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הסוכנים " בין  היחסים  מערכת 
שהייתי  כפי  לא  היא  לחברות 
כפי  ולא  אותה,  לראות  רוצה 
בין  יחסים  מערכת  להיות  שצריכה 
למשל  ביטוי  לידי  בא  זה  שותפים. 
שקוף  שאינו  לסוכן  התגמול  במודל 
מקווה  אני  חסר.  רבות  פעמים  ואף 
מאוד שהחברות בעתיד יפנימו את זה 
טובה  יחסים  מערכת  לניהול  ויפעלו 
שמה  חושב  אני  הסוכנים.  עם  יותר 
שכל  מצב  הוא  הזו  בקדנציה  שיצרנו 
הקדנציה  לפני  מקומו.  את  מבין  צד 
במערכות.  בלבול  היה  בעבר,  הזו, 
לכאורה, הצדדים חשבו שיש מערכת 
המשיך  צד  וכל  אידיאלית,  יחסים 
פגיעה  פה  שיש  להבין  בלי  להתנהל 

מצד החברות בסוכנים. 
אנחנו הצלחנו להראות לחברות שלא כך מתנהלים 
עם קולגות. לחברות הביטוח היה קשה לקבל את זה. 
עם כל הכבוד לכנסים, הנסיעות לחו"ל והפינוקים 
שהסוכנים  מה  זה  לא  הסוכנים,  על  שהרעיפו 

מחפשים. הם מחפשים יחס קולגיאלי ושותפות".
אריה  סו"ב  ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  אומר  כך 
במגזין  במלואו  שיפורסם  בראיון  אברמוביץ, 
"ביטוח ופיננסים", שיתפרסם לקראת כנס אלמנטר 

המתקיים בשבוע הבא באילת.
האישי  לקמפיין  בראיון  התייחס  אברמוביץ 
בנושא  הביטוח  חברות  ראשי  נגד  הלשכה  שניהלה 
"אני  ואמר:  הפנסיוני  בחיסכון  החדשים  המודלים 
המנכ"לים;  ליד  עבר  לא  האישי  שהקמפיין  שמח 
מודלים  עם  חברות  כמה  יצאו  הקמפיין  בעקבות 
אם  שמח  הייתי  בפנסיה.  הסוכנים  לתגמול  חדשים 
חברות הביטוח היו באמת מתייחסות לסוכני הביטוח 

כשותפים ופועלות בהתאם, ולפי החוק". 

החברות מזלזלות בחוק
אברמוביץ מוסיף ואומר כי "הלשכה היא לא גורם 
החברות  לסוכנים.  החברות  של  ביחס  מדובר  כאן. 
המרכזי  העניין  בלשכה.  ולא  בסוכנים,  פוגעות 
הזמן  הגיע  לסוכנים.  החברות  של  ההתייחסות  הוא 
הסוכנים  של  מקומם  את  יפנימו  הביטוח  שחברות 
ויפעלו בהתאם. אמרתי את זה אישית לכל חברות 
הביטוח. חברות הביטוח מזלזלות: כשהחוק אומר לא 

להתנות שירות בשירות, הן מתנות. למה הן עושות 
את זה?".

ביחס החברות  לדבריו, חל בשנה האחרונה שינוי 
מתחילות  והן  הפנימו  הביטוח  "חברות  לסוכניהן: 
בין  היחסים  מערכת  את  מחדש  בונים  איך  לחשוב 
עדיין  הוא  רואה שינוי.  אני  לבין החברה.  הסוכנים 
קטן ומאוד בחיתוליו, אבל יש ניצנים של שינוי. ואם 
לא ידאגו לטפח אותו, בסופו של דבר יחול פירוד 
בין סוכני הביטוח לבין חברות הביטוח. המשווק הכי 
טוב הוא סוכן ביטוח. לחברות אני אומר - למדו את 
הסוכן על המוצר, תאמינו בו, והוא ישווק אותו הכי 

טוב שאפשר".
ענה  בפירוד,  מתכוון  הוא  למה  לשאלה  בהשיבו 
נשיא הלשכה: "סוכני הביטוח יביאו ויפתחו מוצרים 
משלהם, כדי להיות פחות תלויים בחברות הביטוח; 

הם יתחילו לעבוד ישירות מול חברות 
אנחנו  שירות.  כתבי  ולייצר  בחו"ל 
לחברות  אלטרנטיבות  בונים  בלשכה 
כמו  לסוכן  הכנסות  ולטובת  הביטוח 
סרטן,  שירות  כתב  לוידס,  מיזם   –
 P2P משכנתאות, הלוואות חוץ בנקאי

עם חברת טריא, ויהיו עוד יוזמות.
ביטוח  סוכני  לוידס  מיזם  בזכות 
סגורים  היו  שפעם  לענפים  נכנסים 
פעלו  גדולות  סוכנויות  ורק  בפניהם 
לסוכן  הנגיש  הלוידס  מיזם  בהם. 
הביטוח הרגיל את לוידס, שם הוא יכול 
וסיכונים  לעסקים  ביטוחים  לעשות 
להשיג  הצליח  לא  שהוא  מיוחדים 
מאמצים  הסוכנים  רגילות.  בחברות 
בגדול את הרעיון, ומאות סוכנים כבר 
זו הצלחה כבירה, פתאום  פנו למיזם. 
סוכנים מבינים שהם יכולים לבטח כמעט כל דבר. 
המיזם זוכה להצלחה רבה וכתוצאה מכך הגדיל פי 4 

את כוח האדם הנותן שירות לסוכנים בנושא".

גביית שכ"ט מהלקוח תיטיב עם 
הענף

באשר למאבק מול 'ביטוח ישיר', אמר אברמוביץ: 
אלו  בימים  המוקרנות  בפרסומות  לצפות  "מספיק 
בערוצי הטלוויזיה ולהיווכח בתוצאות המאבק. בעבר 
את  שהשמיצה  בוטה,  בצורה  נעשה  'שוקה'  קמפיין 
מקצוע סוכן הביטוח ופגעה בתדמיתנו. כעת בזכות 
מאבקנו המשפטי, הקמפיין הפרסומי שינה את פניו 
משמעותי.  באופן  אגרסיבי  פחות  ונעשה  לחלוטין, 
הצגת סוכן הביטוח עדיין אינה במקום, אך אין ספק 

שאלה לא אותן פרסומות שהיו בתחילת הדרך".
נשיא הלשכה בירך על התופעה ההולכת וגוברת 
של גביית דמי טרחה מהלקוח ואמר: "על פי מסקנות 
יהפוך  בעתיד  הביטוח  סוכן  הציבורית,  הוועדה 
לתחום  מכירות,  של  עיקרי  רובד  בעל  ממקצוע 
כלומר,  למבוטח.  ייעוץ  של  זוויות  יותר  שיכיל 
בתחומים בהם סוכן הביטוח הוא נציגה של החברה 
אך  מהחברה,  תשלום  יגבה  הוא  שם   – המבטחת 
בתחומים בהם הסוכן מייצג את המבוטח כמו למשל 
מהלקוח.  תשלום  יגבה  הוא  שם   – השירותי  בפן 
המגמה החדשה, שאני מאמין כי תלך ותצבור תאוצה 

ככל שחולף הזמן, תטיב עם הענף כולו".

נשיא הלשכה: "סוכני הביטוח מפתחים  מוצרים 
משלהם כדי להיות פחות תלויים בחברות הביטוח"

 מיזם הלוידס זוכה להצלחה רבה וכתוצאה מכך הגדיל פי 4 את כוח האדם הנותן שירות 
לסוכנים בנושא
רונית מורגנשטרן

"עם כל הכבוד לכנסים, 
הנסיעות לחו"ל והפינוקים 

שהרעיפו החברות על הסוכנים, 
 לא זה מה שהסוכנים 

 מחפשים. הם מחפשים 
יחס קולגיאלי ושותפות"

אברמוביץ. "חברות הביטוח צריכות להבין את מקומם של הסוכנים"
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"מחוזקים אל העתיד": כנס אלמנטר 
2017 יתקיים בשבוע הבא באילת

נס אלמנטר 2017 של לשכת סוכני ביטוח כ
בשבוע  יתקיים  ה־31,  השנה  זו  שנערך 
באוקטובר  26־23  התאריכים  בין  הבא, 
בכירים  ביטוח,  סוכני  מ־1,700  למעלה  באילת. 

