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הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון פרסם את הטיוטה
השנייה של התקנות בעניין דמי עמילות סוכני הביטוח
הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
פרופ' עודד שריג ,פרסם השבוע טיוטה
שנייה של תקנות בעניין דמי עמילות סוכני
הביטוח .פרסומה הגיע לאחר דיונים רבים
שקיימה הלשכה בראשות הנשיא אודי כץ
 CLUעם בכירי האגף בראשות פרופ' שריג.
במהלכם של הדיונים ,ובצלם של צעדים
נוספים במסגרת תוכנית פעולה כוללת ,הציגה
הלשכה את עמדתה הברורה והחד שמעית,
לפיה משמעותה של טיוטת התקנות הראשונה
 שיצאה בחודש יוני  - 2011היא פגיעה אנושהבהכנסות הסוכנים וביכולתם להמשיך ולתת
שירות מיטבי לציבור המבוטחים .בתוך כך
טענה הלשכה לשורה של השגות ,אשר קיבלו
סימוכין במודלים עסקיים ובניתוח תרחישים
שונים .כזכור ,כבר בכנס האלמנטאר ה,25-
שנערך בתחילת ספטמבר ,הודיעו משרד
האוצר והלשכה כי הגיעו להבנות בנוגע
להרכב דמי עמילות הסוכנים במסגרת
התוכנית להגברת התחרות בשוק הפנסיוני
ארוך הטווח ,כאשר הממונה חזר והדגיש,
כפי שעשה לאורך כל הדרך ,כי אין בכוונת
אותן תקנות לפגוע בהכנסות הסוכנים כי
אם לתת את הדגש על מימד השירות .עם
פרסומן של התקנות השבוע נמצא כי רובן
הגדול עונות על ההבנות שהושגו וכי יש
בהן כדי להבטיח כי הכנסות הסוכנים לא
ייפגעו .במקביל ,הלשכה שוקדת בימים
אלה על הכנת תגובתה לטיוטה ,לרבות
הבהרות נדרשות בנוגע למספר סוגיות,

ותמשיך ותישא בעניינן עם אגף הפיקוח.
להלן עיקרן של התקנות החדשות ,שהחלתן
נקבעה לינואר :2013
 .1עמלת הסוכן  -העמלה שתשולם לסוכן
במהלך  5השנים הראשונות לצירופו של
הלקוח ,תהיה בשיעור של לפחות 40%
מהעמלה הכוללת ששולמה לסוכן בשנה
הראשונה להצטרפותו .בתוך כך ,ניתן
יהיה להקדים ולשלם לסוכן חלק מעמלות
השנים המאוחרות לשנת ההצטרפות
הראשונה של הלקוח ,על מנת לסייע
לו במימון ההוצאות .בה בעת ,במידה
והלקוח החליט לעבור לסוכן אחר או לבטל
את הסכם הביטוח ,יידרש הסוכן להחזיר
חלק מהעמלה שקיבל כמקדמה מחברת
הביטוח  -באופן יחסי לתקופה שנותרה
עד תום  5השנים.
 .2מעבר לקוח לסוכן ביטוח אחר או מפיץ
אחר  -במידה ומדובר בטיפול משותף,
נקבע כי תשולם עמלה בשל מוצר ביטוחי
מסוים ליותר מסוכן אחד באותה עת ,לפי
הסכם חלוקת דמי עמילות בין שני הסוכנים.
מכיוון שעצם צירופו של לקוח למוצר
ביטוח כרוך בהוצאות כספיות ,יתאפשר
תשלום גם לסוכן שצירף לראשונה את
הלקוח למוצר הביטוח ,למשך תקופה של
עד שלוש שנים מיום צירוף הלקוח למוצר,
ובלבד שתשלום העמלות לשני הסוכנים
ביחד לא ייקר את סך העמלות שקיבל
הסוכן הראשון ,שצירף את הלקוח.

 .3תגמול סוכנים ביעדי מכירות  -יעד
מכירות ייקבע בהתאם לתקנות החדשות
לתקופה בת שנה לפחות ולא יהיה בעבור
שיווק של מוצר ביטוחי מסוים ,אולם יכול
להיות בעבור קבוצה של מוצרי ביטוח.
בעניין יעדי מכירות לגבי מוצר פנסיוני,
תגמול הסוכן ישולם באמצעות תשלום
כספי המשולם לסוכן באופן ישיר ,ולא יכלול
הטבות שאינן הטבות כספיות ישירות.
בעניין מוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני,
יוכל הסוכן לקבל תגמול באמצעות שכר,
עמלה ,השתתפות בהוצאות משרד או
בכל דרך אחרת ,בכפוף לגילוי נאות מצדו
של הסוכן .יצוין כי לא תחול כל הגבלה על
גובה התגמול במוצר שאינו פנסיוני ,בכל
אחד ממרכיביו  -לרבות הוצאות משרד.
כאמור ,הלשכה תציג בקרוב בפני אגף שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון את בקשתה להבהרות
במספר סוגיות כפי שמוצאות את ביטויין
בטיוטת התקנות שפורסמו .בתוך כך מסר
משרד האוצר בהודעה רשמית כי "טיוטת
התקנות גובשה לאחר דיונים עם הגופים
השונים בשוק והצגת הערותיהם על הטיוטה
הראשונה ,ובפרט ההשגות שהוצגו על ידי
לשכת סוכני הביטוח" .סגן השר האוצר ,הרב
יצחק כהן ,ציין ואמר כי "טיוטת התקנות
גובשה לאחר תהליך של שמיעת הגורמים
השונים בענף ומבטאת הסכמה כי על שוק
הביטוח להיות תחרותי והוגן כלפי הלקוח".

משרד המשפטים מקדם הצעת חוק לקביעת "מחירון פיצויים"
לנכויות קלות מתאונות דרכים
משרד המשפטים מקדם בימים אלה הצעת
חוק המבקשת לשנות את ההסדר לקביעת
נכות מתאונות דרכים .לפי ההסדר המוצע,
בשיעור נכות קל ,עד  ,10%ייקבע גובה
הפיצוי לנפגע לפי מחירון קבוע ,מבלי
שאותם נפגעים יצטרכו או יוכלו לפנות לבית
משפט כדי שזה יקבע את גובה הפיצוי
המגיע להם .המשרד ממליץ כי נשיאי בתי
המפשט יוסמכו להורות על העברת תביעה

שיש בה בקשה לקביעת נכות לדיון בפני
רשם .האחרון יעביר את הבקשה לוועדת
מומחים לקביעת שיעור הנכות ,ובמידה וזו
לא תעלה על  ,10%הוא יקבע את הפיצוי
לפי הרשום בתקנות .התזכיר שהוציא
המשרד מסדיר גם את קביעת המומחים
שיקבעו את שיעור הנכות ,וזאת לפי המלצת
ועדה ציבורית מייעצת ,שמתוכה תוקם גם
ועדת אתיקה .מהנימוקים להצעת החוק

