבויות, תעשיות ביטוח שונות, 
שם  את  נושאים  וכולם  מסורות  אחרים,  הרגלים 
MDRT ומאוחדים בחברות וברצון לשיתוף ותמיכה. 
מיד  ולאחריו  בהיכרות  נפתח  הראשון  היום 
צללנו לתוך הנושאים שלשמם התכנסנו. ומה היה 

על סדר היום?
1. להעביר את ערך ה־MDRT לחברות ביטוח, 
 MDRT  - פוטנציאליים  ולמועמדים  לסוכנים 
ואמצעים  דרכים  של  פיתוח  בשלבי  נמצא 
חברי  שאינם  סוכנים  עבור  אטרקטיביים  שיהיו 
 20% רק  כי  גם  הודגש  גם  זה  בהקשר   .MDRT
השנתיים  בכינוסים  משתתפים   MDRT מחברי 
והאזורים  הסניפים  מראשי  ומתבקש  הארגון  של 
להזכיר לשאר החברים את היתרונות והמשאבים 

האחרים הקיימים לרשותם בארגון.
2. החשיבה האסטרטגית של MDRT - הודגש 
תטפח  אשר  מובנית  מערכת  בבניית  הצורך 
להחלפת  עתודה  שתהווה  מקומית,  מנהיגות 

המנהיגות המקומית של MDRT בתום כהונתה. 
3. המעורבות של חברי MDRT - נבחנו הסיבות 
של  השונים  לסניפים  סוכנים  של  להצטרפות 
משאבים,    ,MDRT של  המותג  נמנו:   .MDRT
מפגשים וכינוסים, פעילות קהילתית והתנדבות. 
מצטרפים  החברים  רוב  בישראל  כי  דיווחתי 
של  המקומית  והפעילות   MDRTה־ מותג  בשל 
העיקרי  המכשול  כי  הדגשתי  הישראלי.  הארגון 
להשתתפות חברים בכינוסים השנתיים הוא בעיה 

של שפה והיעדרו של תרגום לעברית.
לשימור  טכניקות   - ושימורם  חברים  גיוס   .4
ומעורבותם.  מחויבותם  את  מגבירות  חברים 
קבוצה  וכל  לקבוצות  חולקנו  זה  דיון  במסגרת 
חברים  לגיוס  אסטרטגיות  שתי  לייצר  התבקשה 

ושתיים אחרות לשימור חברים קיימים.
בקבוצתי, עלו בין השאר ההצעות הבאות לקדם 
את השימור: קשר ישיר טלפוני או במייל מיו"ר 
הישגיו  לגבי  ושנתי  אישי  דיווח  לחברים,  הסניף 
לקבל  תקופתיים  סקרים  חבר,  כל  של  בארגון 
משוב ורעיונות מהחברים. בקבוצה שבה השתתף 

לקדם  הבאים:  הרעיונות  השאר  בין  הועלו  יוסי 
המלווה  קיים  חבר  של   BUDDYה־ שיטת  את 
בפעם  למשתתפים  מיוחדים  מקומות  חדש,  חבר 

הראשונה בכינוס השנתי.

5. מגמות בתעשיית הביטוח ובשוק - כל משתתף 
במפגש התבקש לדעתו כיצד מגמות והתפתחויות 
על  להשפיע  עשויות  הביטוח  ובתעשיית  בשוק 
ושימור חברים. הצגתי כי בישראל, הכבדה  גיוס 
של הרגולציה גורמת לסוכנים צעירים לנטוש את 

הענף.
 MDRTצוותי ה־ - MDRT6. משאבים ועזרים מ־
חברי  לרשות  העומדים  המשאבים  את  פירטו 
והאזורים  המדינות  נציגי  את  והזמינו   MDRT

לחלוק עימם רעיונות ויוזמות.

