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כלל ביטוח תשיק בקרוב כרטיס אשראי:
חתמה הסכם תפעול עם לאומי קארד
הכרטיס החדש נועד לציבור הרחב ולא רק ללקוחות הקבוצה
כלל מימון ,זרוע האשראי של קבוצת כלל
ביטוח ,קרובה להשקת פעילות האשראי
הצרכני שלה באמצעות השקת כרטיסי
אשראי ,תחת המיתוג "כלל-קארד".
ל"גלובס" נורע כי כלל מימון ,בניהול אסתי
פרידמן ,חתמה לאחרונה על הסכם
תפעול עם חברת כרטיסי האשראי לאומי
קארד .המימון ,קביעת הריבית שתיגבה
מהלקוחות ,השיווק והקרדיט סקורינג (דירוג
האשראי) יהיו של כלל מימון.
כלל-קארד יהיה כרטיס אשראי מתגלגל
(רבולבינג) מסוג  MULTIוהוא יונפק תחת
מותג ויזה .כרטיסי כלל-קארד יהיו לשימוש
בינלאומי ויכללו כרטיס זהב וכרטיס פלטינום.
הכרטיס יקנה ללקוח מסגרת אשראי חוץ
בנקאית מעבר למסגרת האשראי שבחשבון
הבנק של הלקוח ,כשבמסגרת תקופת
ההשקה לקוחות כלל-קארד יקבלו כפי

הנראה מפטור מתשלום עמלה חודשית.
הכרטיס מיועד לכלל הציבור ולא רק
ללקוחות כלל.
אסתי פרידמן אישרה את הדברים ואמרה
כי "זהו צעד אסטרטגי .ההתמחות שלנו היא
במימון והעמדת ההלוואות לטווח הבינוני
והארוך למגוון קהלי יעד .כרטיס כלל-קארד
ישמש פלטפורמה נוחה להעמדת אשראי
גם לטווח הקצר וכך ישלים ויחזק את סל
המוצרים המוצע ללקוחותינו".
חברות הביטוח פועלות כיום להיכנס לשוק
האשראי החוץ בנקאי גם ללקוחות צרכניים,
כחלופה לבנקים .במסגרת זו פועלות
קבוצות הביטוח הגדולות בדרכים שונות.
בעוד שהראל והפניקס מאמינות בחבירה
לחברת כרטיסי אשראי הרי שכלל ביטוח
הלכה מהתחלה בדרך שונה.
כלל ביטוח בניהול אביגדור קפלן ,הקימה

מערך הפועל על פי סטנדרטים סמי-
בנקאיים ,שראשיה הם יוצאי הבנקים .מערך
זה נחשב כיום למתקדם ביותר מבין אלו של
חברות הביטוח .כך ,בניגוד למתחרותיה,
כלל ביטוח תעמיד מערך אשראי צרכני
עצמאי שיספק את הקרדיט סקודינג
לפעילות האשראי הצרכני של הקבוצה.
התשתית לשירותי האשראי הצרכני של
כלל מימון מתבססת על פלטפורמה אותה
רכשה בקניית חברת  ,ISLשעסקה כמתן
הלוואות לסטודנטים למימון השכלה גבוהה.
ללאומי קארד כמה שיתופי פעולה עם גופי
אשראי חוץ בנקאיים .לאחרונה השיקה
שיתוף פעולה עם חברת אמפא קפיטל למתן
אשראי לעסקים קטנים -בינוניים ,באמצעות
כרטיס אשראי מתגלגל .שיתוף הפעולה
עם אמפא נוגע רק לשירותי תפעול ,בדומה
להסכם שנחתם עם כלל מימון.
"גלובס" 31.01.08