עולה כי ההסדר החדש ימנע את ההתדיינות
המרובה סביב קביעת שיעורי הנכות בתיקים
פשוטים יחסית ,המכבידה רבות על מערכת
המשפט .במשרד מאמינים שהשינוי יאפשר
טיפול מהיר במקרים הפשוטים ויפנה יותר
זמן למקרים הקשים והמסובכים .בתוך כך
מודעים במשרד המשפטים כי יידרשו למנות
רשמים נוספים בחלק מבתי המשפט ,אך
העלות תקוזז עם החיסכון בזמן השיפוטי.
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כלל בריאות יצאה בקמפיין להעלאת המודעות לסכנת ההשמנה
במסגרת הקמפיין מציגה החברה ,בשיתוף הפורום הלאומי לאורח חיים בריא ,מדד חדש לבדיקת השמנת יתר  -היקף
המותניים והבטן  במקביל השיקה החברה אפליקציה מתקדמת לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות הסלולר
"כלל בריאות" ,בשיתוף הפורום הלאומי
לאורח חיים בריא ,יצאו בקמפיין רדיו
שמטרתו להגביר את המודעות לסכנות
ההשמנה ולהטמעת מדד חדש בקרב
הציבור הישראלי " -מדד היקף המותניים".
הקמפיין הינו חלק מהמאמץ של "כלל
בריאות" לעידוד אורח חיים בריא וליצירת
שינוי תודעתי בקרב הציבור .במרכזו מוצג
לציבור המדד הפשוט שעשוי לבטא את
הסיכון לפיתוח מחלות ,לפיו נתוני היקף
הבטן הגבוהים מ 102-ס"מ אצל גברים
ו 88-ס"מ אצל נשים מצביעים על סיכון גבוה
לפתח מחלות קשות כגון סוכרת ומחלת
לב" .כלל בריאות" ,בראשות המנכ"ל ראובן
קפלן ,ממקדת את פעילותה לעידוד אורח

חיים בריא באמצעות פוליסת "הבריאות
משתלמת" ,וחברה בפורום הלאומי לאורח
חיים בריא כחלק ממהלך אסטרטגי של
החברה הרואה בעידוד לאורח חיים
בריא שליחות חברתית .במקביל השיקה
החברה בימים אלה אפליקציית סלולר
חדשה ,אשר מאפשרת לרכוש ביטוחי
נסיעות לחו"ל באמצעות הסלולר בהליך
קצר וידידותי למשתמש .האפליקציה
מותאמת למשתמשי אייפון ולראשונה גם
למשתמשי אנדרואיד ,ומציעה אלטרנטיבה
נוחה בהתאמה אישית לרכישת ביטוח
נסיעות לחו"ל .במסגרת זו ניתן לבחור את
פוליסת הביטוח המתאימה לאופי הנסיעה,
כולל אפשרויות לרכישת הרחבות בהתאם

לצרכים האישיים של הנוסע .בנוסף,
האפליקציה מספקת מידע שימושי הכולל
מספרי חירום וכן הנחיות להתנהלות נכונה
בעת תרחישים שונים העלולים לקרות
בזמן הנסיעה .בסיום תהליך הרכישה
נשלח עותק של הפוליסה ישירות למכשיר
הסלולרי .גבי נקיבלי ,סמנכ"ל "כלל
בריאות" ,מסר כי האפליקציה החדשה
מאפשרת לרכוש ביטוח נסיעות בקלות
ובמהירות מכל מקום ובכל זמן ,כאשר נוחות
השימוש וידידותיות האפליקציה משתלבת
היטב עם חוויית החופשה .נקיבלי הוסיף כי
"כלל בריאות" ממשיכה לשקוד על פיתוח
שירותים ומוצרים מתקדמים ,המותאמים
לצרכים המשתנים של לקוחותיה.

מחקר "איתוראן":
מרבית גניבות הרכב בישראל מתבצעות בצורה אלימה
חברת "איתוראן" פרסמה השבוע מחקר שוק
שביצעה בקרב  250,000אלף בעלי רכבים
הממוגנים במערכות החברה .המחקר בחן
את דפוסי גניבות הרכב בישראל ,מגמות
גיאוגרפיות ופופולאריות קטגוריות הרכבים
הנגנבים ברבעון השלישי של  .2011לפי נתוני
"איתוראן" גם ברבעון זה פלח שוק הרכבים
המשפחתיים ממשיך ותופס את התואר
המפוקפק של "הרכבים הנחשקים ביותר"
על-ידי גנבי הרכב ,עם  33%מכלל ניסיונות
הגניבה שבוצעו .המשאיות ממוקמות בעניין
זה במקום השני עם  ,25%כאשר מכוניות
מסחריות ,רכבי יוקרה וטנדרים חולקים 10%
כל אחד מהם וניסיונות הגניבה של רכבי שטח

מסתכמים ב .9%-בתוך כך מרבית גניבות
הרכב התבצעו במהלך חודשים יוני-ספטמבר
 2011בצורה אלימה  82% -מניסיונות הגניבה
התבצעו על-ידי שבירת חלון ,מנעול וגניבת
רכב בשיטת "הדאבל" )גניבת מפתחות
מבית ולאחר מכן גניבת הרכב( .מבין השיטות
הנוספות  13%מניסיונות הגניבה התבצעו על
ידי גניבת מפתחות הרכב מבית הלקוח )נפוץ
בבתים פרטיים במיוחד באזור השרון והצפון(,
 3%מהאירועים מקורם בשוד אלים ו2%-
באמצעות מפתח שנשאר ברכב .כן מסרה
החברה כי בפעילות מבצעית הצליחו צוותי
האכיפה של החברה לתפוס מספר גנבי רכב
שקיבלו את מפתחות הרכב והקוד ממוסכים

"הראל" ממשיכה במסורת
וחידשה את אימוץ גדוד
"אבירי הצפון"
קבוצת "הראל" חידשה את
אימוץ גדוד התובלה "אבירי
הצפון" לשלוש שנים נוספות
במסגרת פרויקט "אמץ
לוחם" של האגודה למען
החייל .בטקס חגיגי ,שנערך
בתקופת החגים ,חנכו בכירי
"הראל" וחיילי הגדוד את
מגרש הקט-רגל החדש
והציוד הנדרש שתרמה
הקבוצה לגדוד כהוקרה על

מאמציו בכיבוי השריפה
הגדולה בכרמל בדצמבר
 .2010יאיר המבורגר,
יו"ר "הראל" ,ציין בטקס כי
הקבוצה רואה חשיבות רבה
דווקא באימוץ של גדודי
תובלה ,והדגיש כי "גדודים
אלה ,שאין להם את ההילה
שיש לגדודים אחרים בצה"ל,
ראויים לחיבוק ולתרומה של
קבוצת הראל".