כולנו  השתתפנו  הראשון,  היום  של  בסיומו 
בארוחת ערב משותפת שהגבירה וחיזקה את יחסי 

החברות שהתגלו במהלך דיוני היום.
אחד  בנושא  למעשה  עסק  למפגש  השני  היום 
אזור  כל  של  המדידים  היעדים  הגדרת  והוא 
ומדינה שנטלו חלק במפגש לשנה הקרובה. הצגתי 
את תוכנית העבודה של MDRT ישראל, שיקיים 
בנובמבר   – במהלך השנה  לחברים  עיון  ימי  שני 
חברות  מנהלי  עם  מפגשים  אקיים  ובאפריל. 
ואבצע פעילות להגדלת מספר החברים.  הביטוח 
התקיימה  מהישיבה,  חזרתי  עם  מיד  בנוסף, 
ביוזמתה   MDRT חברי לב, של  פעילות מחממת 
של אורית מסחרי סגל, למען ילדים חולים בבית 
חולים תל השומר אשר עליה סיפרתי בהתרגשות 

לנוכחים בישיבה בשיקגו.
יתקיים MDRT day במלון  בתאריך ה־11.1 
הרודס, ברחוב העוגן 11 בהרצליה, בין השעות 
והראל  מבטחים  מנורה  בשיתוף  8.30־14.30 

חברה לביטוח. 

 MEMBERSHIP COMMUNICATION - MCC*
COMMITTEE הוועדה המקשרת בין הנהלת ה־

MDRT בארה"ב לחברים בעולם.

MDRT  כנס

בליל של שפות, תרבויות, 
תעשיות ביטוח שונות, הרגלים 
אחרים, מסורות וכולם נושאים 

את שם MDRT ומאוחדים 
בחברות וברצון לשיתוף ותמיכה. 

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

דרושים

לסוכנות ביטוח בצפת דרוש/הרפרנט/ית ביטוח 
חיים שרות לקוחות, גבייה, טיפול בפדיונות 

ושינויים, טיפול בתביעות ביטוח חיים ובריאות 
יציאה לבנקים ולדואר, העבודה מתבצעת בצפת, 

שעות עבודה 08:00-16:00 ידע וניסיון בתחום  
ביטוח חיים והפנסיה-חובה, שליטה טובה 

ביישומי אופיס בדגש על שליטה מוחלטת ב־
silyael@gmail.com :קו”ח לשלוח ל EXCEL
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקוה דרוש/ה 

מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים בעל/ת ניסיון 
 ורישיון. תנאים מצוינים למתאימים!

Hadar@avivit.co.il :קו"ח לשלוח ל 
סוכן ביטוח בירושלים, מחפש עוזרת מקצועית 
עם ניסיון בתחום ביטוח החיים קו"ח לשלוח ל: 

nechamab@shaham.co.il
לסוכנות ביטוח בפ"ת דרוש רפרנט/ית ביטוח 

טיפול שוטף מול לקוחות קיימים ולקוחות 
חדשים, העברת הצעות מחיר והפקת פוליסות 

ביטוח, עריכת שינויים ועדכונים בפוליסות 
קיימות, משרה מלאה/חלקית תנאים טובים 

 gilsh08@gmail.com למתאימים קו"ח למייל
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה חתם/ת רכב,  
דירה, עסקים, עם ניסיון בעבודה בחברת ביטוח 
או סוכנות ביטוח לפחות שנתיים תנאים טובים 
tzachi@alfa-l.co.il :למתאימים לתפקיד מייל
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף 

סוכנים בביטוח אלמנטרי, לניהול צוות חתמים 
israelac@012.co.il ויכולות פיתוח ושיווק

"לסוכנות ביטוח ותיקה ברמת-גן, דרושה פקידה 

לחצי משרה ומעלה, עם נסיון בתחום האלמנטרי 
 או החיים, קו"ח יש לשלוח למייל : 

 ofershay17@gmail.com
לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות , דרושה פקידה 
לחצי משרה. רצוי נסיון בתחום האלמנטרי. ראז 
גדול עם  יכולת לתת שרות לציבור המבוטחים.