מענף הביטוח ומשוק ההון ישתתפו בכנס.
ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר  המשתתפים:  בין 
ביטן;  דוד  ח"כ  הקואליציה,  יו''ר  גפני;  משה 
סוכני  לשכת  נשיא  סער;  גדעון  לשעבר,  השר 
איגוד  יו''ר  אברמוביץ;  אריה  סו''ב  ביטוח, 
על  הממונה  המבורגר;  יאיר  הביטוח,  חברות 
חברות  איגוד  מנכ"ל  סלינגר;  דורית  ההון,  שוק 
הביטוח, עו"ד אפי נוה, יו"ר לשכת עורכי הדין, 
משה  המיסים,  רשות  מנהל  רוטקופף;  גיא  ד"ר 
ח"כ  לביא;  עליזה  ח"כ  זוהר;  מיקי  ח"כ  אשר; 
רחל עזריה; נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי; 
רועי כהן; נשיא לשכת רואי  נשיא לה"ב, עו''ד 
החשבון, רו"ח יזהר קנה; מנכ"לי הכשרה ואיילון 
ואמיל וינשל. את הכנס  אתי אלישקוב  לשעבר 

תנחה הקומיקאית אלינור סלע.
הבוערים  מהנושאים  כמה  לדיון  יעלו  בכנס 
טקס  יתקיים   )23.10( ב'  ביום  הביטוח;  בענף 
ההון,  שוק  על  הממונה  יפתחו:  אותו  הפתיחה 
המבורגר;  הביטוח,  חברות  איגוד  יו''ר  סלינגר; 

אברמוביץ;  סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

למעלה מ־1,700 סוכני 
ביטוח, בכירים מענף הביטוח 

ומשוק ההון ישתתפו בכנס 
 

רונית מורגנשטרן

מימין ובכיוון השעון: המבורגר ביטן אשר וגפני. ממשתתפי הכנס
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יו"ר לשכת עורכי הדין, עו"ד נוה; ויו"ר הוועדה 
אריאל  ביטוח,  סוכני  בלשכת  אלמנטר  לביטוח 

מונין.

רגולציה וסקר שביעות רצון
רצון  שביעות  סקר  ייחשף   )24.10( ג'  ביום 
בנוסף  האלמנטר.  בתחום  הביטוח  מחברות 
ייערך רב שיח בנושא "תפקיד הרגולציה בענף" 
בהשתתפות: סגן בכיר לממונה ברשות שוק ההון, 

אסף מיכאלי; ח''כ זוהר, מרכז הקואליציה בוועדת 
הכספים; ח''כ לביא; ומנכ"לית הכשרה לשעבר, 
אלישקוב. הפאנל בהנחיית ד''ר רוטוקפף, מנכ"ל 
איגוד חברות הביטוח. בנוסף ירצה השר לשעבר, 
עתיד  לבחינת  הציבורית  הוועדה  דוח  על  סער, 
ענף הביטוח. מנכ''ל שלמה ביטוח, אורי אומיד 
ידבר על המגמות הצפויות בענף הרכב עם כניסת 
הרכב האוטונומי. מירון לוי, סמנכ''ל קבוצת לוי 
רכבי  הערכת  שמאחורי  הסוד  על  ידבר  יצחק, 
לסוכנים  ירצה  חזן  אורן  ח"כ  בישראל.  היוקרה 

צעירים על יזמות ועסקים לצעירים.
ביום ד' )25.10( יערך רב שיח בנושא סוגיות 
המיסים של סדר היום בהשתתפות: מנהל רשות 

המיסים, נשיא לשכת יועצי המס, ונשיא לשכת 
רואי החשבון רו"ח קנה.  

ירצה  נוריאל  עופר  תקשורת  עדיף  מנכ"ל 
יובל   .2018 הביטוח  סוכן  על  לסוכנים 
שמואלביץ', סמנכ''ל WAZE ירצה על "העולם 
המחובר של WAZE". ג'ני כהן דרפלר, מנכ"לית
לעולם  המעבר  על  תספר   ,Air Doctor
הדיגיטלי ברפואה. כמו כן, ייערך רב שיח בנושא 
"נושאים בוערים בענף האלמנטר", בהשתתפות: 

קרן  ביטוחיים;  לפרויקטים  יועץ  שפירא,  חגי 
גרניט, מנהלת מערך התביעות בהפניקס; עו''ד 
ניצן הראל, יועץ משפטי לסוכני הלשכה במחוז 
אוהד מעודי, סגן בכיר לממונה ברשות  הצפון; 
שוק ההון. הפאנל בהנחיית יו''ר הוועדה לביטוח 
היום  בהמשך  מכן,  לאחר  מונין.  סו''ב  כללי, 
יתקיימו נאומים של שני המתמודדים לנשיאות 
הלשכה: ממלא מקום הנשיא, אורי צפריר; יו''ר 
סניף חיפה, ליאור רוזנפלד. מורן זיסר, מנכ''לית 
בי־קום פתרונות תוכנה תדון בנושא: "למה לא 
צריך לפחד מהטכנולוגיה". כמו כן יתקיים מושב 
צעירים ובו ידברו: בוקי נאה, בהרצאה שלו על 
"מופע פלילים", עו''ד ליאת הר טוב תדבר על 

כיסויים נבחרים בפוליסה לביטוח עסק ודגשים 
בעת עריכת ביטוח עסק, עו''ד רועי כהן, נשיא 
להב, ירצה לסוכנים הצעירים על פיתוח עסקים 

קטנים ובינוניים.

תרבות על הפר
הכספים  ועדת  יו"ר  יישא   )26.10( ה'  ביום 
ועדת  יו"ר  המשתתפים.  בפני  נאום  גפני,  ח''כ 
על  ירצה  זיו,  יואל  בלשכה  והסיעוד  הבריאות 
כמו  לחו"ל.  נסיעות  לביטוח  החדשה  הפוליסה 
כן, ייערך רב שיח בנושא "עידוד התחרות בענף 
ועדת  יו''ר  עזריה,  ח"כ  בהשתתפות:  הביטוח" 
רו"ח  הקואליציה;  יו''ר  ביטן,  ח"כ  הרפורמות; 
לבחינת  הציבורית  בוועדה  חבר  שורר,  דורון 
אגף  על  הממונה  לשעבר  הביטוח,  ענף  עתיד 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר; ואמיל 
וינשל, לשעבר משנה למגדל מנכ"ל. את הפאנל 
שרוני.  יהודה  במעריב,  הכלכלי  הפרשן  ינחה 
הלשכה  לחברי  המשפטי  היועץ  גבע,  ג'ון  עו"ד 
בנושא  דין  פסקי  על  ידבר  אביב,  תל  במחוז 

התנהגות מבוטח בעת פרצה.
הכנס  אורחי  ייהנו  המקצועיים,  התכנים  לצד 
משלל הרצאות מרתקות ומופעי בידור, וביניהם: 
עמדי,  ועידן  סנדרסון  דני  של  משותף  מופע 
אבי יששכרוף, כתב לענייני  הרצאת אורח של 
ווקה  להקת  של  והופעה  פאודה,  ויוצר  ערבים 

פיפל.

לצד התכנים המקצועיים, ייהנו אורחי הכנס משלל הרצאות מרתקות 
ומופעי בידור וביניהם מופע משותף של דני סנדרסון ועידן עמדי
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אנחנו בקופל גרופ יודעים בדיוק איך למתג אותך 
יש לך את מחלקת ניו מדיה בקופל גרופ במיוחד בשבילך

 שירותי גרפיקה, עיצוב ושיווק ברשתות החברתיות
יצירתיות, זמינות ובעלות אטרקטיבית

מהחודש  החל   UP חבילת  *לרוכשי   | מע"מ  כוללים  המחירים 
כולל  לא   | מע"מ  כולל   ₪  1,263 של  בסך  תשלום  יגבה  השני 
תשלום לרשתות החברתיות | בכפוף לתנאי החברה | קופל גרופ 

(סטארט שירותי רכב בע"מ ח.פ. 514317585) 

 Digital
Basic

 Digital
Plus

 Digital
UP

רק - 3,240 ₪ רק - 1,977 ₪ רק - 1,380 ₪ 

המחיר כולל מע"מ המחיר כולל מע"מ המחיר כולל מע"מ 

חבילת מיתוג הכוללת:
עיצוב לוגו

עיצוב כרטיס ביקור
עיצוב נייר מכתבים 

עיצוב מעטפות   
עיצוב חשבוניות

חבילת מיתוג הכוללת 
Basic את כל חבילת

הקמת דף עסקי הכולל:
עיצוב תמונת פרופיל

עיצוב תמונת קאבר
פוסט

123

++
חבילת מיתוג הכוללת
Plus את כל חבילת 

ניהול דף עסקי הכולל: 
6 פוסטים בחודש

קידום הדף העסקי
ניהול תקציב

לחודש 

הראשון בלבד*

אתה 
פירמה?

נו...
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אתר חדש ומתקדם ללשכת סוכני ביטוח
רונית מורגנשטרן

 

 מגדל – הראשונה שקיבלה אישור לביטוח 
אכ"ע במתכונת החדשה

רונית מורגנשטרן

אינטרנט ל אתר  תשיק  ביטוח  סוכני  שכת 
ב־25  באילת,  אלמנטר  כנס  במהלך  חדש 
באוקטובר. באותו מעמד גם יושק אתר חדש 
למכללה לפיננסים וביטוח. מאחורי החזון הדיגיטלי 
שלצדו  שמחי,  רענן  המנכ"ל  עומד  הלשכה  של 
חולון־ סניף  יו"ר  גואטה,  עמוס  סו"ב  גם  עמלים 
בת־ים, שי בלייך, מנהל מערכות מידע של הלשכה 
ושי שמש, מנהל השיווק של הלשכה. את האתרים 
אתרים  המפתחת   Y&A חברת  בנתה  החדשים 
היקף ההשקעה בשני האתרים  באינטרנט.  ומערכות 

הסתכם ב-150 אלף שקל.
שמחי מספר כי "אחד הדברים שזיהיתי כשנכנסתי 
'הפייסינג'  הוא הצורך לרענן את  לתפקידי בלשכה 
תקצבנו  פניה.  הוא  הלשכה  של  האתר  הלשכה;  של 
את חידוש האתר בתקציב 2017, כשרצינו גם אתר 
יותר מתקדם טכנולוגית, גם יותר ידידותי, גם עיצוב 
והן  הביטוח  לסוכני  הן  שפונה  אתר  וגם  מתקדם 
לציבור הרחב שימצא בו מענה לכל שאלה ביטוחית".