וממכוני שטיפה .מפילוח גיאוגרפי נמצא כי
 56%מגניבות הרכב ברבעון השלישי היו
באזור המרכז והשרון .איזור הדרום ,שנחשב
בעבר לאזור המועד ביותר לפורענות גניבות,
מרכז כיום רק  5%מכלל הניסיונות .מנגד,
בשטחי יהודה ושומרון נרשם גידול של
יותר מ 100%-בגניבות רכב ביחס לרבעון
המקביל אשתקד ,בכללן ניסיונות גניבה
אשר התבצעו באמצעות שוד אלים )בעיקר
באזור קו התפר( .בסיכום רבעוני סוכלו על
ידי "איתוראן" גניבתם של  254כלי רכב בשווי
משוערך של  43מיליון  .₪מתחילת השנה
נתפסו על-ידי צוותי האכיפה של החברה 60
חוליות של גנבי רכב.

"פסגות" זכה במכרז פנסיה נוסף וינהל
את כספי הפנסיה של עובדי רשתות
השיווק שבבעלות קבוצת פישמן
אך לפני החגים זכה "פסגות" במכרז הפנסיה וקרן ההשתלמות של
עובדי הסגל האקדמאי הזוטר של האוניברסיטה הפתוחה ,המונה
כ 1,300-עובדים ,והשבוע נודע על זכיית בית ההשקעות במכרז פנסיה
נוסף .מדובר בניהול כספי הפנסיה של כ 5,000-מעובדי רשתות השיווק
שבבעלות קבוצת פישמן .עם רשתות אלו נמנות טויז אר אס ,הום סנטר,
בסט ביי ,אי.די.דיזיין ,ביתילי וביג בוקס .כזכור ,לאחר זכייתו של "פסגות"
במכרז הפנסיה של האוניברסיטה הפתוחה מסר רונן טוב ,מנכ"ל
בית ההשקעות ,על "מו"מ מתקדמים שאנו מנהלים עם גופים נוספים
להצטרפות לקרן הפנסיה של פסגות" .על רקע הדברים ממשיך "פסגות"
ומבקש להעמיק אחיזתו בשוק הפנסיה המקיפה ומתמודד במקביל
במספר מכרזים גדולים נוספים.
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מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים:

עלייה במספר ההרוגים בתאונות הדרכים בין השנים 2011-2010
מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
ל 23-באוקטובר ) 2011סוף תקופת
החגים( עולה כי מתחילת השנה נהרגו
בכבישי ישראל  324בני אדם ,לעומת
 313בתקופה המקבילה אשתקד  -עלייה
בשיעור של  4%בהרוגים בתאונות הדרכים.
עיקר השינוי בין השנים נבע מעלייה
במספר ההרוגים בתאונות דרכים בתחום
הבינעירוני ,בעוד שבתחום העירוני דווקא
נרשמה ירידה .בפילוח לפי סוג הנפגעים,
נמצא כי השינוי הבולט ביותר במספר
ההרוגים הוא מקרב הנהגים ,הן בכבישים
בינעירוניים והן בכבישים עירוניים .במספר

מכתב תודה

התאונות הקטלניות העלייה שנרשמה עד
כה משמעותית גם כן ,כאשר נכון לסוף
החגים השנה נרשמו  284תאונות דרכים
קטלניות ,בעוד שבתקופה המקבילה
אשתקד עמד מספר התאונות הקטלניות
על  - 267עלייה של  .6%בניתוח ההרוגים
בתאונות הדרכים לאורך חודשי השנה,
אזי חודש ספטמבר  2011בלט לרעה עת
נהרגו בכבישי ישראל  44בני אדם ,לעומת
 26בני אדם בחודש המקביל ב 2010-ו23-
בני אדם ב .2009-חודשים נוספים שבהם
נהרגו יותר בני אדם השנה בתאונות דרכים
לעומת השנתיים האחרונות היו :ינואר,

פברואר ,מאי ,יוני ויולי .לעומת העלייה
במספר ההרוגים בתאונות הדרכים השנה
ביחס לאשתקד ,אזי בין השנים 2010
ל 2009-נרשמה ירידה משמעותית במספר
ההרוגים  313 -לעומת  284בהתאמה.
בתוך כך נתון מפתיע שפרסמה הרשות
בעקבות בדיקות מקיפות שערכה בנוגע
לנפגעי תאונות הדרכים בישראל לאורך
חודשי השנה בחמש השנים האחרונות,
מצביע על כך שבחודשי הקיץ נהרגים יותר
בני אדם בכבישי ישראל מחודשי החורף
 וזאת למרות תנאי הנהיגה הקשים יותרבעת רוחות ,גשמים ואף סופות.

עיריית אשקלון  -האגף לחינוך ותרבות | ביה"ס "מעיין שרה"

 4ספטמבר 2011

לכבוד :מר אבי ספורטה
לשכת סוכני הביטוח  -הוועדה לתרומה בקהילה
שלום רב,
הנני מודה לכם מעומק הלב על פועלכם
ללא לאות למען רווחתם של תלמידנו
והעשרת כיתות בבית הספר.
בתרומתכם וברוחב לבכם הפכתם את

הכיתות הללו לפנינה של מקום תוך דאגה
לכל הפרטים ,קטנים כגדולים לצרכי
התלמידים.
תודתנו נתונה לכל אחד ואחת שעשו
במלאכה להצלחתה .יישר כוח!

מיזוגים ,רכישות ושותפויות
למידע נוסף
טל לוינסון טלפון03-6259888 :
מיילtal@orlan.co.il :

בשם התלמידים וצוות ביה"ס תודה רבה!
תשרה הברכה במחוזותיכם והצלחה
במעשי ידיכם.
בכבוד רב,
חגית רוקח ,מנהלת ביה"ס
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המפקח על הביטוח אשם במחאה החברתית
"דה מרקר" ,מירב ארלוזורוב 24 ,באוקטובר 2011
האם ייתכן כי המפקח על הביטוח במשרד
האוצר הביא ,במו ידיו ,לפרוץ המחאה
החברתית של קיץ  ?2011יש תיאוריה כזו,
וזו אינה תיאורית קונספירציה .לפי התיאוריה
הזאת ,המפקח על הביטוח הוא האשם
בעליית מחירי הדיור ,שהיו המניע הראשוני
לפרוץ המחאה ,מאחר שהביא להסטת
כספי חיסכון מקופות הגמל אל ענף הנדל"ן.
מפתיע לגלות כי הפיקוח על הביטוח במשרד
האוצר אינו כופר באשמה הזאת .באגף
הפיקוח על הביטוח אמנם לא חושבים שהם
אשמים בגאות במחירי הנדל"ן ,אבל נאלצים
להודות כי יש להם כנראה תרומה שלילית
משמעותית לירידה בהיקפי החיסכון בישראל
בשנים האחרונות .לפי נתוני בנק ישראל,
שיעור החיסכון הלאומי צנח משיא של
כ 24%-מהתוצר ב ,2006-לכ 18%-מהתוצר
ב .2010-יש שני הסברים לצניחה הדרמטית
בשיעור החיסכון בישראל .ההסבר האחד הוא
הזינוק של החיסכון במשק לשיא של 24%
)רמת החיסכון ארוכת הטווח נעה בין 17%
ל 20%-מהתוצר( בשל המיתון הכבד שפקד
את ישראל בתחילת העשור הקודם; ועם
השיפור במצב המשק  -גם שיעור החיסכון
ירד חזרה לרמתו הנורמלית .ההסבר השני,
המוכר פחות ,הוא שחל שינוי מהותי בהרגלי
החיסכון של הישראלים בשנים האחרונות.
השינוי החל באמצע שנות ה ,2000-עם
ההחלטה של המפקח על הביטוח לאסור
על חיסכון לתקופה של  15שנה בקופות
הגמל ,והגיע לשיאו ב ,2008-כאשר המפקח
על הביטוח ביטל את האפשרות למשוך את
כספי החיסכון הפנסיוני במשיכה חד-פעמית
עם הפרישה לפנסיה )חיסכון הוני( .תחת
זאת ,קבע המפקח על הביטוח כי מעתה
והלאה ,כספי החיסכון לפנסיה יתקבלו רק