 קורות חיים לפקס 089461896 או למייל:
info@aminut-cop.co.il

דרוש/ה חתמ/ת רכב ,דירות ועסקים עם ניסיון 
עבודה מול חברות הביטוח, בנוסף בעל\ת 

אוריינטציה שיווקית לסוכנות ביטוח גדולה 
 באשדוד . טלפון – 08-8635103 מייל: 

 tzachi@alfa-l.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף 

סוכנים בביטוח אלמנטרי, לניהול צוות חתמים 
israelac@012.co.il ויכולות פיתוח ושיווק
לאפיקי הון דרוש/ה פקיד/ת ביטוח וגביה 

 למשרד בצ'ק פוסט בחיפה . קו"ח ל: 
eyal@afikeyhon.co.il

 שכירות משנה

סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות 
ללא עלות 0505238954 

2 משרדים בגודל 17 מטר ברוטו כל משרד בבניין 
וי-טאוור המפואר. עלות שכירות לחודש 3,600 

₪ ברוטו ,תשלום חודשי. התשלום כולל: ארנונה, 
חשמל, דמי ניהול, אינטרנט, מרכזיה טלפונית, 

ניקיון. וריהוט חלקי)במידה וצריך(. לפניות 
0544353580- הואלי או 03-7521521 .

למסירה: משרד לביטוח בגודל 44 מ"ר, מרוהט, 
ברחוב נורדאו 8 בחיפה, ב 18,000 שקלים. דמי 

שכירות 450 ש"ח לחודש )שכירות מוגנת(. 

לפרטים נא לפנות לטלפון 0528780707
להשכרה 2 חדרים במשרד ביטוח ותיק באשדוד . 

 אפשרות לשיתוף פעולה
rinat.maroml@gmail.com

בפיינרמן סוכנות לביטוח -להשכרה משרד בגודל 7 
מטר נטו עם כניסה נפרדת. התשלום כולל: ארנונה, 

חשמל, דמי ניהול, אינטרנט,  ניקיון וריהוט.  אפשרות 
לשיתוף פעולה. לפניות 0528196304 - נטלי או 

0526604304 - יוסי 
סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות 

ללא עלות 0505238954 
2 משרדים בגודל 17 מטר ברוטו כל משרד בבניין 

וי-טאוור המפואר. עלות שכירות לחודש 3,600 
₪ ברוטו ,תשלום חודשי. התשלום כולל: ארנונה, 

חשמל, דמי ניהול, אינטרנט, מרכזיה טלפונית, ניקיון. 
וריהוט חלקי)במידה וצריך(. לפניות 0544353580- 

הואלי או 03 7521521 
למסירה: משרד לביטוח בגודל 44 מ”ר, מרוהט, 
ברחוב נורדאו 8 בחיפה, ב 18,000 שקלים. דמי 

שכירות 450 ש”ח לחודש )שכירות מוגנת(. לפרטים 
נא לפנות לטלפון 0528780707

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניין לרכוש תיק ביטוח באזור המרכז, השפלה 

או השרון. להתקשר אל חיים: 052-8711283, 
.09-7920138

בסוכנות לביטוח בראשון לציון מערב  3 
חדרים להשכרה לכל מטרה ) אפשר להשכיר 

גם חלק (. המחיר פיקס = כולל כל  המיסים 
+ שרותי ניקיון + מטבחון. ללא התחייבות 

לתקופה. אפשרות להתחברות לכל המערכות 
+ מערכת הקלטה  ועמדות לטלמרקטיניג. 

