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אודי כץ  ,CLUנשיא הלשכה:
לא מסתירים אף סוד מהמבוטחים
(פורסם בעיתון “כלכליסט”)27.2.2013 ,

עד לסוף  2012התקיימה תחרות אמיתית
בתחום הביטוח הפנסיוני בין קרנות הפנסיה
לביטוחי המנהלים .אלו היו תוכניות שחושבות
שונה .קרנות הפנסיה הצטיינו בדמי ניהול
נמוכים ,כשהסיכון של התארכות תוחלת
החיים הוא באחריות המבוטח .בביטוחי
המנהלים ,שבהם דמי הניהול היו גבוהים
יותר ,התנאים קבועים ,כולל קיבוע מקדם
הפנסיה .המשמעות היא שסיכון התארכות
תוחלת החיים חל על חברת הביטוח ולא
על המבוטח .ביטול מקדם הפנסיה בביטוחי
המנהלים ושינוי מאפייניהם מחקו למעשה
את החשיבה השונה ואת ההבדלים בינם
לבין הקרנות .החלטה זו נעשתה בצורה
חפוזה ,תחת לחץ לא ברור ,והענף לא קיבל
מספיק זמן להתארגנות .לראיה ,המפקח על
הביטוח אמנם אישר תוכניות ביטוח מנהלים
חדשות ,אולם הן אינן תחליף ראוי .לא צריך
להעמיק כדי להבין שרובן ככולן הן אותו
מוצר עם שינויים מינוריים .אבל גם לא צריך
להסיק מסקנה בלתי אחראית ומשוללת
כל יסוד ,ולפיה יש דברים שהסוכנים לא
מספרים ללקוחות ,כמו שעשה לאחרונה

טור שפורסם ב”כלכליסט” .הכל גלוי  -אין
בתוכניות ביטוח המנהלים החדשות בשורה
פורצת דרך והן ממש לא מהוות חלופה
לקרנות הפנסיה .ביטוחי המנהלים הפכו
למוצר נישתי ,המיועד בעיקרו לשכבת
הגיל השלישי ,מבלי לתת מענה לכלל
האוכלוסייה .כפועל יוצא מכך נותרנו עם
המצב שעליו התריעו הסוכנים :למבוטח אין
בחירה אמיתית“ ,האח הגדול הרגולטורי”
קובע לאזרח מה טוב בשבילו .זהו מצב
מסוכן שיביא בסופו של דבר לריכוזיות
גדולה יותר בשוק הפנסיוני ,להתייקרות
דמי הניהול ,ולהקטנת הפנסיה של האזרח.
אימוץ הרפורמה אף חיזק את החברות
המחזיקות בקרנות פנסיה מובילות,
והחליש את החברות שיצרו תחרות
אמיתית .אז מה היה לנו? יישום רפורמה
חפוזה ,מוצרים חדשים שהם בבחינת
ברירת מחדל ,פגיעה ביכולת הבחירה של
האזרח בנוגע לפנסיה שלו ,ועולם כמנהגו
נוהג :הסוכנים הם שוב הבעיה .מדד החוסן
החברתי ל ,2012-שנקבע לפי סקר שנתי,
מצביע על כך ששמונה מעשרה שכירים

בישראל מוטרדים מחוסר יכולתם להזדקן
בכבוד ,בדגש על הצד הפנסיוני-כלכלי .עם
זה צריכים הסוכנים להתמודד ,והם פועלים
לתת מענה למצב הקיים שלפיו עדיין כשליש
מהאוכלוסייה לא מוגנת באמצעות תוכנית
פנסיונית (מנתוני הלמ”ס האחרונים) .הם
מכתתים רגליהם כדי לצרף עוד שכירים
להסדר פנסיית החובה אשר עומד מאז
החלתו בזכות הסוכנים על כ 930-אלף
שכירים .אלה עובדות .וקיימת עוד
עובדה מהותית אחת :לשכת סוכני ביטוח
בישראל הביעה מעל כל במה ובכתובים
את התנגדותה לרפורמה במתכונתה זו
והתריעה על השלכותיה .מתוך אחריות
ציבורית גיבשה הלשכה תוכנית חלופית
בעניין ביטוחי המנהלים .התוכנית,
שגובשה עם אקטוארים והוצגה בפני
המפקח ,מהווה אלטרנטיבה אמיתית ,תוך
התייחסות לשני היבטים מרכזיים :שקיפות
והתארכות תוחלת החיים .לצערנו ,תוכנית
זו טרם קיבלה אישור ,אך אין בכוונתנו
להרפות לטובת המבוטחים .כן ,לטובת
המבוטחים.

מסקר שערך מכון “הגל חדש” מטעם “עדיף תקשורת” ,עולה:

כ 40%-מהסוכנים רואים ברגולציה כגורם המאיים ביותר על עתידם
מכון “הגל החדש” ערך מטעם “עדיף תקשורת”
סקר בקרב כ 200-סוכנים העוסקים בתחום
הפנסיוני ,בנוגע לעמדותיהם ביחס לרפורמות
בשוק ומגמות עתידיות .תוצאות הסקר הוצגו
בכנס סוכנים שקיים השבוע בית ההשקעות
“פסגות” .על-פי ממצאי הסקר נמצא כי 38%
מהסוכנים רואים ברגולציה כגורם העיקרי
על עתיד פעילותם 20% .מהסוכנים רואים
בהפחתת דמי הניהול במוצרים הפנסיוניים
כגורם המאיים העיקרי 10% .מהסוכנים
ופחות מכך ,מייחסים לערוצי השיווק הישיר
של החברות ו/או ביטוח ישיר ,למהלכים
עוקפי סוכנים כמו של בית ההשקעות דש,
לכניסת הבנקים לשוק ומשתנים אחרים,
כגורמים המאיימים על פעילותם העתידית.
בנוגע לשיקולים העיקריים בבחירת הגוף