כקצבה חודשית לכל החיים .הכוונה של שני
הצעדים כאחד היתה טובה מאוד .המטרה
היתה להגדיל את היקף החיסכון לפנסיה
של הישראלים ,לאור הנתונים המצטברים כי
הישראלים חוסכים פחות מדי .לשם כך החליט
המפקח על הביטוח למקד את הישראלים רק
בחיסכון לפנסיה )ולא בחיסכון מיותר ל15-
שנה( ,וגם לוודא כי עם היציאה לפנסיה ,לא
יעשו הישראלים שגיאות ויבזבזו את כספי
החיסכון סתם )באמצעות משיכה הונית לא
אחראית( .הכוונה ,כאמור ,היתה טובה,
והושקעה במהלכים הרבה מאוד תבונה.
התוצאה ,עם זאת ,היתה עגומה .בפועל,
שני המהלכים גם יחד הביאו להתרסקות
החיסכון בקופות הגמל .מאז  ,2006היקף
ההפקדות השנתי בקופות הגמל פחת ב6-
מיליארד שקל .לאן זרמו אותם  6מיליארד
שקל בשנה? איש אינו יודע .חלקם כנראה
מצאו את דרכם להשקעות בנדל"ן ,והדליקו
את מדורת הנדל"ן .חלקם כנראה מצאו את
דרכם לצריכה .בכל מקרה ,הכספים הללו
לא הגיעו לאפיקי החיסכון הפנסיוני האחרים
)קרנות פנסיה ,ביטוח חיים( וכך התקבלה
התוצאה העגומה :המעמד הבינוני-גבוה
במדינת ישראל לא אהב את השינויים שמשרד
האוצר עולל בקופות הגמל שלו ופשוט חדל
לחסוך לפנסיה באמצעות קופות גמל; שיעור
החיסכון הכולל לפנסיה ירד ,והמדינה מצאה
את עצמה באה לברך ויוצאת מקללת .הנזק
הכבד ביותר ,יש לציין ,נגרם כנראה במגזר
העצמאים .באופן היסטורי ,העצמאים חסכו
לפנסיה באמצעות קופות גמל ולא באמצעות
קרנות פנסיה .ניתן להניח שחלק גדול
מהירידה בהפקדות בקופות הגמל ,מקורה
בירידה בהפקדות של עצמאים  -מה שאומר
שהעצמאים ,ככל הנראה ,פשוט חדלו לחסוך

לפנסיה .על הנזק שנגרם להיקף החיסכון
הפנסיוני של הציבור ,נוסף גם נזק תחרותי.
מבין כל ענפי החיסכון הפנסיוני ,דווקא ענף
קופות הגמל הוא התחרותי ביותר .בביטוח
ובפנסיה שולטות חמש חברות הביטוח ללא
מצרים  -נתח השוק שלהן הוא  96%ו98%-
בהתאמה .לעומת זאת ,בענף קופות הגמל,
הנתח של חמש חברות הביטוח הוא ;59%
שאר  41%מוחזקים בידי חברות הברוקרים
הפרטיות .העובדה שדווקא הענף התחרותי
היחיד בתחום החיסכון הפנסיוני עומד בפני
כליה ,בגלל החלטות המפקח על הביטוח,
היא בוודאי עוד סיבה למחאה  -הפעם ,מחאת
יוקר המחיה דווקא .המציאות העגומה הזו
צריכה להביא את המפקח על הביטוח לבדוק
את עצמו .הכוונות הטובות ,שהביאו לתוצאות
הרסניות ,מחייבות שינוי כיוון .אין ברירה אלא
לשקול להחזיר לעם את המוצר שהוא אוהב
כל כך  -חיסכון פנסיוני במשיכה חד-פעמית
)חיסכון הוני( .אפשר להחיות מחדש את
קופות הגמל ,כמוצר תחרותי בשוק הפנסיה,
וגם להגדיל מחדש את החיסכון הפנסיוני,
בכך שתחזור ותינתן האפשרות לחסוך עד
גיל ) 65אמנם לא ל 15-שנה ,מאחר שאין
טעם לתמרץ את העם לחסוך לטווח בינוני(
עם משיכה חד-פעמית .מספיק אפילו לתמרץ
את החיסכון הזה בשיעור קל בלבד  -למשל,
להסתפק במתן פטור ממס רווחי הון על
חיסכון כזה  -כדי להפוך אותו לאטרקטיבי.
באופן זה ,עיקר החיסכון הפנסיוני ימשיך
להתנהל בעולם הפנסיה והביטוח ,המקבלים
הטבות מס ניכרות מידי המדינה ,ולצדם
יתקיים חיסכון עצמאי לפנסיה  -חיסכון
הוני באמצעות קופות הגמל .כך ,גם שיעור
החיסכון לפנסיה ישתפר ,וגם התחרות בשוק
הפנסיה תתאושש.

המפקח על הביטוח מגביל את חלוקת הדיבידנדים
בחברות הביטוח
על רקע אי הוודאות בשווקים הפיננסים
וההיערכות לתרחישים כלכליים שונים
פרסם השבוע המפקח על הביטוח ,פרופ'
עודד שריג ,טיוטת הוראות לחברות הביטוח
הכוללת הגבלות על חלוקת דיבידנדים.
הטיוטה ,שעניינה הוראות המתייחסות לניהול
עודפי ההון של החברות ,קובעת בין השאר
כי חברות הביטוח יוכלו לחלק דיבידנדים
ב"מסלול ירוק" )דהיינו לאחר דיווח וללא
קבלת אישור מהפיקוח( רק אם הן יחזיקו
 115%מההון העצמי הנדרש מהן )עודף של
 15%על הדרישות( אחרי החלוקה .במידה
והחברות יחזיקו בין  105%ל־ 115%מההון
הנדרש ,הן יידרשו לקבל אישור מיוחד