המשרד ממוקם ליד קניון הזהב - סינמה סיטי 
בראשון לציון. גישה לתחבורה ציבורית,  חניה 

חופשית. לפרטים – שלמה 052-2944888 
shlomo@ks-ins.co.il

סו"ב מחזיק ברשיון בכל הענפים,לאחר העברת 

משרדו פנוי להצעות לשת"פ כמנהל מקצועי או כל 

drusim@gmail.com :רעיון אחר. לפנות ל
 סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק ביטוח 

חיים / אלמנטרי - פתוחים לכל הצרכים שיעלו 
במו"מ ע"י המוכר. לפנות לאסי - 054-2929200 או 

wbgreen6@gmail.com  :למייל
תפעול פלוס בע"מ פותחת שעריה לשיתוף 
פעולה: תפעול תיקי ביטוח פנסיוני )מפעלי 

ועסקים( ופרט לרבות תפעול ממשקי מעסיקים 
עפ"י תקנות הרגולציה אפשרות לרכישה חלקית 
או מלאה לתיקי פנסיה ופרט אפשרות לרכישת 

תיק אלמנטארי במכפילים גבוהים. פרטים 
נוספים: שי- 052-8033305

סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף 
פעולה עם סוכנים ותיקים. לפרוגרס מוקד 

מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף! 
ניתן לפנות לשרגא לידור 054-6655736 או למייל 

shragalidor@gmail.com
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 :ניתן לפנות למייל

בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מעוניין לרכוש 

תיקי ביטוח. חיים ואלמנטרי. פתוח לשותפות 

כולל משרדים. סודיות מובטחת. 052-8741331 

michaele@b4-u.co.il

ביטוח  בעולם         דוד ליפקין

הנזקים לחברות הביטוח 
מסופות ההוריקן: 120־190 

אשמות קשות מופנות בימים אלה נגד המפקח לשעבר על הביטוח המיליארד דולר
של  בשורה  שוחד  כספי  בקבלת  מואשם  האחרון  שיאנג.  בסין, 

מקרים, שהובילו להטיית החלטות לטובת חברות ביטוח.
המפקח לשעבר על הביטוח אף הודח מחברות במפלגה הקומוניסטית 
למלחמה  הסוכנות  המפלגה.  של  המרכזית  מהוועדה  כולל  ומוסדותיה, 
בשחיתות בסין ביססה את ההאשמות נגדו והעבירה לרשויות המשפטיות 

את החומר כדי להעמידו לדין. 
המפקח לשעבר הוא הבכיר ביותר במוסדות הרגולטוריים בסין שיועמד 
לדין בהאשמות שחיתות חמורות. הדבר נעשה במסגרת מאבק נשיא סין, 

שי, כנגד השחיתות במדינה.

חקר חדש קובע, כי אין ביסוס לחשש שרובוטים יחליפו את סופות מ
ההוריקן שפקדו לאחרונה את פלורידה, טקסס והאיים הקאריביים 
יביאו לעליה בפרמיות מבטחי המשנה במהלך 2018. אנליסטים בארה”ב 
באזורי  במיוחד  וגבוהה  הדרגתית  תהיה  הפרמיות  שהעלאת  מעריכים 

סופות ההוריקן האחרונות.
יחד עם זאת, האנליסטים של ג’יי פי מורגן מציינים כי ייקור פרמיות 
ביטוחי המשנה לא יספיק על מנת לשפר את המצב ההוני של חברות 
ביטוח המשנה. הן לא יכסו את התשלומים הגדולים למבוטחים באזורים 

שנפגעו.
ההוריקן  מסופות  הביטוח  לחברות  הנזקים  מעודכנים,  אומדנים  לפי 
בשנת 2017 יסתכמו בין 120 ל־190 מיליארד דולר. יש להוסיף לכך את 
הנזקים של רעידות האדמה במקסיקו, כשההערכות הראשוניות מדברות 

על סכום של כ-2 מיליארד דולר.
יסתכמו  המבטחים  מבחינת  הנזקים  אם  מורגן,  פי  ג’יי  אומדני  לפי 
בלפחות 70 מיליארד דולר, צבר ההון של מבטחי המשנה ירד לרמה של 
2011. ככל שהיקף הנזקים למבוטחים יהיה גבוה יותר, תהיה התכווצות 

ברווח.

האשמות קשות נגד המפקח 
לשעבר על הביטוח בסין
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