הפנסיוני המוסדי על ידי הלקוח ,עולה כי 58%
מהסוכנים רואים בשיעור דמי הניהול כשיקול
העיקרי 50% ,רואים בשירות את השיקול
העיקרי ו 37%-בתשואות לטווח ארוך .עוד
עולה מהסקר כי כשלקוח צריך להחליט בנוגע
למסלול הפנסיוני המתאים לו ,הייעוץ שמקבל
הלקוח מהסוכן מקבל ,על פי סוכנים ,משקל
של  45%בהחלטה ,בעוד המלצה של חבר
או מכרים אחרים מקבלת משקל של 16%
בלבד .בנוגע לרפורמה בביטוחי המנהלים,
 58%מהסוכנים חושבים שמוצר זה איבד
מהרלוונטיות שלו עד כדי סימון סיום דרכו
כחלק מסל המוצרים הפנסיוניים ללקוח.
עוד נמצא מהסקר כי כמחצית מהסוכנים
חושבים שפערי דמי הניהול בין ביטוחי
המנהלים וקרנות הפנסיה אינם מוצדקים וכי

לרגולציה הבנה מועטה של המציאות בשטח.
יצוין בהקשר זה כי רק  16%מהסוכנים
חושבים כי הרגולטור באמת מבין את
המציאות בשטח .בראיה קדימה ,הסוכנים
על פי הסקר מצפים לקבל שירות טוב יותר
מיחידות השירות והתפעול של החברות,
כאשר למעלה מ 50%-ציינו קריטריון זה
כהכרחי ביותר .במקביל ציינו  45%מהסוכנים
הנשאלים את הצורך בכלי מכירה מתקדמים
מצד החברות ,כדוגמת סימולטורים ואמצעי
המחשה ,כקריטריון החשוב ביותר להגדלת
מכירותיהם .משקל דומה ניתן על ידי הסוכנים
להכשרות והשתלמויות יזומות של החברות.
קריטריון של הגדלת עמלות או מתן תגמולים
קיבל אחוזים מינוריים במכלול ציפיות הסוכנים
מהחברות ביחס לעתיד פעילותם.
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במקום קצבה קבועה:
גמלאים יוכלו לרכוש קצבה פרטית גמישה יותר
מאת :מירב ארלוזורוב ,עיתון “דה מרקר”21.2.2013 ,
הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר,
בראשות עודד שריג ,עומד להציג בתוך
כחודש כללים חדשים לשוק הפנסיה.
השינוי העיקרי בכללים יהיה ביטול של
החובה הקיימת כיום לחסוך לפנסיה
שמשלמת קצבה מעת הפרישה לגמלאות
ולשארית החיים .במקומה תינתן למבוטחים
האפשרות לחסוך באמצעות קצבאות
חלופיות  -קצבאות פרטיות .מאז 2008
הפיקוח על הביטוח מחייב את כל החוסכים
לפנסיה לקבל קצבה מינימלית של כ4,300-
שקל בחודש לכל החיים ,בחברות הביטוח
(ביטוחי חיים) או בקרנות הפנסיה .בפועל,
המבוטח מעביר בעת צאתו לגמלאות
לחברות הביטוח או קרנות הפנסיה את כספי
החיסכון שצבר ,והן בתמורה מבטיחות לו
קצבה לכל החיים .מי שהיקף החיסכון שלו
גדול מהסכום המבטיח קצבה מינימלית
של  4,300שקל בחודש (לפי החישוב של
היקף החיסכון חלקי תוחלת החיים הצפויה
לו בהתאם למקדם הקצבה) יכול למשוך
את יתרת סכום החיסכון בכל דרך שיחפוץ
 כמשיכה חד פעמית ,או כסכום שמצטרףלקצבה ומגדיל אותה .בחמש השנים שחלפו
מאז החקיקה של קצבת פנסיית חובה לכל
החיים ,הועלו טענות כי זוהי מדיניות פנסיה
קשוחה מדי ,שאינה מותירה כמעט בחירות
למבוטח .בין השאר הועלתה השאלה מה
יקרה אם פנסיונר זקוק פתאום לסכום כסף
גדול מסיבה כלשהי ,וגם שאלת הורשת

החיסכון .בקרנות הפנסיה אין הורשה
כלל ,כך שפנסיונר שנפטר בגיל צעיר,
החיסכון שלו יורד לטמיון .בביטוחי החיים
קיים אלמנט של הורשה ,אבל הוא מוגבל
 החובה לשלם ליורשים קצבת פנסיה עדלתקופה של  20שנה .נוכח זאת ,בפיקוח
על הביטוח בוחנים עתה ריכוך מסוים של
המדיניות .הריכוך יהיה אמנם בשוליים,
משום שבפיקוח ממשיכים להתעקש על
כך שגמלאים יקבלו את החיסכון הפנסיוני
שלהם בעיקר כקצבה חודשית ,ולא כסכום
חד פעמי  -מתוך תפישה שזהו המנגנון
היחיד שמבטיח פנסיה עד גיל מאוחר
בעידן של עלייה מהירה בתוחלת החיים.
לפיכך ,הקצבה החודשית תישאר העיקרון
המוביל ,אבל לא תהיה עוד חובה לסוג
אחד בלבד של קצבה  -קצבה לכל החיים,
עם ויתור על בעלות על החיסכון  -אלא
אפשרות לרכוש קצבאות פרטיות .קצבה
פרטית כזאת ,המכונה אנונה ,היא למעשה
מכשיר פיננסי שמוכרת חברת ביטוח או
קופת גמל ומבטיח לרוכש זרם תשלומים
קבוע .ההערכה היא כי הפיקוח על הביטוח
יתעקש כי זרם התשלומים יהיה לתקופת
זמן ארוכה מאוד  25 -או  30שנה לפחות -
כדי להבטיח שהפורשים לפנסיה לא יישארו
בלי פנסיה עד גיל  .90-95ייתכן שהפיקוח
על הביטוח יחייב גם קניית ביטוח תוחלת
חיים על השנים שמעל גיל  90או  .95ככל
הידוע ,בפיקוח על הביטוח שוקלים כעת שתי