מהפיקוח לצורך החלוקה .אם עודפי ההון
יעמדו על  105%או פחות ,תיאסר חלוקת
דיבידנד .יצוין כי גובה דרישות ההון העצמי
נקבע באמצעות נוסחה המחושבת בהתאם
לרמות הסיכון והיקפי הפעילות של כל חברת
ביטוח ,והוא משתנה מחברה לחברה .בתוך
כך משנה המפקח את הנוהג שהיה קיים
בנוגע לבדיקת עודפי ההון של החברות ואופן
ניהול הדיווח שלהן .במצב הקיים ,הבדיקות
לאורך חודשי השנה מתבצעות באמצעות
יצירת קשר עם החברות וקבלת מידע על
מצב ההון ,כמו גם בדיקות נוספות כגון הרכב
תיק ההשקעות והצפי לגיוס הון נוסף .דיווח
אוטומטי של החברות אודות עודפי ההון

העצמי שלהן היה נמסר לפיקוח רק בסופו
של כל רבעון .לפי ההוראות החדשות יידרשו
חברות הביטוח לשלוח באופן קבוע מדי
חודש )שבועיים לאחר סופו של כל חודש(
דיווח על רמת ההון ועודפי ההון המוחזקים
על ידי כל חברה .בכך מבקש המפקח לוודא
שגם במהלך הרבעון לא ייווצר מצב שבו אחת
מחברות הביטוח תרד מהיקף ההון הנדרש
ממנה ,או מצב שבו חברת ביטוח תתקרב
למצב שכזה .בכל אופן ,כך נראה ,הוראות
חדשות אלו הן שלב נוסף לקראת יישום
הוראות ה"סולבנסי" של האיחוד האירופי,
אשר צפויות להיכנס לתוקף בישראל החל
מ.2014-
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לו הייתי בנק אז הייתי רוטשילד
מאמר זה נכתב על ידי ב 6/2008-לאור הממצאים המפורסמים כיום על עמלות הבנקים שווה קריאה נוספת.
יובל ארנון מנהל משותף בארנון את וינשטוק ,סגן יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני.
בקול רעש גדול פורסמה הרפורמה בנושא
עמלות הבנקים ,הישג אדיר ,הסכום לחסכון
הממוצע של  ₪ 6לשנה!!! ביחס למצב
הקודם ,ממש הישג מדהים ,והבנקים עוד
מותחים ביקורת על פעילות הסוכנים.
בואו רגע נשתעשע ברעיון שגם אנו היינו
נוהגים כמו הבנקים ,כלומר גובים עמלה על
כל פעולה עבור הלקוח; לקוח מבקש לחדש
רכב ,אין בעיה יש עלות לפעולה ,לקוח מבקש
תעודת חובה ,אין בעיה יש עלות לפעולה,
לקוח מבקש לערוך שינוי  -יש עלות לפעולה,
לקוח מבקש לעבור מסלול במסגרת חסכון
ארוך טווח יחויב בעמלה וכו'.
אם נבדוק את מגוון הפעילויות והשירותים
שמספק סוכן הביטוח ללקוחותיו ביום עבודה
אחד ,הרי אם היה מסתכל מהצד בנקאי,
היה בוודאי משתומם כיצד כל זה נעשה
בחינם וללא כל תמורה כספית?! בעצם
הרבה עוסקים חופשיים כגון עו"ד ,רופאים,
מהנדסים וכו' גם הם היו משתוממים ממעשי

"טוב הלב" של נותן השרות סוכן הביטוח
אשר אינו גובה אגורה שחוקה אחת בעבור
השירותים הרבים שמעניק ללקוחותיו.
כיום קומץ זעיר ביותר של סוכנים גובה
כספים בגין פעולות ושירותים שהוא נותן
ללקוחותיו ,אבל זהו קומץ שבטל בשישים,
והשאלה שנשאלת היא אם זה אפשרי?
אגב ,מדוע המפקח על הביטוח אינו מכתיב
תעריף "עמלת שורה" שיפורסם ברבים
ובפתח כל משרד אשר מפרט מהי אותה
"עמלת שורה" לכל פעולה שמבקש הלקוח,
בעצם מדוע לא?? לצערי לא נראה מצב זה
באופק הקרוב ולכן אני מציע לסוכנים מספר
כיווני מחשבה בשלב זה ,אלא אם הרגולטור
יחליט אחרת:
קבל החלטה על אילו פעילויות במשרדך
אתה גובה כסף מהלקוח ואתן מס' דוגמאות,
לא-פעם מגיע לקוח לסוכן ,מניח על שולחנו
ערימת פוליסות ומבקש מהסוכן שיבדוק מה
יש ,מה צריך וכו' ,האם פעולה מסוג זה אינה

שווה תמורה כספית?
לא-פעם מביא לקוח פוליסות עסק מורכבות
ומבקש מהסוכן לנתח ולבדוק איכותם ,האם
פעולה מסוג אינה שווה תמורה כספית?
אפשר למצוא עוד לא מעט דוגמאות ,בעצם
הרבה מאד .יתכן שאנו עדיין לא במצב של
הבנקים שעל כל פעולה נוכל לגבות כסף,
אבל עצתי לסוכנים :לחשוב כלכלית! תתחילו
לחשוב לקראת הניוד הקרב שבו תצטרכו
להשקיע זמן רב בניתוח מצבים ונתינת
המלצות ,תתחילו לחשוב איזו אחריות כבדה
מונחת לפתח משרדכם ,חשיפה שלכם
לתביעות שהולכת וגדלה ואולי זהו הזמן
לשנות פוזיציה מול הלקוח ובצורה חכמה.
הוכח בעשרות מחקרים :כשאנשים מקבלים
שירות חינם הם חוששים וחשדנים לגבי
איכותו לעומת כאלה שמשלמים תמורתו.
מתי בפעם האחרונה הלכתם רק להתייעצות
עם רופא מומחה ולא שילמתם בגין פגישתכם
זו ,חומר למחשבה.

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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פעילות בסניפים ובמחוזות

יום עיון בית הדין של הלשכה ולשכת עורכי הדין  -מחוז ירושלים
בית הדין של הלשכה ,בראשות יו"ר בית
הדין צביקה אמיתי ,קיים השבוע יום עיון
מקצועי ,בשיתוף עם מחוז ירושלים של
לשכת עורכי הדין .יום העיון ,שבו השתתפו
בנוסף לחברי בית הדין ,נשיא הלשכה,
אודי כץ  ,CLUרוני שטרן מ"מ וסגן נשיא
מנכ"ל הלשכה ,מוטי קינן ,יו"ר מחוז
ירושלים אילן שגב  ,CLUיו"ר מחוז השרון
דני קסלמן ,אלי ארליך יו"ר בית הדין
הקודם ועורכי דין מירושלים ,נערך בבית
הפרקליט בעיר הבירה ועסק במגוון רחב
של סוגיות משפטיות  -בוררות ואחרות.