סוכן,  לכל  אישי  אזור  הוא  באתר  החידושים  אחד 
עם  דרכו  לעבוד  יכול  הוא  אליו  נכנס  שכשהוא 
לקוחותיו, לשלוח אליהם עדכונים ופרסומים. "אנחנו 
גם נפרסם לוח חיפוש של סוכני ביטוח חברי הלשכה, 
ושם.  התמחות  נושאי  לפי  הרחב,  הציבור  לטובת 
 CRMה־ למערכת  מחובר  סוכן  כל  של  האישי  הדף 
בדף,  הסוכן  שעושה  שינוי  כל  ולכן  הלשכה,  של 
כמו החלפת מספר טלפון או שינוי כתובת, מתעדכן 
סליקה  מערכת  תהיה  בפורטל  בלשכה.  אוטומטית 
תשלום  או  ללשכה  הצטרפות  שתאפשר  דיגיטלית 
דמי חבר דרך האתר. זה יהיה האתר החדשני ביותר 

בארץ".
כאמור, גם המכללה לפיננסים וביטוח, תשיק אתר 
ללימודים  דרכו  להירשם  יהיה  אפשר  שבו  חדש, 
בתשלום באתר באמצעות מערכת סליקה הקיימת בו; 

יהיה בו מידע מקצועי, סרטוני הדרכה ועוד: "האתר 
מחובר למינהלה של הלשכה, וכול מי שיירשם דרך 
מקום  לו  משוריין  מיד  במכללה,  ללימודים  האתר 
בהקמת  שמחי.  מוסיף  שבחר",  הנושא  לפי  בכיתה 
אתר המכללה סייעו המנהל רונן דניאל וג'ולי בללי, 

רכזת ההדרכה של המכללה.

פרויקט מאתגר
יובל בר אור, מנכ"ל חברת Y&A, שהקימה את 
האתרים, אמר ל"ביטוח ופיננסים": "זה היה פרויקט 
אחד   – קהלים  לשני  פונה  הוא  כי  מאתגר,  מאוד 
בעד  'תמורה  שמבקש  הביטוח,  סוכן  שזה  מקצועי 
האגרה' והאתר ייתן לו את הערך המוסף המקצועי, 
יסייע  החדשני  שהאתר  הרחב,  הציבור   – והשני 
ומיצובם  והלשכה  הביטוח  סוכני  תדמית  לקידום 
כמקור ידע, כשבאתר ניתן יהיה לקבל תשובות על 

שאלות שמעניינות את הציבור בתחום הביטוח".
הכי  הפלטפורמה  הוא  האתר  אור,  בר  לדברי 
חדשנית שיש היום בארץ: "העיצוב מודרני, התנועה 

נגיש  ולכן  למובייל,  במלואו  מותאם  האתר  מהירה, 
בכל רגע נתון, כשיש יכולת ניהול תכנים ועוד. אני 
רוצה לציין לשבח את צוותי העבודה בלשכה ובמיוחד 
את רענן המנכ"ל, שלא ויתר ולא התפשר על החזון 

שלו למרות הקושי התקציבי", הוסיף.
גואטה מוסיף כי "כמי שמחובר לעולם הטכנולוגי 
הטכנולוגיים  שהכלים  מההכרה  וכחלק  והדיגיטלי 
חשובים להצלחתו של סוכן הביטוח בעולם מתקדם 
שמשתנה במהירות, הבנתי שחשוב לשדרג את אתר 
הלשכה הישן למילה האחרונה בקידמה הטכנולוגית. 
אריה אברמוביץ, נשיא  פניתי בבקשה זאת לידידי 
הלשכה, שגילה פתיחות והתלהבות  לקדם את הנושא 

במוסדות הלשכה.
כסוכן ביטוח, אחד הנושאים שהיו חשובים לי ביותר 
חברי  של  הקשר  להידוק  איתן  בסיס  מציאת  היה 
הלשכה לאתר הלשכה, והפתרון נמצא בדף תדמיתי 
שכל סוכן יקבל, שבו ירוכזו כל פרטיו החשובים, דף 
אליו יגיע כל מי שמחפש סוכן ביטוח והלשכה תוכל 

להעביר דרכו מסרים ישירות לסוכן הביטוח".   

ברת מגדל קיבלה אתמול את אישור רשות ח
שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשווק את ביטוח 
במתכונתו  )אכ"ע(  העבודה  כושר  אובדן 
הביטוח  חברת  הינה  מגדל  למעשה,  בכך,  החדשה. 
לשווק  מהרגולציה  היתר  שמקבלת  בענף  הראשונה 
באוגוסט  ה־1  מאז  הופסק  שיווקו  אשר  זה,  מוצר 
התירה  ספטמבר,  חודש  במהלך  בהמשך,   .2017
כושר  אובדן  ביטוח  את  ולהאריך  להמשיך  הרשות 
העבודה הקיים עד ל־1 בנובמבר, במסגרת הביטוחים 

הקבוצתיים בלבד.
על  הממונה  בפועל  עצרה  השנה  אוגוסט  בתחילת 

דורית סלינגר, את שיווק הביטוח על אובדן  הביטוח 
כושר עבודה. זאת בעקבות שינוי הפוליסה עליה הורתה 
הממונה, וזאת לטובת המבוטחים, שגרמה לדרישה של 
פרמיה גבוהה מצד חברות הביטוח. סלינגר לא אישרה 
לחברות לשווק את הפוליסות במחיר שדרשו, ומאז לא 

שווק ביטוח זה, אלא כמרכיב בפנסיה.
בהתאם לאישור הרגולציה נערכת מגדל לשיווקו 
בפועל של המוצר החדש, לרבות הדרכות לסוכנים 
לקליטת  התפעול  מערכות  ועדכון  עקרונותיו  על 

הביטוחים במתכונתם החדשה.
ובריאות  חיים  ביטוח  תחום  ראש  גפנוביץ,  צחי 

ממושכת,  וודאות  אי  תקופת  "לאחר  מסר:  במגדל, 
הראשונה  החברה  היא  שמגדל  כך  על  שמחים  אנו 
בהתאם  חדש,  עבודה  כושר  אובדן  מוצר  שתשיק 

להוראות הרגולציה".
ליאור רביב, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות 
ביכולתנו  גאים  "אנו  ציין:  במגדל,  ההפצה  וערוצי 
לצרכים  ביותר  הטוב  המענה  את  ולתת  להמשיך 
כושר  אובדן  ביטוח  בעזרת  הציבור,  של  הקיימים 
עבודה יחד עם ביטוחי המנהלים. אנו נערכים לתהליך 
למעסיקים,  ונסייע  נמשיך  ובכך  מחדש  השיווק 

לשכירים ולעצמאיים במתן הפתרונות המתאימים".

חדשות  הביטוח

צוות הקמת האתר
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סלינגר מתעקשת: פוליסות הביטוח הקבוצתיות 
יבוטלו אם לא יעברו למודל החדש

מדובר בכ־850 אלף מבוטחים, שאם הארגונים שלהם לא יעברו למתכונת החדשה, הם 
ייוותרו ללא כיסוי ביטוחי  אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק ההון: "המשך שיווקו 

של ביטוח סיעודי במתכונתו הישנה פוגע בזכויותיהם של מרבית המבוטחים"

רונית מורגנשטרן

לחברות מ השבוע  בתחילת  שנשלח  כתב 
הסיעוד  פוליסות  ובעלי  הביטוח 
עובדים,  ועדי  )מעסיקים,  הקבוצתיות 
ארגונים וכו'( בידי אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה 
על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מזכיר לגופים הנ"ל, 
לחברות  הארגונים  בין  הקיימת  שההתקשרות 

תסתיים אם לא יעברו למתכונת החדשה. 
סיעודי  ביטוח  בחוזר  שפורסם  במודל  מדובר 
קבוצתי שפרסמה הממונה דורית סלינגר, ושנכנס 
העיקרי  הדגש   .2017 בספטמבר  ב־1  לתוקף 
שתקפה  קבוצתית  פוליסה  הוא  החדש  במודל 
הביטוח  פוליסות  לעומת  בה,  המבוטח  חיי  לכל 
שנים,  למספר  מוגבל  היה  שתוקפן  הקבוצתי 
כרצונה.  אותן  לחדש  שלא  יכלה  הביטוח  וחברת 
לביטוח  הקבוצתי  בביטוח  הביטוח תתחייב  חברת 
לכל החיים, אם כי תהיה לה אפשרות מדי תקופה 
על  שיפוקחו  בשיעורים  אך  הביטוח,  את  לייקר 
ויהיו מוגבלים. כיום משלמים עובדי  ידי הפיקוח 
הארגונים האלה כ־20 שקלים בממוצע על הביטוח 

הקולקטיבי, והעלות שלו צפויה לזנק ל־250־200 
זולה  בעלות  מקרה  בכל  מדובר  בחודש.  שקלים 