פשרה בין הראל ביטוח לנס טכנולוגיות
הסכסוך המתוקשר בין נס טכנולוגיות לבין
חברת הביטוח הראל ,שנדון במשך תקופה
ארוכה בבוררות אצל השופט בדימוס שלום
הררי ,הגיע אתמול (ג’) לסיומו .בהודעות
לבורסה שפרסמו שתי החברות ,עולה כי
נס תשלם להראל  34מיליון שקלים ובכך
תסתיים המחלוקת ביניהן .בהודעה של
הראל הודגש ,כי אין בהחלטה זו שום
קביעה לגבי השאלה מי צודק בסכסוך.
עיתון המחשבים דיילי מיילי מדווח כי נס
והראל התקשרו בחוזה לפיתוח תוכנות
ליבה בשנת  .2002ארבע שנים אחר כך,
הודיעה הראל לנס כי היא מחליטה להפסיק
את הפרויקט בשל חריגה מתקציבים ואי
עמידה בלוח הזמנים .נס דחתה על הסף
את ההחלטה וטענה שהראל הרחיבה

בצורה משמעותית את היקף הפרויקט מאז
תחילתו .המחלוקת עוררה סערה רבה
בשוק ה IT-ובקרב חברות התוכנה בפרט.
בהסכמת שני הצדדים ,הועבר הסכסוך
לבוררות אצל השופט בדימוס הררי.
בתום מו”מ ארוך ,מתוח ורצוף הדלפות
מגמתיות לכלי התקשורת ,הגיעו שני
הצדדים כאמור להסכם פשרה ,במסגרתו
תשלם נס  34מיליון שקלים במקום 100
מיליון שתבעה הראל במקור .כתוצאה
מההסכם ,הודיעה נס כי תמחוק מתוצאות
הרבעון האחרון של  2007סך של  21מיליון
דולרים .חברת הביטוח מחקה מדוחותיה
הכספיים בסוף ספטמבר  2006כ25.7-
מיליון שקלים כתוצאה מהפסקת הפרויקט.
בנוסף לפיצוי שתשתלם נס להראל ,קיבלה

חברת הביטוח סכום נוסף בגובה  8.7מיליון
שקלים ,שחולט על ידה בנובמבר 2006
מתוך ערבויות בנקאיות שהועמדו על ידי
נס.
“הסדר הפשרה והמחיקה הנלווית אליו
מסיימים את תהליך שידוד המערכות
שבו התחלנו לפני כעשרה חודשים” ,אמר
סמנכ”ל הכספים של נס ,עופר שגב.
“הסרת הסיכונים וביצוע כמה הפרשות
נוספות ,שאינן קשורות לבוררות ,יוצרים
עבורנו דף חלק לקראת הבאות”.
שחר אפעל ,נשיא נס ישראל ,התייחס
אף הוא לפרשה ואמר“ :תוצאות 2007
מציגות את הביצועים הטובים ביותר של נס
בישראל מאז הקמתה  -הן בהיקף הפעילות
והן ברווחיות”.

ההרשמה
החלה
לכינוס ביטוח ופיננסים 2008

 24-27במרץ  ,2008יז'-כ' אדר ב' תשס"ח ,אילת
(תכנית מיוחדת לחברי  MDRTתתקיים ביום א'  23במרץ )2008
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חבר נכבד דע! פנסיית חובה לעובדים היא חובה!
החל מיום  1בינואר  2008חובה על מעסיק לבטח את עובדיו בפנסיית חובה.
את מי חייב המעסיק לבטח?

על עובד שאין לו "הסדר פנסיוני" ,המועסק בכל מקום עבודה.

זכות העובד

לבחור את המוצר ,קרן פנסיה מקיפה ,קופת גמל לקצבה ובלבד שתכלול כיסוי למקרה מוות ונכות
באותה קופה או קופה אחרת.

ואם עובד לא בחר?

יבטחו המעסיק בכל קרן פנסיה מקיפה חדשה שבחר.

חובת ההפרשה

החל מ 1 -בינואר  2.5% ,2008מהשכר עד לגובה השכר הממוצע במשק (הנמוך במין השניים)
המחולק ל 0.833% :ע"י המעביד 0.834% ,ע"י מעביד לפיצויים 0.833% ,ע"י העובד .שיעורים אלה
ישתנו מדי שנה ב  2.5% -ועד שנת  2013ההפרשה הכוללת תהא  15%מהשכר הנ"ל.