בפתח היום בירכו מטעם הלשכה אודי
כץ  CLUומטעם לשכת עורכי הדין עו"ד
אשר אקסלרוד ,יו"ר מחוז ירושלים ,אשר
קרא להעמיק את שיתוף הפעולה בין בעלי
המקצועות החופשיים בירושלים ,לרבות בין
סוכני הביטוח לבין עורכי הדין ,לצורך קידום
עניינים משותפים .החלק המקצועי ,שאותו
הנחה עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי
ללשכה ,החל בדברים מפי אמיתי אודות
חוסר המודעות הציבורית לאלטרנטיבות
משפטיות ,זמינות ,קצרות ואפילו זולות.
בהמשך היה זה עו"ד גבע אשר התייחס

לחוק הבוררות על רקע ניסיון העבר ודגשים
להבהרה ,ולאחריו השופט המחוזי יוסף
שפירא העמיק בהרצאה מרתקת אודות
החוק  -סוגיות ובראי הפרקטיקה ,תחת
המסר המרכזי לפיו" :מה שרואים מכס
השיפוט )מכאן( לא רואים מאולם הדיונים
)משם(" .בחלקו האחרון של יום העיון ענה
עו"ד גבע לשאלות המשתתפים והוא נחתם
בארוחה חגיגית משותפת .אמיתי סיכם
ומסר כי "יום העיון המוצלח שחווינו הינו
חלק מפעילויות העשרה נוספות שיקיימו
חברי בית הדין של הלשכה בהמשך".

סיור העשרה לחברי סניף השרון
חברי סניף השרון יצאו ב 24-באוקטובר
לסיור העשרה בנושא" :ביטחון חלוצים
ומושבות" .הסיור ,שהתקיים בחסות
חברת "שומרה" ,נפתח בביקור במוזיאון
המושבה בראשון לציון ובאתרים נוספים
בעיר המשמרים ומשקפים את תקופת
החלוציות .בהמשך נסעו המשתתפים
לגבעת הקיבוצים  -מכון "איילון"
ברחובות ,והתוודעו למפעל הנשק הסודי
שפעל במקום בתקופת מלחמת השחרור.
עלייה לחלקת הקבר של נשיא המדינה
הראשון ד"ר חיים וייצמן הייתה התחנה

הבאה של חברי הסניף ,ולאחריה הם
התפנו לארוחת צהריים במסעדת "עלמה"
במושבה מזכרת בתיה .במהלך הארוחה
סקר בפני החברים דני קסלמן ,יו"ר מחוז
וסניף השרון ,מפעולות הלשכה בעת
הזו ,לרבות ההתמודדות עם רפורמות
האוצר ,המיזם עם חברת "הפניקס" כנגד
"הביטוח הישיר" ,קמפיין הרדיו בתחנות
הרדיו האזוריות להעצמת הסוכנים חברי
הלשכה וכן הפעילויות הצפויות של סניף
השרון לתקופה הקרובה :מפגשי בוקר,
יום עיון ועוד .בתום הארוחה יצאו החברים

לסיור במושבה הקסומה ,מהבודדות
ששמרה על צביונה האותנטי )בצד פיתוח
וקליטה של אוכלוסיות חדשות( .קסלמן
חתם ואמר כי "היה זה סיור מרתק
ומאלף ,שהפגיש את החברים עם חזונם
ועשייתם של החולמים והמגשימים" .כן
ביקש יו"ר הסניף להודות במילים חמות
לנותנת החסות לסיור" ,שומרה" ,ולאנשי
החברה :אלי לינדנברג ,מנכ"ל "סיני",
ברוך טלמון ,סמנכ"ל "סיני" ,שרונה לביא,
מנהלת השיווק ,וגלי ויסוקר ,שאף נטלו
חלק בסיור העשרה.

מבצע מיוחד לסוכני ביטוח
השתלמות בלונדון
מחיר החבילה לאדם בחדר זוגי $

1,389

המחיר כולל:
• טיסות יום בחברת "אל-על" ,בנתיב :תל אביב-לונדון-תל אביב
•  6לילות בלונדון במלון "טייסטל-מרבל ארץ" בחדרי "דה לוקס"
• ארוחת בוקר אנגלית מלאה
• העברות מנמל התעופה לבית המלון וחזרה
• מיסי נמל בסך *183$
• מיסי דלק בסך *254$
• מלווה קבוצה ישראלי

המחיר אינו כולל:
• תוספת לאדם בחדר ליחיד 438$ -
• ביטוח מכל סוג שהוא
• הוצאות נוספות מעבר לאמור
בסעיף "המחיר כולל"
• שינוי בתאריך הטיסה  50$ -לאדם

הערות כלליות:
• מספר המקומות מוגבל בטיסות ובבית המלון וכל המקדים להזמין ,מבטיח את מקומו
• ההשתלמות תתקיים ב 9 -בינואר  2012בבית המלון ועלותה  25 -לירות שטרלינג לאדם ויש להזמין
השתתפות מראש
* מיסי נמל ודלק נכונים להיום ) 25בספטמבר  (2011ונתונים לשינוי

לפרטים נוספים והרשמה :דיזנהויז  -רחוב סוקולוב  ,46רמת השרון
נא לפנות לורדה ו/או אביבה בטלפון ,03-5488142 / 166 :פקס03-5480807 :

עמוד
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בעין משפטית
מאת :עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי ללשכה

נדחתה תביעה מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות הואיל
והמבוטח מעד באופן טבעי ללא שהמקרה נגרם עקב גורם זר
בבית משפט השלום בתל אביב ,הוגשה
תביעתו של אביחי הרזי )להלן" :אביחי"(,
כנגד כלל חברה לביטוח בע"מ )להלן:
"כלל"( .פסק הדין ניתן בחודש יולי 2011
מפי השופט מנחם מריו.
בחודש אפריל  ,2004התעורר אביחי
באמצע הלילה והחל לצעוד לעבר השירותים
שבביתו .במהלך ההליכה לשירותים,
מעד אביחי לרצפה וכתוצאה מכך נגרם לו
שבר בכתף וחוסר תנועה בכתף שורש כף
היד ובאצבעות )להלן" :התאונה"( .אביחי
היה מבוטח בפוליסת ביטוח חיים )להלן:
"הפוליסה"( ,הכוללת כיסוי לתאונות.
בהתאם לכך הגיש אביחי את תביעתו לבית
המשפט.
ברקע פסק הדין צויין ,כי אביחי הגיש תביעה
למוסד לביטוח לאומי )להלן" :המל"ל"(,
הואיל וכתוצאה מהתאונה הוא סובל מבעיות
נפשיות .בהתאם לכך ,קבע המל"ל ,כי
לאביחי נכות זמנית בשיעור  .20%הנכות
הזמנית נמשכה מיום התאונה ועד לחודש
פברואר .2009
לטענת "כלל" ,ביקשה לבדוק את נכותו
הרפואית של אביחי ,על ידי מומחה אורטופדי.
אולם לבסוף הבדיקה לא התבצעה ,הואיל
ואביחי הכשיל את קיום הבדיקה בטענה ,כי
חש כאבים במהלך הבדיקה.
אשר על כן ,במהלך ההליך המשפטי ,מינה
בית המשפט ,שני מומחים רפואיים הן בתחום
האורטופדיה והן בתחום הפסיכיאטריה
)להלן" :המומחים"(.
בהתאם לכך ,המומחה האורטופדי קבע
בחוות דעתו ,כי אביחי סובל משבר בגבשוש
הגדול של זרוע ימין ,אשר התאחה .עוד
קבע המומחה האורטופדי ,כי הבדיקה לא
הדגימה נזק לגידים .יתרה מכך נקבע ,כי