משמעותית מהביטוחים הפרטיים.
תכריז  כי  ההסתדרות  הודיעה  החוזר  בעקבות 
יימצא  לא  ותשבית את המשק אם  סכסוך עבודה 
לחילופין,  או  סלינגר,  של  למודל  אחר  פתרון 
נוספת.  לשנה  הקיימות  התוכניות  תוקף  יוארך 
על  ישירות  לוחצים  הגדולים במשק  הוועדים  גם 
ומול  מולה  פועלים  כנסת  וחברי  בנושא,  סלינגר 
התוכנית.  את  להאריך  כחלון,  משה  האוצר  שר 
הלחצים,  לכל  נכנעת  לא  סלינגר  כאמור, 
שהמליץ  שפירא,  יוסף  המדינה  מבקר  ובתמיכת 
שלא להאריך את הביטוחים הקיימים, היא עומדת 

על שלה בנושא זה.
כותב  ופיננסים"  "ביטוח  לידי  שהגיע  במכתב 
מיכאלי: "במהלך החודשים הקרובים יגיעו לסיומן 
עובדים  של  קבוצתי  סיעודי  ביטוח  תוכניות 
נערכו  אלו  ביטוח  תוכניות  בישראל.  וגמלאים 
הביטוח  לתכלית  שמנוגד  ביטוחי  למודל  בהתאם 
הסיעודי ואינו נותן מענה לכל חיי המבוטח. המשך 

במתכונתו  סיעודי  ביטוח  של  שיווקו 
מרבית  של  בזכויותיהם  פוגע  הישנה 

המבוטחים".

אחריות ציבורית
דין,  פי  "על  מיכאלי:  כותב  עוד 

עבור  )מעסיק  פוליסה  בעל  כל 
מייצג  חבריו(  עבור  ארגון  או  עובדיו 

את המבוטחים בקבוצה ואמון על טובתם. 
במירב  לנקוט  הפוליסה  בעל  נדרש  לפיכך 

האמצעים העומדים לרשותו על מנת לאפשר את 
המשכו של הביטוח הסיעודי במתכונתו החדשה.

בתום  לנהוג  צריכות  הביטוח  חברות  במקביל, 
לב ומתוך אחריות ציבורית לבוא במשא ומתן עם 

בעלי הפוליסות בהתאם למתכונת החדשה.
למתכונת  יעברו  לא  אם  תסתיים  ההתקשרות 
את  לממש  רשאים  עצמם  המבוטחים  החדשה. 
המשך  לפוליסת  ביטוחי  ברצף  לעבור  זכותם 
פרטית. המבוגרים זכאים להצטרף לקופות החולים 

ללא הצהרה רפואית".
בתגובה אמר גבי נקבלי, מנכ"ל אופק זהב ויועץ 
מהרשות  "המכתב  ביטוח:  סוכני  ללשכת  סיעודי 
נועד לחזק את עמדת הממונה מול חברות הביטוח 
הפוליסות  יוארכו  לא  לפיה  הפוליסות,  ובעלי 
הקבוצתיות הקיימות בשנה נוספת. זאת על רקע 
לחצים של ההסתדרות, ועדי עובדים וחברי כנסת 
ושר האוצר, שכן להאריך את המצב  על הממונה 
הקיים. רוב הביטוחים הקבוצתיים מסתיימים בסוף 
מקומות   – הפוליסות  בעלי  גם  ובינתיים  השנה, 
כולם   - הביטוח  חברות  וגם  ארגונים,  העבודה, 
על  יפעלו  הלחצים  אם  לראות  הגדר  על  יושבים 
המתכונת  לפי  חדשות  פוליסות  אין  הממונה. 

החדשה, אולי במקומות בודדים".

850 אלף ללא כיסוי ביטוחי
תוכניות  לבניית  מומחה  דב ברומר,  סו"ב  לדברי 
סיעוד, בתחילת 2018 יהיו כ־850 אלף איש שהיום 
כיסוי  ללא  קבוצתיים,  סיעוד  בביטוחי  מבוטחים 
של  החדש  למודל  בשטח  היענות  "אין  ביטוחי. 

הביטוח  ישים;  לא  הוא  כי  סלינגר 
המבוטח,  חיי  לאורך  אמנם  הוא 
בהתחלה  משלם  אמנם  והמבוטח 
פחות – למשל, 400 שקל לחודש 
למי שגילו 65, במקום 1,000 שקל 
המודל  אבל  כיום,  פרטי  בביטוח 
מאפשר לחברת הביטוח לייקר את 
הפרמיה לאחר חמש שנים פי שלושה 
ל־1,200 שקל לחודש ולאחר עשר שנים 

ל־1,800 שקל".
לדברי סו"ב יואל זיו, יו"ר הוועדה לבריאות וסיעוד 
על  הממונה  עשתה  "טוב  ביטוח:  סוכני  בלשכת 
הביטוח שהחליטה לגמור עם הסאגה המתמשכת של 
החלטה  בקבלה  הקבוצתיים,  הסיעודיים  הביטוחים 
הביטוחים  של  חידושם  את  לאפשר  לא  אמיצה 
הסיעודיים הקבוצתיים במתכונתם הישנה. החלטה זו 
מעבירה למעשה את האחריות על המבוטחים עצמם 
הקבוצתיים  מהביטוחים  המעבר  הביטוח.  וחברות 
בעלייה  כרוך  החדשה  למתכונתם  הקיימים 
משמעותית מאד בפרמיות, לפעמים במאות אחוזים. 
הבעיה הנה חריפה במיוחד בגילאים המבוגרים, בהם 
הפרמיה תתייקר מאד ורבים מהמבוטחים הקיימים 
יאלצו לבטל את הביטוח לאחר תשלום של פרמיות 

לאורך שנים רבות.
הנ"ל  הולמת לבעיה  ניתנה תשובה  לצערי, לא 

ומבוגרים אלו מופקרים לנפשם.
לשכת סוכני ביטוח יזמה מתווה במסגרתו מימנה 
עולמי,  שם  בעל  אקטואר  של  מקצועית  עבודה 
 57 בני  המבוטחים  לאוכלוסיית  מוצע  פתרון  ובו 
מביטול  כתוצאה  אנושות  נפגעה  אשר  ומעלה, 
הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים. מסקנות המחקר 
והמתווה שהתגבש, הנו מימון משותף של המדינה 
וחברות הביטוח, בתרומת סוכני הביטוח, על מנת 
סיעודי  בכיסוי  אלה  מבוטחים  ולהחזיק  להמשיך 

מתאים, עד סוף ימיהם.
ויו"ר  שרים  ח"כ,  של  לעיונם  הוגש  המתווה 

ההסתדרות ואנו תקווה כי הנושא ייבחן מחדש".
שהקימה  הציבורית  הוועדה  גם  כי  לציין,  יש 
באריכות  התייחסה  סער,  גדעון  בראשות  הלשכה 
לנושא הסיעוד, והיא רואה בו בעיה ממלכתית, שיש 
ליצור עבורה תוכנית לאומית. זאת במיוחד על רקע 
מספר  הבריאות,  משרד  תחזית  פי  שעל  העובדה 
החולים הסיעודיים צפוי להכפיל עצמו ב־15 בשנים 
הבאות. בין היתר, הוועדה ממליצה על פיתוח מוצר 
סיעודי חדש ראוי ובר השגה שיעניק למבוטח רובד 

שני מעבר לביטוח הממלכתי ובמחיר סביר.

חדשות  הביטוח

"רוב הביטוחים הקבוצתיים מסתיימים בסוף השנה, ובינתיים גם 
בעלי הפוליסות – מקומות העבודה, ארגונים, וגם חברות הביטוח - 

כולם יושבים על הגדר לראות אם הלחצים יפעלו על הממונה"

מיכאלי



7 | 19 אוקטובר 2017 

 על הסוכנים להיערך לעליית משך החיים 
הממוצע של מבוטחיהם

העלייה במשך החיים הממוצע של המבוטחים תשפיע על עבודת הסוכן 
 כיצד השירות אותו נותנים הסוכנים עשוי להשתנות?

 
סו"ב יובל ארנון

ה־2000 מתאפיינות ש נות 
שאחת  נקודות,  במספר 
הבולטות בהן היא המשך 
מדענים  החיים.  בתוחלת  העלייה 
החיים  תוחלת  יום  שבכל  טוענים 
שסביר  כך  שעות,  ב־5  גדלה  שלנו 
רף  את  בקלות  יחצו  שנכדינו  מאוד 
ה־90 ויותר. אך מעבר לגיל ובצמוד 
גם  יש  הימים,  באריכות  לעלייה 
אנשים  כיום  החיים.  באיכות  עלייה 
פורשים לגמלאות יותר בריאים ועם 
כשבודקים  ורצונות.  צרכים  יותר 
לדוגמא את שיעור גילאי 65 ומעלה 
עלייה  רואים  לחו"ל,  בנסיעות 
אשר  פקטורים  בעוד  וכך  מתמדת, 
חיים  תוחלת  ביטוי  לידי  מביאים 
לחיים  רצון  עם  המשולבת  ארוכה 
חיים,  רמת  על  ויתור  אי  נוחים, 
מימוש רצונות, תמיכה בילדים ועוד.