הצעות לגבי האפשרות להמיר את הקצבה
הקיימת כיום בקצבה פרטית (אנונה)
חדשה .האחת ,לאפשר רכישת קצבה כזו
על כל סכום הקצבה המינימלי ,לתקופה של
 30שנה ,ועם ביטוח על השנים שמעל גיל
 .90-95האפשרות השנייה היא להמשיך
ולחייב בקצבה מינימלית של כ 2,300-שקל,
ואת יתרת סכום הקצבה ניתן יהיה להמיר
בזרם תשלומים ל 30-שנה .במקרה כזה,
הפיקוח ידרוש כי שתי הקצבאות (הרגילה,
בתוספת האנונה החדשה) יהיו בסכום
שגבוה מהמינימום כיום 4,300 ,שקל.
מבחינתם של הגמלאים ,היתרון בקצבה
פרטית על פני קצבת חובה הוא שסכום
החיסכון נותר ברשותם ,והם יכולים לשלוט
בניהול הכסף וגם בהורשה שלו .למשל,
אפשר לקנות אנונה בסכום משתנה לאורך
החיים; להחליט כי האנונה תתחיל להיות
משולמת רק החל מגיל מבוגר יחסית;
וכמובן ,במקרה של פטירה מוקדמת  -הכסף
עובר לידי היורשים ,זאת לעומת קרן פנסיה
שבה הכסף נשאר ברשות הקרן .הנקודה
האחרונה גם מעוררת דאגה מסוימת של
סלקציה שלילית :גמלאים ,שיודעים שהם
חולים ושתוחלת החיים הצפויה להם היא
נמוכה ,יטו יותר להוציא את הכסף מקרן
הפנסיה ולקנות אנונה .הדבר עלול להרע
את האיזון האקטוארי של קרנות הפנסיה.
יש לציין כי שוק האנונות של גיל פרישה
מקובל בחלק גדול מהמדינות המפותחות.

המפקח על הביטוח קנס את “הראל” בחצי מיליון ₪
בעקבות כשלים במערך האשראי המותאם
בעקבות ביקורת שנערכה בחברת “הראל”
במחצית הראשונה של  2011החליט
המפקח על הביטוח ,פרופ’ עודד שריג,
להטיל עיצומים כספיים על החברה בסך
של  .₪ 474,000הביקורת התייחסה
למערך האשראי המותאם ב”הראל” ובחנה

את תהליכי העמדת האשראי המותאם
בחברה ,לרבות תהליך בחינת האשראי,
תהליכי אישורו בחברה וביצוע פיקוח
ומעקב שוטף אחר התפתחות מצב החוב.
יצוין כי המונח “אשראי מותאם” מתייחס
למערך ההלוואות הפרטיות של הקבוצה

לחברות ציבוריות או פרטיות.בהודעת
האוצר צוין כי הביקורת מצאה מספר
כשלים בפעילות החברה וכי בעקבות
הביקורת פעלה החברה להשלמת נהלים
וחיזוק תהליכי הפיקוח בהם נמצאו
כשלים.
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רו”ח אליאור גבאי ,סגן בכיר למפקח ואחראי על הפיקוח
והאכיפה ,הודיע על פרישתו
רו”ח אליאור גבאי ,סגן בכיר לממונה על
אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד
האוצר ,והאחראי על תחום הפיקוח
והאכיפה באגף ,הודיע השבוע על פרישתו
מהתפקיד .גבאי החל את עבודתו באגף
לפני כ 7-שנים ומכהן בתפקיד סגן בכיר
לממונה והאחראי על תחום הפיקוח
והאכיפה מ .2010-גבאי מסר“ :אני מלא

סיפוק נוכח ההתקדמות שחלה בגופים
המוסדיים בתקופה של תמורות ורפורמות
משמעותיות בשוק הביטוח והחיסכון.
לתחום הפיקוח באגף צפויים אתגרים
מהותיים .אין לי ספק כי התשתית האנושית
והמקצועית שבנינו תתמודד עם אתגרים
אלו בצורה טובה ומקצועית” .מהאוצר
ציינו כי גבאי “היה שותף מרכזי בבניית

מחלקת הפיקוח והאכיפה של האגף,
שכללה בניית מערכי פיקוח ואכיפה על
גופים מוסדיים .המחלקה בניהולו פעלה
בנחישות לשיפור התנהלות הגופים,
כדי להבטיח את יציבותם ,מקצועיותם
והוגנות פעולותיהם” .בתום תקופת צינון
מתבקשת צפוי גבאי להשתלב בשוק
הפרטי.