ממצאי הבדיקה אינם מצדיקים את התופעות
וההתנהגות של התובע במהלך הבדיקה.
בנוסף ,המומחה האורטופדי קבע ,כי הנזק
לא גרם לנכות צמיתה.
בנוסף ,המומחה הפסיכיאטרי קבע ,כי
כתוצאה מהתאונה יש לקבוע לאביחי כ-
 10%נכות נפשית אולם ממנה יש לנכות כ-
 5%נכות ,עקב עבר רפואי קודם.
לטענת אביחי ,מגיל צעיר הקפיד לעבוד
לפרנסתו ,ואף מיד לאחר שירותו הצבאי,
התקבל לעבודה בסופר ומיד קודם למנהל
מחלקה .עוד הדגיש אביחי ,כי עובר לתאונה,
לא נטל תרופות פסיכיאטריות ולא ידע מה
הם התקפי חרדה ,כאשר מאז התאונה הוא
מתקשה למצוא עבודה.
לשיטתה של "כלל" ,על פי הפוליסה
הנטענת ,הגדרת התאונה הינה "אירוע
חיצוני ,אלים ובלתי צפוי שגרם במישרין
וללא קשר לגורמים אחרים ,לפגיעה פיזית
בגוף המבוטח ,"...בהתאם לכך "כלל"
טענה ,כי התאונה אינה עונה על ההגדרה
שבפוליסה .יתירה מכך ,לטענתה של "כלל",
הפוליסה אינה מכסה נזקים פסיכולוגיים או
אמוציונאליים שקרו כתוצאה מהתאונה.
יתירה מכך ,לשיטת כלל ,אביחי לא הצליח
להוכיח את קיום התאונה ,כפי שעולה
מהגדרת הפוליסה .בנוסף ,טענה "כלל" ,כי
גרסתו של אביחי אינה רציפה ,הואיל ובגרסה
אחת טען אביחי ,כי התאונה התרחשה עת
נתקל במשקוף ובגרסה נוספת טען אביחי,
כי הנפילה התרחשה עקב שיכול רגליים.
לא זו אף זו" .כלל" טענה ,כי קיים קושי
להוכיח את הקשר הסיבתי בין התאונה לבין
הנכות ,הואיל והמומחה האורטופדי מטעם
בית המשפט קבע ,כי הנזק לא הותיר לאביחי
שיעורי נכות .בנוסף" ,כלל" טענה ,כי הנזק

לשכת סוכני ביטוח בישראל

הנפשי אינו מכוסה במסגרת הפוליסה.
לדברי בית המשפט ,מעיון בפוליסה הנטענת,
הגדרת תאונה הינה "אירוע חיצוני" .לשיטת
בית המשפט ,אירוע בו המבוטח דורך על
רגלו ומועד ,הוא בגדר פעולה טבעית,
ואינו מהווה סיבה חיצונית לפגיעה גופנית.
בהתאם לכך ,קבע בית המשפט ,כי בין אם
רגלו של אביחי נרדמה והוא לא חש בה ובין
אם דרך על רגלו בטעות ומעד ,הרי שמדובר
ב"תהליכים פנימיים" ,כאשר כל ההליכים
הללו הותנעו על ידי פעולותיו הרצוניות של
אביחי .דהיינו ,האירוע המדובר אינו אירוע
פתאומי בלתי נשלט ואין מדובר בגורם חיצוני
שהוביל לקרות האירוע.
בהתאם לכך ,הפנה בית המשפט לפסק דין
בעניין תיק אזרחי )שלום-נצרת( 3448/02
שאדיה עלי )קטינה( ואח' נ' טרסט סוכנות
לביטוח בע"מ ואח' )להלן" :עניין שאידה"(,
שם נקבע ,כי את המונח "סיבה חיצונית"
יש לפרש באופן רחב ,ולדברי בית המשפט
"בפוליסות הביטוח אין לפרש בצורה
דווקנית ואין המדובר בהכרח בדרישה
לפגיעה או מעורבות של מכה או מגע פיסי
על ידי גורם חיצוני שגרם לנזק ,אלא די
בנזק שנגרם בהקשר לאירוע חיצוני".
יחד עם זאת ,בית המשפט הדגיש כי בעניין
שאידה ,התובעת רצה במהלך שיעור ספורט,
כאשר הריצה הינה גורם חיצוני ,אשר
הובילה לחבלתה של שאידה .לשיטת בית
המשפט ,המקרה של אביחי לא זהה לעניין
שאידה ,הואיל והחלטתו להגיע לשירותים
הינה רצונית פנימית ,בשונה מריצה בשיעור
ספורט שלעיתים נדרשת מתלמידים ולכן
החלטה זאת לא רצונית.
לסיכום ,בית המשפט ,דחה את תביעתו של
אביחי לקבלת תגמולי ביטוח.

לשכת סוכני ביטוח בישראל

ליהודה אדיבר חבר לשכה משתתפים בצערך
במות אמך אסתר ז"ל
שנפטרה בערב יום כיפור

לחיים כהן-צבאן חבר לשכה משתתפים בצערך
במות אמך קלמי ז"ל
שנפטרה לפני ערב חג סוכות

שלא תדע עוד צער

שלא תדע עוד צער

עמוד
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המעוניינים לפרסם בלוח ישלחו את תוכן המודעה למייל shivuk@insurance.org.il

לוח הביטוח
שרות ייחודי לסוכנים ולקוחותיהם

ממשרדי "הפול" בירושלים ביטוח חובה
ישירות למשרדך! אם ברצונך להעניק
ללקוחותיך שרות מיוחד ,נגיש ומהיר
בביטוחי חובה בלבד :לאופנועים,
טרקטרונים ,רכבי השכרה ,ביטוחים
לתקופות קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי
"ללקוחות בעיתיים" שלא נעשו בחברות
הביטוח .אנו מתחייבים לספק ישירות
למשרדך ו/או כל יעד אחר תוך  24שעות
ביטוח חובה  -לא משולם בדואר אקספרס
על חשבוננו! טל,02-6233666 .
פקס ,02-6255888:נייד054-6011160 :

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכן פנסיוני )מפקח רכישה לשעבר(,
מקצוען ,הגון ושירותי מחפש לרכוש תיק
ביטוח חיים בלבד מוטה פרט )מאזור
המרכז( .סודיות מובטחת .יובל מור -
Mor-ins@012.net.il 054-7179599
דרוש שותף )פעיל( לתיק ביטוח!
אין צורך בהשקעה  -שותפות בדרך של מיזוג
לפנות אל זיו אביבי 0522-998888
משרד ביטוח ותיק ואמין מעוניין ברכישת
תיק ביטוח מחולון בכל הענפים.
תפעול ושימור התיק מובטחים כמו גם
סודיות מוחלטת.
לפרטים :ערן 0523-553554
eran@mazor-ins.co.il
סוכן ביטוח מקצועי ומנוסה מעוניין בשיתוף
פעולה עם סוכנות לביטוח אלמנטרי
בינונית או גדולה מאזור המרכז,
למטרת מכירת פוליסות פרט והשבחת
תיק ביטוח חיים ובריאות של הסוכנות.
לפרטים נוספיםkobig57@gmail.com :
סוכנות ביטוח ותיקה ובעלת ניסיון באזור
חיפה מעוניינת בשיתוף פעולה עסקי:
באם הינך סוכן ביטוח אשר עיקר פעילותך
הינה בתחום האלמנטארי
וברצונך לפתח יחד את תחום ביטוח
החיים ,הפנסיה והפיננסים
לנו הניסיון והפתרון  -בוא/י וניפגש...
dudi@gamafinansim.co.il
נייד050-5368629 :