)משך  המח"מ   - התחתונה  בשורה 
חיים ממוצע( של המבוטחים רק הולך 
משמעויות  מספר  לכך  ויש  ועולה, 

חשובות על עבודת הסוכן ופרנסתו.
ביטוח  לצרוך  ממשיכים  הלקוחות 
הם  קדימה;  שנים  הרבה  ולעוד 
 ,70 גיל  אחרי  גם  לנהוג  ממשיכים 
שלהם,  בדירות  לגור  ממשיכים 
מחזיק  וחלקם  לחו"ל,  הרבה  נוסעים 
וצריך  בפרישה  שקיבלו  כסף  סכומי 
טיפול בהם - כל זה מצריך ביטוחים 
לקוחות  בעבר,  שונים.  מסוגים 
וההחלטה  הפרישה  לגיל  שהגיעו 

הייתה "להיפרד" מרובם לאור מצב בריאותם, היו 
זמן  לעוד  שלנו  לקוחות  להיות  להמשיך  יכולים 
שנכנס  לקוח  ופרקטית,  תיאורטית  מבחינה  רב. 
למשרדנו בגיל צעיר, 35 לדוגמא, יכול להמשיך 
אומר  זה  קדימה.  שנה  50־40  לעוד  לקוח  להיות 
ששם המשחק שלנו כסוכנים לאורך השנים צריך 
שירות   – חשובים  מוטיבים  שני  על  להתבסס 

ושימור.

להתאים את המשרד
שיודע  אדם  כוח  הכנסת  לשקול  כדאי  שירות: 
יכול  זה  המבוגרים.  הלקוחות  ב"שפה" של  לדבר 
בגילאים  פקידות  בהעסקת  ביטוי  לידי  לבוא 
שרוצים  פנסיונרים  אפילו  יותר,  מבוגרים 

להיות  יכול  זה  במותנם.  וכוחם  לעבוד  להמשיך 
)במידה  במשרד  פורשים  מחלקת  הקמת  ידי  על 
אשר  זה(,  בגיל  לקוחות   100 מעל  במשרד  ויש 
המתאימים  במוצרים  טיפול  תוך  בנפרד  תנוהל 
לאוכלוסיות אלו בניגוד לשאר לקוחות המשרד. 
דפוסי  לאמץ  צריך  הביטוח  שסוכן  להיות  יכול 

לקוחות,  אותם  מול  שונים  עבודה 
כמו מפגשים קבוצתיים עם הרצאות 
לשבת  מומלץ  זה.  לגיל  ייחודיות 
ולחשוב איך המשרד ועובדיו נערכים 
 - לקוחות  אותם  עם  הקשר  להמשך 
רבות  שנים  להמשיך  שאמור  קשר 

קדימה.
שימור: כיוון שאנו מדברים ב"רומן" 
על  להתפרס  יכול  אשר  טווח  ארוך 
"רומן",  בכל  כמו  הרי  שנים,  עשרות 
לתחזוק  וקבוע  שיטתי  חיזור  נדרש 
זה  לצדדים.  פזילה  ומניעת  הקשר 
אומר שסוכן צריך ראשית להקפיד על 
פגישות שירות קבועות עם לקוחותיו 
וגיל  הזמן,  בציר  מתקדם  שהוא  ככל 
לצקת  יש  בהתאם.  עולה  הלקוחות 
תוכן שונה בפגישות השירות - בגיל 
צעיר למשל, יעסקו הפגישות בעיקר 
משתנים  למצבים  ההגנות  בהתאמת 
תכנון  כולל  ומשפחתו  הלקוח  בחיי 
קרנות  הקמת  כמו  רצונות  להגשמת 
מתבגר,  שהלקוח  ככל  ועוד.  כספיות 
חייב  השירות  פגישות  ותוכן  אופי 
התאמתו  תוך  בהתאם  להשתנות 
כמו  הלקוח,  שעובר  לתהליכים 
הכספיות,  הקרנות  מימוש  פרישה, 
שנכנסו  נזילים  לכספים  פתרונות 
לאור פרישה ועוד. עצם הקשר השוטף 
המפתח  למעשה  הוא  השנים  לאורך 
הטוב ביותר לשימור הלקוחות על ציר 

הזמן עד לפרישתם ומעבר לזה.

להיערך כבר עכשיו
תיק  שווי  על  השפעות  גם  לנושא  שיש  כמובן 
במאמר  אליהם  אכנס  שלא  נקודות  ועוד,  הסוכן 
זה. ואולם, אין ספק כי התארכות מח"מ הלקוחות 
אשר כבר מתרחשת ותגביר את עצמה יותר ויותר 
בעתיד, מחייבת כבר היום את הסוכנים בהיערכות 
והרצונות  הצרכים  החיים,  דפוסי  בהכרת  נכונה, 
מוצרים  בהתאמת  מתבגרות,  אוכלוסיות  של 
מוכוון  שירות  על  שמירה  תוך  להם  המתאימים 
בחרו  אשר  נאמנים,  ללקוחות  ייחודי  וטיפול 
להמשיך את הקשר עם סוכנם גם לאחר יציאתם 

לגמלאות.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה

חדשות  הביטוח

כיוון שאנו מדברים ב"רומן" ארוך 
טווח אשר יכול להתפרס על 

עשרות שנים, הרי כמו בכל "רומן", 
נדרש חיזור שיטתי וקבוע לתחזוק 

הקשר ומניעת פזילה לצדדים

מומלץ לשבת ולחשוב איך המשרד יערך להמשך הקשר עם הלקוחות
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הרשמת חברי הלשכה למערכת המרקטפרו 
תחל בשבוע הבא בכנס אלמנטר באילת

רונית מורגנשטרן

מעבר מסוכן ביטוח למנהל סיכונים משפחתי ה
שהנהגת  המשמעותיות  הירושות  אחת  הוא 
משאירה  הנוכחית  ביטוח  סוכני  לשכת 
מעולם  זה,  שינוי  הבאים.  הסוכנים  לדורות  אחריה 
של פיצוי לאחר קרות מקרה ביטוח, לעולם המניעה, 
ההרשמה  למציאות.  מחזון  הבא  משבוע  החל  יהפוך 
לפלטפורמה הדיגיטלית – המרקטפרו - תחל בכנס 
להציע  לסוכנים  תאפשר  ובכך   ,2017 אלמנטר 

עשרות מוצרים ושירותים חדשים ללקוחותיהם.
להצטרף  יוכלו  הלשכה,  חברי  ביטוח,  סוכני 
והשירותים  המוצרים  כמפיצי  המרקטפרו  למערכת 
מתשלום  פטורים  ויהיו  הפלטפורמה,  מציעה  אשר 
למערכת  ההרשמה  כאמור,  השנתיים.  החבר  דמי 
תלווה  והיא  באילת  בכנס  רשמי  באופן  תיפתח 
ובהרצאה  הכנס  ימי  לאורך  מקצועיות  בהדרכות 
נוריאל,  עופר  המרקטפרו,  מנכ"ל  של  ייעודית 

שתערך ביום רביעי.

חיזוק מעמד הסוכן
לא אחת, סוכני ביטוח מלינים על עומס העבודה 
מערכת  פגישות.  לקיום  בזמן  מחסור  ועל  שלהם 

את  להגדיל  יוכל  שהסוכן  כך  תוכננה  המרקטפרו 
הערך שהוא מעניק ללקוח, ותחזק את תדמיתו כאיש 
בזמן, המערכת תאפשר  בו  ויועצו המקצועי.  אמונו 
את  תצמצם  ואף  יותר  רבה  בקלות  מוצרים  להציע 

הצורך להקדיש זמן לפעילות החשבונאית.
סוכנים אשר יצטרפו למערכת יוכלו לדוור את סל 
ללקוחותיהם,  הישר  שלהם  והרחב  החדש  המוצרים 
וכך לחשוף בפניהם עולם חדש של אמצעים למניעת 
נזקים. באופן זה, הסוכנים יוצרים מפגש יזום ושוטף 
עם לקוחותיהם ולא פוגשים אותם רק במועד חידוש 

פוליסה או בעת תביעה.
למרות שהסוכנים צפויים לשווק מוצרים מעשרות 
ספקים  אותם  כל  מול  ההתחשבנות  שונים,  ספקים 
אחד  גורם  מול  כלומר  המערכת,  באמצעות  תעשה 
באופן  הסוכן  לזכות  תיזקף  המכירה  עמלת  בלבד, 
אוטומטי והתשלום יועבר מדי חודש ישירות לחשבונו.