סיבוב נוסף בעתירת עמיתי קופות הגמל נגד אפליה בדמי הניהול:

בג”צ דחה עתירה בדרישה להשוואת דמי הניהול ,אולם
הורה למפקח לדאוג ליותר שקיפות מצד הקופות
בסוף יוני  2011הגישו שישה עמיתים של
קופות הגמל לבית המשפט המחוזי בתל
אביב בקשה לאישור תביעה כייצוגית נגד שש
קופות הגמל .בבקשה נטען כי עמיתים בקופות
הגמל מופלים לרעה בגובה דמי הניהול שהם
משלמים ויש “לבטל העדפות והטבות שניתנו
לחלק מהעמיתים בניגוד לחוק ,תוך השוואת
זכויות כל עמיתי קופות הגמל בהתאם לחוק”
 לשון הבקשה שהגיש בשם התובעים עו”דאיציק אבירם .התובעים העריכו כי רק 40%
מהעמיתים סופגים את הנזק של דמי ניהול
גבוהים מהממוצע ,וסך כל הנזק לכאורה
שנגרם לעמיתים מוערך ב 2.2-מיליארד
שקל .התובעים חישבו את סכומי התביעה
על סמך ממוצע דמי הניהול בכל קופה ביחס

לדמי הניהול הנמוכים ביותר (שהוערכו
ב .)0.5%-באחרונה עלתה סוגיה זו פעם
נוספת ,הפעם מול הרכב בג”צ .בפסק הדין
שניתן דחו השופטים פרופ’ דפנה ברק ארז,
אליקים רובינשטיין ומרים נאור ,עתירה
בדרישה להשוות את דמי הניהול שגובות
קופות הגמל בין העמיתים השונים ,אלה
המאוגדים בקבוצות גדולות ואלה הפרטיים.
עם זאת ציינו השופטים בפסיקתם את
“הצורך בהגברת הפיקוח על אופן גבייתם
של דמי ניהול משתנים ,כמו גם במתן
הודעות מתאימות לציבור החוסכים על כך”.
השופטת ברק ארז הוסיפה כי “למידע זה
חשיבות מיוחדת נוכח העובדה שלפרטיהם
של המוצרים הפנסיוניים יש חשיבות הרת

גורל מבחינת העמיתים .הפרש הנדמה
כפעוט בדמי הניהול עשוי להצטבר בסופו
של יום לסכום של עשרות ואף מאות אלפי
שקלים לאורך השנים” .משכך המליצה
השופטת בפסיקתה כי “הממונה על שוק
ההון והביטוח ינחה את קופות הגמל
באשר למסירת מידע אודות דמי הניהול
הדיפרנציאליים הנהוגים אצלן .כך למשל,
ניתן להעלות על הדעת שהדיווח השנתי
הנמסר לעמיתים יכלול התייחסות מפורשת
לכך שדמי הניהול שנגבים מן העמיתים
אינם אחידים ,וכן דיווח על מנעד הגבייה
על דרך התייחסות לקצוות  -דמי הניהול
המינימליים ודמי הניהול המקסימליים
הנגבים מעמיתים בקופה”.

כלל ביטוח :חברי דירקטוריון הקבוצה ביקרו את קצב
השינויים המואץ שמוביל המנכ”ל איזי כהן
רעשי הזעזועים ב”כלל ביטוח” הגיעו,
ככל הנראה ,עד לקצה הפירמידה -
לחברי דירקטוריון הקבוצה .ככל הידוע,
מספר חברי דירקטוריון הפנו בישיבת
הדירקטוריון האחרונה של כלל שאלות
בנושא לאיזי כהן ,מנכ”ל “כלל ביטוח”,
וניסו לקבל תשובות בנוגע לקצב השינויים
המואץ אותו הוא מוביל בקבוצה .יצוין
כי אותם שינויים כוללים פיטורי כ200-
עובדים ,בשלב זה ,ביניהם בכירים בהנהלת
הקבוצה ועד לעובדים מן השורה במחוזות
הפעילות ובחברות הבנות .במקביל,
מספר בכירים עזבו באחרונה מרצונם

על רקע אווירת אי-הוודאות השוררת
במסדרונות הקבוצה .לדברי אביגדור
אביגדור קפלן ,יו”ר דירקטוריון “כלל
ביטוח”“ :המהלכים שאותם מוביל
איזי כהן אושרו מראש על ידי כל חברי
הדירקטוריון ,ותכליתם לקדם את
הקבוצה ולהחזירה להוביל את ענף
הביטוח בישראל”
קפלן ,יו”ר דירקטוריון “כלל ביטוח” ,נהנה
כהן מגיבוי מלא מהדירקטוריון והמהלכים

שאותם הוא מוביל “אושרו מראש על ידי
כל חברי הדירקטוריון ,ותכליתם לקדם
את הקבוצה ולהחזירה להוביל את ענף
הביטוח בישראל” .יצוין כי בצד הזעזועים
בצד הפרסונאלי רשמה “כלל ביטוח”
שיפור בדירוג איתנותה הפיננסית ,עת
חברת הדירוג “מעלות  ”S&Pהעלתה
את דירוגה לקבוצה  ,Aלאחר חמש שנים
שבהן השתייכה לקבוצה  .Bבמקביל
זינקה מניית “כלל ביטוח” בשלושה
חודשים האחרונים ,מאז כניסת כהן
לתפקיד ,בשיעור החד ביותר מבין כל
קבוצות הביטוח הגדולות.

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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המפקח על הביטוח פרסם ארבע טיוטות עדכון לחוזרים
בענף רכב חובה
פרופ’ עודד שריג ,המפקח על הביטוח,
פרסם באחרונה ארבע טיוטות עדכון
לחוזרים בענף רכב חובה .מדובר
בטיוטות בנושאים הבאים :משתנים בענף
רכב חובה ,אישור דמי ביטוח בענף רכב
חובה ,רישום משתנים בספח לתעודת
ביטוח רכב חובה ושימוש במאגר המידע
לאיתור הונאות בביטוח רכב חובה .בתוך
כך קובע המפקח בהוראותיו כי “לא
יאושר למבטח לדרוש הוצאות מינהל בגין
הוצאת תעודת ביטוח חליפית או בגין
הוצאת תעודת ביטוח בשל רכב מוחלף,
בסכום העולה על  30ש”ח ...ומבטח יהיה
רשאי לעדכן את דמי הביטוח על פי מנגנון
הצמדה שהגיש למפקח ואושר על ידו ולא