עובד זכאי הוא

עובד המועסק ע"י מעסיקו  9חודשים (בשנת  2009מתום  6חודשי העסקה)

האם זה כל המידע שעל המעסיק לדעת?

לא ,זה מידע בסיסי וחלקי.

אתה ,סוכן ביטוח חבר הלשכה

בידך כל המידע הנדרש והנגישות לכל קרנות הפנסיה וקופות הגמל לקצבה.
אתה תשלים את הידע למעסיק ולעובד.

פנה עוד היום לכל לקוחותיך ודאג לבטח את עובדיהם

זכור! הלקוח מאמין בסיסמא
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מדנס והראל יבטחו את רופאי מכבי שירותי בריאות
נגד רשלנות רפואית
סוכנות הביטוח מדנס וחברת
הביטוח הראל זכו במכרז הגדול של
מכבי שירותי בריאות ,ויבטחו את
 3000רופאי מכבי מפני רשלנות
רפואית בחמש השנים הקרובות.
מדנס והראל גברו על חברת כלל

שהתחרתה גם היא במכרז .ממכבי
נמסר לדה מרקר כי היקף העסקה
הוא  40מיליון שקל ,כלומר כ8-
מיליון שקל לשנה.
בדה מרקר דווח עוד כי מדנס היא
הסוכנות המבטחת הגדולה במדינה

בתחום הרשלנות הרפואית בישראל.
מלבד מכבי מבטחת הסוכנות גם
את רופאי שירותי בריאות כללית.
רופאי המדינה העובדים בבתי
החולים הממשלתיים מבוטחים על
ידי חברת ענבל.

ראובן קפלן מונה למנכ"ל כלל בריאות
ועדת הביקורת ודירקטוריון "כלל בריאות"
אישרו היום פה אחד את בחירתו של ראובן
קפלן כמנכ"ל החברה.
יו"ר כלל בריאות ,אלי כהן ציין כי עלה
בידי החברה לגייס לשורותיה מנהל בכיר
בשוק הבריאות בעל ניסיון בשווק ,נהול,
פיתוח והובלה של מערכות בתחום.
והביע סיפוק לנוכח העובדה שראובן
קפלן ,בנו של אביגדור קפלן ,הוא דור
המשך בחברה" .לפיד המנהיגות עובר
מאביגדור ,לראובן ,שיופקד מעתה על

הובלת כלל בריאות" ,אמר כהן.
תפקידו החדש של קפלן הינו הרביעי
במסגרת ניהול והובלת חברות בתחום
שירותי הבריאות .קפלן ,בן  41מכהן בשנים
האחרונות כמנכ"ל שח"ל ישראל .במסגרת
זו הוביל את פיתוח החברה בישראל ,כולל
שינויים בתפיסת השיווק ,שירות הלקוחות
והשימור בחברה .שחל ישראל הגדילה
בשנים אלו את היקף לקוחותיה והינה
החברה הגדולה בישראל בתחומה.
עד למינויו כמנכ"ל שח"ל ישראל כיהן קפלן

כמנכ"ל השמירה מדיקל (חטיבת הבריאות
של קבוצת השמירה ,כולל  4חברות בנות
בתחום שרותי הבריאות) ולפני כן היה ראש
אגף השיווק של אסותא מרכזים רפואיים.
ראובן קפלן הינו בוגר מינהל עסקים ובעל
תואר שני ( )MBAבאוניברסיטה העברית
בירושלים עם התמחות בניהול אסטרטגי.
מינויו של קפלן כפוף לאישור המפקח על
הביטוח והוא יכנס לתפקידו החדש לאחר
אישור הדוחו"ת הכספיים של החברה
לשנת .2007