בעל נסיון רב מעוניין בתיק בריאות ,גם
אם חלק מתיק חיים כולל לצרכי הגדלה
והטמעה .סודיות מלאה מובטחת
טלפון  0525007500מורן
לרגל פתיחת בית סוכן חדש באזור הדרום
דרושים סוכני/ות ביטוח בעלי רישיון פנסיוני
מורשה או מתמחים/ות בתחום הביטוח
הפנסיוני והפיננסים .המעוניינים בהקמת
עסק עצמאי ריווחי ושיווק מוצרים בתחום
הביטוח והפיננסים.ינתן ליווי מקצועי ע"י
חברות ביטוח מהמובילות בענף הביטוח
ומוקד לתיאום פגישות.
לפרטים :קו"ח לפקס 077-5558673
או למייל avis475@gmail.com
מחפש לקנות תיק בכל הענפים עדיפות
אלמנטרי או לקלוט סוכן/ת ביטוח בעל/ת
תיק אלמנטרי באזור הדרום  -באר
שבע והסביבה .סודיות מוחלטת .עאדל
מטאלקה extratop1@gmail.com
סוכן בעל ניסיון רב מעוניין לרכוש תיק
בריאות  ,גם כחלק מתיק ביטוח חיים כולל
לצרכי הגדלה והטמעה .סודיות מלאה
מובטחת .טלפון  052-5007500מורן

מודעות דרושים

דרוש/ה פקיד/ת ביטוח חיים ,למשרד
בחיפה .נדרש ניסיון מוכח וידע ביטוח חיים
ומחשב .נא לפנות לתמיר 04-6640112
עברית ברמת שפת אם
לסוכנות ביטוח בפתח תקווה )ליד צומת
גהה( דרוש/ה רפרנט/ית לביטוח חיים.
ניסיון חובה .תנאים טובים למתאימים!
קו"ח יש להעביר למייל
 hadar@avivit.co.ilהדר 052-8900404
לסוכנות ביטוח ותיקה עם דור המשך
בחיפה דרוש/ה פקיד/ת ביטוח בעלת ניסיון
בתחום האלמנטרי.
קו"ח למייל erez@ebit.co.il -
או לארז050-7500945 :

סוכנות ביטוח ותיקה ובעלת ניסיון באזור
חיפה .מעוניינים לרכוש 100% - 50%
מתיק ביטוח אלמנטארי או חיים
מתחייבים לדיסקרטיות מלאה ולתנאים
הולמיםdudi@gamafinansim.co.il .
נייד050-5368629 :

דרוש/ה נציג/ת מכירות  /תיאום פגישות
בעל/ת ניסיון בתחום הביטוח ,לעבודה
בחצי משרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון.
קו"ח למיילshirly@insu.co.il :
או לפקס09-7466255 :

קבוצת הביטוח של פנחס חוזז מעוניינת
לרכוש תיק ביטוח בענפים חיים וכללי.
הרכישה יכולה להיות מלאה או חלקית.
הקבוצה בעלת מוניטין מוכח וניסיון רב שנים.
דוא"לpini@hozez-group.co.il :
טלפון052-2453199 :

לסוכנות ביטוח וותיקה וגדולה בגבעתיים
דרושה חתמת אלמנטרי ,ידע בביטוחי
עסקים ודירות חובה.
עופר ofer@karivins.co.il 050-5428444

סוכנת ביטוח בעלת משרד ביטוח בשרון
מחפשת ממלאת מקום לעובדת שעזבה
לחופשת לידה .עובדת לתפעול/מזכירות,
משרה מלאה .ניסיון חובה.
קו"ח נא להעביר לפקס 09-7964961
לקלאוזנר סוכנות לביטוח סוכנים לבית
הסוכן המתרחב .סוכנים לתחום הפיננסים
כעצמאיים/שכירים.
סוכנים בעלי רישיון לתחום השיווק בריאות
והריסק על גבי תיקי סוכנים וותיקים.
פקידים/ות למוקד הטלמרקטינג.
מיילnoah@klauzner.co.il :
לחברת "שכל" ,לייעוץ וחסכון בתחומי
הבנקאות ,התקשורת והביטוח דרושים
סוכני ביטוח בעלי ניסיון קודם.
הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
קו"ח למיילoffice@sechel.biz :
או לפקס03-5212182 :
דרוש/ה מנהלת/ת תיק אלמנטרי בקרית
אריה ,קו"ח sefi@mei-zahav.co.il -
דרוש סוכן ביטוח עצמאי ,דובר רוסית
ועברית למיזם שיווקי על בסיס שכר
ואחוזים .אזור :ראשון לציון
נא לפנות עם קו"ח למייל:
Shawish73@hotmail.com
משרד ביטוח בשיכון דן מבקש לגייס
חתמ/ת רכב דירה :נמרצת עם שמחת
חיים .ידע בתחומים נוספים יתרון.
קו"ח לשלוח למייל pninam@012.net.il
להראל סוכנות לביטוח דרוש/ה פקיד/ה
לחצי משרה אחה"צ .דרוש/ה סוכן/ת
צעיר/ה ונמרץ בתחום אלמנטרי  /בריאות
ק.ח .לשלוח לת.ד  55רמלה 72100
לסוכנות ביטוח בפתח תקווה דרוש/ה
רפרנטית לביטוח חיים )חיים ,בריאות ,גמל
ופנסיה( .שעות עבודה  8-17ללא גמישות.
תנאים טובים למתאימים! קו"ח יש להעביר
למייל hadar@avivit.co.il
הדר 052-8900404

השכרת משרדים

משרד מפואר לסוכן ביטוח :בפתח תקוה,
על ציר ז'בוטינסקי ,במקום עם נגישות
מעולה ,משרד מפואר לסוכן ביטוח +
פקידה הכוללים :ריהוט מלא ,מטבחון
משותף 2 ,מחשבים כולל תוכנות יעודיות
לסוכני ביטוח ,חיבור מאובטח לכל חברות
הביטוח ,תקשורת אינטרנט ,מערכת
טלפוניה משוכללת כולל  ,CCארנונה ,מים,
חשמל ,מיזוג ,ניקיון ואחזקה ,ביטוח תכולה
ומבנה .המחיר נע בין  1,000ש"ח ל3,000-
ש"ח .לפרטים :זיו אביבי טל7223344 .