יהיה רשאי לעדכן את הוצאות המינהל”.
ביחס לרישום פרטים לגבי משתנים בספח
לתעודת ביטוח חובה ,קובעות ההוראות
כי “ספח לתעודת ביטוח יכלול .1 :עבור
כלי רכב פרטי וכלי רכב מסחרי עד 3.5
טון ,בבעלות פרטית  -את כל השאלות
שבנספח ותשובת בעל הפוליסה עליהן,
גם אם מבטח לא עשה בהם שימוש
לקביעת דמי הביטוח ;  .2עבור אופנוע
 את השאלות בסעיפים א’-ו’ שבנספחותשובת בעל הפוליסה עליהן ,גם אם
מבטח לא עשה בהם שימוש לקביעת
דמי הביטוח ;  .3עבור כלי רכב שאינו כלי
רכב פרטי ושאינו כלי רכב מסחרי עד
 3.5טון ,בבעלות פרטית ושאינו אופנוע

 את השאלות שבחר המבטח ,אם בחר,לגבי משתנים מתוך הנספח ותשובת בעל
הפוליסה עליהן” .כמו כן קובעות ההוראות
כי מבטח לא ישנה את נוסח השאלות
והתשובות שבנספח ולא ישנה את סדר
הסעיפים שבנספח .במידה ושינה בעל
הפוליסה תשובה שנשאלה במועד הנפקת
הפוליסה ,לאחר הנפקתה ,המפקח קובע
כי חלה החובה על המבטח לעדכן את
הספח בהתאם לשינוי האמור .בנוסף,
המפקח מסייג ומבהיר כי על אף האמור,
מבטח רשאי לכלול בספח פרטים לגבי
משתנים אחרים נוספים שדווחו עליהם
בהתאם לתכנית הסטטיסטית ,אשר אינם
כלולים בנספח.

“איילון” יוצאת במסלול ביטוח
חדשני מקיף וייחודי למשאיות,
הכולל מגוון הרחבות ללא
תוספת תשלום

סוכן הביטוח החיפאי ליאור
רוזנפלד יגיש בתחנות
הרדיו האזוריות פינת ביטוח
ופיננסים שבועית

חברת “איילון” יוצאת במסלול ביטוח מקיף למשאיות ,במשקל
 9.99-4טון (כולל) .המסלול מיועד לנהג נקוב יחיד מעל גיל
 ,24בעל רישיון נהיגה מעל שנה בסוג הרכב המיועד לביטוח
ובעל אישור עבר ביטוחי מקיף .הוא כולל מגוון הרחבות ללא
תוספת תשלום :גבול אחריות צד ג’ בסך  ,₪ 750,000כתב
שרות לכיסוי שבר שמשות ,הגנה משפטית בסך ₪ 50,000
וכיסוי לרדיו דיסק .בנוסף יינתנו למצטרפים הטבות מיוחדות
לרבות הנחות נוספות והשתתפות עצמית מוקטנת במוסכי
“שרות  ”2000למשאיות .כמו כן תתאפשר רכישת חבילת
גרירה ,התנעה וחילוץ בתעריף מיוחד בסך  .₪ 550מ”איילון”
נמסר כי מדובר במוצר חדשני וייחודי המספק פתרונות
ביטוחיים בתחום המשאיות לציבור הסוכנים ולקוחותיהם.
עוד נמסר מ”איילון” כי המוצר מצטרף למסלולים מקוריים
נוספים אותם פיתחה החברה לאחרונה ,דוגמת מסלול “טקסי
דיל” לביטוח מוניות ומסלול “ג’ ”+לביטוח צדי ג’.

ליאור רוזנפלד ,סוכן ביטוח מחיפה ,חבר הלשכה ,יגיש החל
מתחילת מרץ  2013פינת ביטוח ופיננסים שבועית ,אשר תשודר
בפריסה ארצית בשלוש תחנות רדיו אזוריות בו זמנית :רדיו חיפה
(צפון) ,רדיו (ת”א והמרכז) ורדיו דרום (באר שבע והנגב) .לדברי
רוזנפלד“ ,מזה מספר שנים אני משדר או מופיע באמצעי תקשורת
שונים כמו רדיו חיפה וחדשות מקומיות בערוצי הוט ויס .במסגרת
זו ,אני מתייחס לנושאים ביטוחיים אקטואליים ,החל מאסון הכרמל,
דרך נזקי טבע ועד לחידוש ביטוחים אלמנטאריים כמו רכב ודירות.
ההתייחסות הרדיופונית מאפשרת לציבור הרחב להבין יותר בנושאי
ביטוח ובעיקר מחדדת את הצורך בפניה לסוכן הביטוח ,לגורם
המקצועי והאישי העומד לרשות האזרח .החשיפה למעשה תורמת
להעצמת היתרונות והיכולות של סוכני הביטוח וכיום ,יותר מתמיד,
קיימת חשיבות בהצגת הדברים באופן הברור והנגיש ביותר לקהלים
רחבים” .כאמור ,פינת הביטוח והפיננסים של ליאור רוזנפלד תשודר
בסינדיקציה ,החל מתחילת מרץ ,בשלוש תחנות רדיו אזוריות,
בשעות הערב.