מבצע מיוחד לחברי לשכה
הננו שמחים להודיעכם
שהגדלנו את ההנחה ברכישת הסולר לחברי הלשכה
הנחה של  ₪ 2.10ממחיר מחירון הסולר לתנאי אשראי ש2+
הבנזין עומדת על  0.35אג'.
גבייה חודשית של  ₪ 5עבור דמי אחריות ,אחזקה וביטוח לכל אמצעי תדלוק.
תנאי האשראי שנקבעו הם שוטף  10לבנזין ,ושוטף  2לסולר.
ההסדר ,כאמור ,הוא לחברים חדשים שמצטרפים להסדר.
לכל החברים הותיקים המעוניינים לעדכן את ההנחה בסולר יתבקשו ,לפי הנחיית סונול ,לחתום על שינוי תנאי האשראי,
במידה וקיימים אחרים ,ואישור לגביה החודשית ,במידה ושט"ח אינו נחתם בחוזה המקורי יהיה על החבר להשלים
גם טופס זה.
להזכירך ,ההצטרפות מותנית בהצגת תעודת עוסק מורשה ,ואישור חברות בלשכת סוכני ביטוח.
התשלום נעשה באמצעות הוראת קבע ל"סונול ישראל".

להצטרפות ניתן לפנות לקרן.04-6221455 ,
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בעין משפטית
מאת :עו"ד ג'ון גבע  -היועץ המשפטי ללשכה

היקף הכיסוי הביטוחי בפוליסות "סחר רכב"
בבית משפט השלום בחיפה ,ניתנה,
בסוף חודש דצמבר  ,2007על ידי כבוד
השופטת עדי חן-ברק ,החלטה בשאלת
החבות ,בתביעתם של עדי מזרחי
(להלן" :עדי") ורון יצחקי (להלן יחד:
"התובעים") ,שיוצגו על ידי עו"ד יניב
למבז ,כנגד הפניקס הישראלי חברה
לביטוח בע"מ (להלן" :הפניקס"),
שיוצגה על ידי עו"ד אבנר קלוזנר.

רקע

התביעה הוגשה בגין תאונת דרכים,
במהלכה נפגעו התובעים ,בעת שרכבו
על קטנוע שהיה מבוטח בפוליסת חובה
מסוג "סחר רכב" (להלן" :הרכב"),
על ידי הפניקס (להלן" :הפוליסה"),
והנהגת הייתה עדי.
תנאי בלעדי לשימוש ברכב ,אשר בית
המשפט פירש אותו כתנאי מהותי,
לתחולת הכיסוי הביטוחי בפוליסה ,הינו
כי השימוש יהיה למטרות סחר ,בדיקה,
או מבחן ,כאשר הנהג איננו בעל
הפוליסה או הנהג הנקוב בפוליסה.
בית המשפט נדרש לשתי שאלות.
האחת ,אם הנסיעה שהובילה לתאונה,
הייתה בגדר שימוש ברכב למטרות
סחר ,והשנייה ,בדבר קיומו ומשמעותו
של התנאי ל"רכבים שאינם בבעלות
בעל הפוליסה  /הנהג הרשום".
הואיל והוחלט על פיצול הדיון ,ההחלטה
הנ"ל התייחסה אך ורק לשאלת הכיסוי
הביטוחי ,ולראיות הקשורות בחבותה
של הפניקס לגבי האירוע ,מכוח
הפוליסה.
במועדים הרלוונטיים ,הייתה עדי
עובדת מוסך תיקון אופנועים (להלן:
"המוסך") ,בו שימשה בתפקיד שכלל
שיווק ומכירות.

טענות הצדדים

במסגרת תפקידה ,הייתה עדי מציגה
כלי רכב ללקוחות פוטנציאליים ,כפי
שעשתה ,לטענתה ,במועד התאונה,
אז נסעה עם הרכב מהמוסך לביתו של
לקוח פוטנציאלי (להלן" :הלקוח") ,אך
בדרכה ארעה התאונה.