הסוכנים ישווקו
הסוכנים:  בידי  שיישווקו  החדשים  המוצרים  בין 
ללקוחות  שתעניק  בריקסטון,  חברת  של  כספות 
חודש  וכן  הנחה  הפלטפורמה  עם  הפועלים  סוכנים 

נוסף במתנה. עו"ד דביר אינדיג, מנכ"ל בריקסטון: 
"באמצעות מרקטפרו, לראשונה סוכני הביטוח יוכלו 
להיות מתוגמלים על מכירת מנויים לכספות, תחום 
אשר בעבר לסוכן הביטוח לא היה בו כל רווח, ובעצם 

לסוכן לא הייתה כל נגיעה לעניין".
מוצר חדש נוסף על הפלטפורמה - מערכת התרעה 
מתקדמת מבוססת רדאר של אייוואקס. אורלי יוסף, 
מנכ"לית AWACS משווקת מערכות התרעה מבית 
לקוח  לכל  להגיע  לסוכנים  לסייע  "נוכל   :SDS

ולקוחה, ולהציע להם מעטפת הגנה מצוינת".
חברת AWACS מזהה את הפוטנציאל הגדול של 
סוכני הביטוח כערוץ הפצה מרכזי, ותתחיל לשווק 
דרכים  תאונות  למניעת  שלה  הרדאר  מערכת  את 
באמצעותם. יוסף מוסיפה כי "סוכני ביטוח שיצטרפו 
לפלטפורמת המרקטפרו, יוכלו להציע את המערכת 
ללקוחותיהם במחיר ייחודי הכולל 5% הנחה. בנוסף, 
הלקוחות הראשונים שירכשו את המערכת באמצעות 
סוכן הביטוח שלהם, יקבל מצלמת דרך במתנה. הסוכן 
יקבל עמלה עבור כל מכירה של מערכת ההתראה. 
בכדי להקל על הליך המכירה, יוצעו לסוכנים ערכה 
לשיווק דיגיטלי וכן ליווי והדרכה לכל אורך הדרך".

חדשות  הביטוח
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חדשות  הביטוח

 :WOBIטלטלה ב־
המנכ"ל שרון גילר 

הודח מתפקידו
 רונית מורגנשטרן

חנה הולנדר מונתה למנכ"לית 
אקסלנס מקבוצת הפניקס

 הולנדר פיתחה מערך אשראי והובילה מתן אשראי בהיקף של 
כ־3 מיליארד שקל בשנה  אייל לפידות, מנכ"ל קבוצת הפניקס: 

"אני גאה למנות מנהלת מצטיינת להוביל את בית ההשקעות"

רונית מורגנשטרן

ובעלת ח רו"ח  הולנדר,  נה 
תואר שני במנהל עסקים 
העברית  מהאוניברסיטה 
לתפקיד  מונתה  בירושלים, 

אקסלנס  ההשקעות  בית  מנכ"לית 
שמקבוצת הפניקס. 

דרכה  את  התחילה   )45( הולנדר 
המשיכה  ערך,  לניירות  ברשות  המקצועית 
ובנק  משכן  בנק  יהב,  בבנק  ניהול  בתפקידי 
להשקעות  בבנקאות  כשותפה  וכן  הפועלים, 

.IBI בבית השקעות
הולנדר נשואה + 4, ובשש השנים האחרונות 
וניהלה  השקעות  בהפניקס  כסמנכ"ל  שימשה 

את חטיבת האשראי של הקבוצה. 
פיתחה  השנים  במהלך  כי  נמסר,  מהפניקס 

הולנדר בקבוצה מערך אשראי מיומן 
של  בהיקף  אשראי  מתן  והובילה 
בשנה  בשנה.  שקל  מיליארד  כ־3 
של  האשראי  תיק  הגיע  החולפת 

הקבוצה לכ־13 מיליארד שקל. 
הולנדר  הקימה  וחצי,  כשנה  לפני 
במערך האשראי מחלקה לליווי פרויקטים 
בנדל"ן וערבויות חוק מכר, ועד כה לוו בחברה 
אלפי יחידות דיור. היקף הערבויות מהעסקאות 

שנחתמו הינו מעל 3 מיליארד שקל.
מסר:  הפניקס  קבוצת  מנכ"ל  לפידות,  אייל 
"אני גאה למנות מנהלת מצטיינת להוביל את 
בית ההשקעות אקסלנס, ובטוח שחנה והנהלת 
לשיאים  ההשקעות  בית  את  יובילו  אקסלנס 

חדשים ולפסגת ענף ההשקעות בישראל".

הולנדר

בעלת  מאונטיין,  ווייט  האמריקנית  הביטוח  חברת 
השליטה בחברת IBOW, הדיחה את שרון גילר, מייסד 
בישראל  המוביל  האתר  שבבעלותה  החברה  ומנכ"ל 
להשוואת מחירי ביטוחים. הרקע להדחה הוא כנראה 
לבעלת  מנופחים  הכנסות  נתוני  והעברת  סדרים  אי 
השליטה. ווייט מאונטיין מחזיקה בכ־59% מאתר וובי 

ובשאר מחזיק גילר, מייסד החברה כאמור.
2016 פרסמה  הדוחות השנתיים שלה לשנת  בשנת 

החברה שווי של כ־50 מיליון דולר.
במקומו של גילר מונה לתפקיד המנכ"ל ערן אורן, 
לשעבר בכיר באקסלנס. אורן עבר לוובי לפני מספר 

חודשים ושימש כמשנה למנכ"ל בחברה.  
אורן )64( עבר חפיפה מסודרת ובסוף השבוע האחרון 

אישר דירקטוריון החברה את מינויו למנכ״ל.
לא ברור מה יעשה גילר עם האחזקות שעוד יש לו 
בוובי, אך ההערכה היא שווייט מאונטיין תקבל אותם 

ממנו במחיר נמוך יחסית.

אפשר להיות 
רגועים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות ״פנסים ומראות צד ״
 החלפה של פנס קדמי/אחורי. מראת צד חיצונית בחדש במקרה שבר    כל הפנסים  ומראות  הצד שיוחלפו הם בעלי תו תקן   השירות 
ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי   את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות:  איילון, כלל, מגדל ושומרה

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצד
לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב
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הסיע ונפגע: האם הסעה על ידי חבר לעבודה מהווה 
"הסעה בשכר" שמפרה את תנאי הפוליסה?

"הסעה בשכר" מהווה הפרה של הוראות פוליסת הביטוח, ולכן מוחרגת מהכיסוי 
הביטוחי  בית המשפט קבע: הדבר תלוי בשאלה האם לנסיעה אופי עסקי

 
עו"ד ג'ון גבע

נדונה ב באשדוד  השלום  משפט  בית 
)נפטר  הרשגורין  ולדימיר  של  תביעתם 
והתביעה  הדרכים  מתאונת  כתוצאה 
אגבורג,  וגנאדי  גוזמן  בוריס  הופסקה(,  כנגדו 
קרן   – וקרנית  בע"מ  לביטוח  חברה  הראל  כנגד 
ניתן  הדין  פסק  דרכים.  תאונת  נפגעי  לפיצוי 

באוגוסט 2017.
שנסעו  בעת  דרכים  בתאונת  נפגעו  התובעים 
למקום העבודה ברכב שבו נהג הרשגורין. לאחר 
שהנהג נפטר, הופסקה התובענה לגביו. התביעה 
מתייחסת לתביעת שני התובעים הנוספים בלבד. 
הצדדים הגיעו להסכמה לעניין גובה הנזק שנגרם 

לתובעים, ולגבי שיעור הפיצוי.
נדרשה הכרעה בנוגע לקיומו של כיסוי ביטוחי 
על ידי הראל )מבטחת הרכב(, באשר לפגיעתם של 
התובעים בתאונה. זאת, נוכח השאלה האם הסעת 
בשכר",  "הסעה  במסגרת  הייתה  ברכב  התובעים 
המהווה הפרה של הוראות פוליסת הביטוח, ולכן 
מוחרגת מהכיסוי הביטוחי. אם אין מדובר בהסעה 
הראל.  על  חלה  התובעים  בפיצוי  החבות  בשכר, 
שבהיעדר  אזי  בשכר,  בהסעה  מדובר  אם  אולם, 
כיסוי ביטוחי, החבות בפיצוי התובעים תחול על 

קרנית.
המשפט  בית  פסיקת  את  סקר  המשפט  בית 
ההגבלה  כי  הדין  בפסק  שקבע  בנושא,  העליון 
הרכב  שבהן  בנסיבות  תחול  בפוליסה  המופיעה 
הכוונה  מסחרית-עסקית.  למטרה  להסעה  משמש 
הייתה להוציא מכלל תחולה שימוש עסקי ברכב, 
ולא שימוש ברכב על ידי אנשים המקבלים שכר 
על פועלם. בהלכה לגבי סוגיית הסעה בשכר קבע 
לתנאי  תוקף  לתת  יש  כי  העליון,  המשפט  בית 
השולל את הכיסוי הביטוחי, במקום שבו נעשתה 

הסעה בשכר בניגוד לתנאי הפוליסה.
בפסק דין זה של העליון נקבע המבחן, לפיו יש 
בשכר,  בהסעה  מדובר  האם  השאלה  את  לבדוק 
וממנו עלה, כי המושג "הסעה בשכר", משמעותו, 
לפיכך, הסעה בעלת אופי עסקי, שמטרתה הפקת 
של  עסק  במסגרת  הנאה  טובות  קבלת  או  רווח 
הסעות. הפסיקה קבעה, כי תשלום תמורת הסעת 
נוסעים בעת התאונה, אינו תנאי לקביעה שמדובר 
הביטוחי.  הכיסוי  את  המחריגה  בשכר  בהסעה 
הינו  אופי התשלומים שקיבל הנהג ברכב  כאשר 
ואין  בנסיעותיו,  הכרוכות  ההוצאות  החזר  של 
המדובר ברווחים, אזי ההסעה לא תיחשב להסעה 

בשכר. 