משרד עו”ד ג’ון גבע נכלל בדירוג משרדי עורכי הדין הנבחרים
לשנת  2013של קבוצת  BDI-CODEבקטגוריית ביטוח ונזיקין
הישג נוסף למשרד עו”ד ג’ון גבע ,היועץ
המשפטי ללשכה :בדירוג משרדי עורכי
הדין הנבחרים לשנת  2013של קבוצת
 ,BDI-CODEאשר פורסם באחרונה,

נכלל המשרד כאחד ממשרדי עורכי הדין
הנבחרים בישראל בתחום ביטוח ונזיקין.
מ BDI-נמסר כי הדירוג ,לפי תחומי
התמחות שונים ,מבוסס על איכות הפעילות

העסקית בה מעורבים המשרדים בייצוג
גופים מובילים במשק הישראלי ,הצלבת
מידע מהמשרדים ומהלקוחות ,ושקלול
הפרמטרים הנבדקים לכדי דירוג כמותי.
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פיצויים עונשיים .גם בישראל?
מאת :עו”ד חיים קליר
בחודש אוגוסט  ,2005הכתה סופת
ההוריקן קטרינה את העיר ניו אורלינס.
הסופה הקטלנית ביותר שנרשמה
בארצות הברית מזה  80שנה .למעלה
מ 1,800-איש נספו .משפחת ברוסרד
שרדה את הסופה ,אולם ביתה נהרס
עד היסוד .הנזק הוערך בכמאתיים
אלף דולר .בני הזוג ברוסרד פנו אל
חברת הביטוח שלהם ,סטייט פארם .זו
דחתה את תביעתם ,בטענה שנזקי מים
לא כלולים בפוליסה .אבל בכל סופה,
התעקשו המבוטחים ,יש גם רוחות,
לא רק מים .חברת סטייט פארם ,לא
הסכימה לשנות את עמדתה .המבוטחים
פנו לבית המשפט המחוזי של מדינת
מיסיסיפי .בדיון שנערך בפני השופט
סנטר ,התברר כי סטייט פארם לא פנתה
לקבל כל חוות דעת להערכת חלקן של
הרוחות בנזקי הבית .לחברת ביטוח יש
גם חובות כלפי מבוטחיה ,הזכיר השופט
לנציגי סטייט פארם .עליכם לחקור מידית
את כל העובדות הרלבנטיות ולבצע
הערכה ריאלית של החלקים המכוסים
מתוך תביעת המבוטח .במקום לעמוד
בחובה זו ,קבע השופט ,הפכתם את בית
המשפט למחלקת התביעות שלכם ,למי
שאמור להחליט עבורכם מה שיעור הנזק
המכוסה .בנסיבות אלה ,פסק השופט,
ראוי להטיל עליכם פיצויים עונשיים .חבר
המושבעים העמיד את סכום הפיצויים
העונשיים על  2.5מיליון דולר .רחמיו של
השופט נכמרו על סטייט פארם .במסגרת
סמכותו ,הקטין את הפיצויים העונשיים
לכדי מיליון דולר .עדיין פי חמש מסכום
הנזק שנגרם למבוטחים .התנהגות מסוג
זה ,הנחשבת שערורייתית בין כותלי
בתי המשפט האמריקאים ,מקובלת
כלגיטימית בין כותלי בתי המשפט
שלנו .בית המשפט העליון שלנו קבע
כי עקרונית ,לשופט בישראל יש סמכות
להטיל פיצויים עונשיים .באותה נשימה

הוסיף כי הטלת פיצויים עונשיים תיעשה
רק “במקרים חמורים במיוחד” .בפועל ,עד
היום דבר לא נחשב אצל שופטינו “חמור
במיוחד” .מדובר בשופטים מקצועיים.
נקודת המבט שלהם על החיים ,שונה
מזו של האיש הפשוט .אפילו מקרה של
ילדה בת  6שנאנסה משך שנים על ידי
השכן ,לא נחשב “חמור במיוחד” בעיני
השופט המקצועי .על אחת כמה וכמה,
מקרים של חולים סיעודיים ,נכים,
משותקים בכל איברי גופם ,יתומים
ואלמנות ,שתביעותיהם נדחות כך סתם
ללא בסיס ,לא הצדיקו בעיני שופטינו
הטלת פיצויים עונשיים .התופעה של
הפיכת בתי המשפט למחלקות התביעות
של חברות הביטוח נותרה לפיכך חזון
נפרץ במקומותינו .חבר הכנסת אורי
אריאל ,הגיש ביום  ,27.2.12הצעת חוק
המבקשת לתקן מצב בלתי נסבל זה.
חברות הביטוח ,מסביר חבר הכנסת
אורי אריאל ,מורגלות בליטיגציה .יש
להן מחלקות משפטיות וסוללות עורכי
דין המועסקים בחוזה קבוע .יש להן
תמריצים לעכב הליכים וליצור עינויי
דין .לא כל אזרח מן השורה יכול לעמוד
בעינויי דין אלה .בין חברות הביטוח לבין
האזרחים ,שורר לפיכך חוסר שיווי משקל
מובהק .עצם החובה לפנות לערכאות
מרתיעה אזרחים רבים .אזרח מן השורה
הפונה לערכאות לוקח סיכון גדול הרבה
יותר מחברת ביטוח .הנטל והמאמץ
המוטלים עליו כבדים פי כמה וכמה
ביחס למאמץ המוטל על כתפיהן של
חברות הביטוח“ .גרירה בלתי מוצדקת
של מבוטח לבית המשפט” ,מסכם חבר
הכנסת אריאל את סלידתו מהמצב“ ,היא
מעשה זדוני ,פוגעני וחמור ,המצדיק
חריגה מעקרון ההשבה שבפיצוי והחלת
פיצוי עונשי” .לפיכך ,מציע חבר הכנסת
אריאל כי בית המשפט יוכל לבדוק מה
המידע שעמד בפני חברת הביטוח