הואיל ולטענתה של עדי ,הנסיעה
שהובילה לתאונה הייתה לצורך הצגת
הרכב לשם מכירתו ,במסגרת עבודתה
במוסך ,נטען כי התאונה נופלת לגדרי
הכיסוי הביטוחי של הפוליסה ,שהרי
הנסיעה הייתה למטרות מסחר.
בית המשפט ציין בפתח דברו ,כי
העובדה שהנסיעה ארעה בשבת,
מחוץ למהלך העסקים הרגיל במוסך,
וכן העובדה ,כי לא הגישה עדי תביעה
למוסד לביטוח לאומי ,לקבלת תגמולי
ביטוח תאונת עבודה ,העלו תמיהה.
עדי גם הביאה לעדות מטעמה את
הלקוח ,שנטען כי הנסיעה הייתה מכוונת
אליו ,להצגת הרכב בפניו ,אשר אישש
את גרסת התביעה ,כי ביום התאונה,
המתין לה בביתו ,לראות את הרכב.
הפניקס ,מצידה ,שלחה חוקר לבחון את
אופן התנהלותה של עדי ,ובקשה להוכיח
שהטענה ,כי עדי בצעה את הנסיעה
ללקוח במסגרת עבודתה ,להציג את
הרכב למכירה ,תלושה מהמציאות.
יצוין ,כי בית המשפט לא התרשם מכך
שעדי סרבה לצאת לבית "אשתו של
החוקר" כדי להראות לה אופנוע למכירה,
וקיבל את ההסבר שנתנה בעדותה ,כי
היא עושה כן ,רק כאשר היא נוכחת
לדעת שמדובר בלקוח רציני ,ולא כפי
שהיה במקרה זה ,עם החוקר.
בנוסף ,טענה הפניקס ,לגבי תנאי
הבעלות ברכב ,כי לא הוכח שהאופנוע
לא היה בבעלות המוסך ,ועל כן אין
תחולה לפוליסה.

תוצאת ההחלטה

לעניין השאלה הראשונה ,בדבר השימוש
המותר ברכב על פי הפוליסה ,קבע
בית המשפט ,לאחר ששמע את עדויות
התובעים ,ובעיקר לאור עדותו הלקוח,
כי עמדו התובעים בנטל ההוכחה המוטל
עליהם ,להראות שהתאונה הייתה
במסגרת שימוש מסחרי ברכב.
לגבי התמיהה ,בדבר הנסיעה בשבת,
קיבל בית המשפט את גרסתה של עדי,
אשר נתמכה בעדותו של הלקוח ,כי
היות ועדי לא הכירה את העיר הרצלייה,

בה התגורר הלקוח ,ואילו ידידה-התובע
הציע להתלוות אליה ולהכווין אותה,
דווקא באותו יום שבת.
כמו כן ,שוכנע בית המשפט ,לאור עדותו
של הלקוח ,כי היה ממש בבדיקת הרכב
על ידיו ,בשבת ,כאשר מכוני הבדיקה
סגורים ,שכן חשובה הייתה לו בדיקת
הרכב באופן וויזואלי ,טרם הוא משלם
על בדיקת הרכב.
לעניין השאלה השנייה ,בדבר התנאי,
כי "הרכב אינו בבעלות בעל הפוליסה או
הנהג הנקוב בשם" ,נפסק כי הפרשנות
שיש ליתן לפוליסה מסוג זה – "פוליסה
צמודת נהג" ,בהתאם לאמור בערעור
אזרחי  4688/02חזי כהן נ' מגדל,
הינה למתן כיסוי ביטוחי ככל שמדובר
בצרכים עסקיים.
בית המשפט מצא ,כי עדי הבינה
שהשימוש שעשתה ברכב ,כפי שעשתה
באופנועים נוספים במוסך ,היה מכוסה
במסגרת הפוליסה ,כשימוש מסחרי,
ללא תלות בשאלה אם הרכב נקנה על
ידי המוסך ,או אם הושאר במוסך על ידי
בעליו המקוריים לצורך מכירתו.
בהתאם ,ועל פי כללי הפרשנות הרגילים
בדיני החוזים ,בהם נקט בית המשפט,
נקבע כי הפוליסה כן חלה לגבי שימושים
מסחריים הנעשים ברכבים אשר
נמצאים ברשות המוסך ,ללא קשר אם
הרכב הושאר במוסך ,או אם התקבלה
תמורה בעדו.
אשר על כן ,הוחלט כי בנסיבות המקרה,
הוכחה חבותה של הפניקס ,בכל הנוגע
לשימוש שנעשה ברכב ,ואשר הוביל
לתאונה.