מבחן עזר
מחלוקת,  אין  זה  במקרה  כי  קבע,  המשפט  בית 
מאחר שהנוסעים ברכבו של הנהג לא שילמו לו 
זו בפני  זאת, עובדה  תשלום עבור הנסיעות. עם 
יש  שכן  הנדונה,  בשאלה  מכריעה  אינה  עצמה 
וכן  התובעים,  את  לאסוף  נהג  הנהג  האם  לבחון 
באופן  כמעט  בצוות,  עמו  שהיו  נוספים  עובדים 
קבוע בדרכם לעבודה. גם אם הדבר עשוי ללמד 
על שימוש מוגבר ברכבו של הנהג, ולפיכך גם על 
אין  עדיין  ברכב,  הכרוך בשימוש  הסיכון  הגדלת 
מדובר בנסיבות אשר יש בהן ללמד, בפני עצמן, 

כי מדובר בהסעה בשכר. 
הגדרת  לעניין  המבחן  כי  הדגיש,  המשפט  בית 
המבחנים  שני  לבדיקת  עזר  מבחן  מהווה  הסיכון 
המצטברים, שפורטו לעיל )עשיית רווח בעסק של 
במקום  אלו,  מבחנים  מחליף  אינו  והוא  הסעות(, 
ולא  בתמורה,  בהסעה  מדובר  כי  נמצא  לא  שבו 

נמצאו הוכחות לכך שמדובר בעסק. 
יש  כי  המשפט,  בית  הדגיש  שלפנינו,  במקרה 
הוא  גם  עבד  הרכב  שנהג  לכך  מכרעת  חשיבות 
אצל אותו מעסיק. תפקידו של הנהג היה של ראש 
צוות. הוא היה מגיע למקום העבודה ברכבו, בראש 
ובראשונה על מנת להגיע בעצמו, כעובד שכיר, 
למקום עבודתו. בדרכו לעבודה, הוא הסיע באופן 

אותו  אצל  שהועסקו  אחרים  עובדים  גם  תדיר 
לקבוע  קושי  יש  כי  ציין,  המשפט  בית  מעסיק. 
ממצאים ברורים ביחס לעדות המעסיק, שטען, כי 
הסעות  ביצוע  עבור  תמורה  כל  לנהג  שילם  לא 
מהדברים  עלה  לא  העבודה.  למקום  עובדים  של 
שתועדו בתמלול השיחה עמו, כי המעסיק שילם 
עבור הסעות או כי מדובר היה בעסק של הסעות. 
הוצאות  החזר  במתן  המעסיק,  הודה  היותר,  לכל 
שעשה  הטובה  בגין  לנהג,  קטנים  בסכומים  דלק 
המעסיק  אצל  לעבודתו  בדרכו  אוסף  שהיה  בעת 

עובדים נוספים.
בית המשפט קבע שמראיות לא עלה כי במקרה 
זה הסעתם של הנוסעים נעשתה למטרות רווח או 
כי מדובר היה בעסק של הסעות, ובכל מקרה לא 

הוכח שילובם של שני תנאים אלו.
דחה  התביעה,  את  קיבל  המשפט  בית  לסיכום, 
וקבע,  ביטוחי  כיסוי  להיעדר  הראל  טענת  את 
וכן  לתובעים,  הפיצוי  בתשלום  עלייה לשאת  כי 

בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד של קרנית.
אם  ידוע  לא  אלו  שורות  כתיבת  למועד  עד   **

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי מחוז תל אביב 
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

רגע  משפטי  

משתתפי הכנס בשיקגו
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כל האמור בפרסום זה לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי ולתנאי 
הבנק ולאישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצל"פ. הבנק רשאי לשנות את התנאים 
בכל עת. עמלות עו"ש נפוצות.*לסוכן עצמאי המעביר פעילות עסקית חודשית לבנק יהב בהיקף של 12,000 ₪ ומעלה.

ק  10.17 
שיוו

   

בנק יהב -זה הבנק שלך!
אנו לשרותכם ב-   46 סניפים ברחבי הארץ

בריבית מצוינתהלוואה עד ₪200,000*

בעמלות עו״ש בשנה הראשונה50% הנחה

כנגד שיעבוד הנכסהלוואה לרכישת משרד
הטבות בפעילות בני״ע

1.8% +
2.8% +
3.8% +

עד 120 חודש ב"פריים"עד 96 חודש ב"פריים"  עד 48 חודש ב"פריים"

מעריך אתכםבנק יהב

סוכני ביטוח עצמאיים, עובדים קשה?

אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בחצי שנה

לפרטים
והצטרפות
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 הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של הלשכה ‰ 
והשבוע: דיאנה קסוס, ע. מנהלת חשבונות ואחראית על ניהול החשבונות של המכללה לפיננסים וביטוח

ותק בלשכה: שנתיים
ותק במקצוע: שנתיים

השכלה: תיכונית + סוג 1 בהנהלת חשבונות 
מצב משפחתי: רווקה

תארי את תפקידך בלשכה. כיצד נראה יום 
עבודתך?

"כחלק מצוות מחלקת הנהלת חשבונות 
בלשכה ובחברת ליסוב בע"מ, תפקידי כולל 
טיפול בהפקת חשבוניות ללקוחות וחברות 

ביטוח, ומעקב ועדכון דוחות חייבים מול מנכ"ל 
הלשכה רענן שמחי. במסגרת תפקידי אני 

נמצאת בהתנהלות שוטפת מול חברות האשראי 
והבנקים, אשר מצריכה התאמות בנק בספרי 

הנהלת חשבונות בסוף יום.
בנוסף, אני מרכזת את כל נושא התקבולים של 
המכללה לפיננסים וביטוח, תוך שיתוף פעולה 

מול צוות המכללה בכל הנוגע לתשלומים, 
התחייבויות ומלגות".

מה את אוהבת בעבודה שלך?
“אני אוהבת את הגיוון והאתגר בעבודתי, שבה 

אני מרכזת פעילות שוטפת במערך הנהלת 
החשבונות, תוך עבודה צמודה למנהלת 

החשבונות הראשית רחל שרעבי. התפקיד שלי 
דורש המון אחריות, ריכוז ולמידה.

במהלך יומי בעבודה אני נותנת שירות 
ומשתדלת תמיד לעשות הכי טוב שאני יכולה, 
ואין כמו תחושת הסיפוק שמקבלים כי עשית 

משהו בשביל הצד השני.
התפקיד מצריך המון חשיבה יצירתית. יש בי 

רצון ושאיפה לחשוב תמיד בצורה כזו כדי 
להגיע למטרה הנמצאת מול עיניי.

התברכתי גם בצוות מחלקה מדהים, ממנו אני 
לומדת המון הן בפן האישי והן המקצועי".

האם העבודה בלשכה שינתה או תרמה לדעה 
שלך על סוכני הביטוח? מה את חושבת עלייהם?

"כמי שהגיעה בעבר מתחום הביטוח, נוכחתי 
לראות בלשכה כי סוכן הביטוח ממציא עצמו 
כל פעם מחדש ויחד עם זאת דואג למבוטחיו 
ונלחם למענם. נוכחתי לראות כי סוכן הביטוח 

פועל לעשייה מבורכת. עבודתי בלשכה אכן 
חיזקה את דעתי החיובית על סוכני הביטוח - 

טוב שיש סוכן ביטוח".
מה הבילוי האהוב עלייך? 

"כבחורה סקרנית, אני מאוד אוהבת לטייל 
ולראות מקומות ונופים יפים, חובבת שופינג, 

חו"ל וסרטים טובים".
מה את עושה בסופי שבוע?

"סוף שבוע הוא משהו שכל הזמן נמצא בציפייה 
מבורכת. את סופי השבוע אני אוהבת לחלוק עם 

חברים קרובים, ובערב שישי נמצאת בארוחה 
משפחתית".

"העבודה בלשכה חיזקה את דעתי החיובית על סוכן הביטוח"

הכר את עובד הלשכה    

קסוס. "טוב שיש סוכן ביטוח"

הצטרפו גם אתם למהפיכת הגיל השלישי:
ü מערך מומחי פרישה העומדים לרשותך לצורך פגישות עם לקוחותייך

ü שירות אישי וליווי מקצועי לרבות טיפול בהיבטי מס
ü פריסה ארצית של מרכזי תכנון פרישה )ת"א, חיפה וירושלים(

www.menoramivt.co.il   gil3@menora.co.il   072-3838188   6100802 ,מנורה מבטחים ביטוח בע״מ  אלנבי 115, תל-אביב

לתיאום פגישה ניתן לפנות למחלקת גיל שלישי ותכנון פרישה: כתובת דוא"ל: gil3@menora.co.il | טלפון: 072-3838188 )א-ה 8:00-16:00(

 הגיל השלישי ותכנון פרישה
במנורה מבטחים

עולם חדש של 
הזדמנויות לסוכנים

*השירות מיועד לכלל האוכלוסייה מגיל 50 ומעלה וניתן ללא עלות
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  בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
והשבוע: ליבת קמפלר, סוכנת עצמאית, בעלת סוכנות קמפלר מערכי ביטוח בכפר סבא

גיל: 37   
מצב משפחתי: גרושה + 2

השכלה: תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה 
בפסיכולוגיה וסוציולוגיה, יועצת מס מוסמכת

ותק: כ־17 שנה
רשיון:  פנסיוני

מה עשית לפני שפנית לתחום הביטוח? למה בחרת 
בביטוח?