בעת שסירבה לדרישה הראשונית של
המבוטח .אם יתרשם כי חברת הביטוח
התנערה מחובת תשלום תגמולי הביטוח
שלא בתום לב ,יוכל בית המשפט לפסוק
לו פיצוי עונשי של עד כפל התגמול לו
זכאי המבוטח .זו לשונה המקורית של
הצעת החוק“ :התנערות מתשלום שלא
בתום לב :התנער מבטח מחובת תשלום
תגמולי הביטוח שלא בתום לב ,רשאי
בית המשפט לחייבו בפיצוי עונשי עד כדי
כפל התגמול שלו זכאי התובע” .עד כאן
דברים כדורבנות .שאפו לחבר הכנסת
אריאל על האומץ להתריס מול כוחם
האדיר של תאגידי הביטוח .אולם ,חלפה
שנה ודבר לא קרה .נער הייתי וגם זקנתי
בין כתלי בית המשפט ואני יכול להרגיע
את תאגידי הביטוח וגם את חברי עורכי
הדין ,שיחששו בוודאי לאובדן פרנסה אם
ההצעה תתקבל .אל דאגה .מה שהיה
הוא שיהיה .בתי המשפט ימשיכו לשמש
החצר האחורית של חברות הביטוח .אין
סיכוי שההצעה תעבור .הלובי בכנסת של
הטייקונים השולטים בתאגידי הביטוח
וחולבים שם את כספנו משומן היטב וחזק.
הלובי הזה ידאג שההצעה לא תעבור .גם
אם אתבדה וההצעה תעבור ,היא בוודאי
תעבור עם תיקונים שיעקרו אותה מתוכן.
ואפילו ההצעה תעבור כמות שהיא ללא
תיקונים ,עדיין תוכלו לסמוך על פרשנות
השופטים שתעקר אותה מתוכן .הרי
גם כיום יש להם סמכות להטיל פיצויים
עונשיים .אם לא הפעילו אותה עד היום,
מדוע שיפעילו אותה מחר? מכל מקום,
כולי תפילה שחבר הכנסת אורי אריאל
ימשיך לפעול לקבלת הצעתו ושלבבות
שופטינו ייפתחו .אם כך יקרה ,יהא זה
צעד מרחיק לכת לקראת מדינה שיהיה
בטוח ונעים יותר לחיות בה .גם למי שנפל
עליו אסון ונאלץ בימיו הקשים לממש את
פוליסת הביטוח שלו ,פוליסה אותה רכש
במיטב כספו.

טסים לחו"ל? הביטוח אצל
סוכן ביטוח הוא חלק מהמסלול

עמוד
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פעילות במחוזות ובסניפים

מחוז חיפה והצפון  -פעילות פורים
בבוקר  ,24.2.13לרגל חג הפורים,
התכנסו כ 60-סוכנים וסוכנות מחוז חיפה
והצפון ,עם ילדיהם ונכדיהם  -לפעילות
מיוחדת לרגל החג .האירוע החל בסיור
במרכז המבקרים של “ידיעות אחרונות”,
אשר ממוקם באזור התעשייה בר-לב.
המשתתפים חזו בעניין רב בשלבי הכנת
העיתון ובחלק המהנה במיוחד התנסו
בעצמם בעיצוב שער לעיתון .לסיום

צולמה תמונה קבוצתית על שער “ידיעות
אחרונות” (כדוגמא) לשמחת המשתתפים.
שער זה ,בנוסף לגיליון יומי של העיתון,
ניתנו כשי לכל משתתף .מתמונת השער
המשותפת למזכרת ,המשיכו המשתתפים
למושב אחיהוד שבצפון ,לביקור ברפת
חקלאית .שם קיבלו הסוכנים הסבר
מפורט על תפעול הרפת וצפו בתהליך
החליבה .הילדים והנכדים נהנו במיוחד

כשהתאפשר להם להאכיל את העגלים
היונקים מבקבוקי חלב .לסיום נהנו כולם
מכיבוד שכלל ,כמובן ,גם אוזני המן.
במקום נערכה תחרות מותחת ובסיומה
חולקו פרסים לתחפושות המצטיינות.
היום המהנה הנוסף של המחוז ,בראשות
יו”ר המחוז אריה אברמוביץ ,הסתיים
כשהמשתתפים עמוסי חוויות ופעילויות
מהנות לכל שכבות הגיל.

מחוז השפלה  -סיקור יום עיון
חברי מחוז השפלה התכנסו ביום ד’
 27.2.2013ליום עיון מחוזי ,שהתקיים
ב”אולמי אלגריה” בקריית עקרון ,בחסות
חברות “איתוראן” ו”סטארט” .יו”ר המחוז,
אודי הוד ,פתח את יום העיון ,שמשך אליו
סוכנים רבים מאוד ,בציינו את האתגרים
הניצבים כיום בפני סוכן הביטוח וחשיבות
מתן הפתרונות הכוללים לצרכיו של הלקוח,
בדגש על הצרכים הפנסיוניים והפיננסים.
הוד קרא לסוכנים להבטיח את הנורמות
הגבוהות ביותר במקצועיות ושירות ,תוך
שהוא מחזק את ידי הלשכה במאמציה
לקידום אותם תחומים מול חברות הביטוח.
בהמשך היו אלה אורן שמלץ ,סמנכ”ל
שיווק ומכירות ב”איתוראן” ,ומיקי קופל,
מנכ”ל “סטארט” ,אשר כל אחד מהם
התייחס למכלול השירותים המתקדמים
שמציגות חברותיהן כדי לייעל ולשדרג את
עבודת סוכן הביטוח ,הן בסביבה הפנים-

משרדית והן מול הלקוחות .עו”ד ג’ון
גבע ,היועץ המשפטי ללשכה ,פרס יריעה
רחבה בנוגע לאחריותו המקצועית של
סוכן הביטוח וכללי ההתנהלות הנדרשים
מול הלקוחות ,בעוד ד”ר אודי פרישמן,
יועץ הלשכה לבריאות וסיעוד ,התמקד
בדבריו בחידושים בעולם הבריאות בכלל
ותרומת מערך היועצים בתחום העומדים
לרשות החברים בפרט .ד”ר טל כהן
(טלכו) ,בהרצאה סוחפת ומרתקת ,אשר
עניינה אומנות המשחק והיכולת להפוך
את הכוחות החבויים בכל אחד מאיתנו
להעצמת היכולות ,הוסיפה נדבך של
מוטיבציה לתכני יום העיון ,כאשר מוטי
קינן ,מנכ”ל הלשכה ,חתם והציג ,בדגש
על מסרים אופטימיים ,שורה של נושאים
אשר עומדים על סדר יומה של הלשכה.
קינן ביקש בדבריו לחזק את הסוכנים
וטען כי הלשכה פועלת כל העת ,תחת