מה ניתן ללמוד מההחלטה

פוליסות "צמודות נהג" ,כגון פוליסת
"סחר רכב" ,אשר מטרתן להעניק
כיסוי ביטוחי לצורך שימושים מסחריים
ברכבים ,לא יכסו רכבים הנמצאים
בשימוש פרטי של בעל הפוליסה
ובבעלותם ,אך כן יכסו רכבים השייכים
למאגר העסקי של העסק והנמצאים בו
לצורך הגשמת המטרה העסקית ,כגון
הימצאות רכב במוסך לצורך תיקונו.

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ
בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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לפי ההנחיות האחרונות שהוצאו על ידי המפקח על הביטוח ,לפיהן מחויבות חברות הביטוח לערוך
שינויים מהותיים בפרק התרופות שאינן בסל הבריאות .שינויים אלה יכנסו לתוקף בחודש יוני .2008
כמו כן חברות הביטוח מחויבות לעדכן בשינויים את כל ציבור המבוטחים שרכשו בעבר ביטוח תרופות
בין כפוליסה עצמאית ובין כנספח לפוליסת בריאות .שני המהלכים שהזכרנו מחייבים נקיטת עמדה
שיווקית יעילה מצד סוכני הביטוח ולצורך זה גובשה השתלמות מיוחדת בת יום לימודים אחד.

השתלמות מיוחדת

ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות
ההשתלמות מיועדת לציבור רחב של סוכני הביטוח ומטרתה לתת ידע וכלים מעשיים להערכות
משרד הסוכן לשיווק ומכירה של ביטוחים אלה.
ההשתלמות תתקיים:
ביום חמישי  14.02.2008בין השעות  09:30-14:15במכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח בישראל,
בתל-אביב:
רח' המסגר  ,18תל-אביב.
		
ביום חמישי  28.02.2008בין השעות  09:30-14:15בסניף לשכת סוכני ביטוח בחיפה ,שד' ההסתדרות ,25/27
		
בחיפה:
בנין "הסיטי מול" ,צ'ק פוסט ,חיפה.
		
09:30 - 10:30 
			
10:45 - 11:45 
			
			
12:00 - 13:00 
			
13:15 - 14:15 
			
			

חוק בריאות הממלכתי ,התייחסות לפרק התרופות
המרצה :גב' שולי ברמלי ,חוקרת בכירה ,ג'וינט  -מכון ברוקדייל.
השב"ן ,שירותי הביטוח הנוספים של קופות החולים .עמדת משרד הבריאות והמפקח על
		
הביטוח בנושא תרופות ,ביטול כיסוי תרופות בשב"ן ,חוזר המפקח על הביטוח.
המרצה :ד"ר אודי פרישמן ,היועץ הרפואי של הלשכה.
ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות וביטוח השתלות.
המרצה :מר אלי שמש ,ראש חטיבת הבריאות ,הראל  -חב' לביטוח בע"מ.
"מסתערים על היעד"  -הערכות משרד הסוכן לשיווק ממוקד (ניתוח תיק לקוחות קיים ,שיטות
פניה ללקוח ,הכנת טופס גילוי נאות ,שיווק ומכירות.
המרצה :מר רם אמית ,יו"ר ועדת בריאות והסיעוד.

עלות ההשתלמות + ₪ 100 :מע"מ.