"לפני כן הייתי טכנאית PC ורשתות. האמת שלא 
כל כך בחרתי לעבוד בתחום; בהתחלה הצטרפתי 

לעזרתה של אמא שלי אורנה קמפלר, בעסק שלה 
אך מהר מאוד התאהבתי במקצוע.

אני רואה במקצוע סוג של שליחות, עזרה נכונה 
ויד מכוונת ללקוח במערבולת של מידע מכל כיוון 

שהוא. חשוב לי לשנות את השם שיצא למקצוע הזה 
כמקצוע 'שרלטן', שרק רוצה להוציא מאנשים כסף, 

ולהנחיל את מטרתו האמיתית שהיא באמת לדאוג 
לאנשים, למשפחתם ולעתידם".

במה את מתמחה?
"המומחיות שלי היא שאני משלבת את תחום 

ייעוץ המס והביטוח; אני נותנת מידע לא רק בנוגע 
לדרך בה יש לתת רשת ביטחון מבחינת הכיסויים 

הביטוחיים למשפחה, אלא גם אילו הטבות מס 
מגיעות לאדם עצמאי, שכיר או בעל שליטה, ואיך 
הוא יכול למצות את הטבות המס מול מס הכנסה 

וביטוח לאומי ולהרוויח פעמיים.
אני גם גרונטולוגית פיננסית־מומחית לגיל פרישה 

ועוזרת לפורשים שעוזבים עבודה או מתחילים 
לקבל פנסיה או קצבה למצות את מקסימום 

הקצבה החודשית מבחינת הפטור במינימום מס. 
לא פעם גם לוקחת חלק בשיתופי פעולה עם סוכני 

ביטוח אחרים.
אני עושה הרצאות לפורשים וחברות וקבוצות 

מאורגנות לגבי הזכויות שמגיעות להם בפרישה, 
ואיך להמשיך בכיסוי ביטוחי נכון לאחר מכן".

איפה את רואה את עצמך בעוד עוד עשר שנים?

"אני רואה עצמי עושה שיתופי פעולה גדולים 
ועוזרת לקבוצות גדולות יותר באוכלוסייה לקבל 

את מה שמגיע להן . מקווה להביא אלי עוד 
סוכנים צעירים, וללמד איך למכור ביטוח בצורה 

נכונה ואיך להתאים את ה'חליפה הביטוחית' לכל 
אדם ומשפחה בכל שלב משתנה בחייו. מקווה 

להביא לשינוי תפיסה שסוכן הביטוח באמת דואג 
למבוטחים ושומר עלייהם ועל משפחתם".

איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"אני חושבת שעולם הסוכן יהפוך ממוכר ליועץ, 

שהייעוץ יהפוך להיות הוליסטי יותר ועם ליווי צמוד 
יותר".

איזה טיפים את יכולה לתת לסוכנים צעירים?
“דבר ראשון לראות בסוכן לידכם קולגה, לשתף 

פעולה ולסייע אחד לשני. ברגע שסוכנים יהיו 
מאוחדים ולא אחד נגד השני במרוץ למשוך 

לקוחות, הדרך להצלחה קלה יותר.
ללמוד ולהתעדכן - אני עדיין לומדת כל יום דברים 
חדשים. צריך להפנים שאנחנו לא יודעים הכל ואז 

נוכל ללמוד, להתפתח ולהפרות אחד את השני 
במידע. תהיו יצירתיים וממוקדים בתחום מיוחד - 

משם תוכלו רק לפרוח.
ואחרון חביב - צרו קבוצת סוכנים שתהיו אתה 

בקשר תדיר לשיתוף ותמיכה, כי אין מי שיבין אתכם 
יותר מהסוכן לידכם".

 "צריך לראות בסוכן האחר קולגה 
ולא מתחרה" סוכן צעיר

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

קמפלר. "המטרה האמיתית של הסוכן היא לדאוג לאנשים"
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סוכנות וסוכנים יקרים,

לשכת סוכני הביטוח בישראל ואיילון חברה לביטוח
שמחים להזמינכם לערב בילוי משותף ב״שאטו אירועים״

בכנס "אלמנטר 2017" המתקיים באילת.

מועד: יום שני 23.10.2017, החל משעה 22:45

פרטים נוספים יופצו בכנס,
נשמח לראותכם

כנס אלמנטר 2017:
מסיבת ערב פתיחה

בס"ד, תשרי תשע״ח, אוקטובר 2017
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חדשות  הביטוח

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

 שכירות משנה

להשכרה משרד כולל ריהוט בתוך משרד ביטוח 
פעיל וותיק מאד בבנין יוניטרייד באשדוד- ניתן 
לשלב עם שרותי משרד ושת”פ . 050-8366429 

 rinat.maroml@gmail.com /רינת
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
"מרכז המומחים לביטוח ופיננסים – מעוניינים 

לרכוש תיקי ביטוח איכותיים מכל הארץ - 
 במחירים אטרקטיביים אריה אופיר – 

050-5212457 אדיר דיין – 054-2024440" 
מעוניין לרכוש תיק ביטוח באזור המרכז, השפלה 

או השרון.להתקשר אל חיים: 09-7920138 
052-8711273

סוכן ביטוח בפתח תקווה בעל רישיון בביטוח 
כללי מעוניין לרכוש תיק ביטוח קטן/בינוני 

 איתמר רומנו 050-7332287 
itamar.bituach@gmail.com

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

בעקבות תיקון חוזר השרברבים: מגדל נותנת 
עדיפות לשרברבים פרטיים בנזקי מים בדירה

 רונית מורגנשטרן

הרחבה מ תוכנית  אלה  בימים  השיקה  גדל 
חדשה לנזקי מים במסגרת פוליסת הדירה. 
בתחילת  לתוקף  כניסתו  בעקבות  זאת 
את  המסדיר  השרברבים,  חוזר  תיקון  של  ספטמבר 
תחום ההרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים, שאותה 

רשאי המבוטח לרכוש בביטוח דירה. 
עדיפות  מגדל  נותנת  זו,  תוכנית  במסגרת 
פרטי,  בשרברב  הלקוחות  של  הבחירה  ליכולת 
בשרברב  לבחור  הלקוח  לאפשרות  במקביל 
גורמים  לדברי  הביטוח(.  חברת  )מטעם  שבהסדר 
ההרחבה  רכישת  עבור  במגדל  התעריף  בחברה, 
באמצעות שרברב פרטי הינו נמוך יותר בהשוואה 
לתעריפי  ביחס  אטרקטיבי  ואף  השוק,  לתעריפי 

ההסדר הקיימים.
שוק  מחקר  בעקבות  גובשה  ההרחבה  תוכנית 
מעמיק שערכה מגדל, בהשתתפות מאות מבוטחים, 
פוליסת  במסגרת  מים  לנזקי  בהרחבה  המחזיקים 

הדירה של החברה. 
את  לבדוק  החברה  ביקשה  במחקר 
לאיכות  ביחס  המבוטחים  עמדות 
ידי שרברב פרטי  הניתן על  השירות 

או שרברב שבהסדר. 
מהממצאים נמצא בצורה מובהקת כי 
שרברב  להזמין  מעדיפים  המבוטחים 
בנוסף,  בדירה.  מים  נזקי  בעת  פרטי 
הטיפול  שלדעתם  אף  על  כי  נמצא 

הם  יותר,  יקר  הפרטי  השרברב  ידי  על  הניתן 
מוכנים לשלם על איכות השירות והעבודה.

הקשר האישי חשוב
כללי  ביטוח  תחום  מנהלת  איכר,  נטע  לדברי 
כי  מסתבר  שירותים  מתן  של  זה  "בסוג  במגדל: 
הספק  בין  האישי  לקשר  רבה  חשיבות  קיימת 
טענות,  תלונות,  שמצמצם  באופן  הלקוח,  לבין 

ליקויים חוזרים וככלל חוויית שירות 
שלילית".

איכר הוסיפה ואמרה כי "תוכנית 
לנזקי  שלנו  הייחודית  ההרחבה 
במינוף  לסוכנים  תסייע  המים, 
ובהרחבת  שלהם  המכירה  יכולות 
בתחום  מגדל  עם  הפעולה  שיתוף 
הביטוח  מוצרי  במגוון  כמו  הדירות, 

הכללי האחרים".
וערוצי  הלקוחות  חטיבת  מנהל  רביב,  ליאור 
ההפצה, מסר: "מגדל חותרת להבטיח כי מבוטחיה 
תוך  מים,  בנזקי  חיובית  שירות  מחוויית  ייהנו 
החברה  ושל  הביטוח  סוכן  של  ערכו  הגדלת 
אנו  זו.  ביטוחית  לסוגיה  גם  מיטבי  פתרון  במתן 
אטרקטיבי  תעריף  של  השילוב  כי  משוכנעים 
ושירות איכותי הוא השילוב הצרכני הטוב ביותר 

עבור הלקוחות". 

איכר. "התוכנית תסייע לסוכנים 
במינוף יכולות המכירה"

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה

  איתן שיפמן על פטירתה של אמו
 שושנה שיפמן ז"ל 

יהי זכרה ברוך

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה

  אודי בן ש"ך על פטירתה של אמו
 יהודית בן ש״ך ז"ל 

יהי זכרה ברוך
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