ספח הרשמה

לכבוד
המכללה לפיננסים וביטוח
					
המסגר  ,18ת.ד ,57696 .תל-אביב 61574

באמצעות פקס03-6395811 :

הריני מבקש/ת לרשום אותי להשתלמות "ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות" (ת"א  /חיפה)
שם משפחה ופרטי של הסוכן
רצ"ב שיק ע"ס של  115 -ש"ח (מחיר לחבר לשכה) לפקודת ליסוב בע"מ.
פתיחת ההשתלמות מותנית במספר מינימלי של נרשמים

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות ישירות אל המכללה לפיננסים וביטוח
טל ,03-6395820 .פקס03-6395811 :
machon@insurance.org.il
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לוח דרושים
לסוכנות ביטוח בפ"ת

דרושה פקידת תביעות
אלנמנטרי
רצוי עם נסיון

נא לפנות לרפי 050-5201637

חברה מבוססת בתחום שיווק מוצרים פיננסים
מחפשת

משווק פיננסים /יועץ השקעות/
סוכני ביטוח

המעוניינים לשכור חדר במשרד
במתחם הבורסה ברמת-גן .אפשרות
לשירותי מזכירות .אפשרות להפניות
בתחום הפיננסי .אפשרות להשתלב
בפרויקטים של החברה.

לסוכנות ביטוח

דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח חיים  -אלמנטר
עם נסיון בתוכנת צל.

לפרטים:
poza1@bezeqint.net 03-5716600

נא לפנות במייל לmati@mapl-mdp.co.il -

דרוש/ה משווק/ת פנסיונית

לסוכנות ביטוח גדולה בר"ג

בעל/ת נסיון ורשיון

סוכנות ותיקה ומבוססת

בוחנת השקעות
בסוכנים וסוכנויות ביטוח

דרוש/ה פקיד/ה לביטוח
חיים ומנהלים

דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח חיים

(ניתן גם בתיקים קטנים).

תנאים טובים למתאימים
קו"ח לפקס 03 - 9211495 :
office@misgav.co.il

קו"ח למיילyafith@oren-ins.co.il :

לפרטים ,אייל054-4755655 :
או למייל eyal_w@naim.co.il

משווק/ת פנסיוני שכיר ומצליח?
רוצה ליהנות מהעמלות שלך
לכל החיים?

סוכנות המייצגת את מרבית חברות
הביטוח הישראליות,

לסוכן ביטוח בהוד השרון

בעל/ת נסיון

חברת השקעות מובילה מציעה לך
להצטרף אליה!
החברה תספק לך את כל תשתיות
העבודה ,ותתגמל אותך כסוכן עצמאי
לתיאום פגישה :רועי054-7707737 -
-דיסקרטיות מובטחת-

עם נסיון

מציעה לך -סוכן הביטוח,
מגוון פתרונות

דרוש/ה פקיד/ת
תביעות אלמנטרי

לפרטים נוספים
אנא פנה לאייל,054-4755655 :
במייל eyal_w@naim.co.il

פקס09-7408937 :
או במיילkeren@manor.co.il :

לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה
בפריסה ארצית
דרוש/ה

סוכן/ת ביטוח
מפקחים/ות
תנאים מעולים

קו"ח לפקס03-7510845 :
arie.proba@gmail.com

דרוש/ה פקיד/ה

למשרדנו בבנימינה

דרוש/ה פקיד/ה

בעל/ת נסיון בביטוח אלמנטרי.

בעל/ת נסיון בביטוח אלמנטרי.
עם מוטיבציה ורצון ללמוד.

נייד054-4579169 :
elyovz@zahav.net.il

נא לפנות במייל rap_insr@012.net.il

בעל/ת מוטיבציה ורצון ללמוד

לשכת סוכני ביטוח בישראל

בפקס 04 - 6288798
נייד050-5296280 :

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לבני משפחת מלול
משתתפים בצערכם במותם הטראגי של

יצחק (חבר לשכה) ומרים מלול

ז"ל

שלא תדעו עוד צער

בעל/ת נסיון

לשרית קציר חברת לשכה
ובני משפחתה
משתתפים בצערכם במותו הטראגי של

ארנון סייג

ז"ל

שלא תדעו עוד צער