אחדות המטרה וחדוות היצירה ,להגן
על האינטרסים של הסוכנים והציג את
הקמת המרכז למיזוגים ורכישות .ושיתוף
הפעולה עם אוניברסיטת ת"א בה יתקיים
קורס תכנון פנסיוני בכיר ושות"פ עם
אוניברסיטת בר-אילן בקורס השנתי של
סוגיות משפטיות בביטוח.
קינן הדגיש את סוגיית הישירים של חברות
הביטוח בתחום הפנסיוני והמליץ לחברים
לא להעביר מאגרי מידע של לקוחותיהם
לגופים אחרים .על התוכנית האסטרטגית
שגובשה בלשכה לחמש השנים הבאות ועל
המתוכנן בכנס הלשכה הקרוב ,בביטוח
ופיננסים ,שיתקיים בין התאריכים 22-25
באפריל באילת .ארוחת צהרים משותפת
חתמה את יום העיון של מחוז השפלה,
אשר התנהל באווירה אופטימית וצייד
את המשתתפים ב”ארגז” כלים ותובנות
לקראת הבאות.

מחוז באר שבע והדרום -
כנס שנתי

מחוז חיפה והצפון  -בוקר של כיף
לנשים ,לרגל יום האשה הבינלאומי

 20.3.2013במלון ליאונרדו באר-שבע
בהשתתפות :ח”כ מאיר כהן ,ראש עיריית דימונה
לשעבר; רוביק דנילוביץ ,ראש עיריית באר שבע;
איזי כהן ,מנכ”ל “כלל ביטוח”; צ’יקו זכריה ,משנה
למנכ”ל “כלל ביטוח”; אודי כץ ,נשיא הלשכה

לכבוד יום האשה הבנלאומי ,יקיים מחוז חיפה והצפון בוקר של כיף לנשים
סוכנות ביטוח (חברות לשכה בלבד) ומנהלת משרד אחת בלבד ממשרד
של סוכן או סוכנת חברי לשכה בלבד .הארוע יתקיים ביום ד' 6.3.2013
בגלובוס מקס בקריון קרית ביאליק בשעה 09:00
הארוע בחסות "סטארט" שרותי דרך וגרירה.

לשכת סוכני ביטוח בישראל
לחבר הלשכה ריקרדו מלאמוד ,משתתפים בצערך
במות אימך לידיה מלאמוד ז"ל

לחבר הלשכה סברנסקי צבי ,משתתפים בצערך
במות אימך טובה סברנסקי ז"ל

שלא תדע עוד צער

שלא תדע עוד צער

כינוס ביטוח ופיננסים 2013

האירוע המרכזי של ענף הביטוח
יתקיים השנה באילת ,בימים ב'-ה' 22-25 ,באפריל 2013
תכנית מיוחדת לחברי  MDRTתתקיים ביום א'  21באפריל 2013
הרפורמות בחסכון הפנסיוני ,שבסיסן החל עם פרסום הרפורמה להגברת התחרות ,החלו
להתממש ומחייבים אותנו לדפוסי פעולה ,מחשבה והערכות לתנאים המתהווים.
כינוס "ביטוח ופיננסים  "2013יאיר בזרקור את כל הידע הנחוץ להתמודדות עם
המשימות והאתגרים העומדים בפנינו.

הבזקים ראשוניים לתוכנית הכינוס
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

העידן החדש בביטוח הפנסיוני  -לאן אנו צועדים?
תוחלת החיים והשפעתה .על החסכון ארוך הטווח.
תדמית ומיתוג הסוכן.
מיסוי פנסיוני.
המסלקה הפנסיונית.
אמנת השרות.
הגיל השלישי.
התמודדות הסוכן בעידן החדש.
סקר שביעות רצון חברי הלשכה מחברות הביטוח.
הרצאת אורח .MDRT
מוטיבציה  -בדרך אל המטרה ,מה שלא זז הולך אחורה.
תחרות וזכות הבחירה.
הערך המוסף של סוכן הביטוח.
סוגיות משפטיות בביטוח פנסיוני.
חידון מקצועי נושא פרסים.
הכה את המומחה.

כמסורת כל השנים ,גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה ומנהלי
ועובדי חברות הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה.

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים
• רויאל ביץ' • הרודס פאלאס • הרודס בוטיק • דן אילת • רויאל גארדן • הילטון מלכת
שבא • המלך שלמה

האירוח יכלול
ארבעה ימים ושלושה לילות ,על בסיס חצי פנסיון ,קוקטייל וטקס פתיחה חגיגי ,מופע
בידור מרכזי של אמן מוביל ,בידור מידי ערב בבתי המלון ,קפה ושתייה קלה בזמן
ההרצאות וארוחת צהריים בימי ג' ,ד' ,ה'.
• חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר ,יציינו זאת בהרשמה.
• לחברי  MDRTהאירוח יכלול חמישה ימים וארבעה לילות כולל התכנית הכללית,
קוקטייל וארוחת ערב חגיגית ביום א'  21באפריל .2013
ההרצאות תתקיימנה במלון "רויאל ביץ'" .יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס
בדייקנות .כל הקודם זוכה  -הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה לכינוס.
אין התחייבות לשכן במלון הנדרש.

טיסות
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה .המחירים המיוחדים לטיסות תקפים אך
ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה .טיסות חריגות יחויבו בתשלום נוסף.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.
הטיסות תתקיימנה כמפורט:
• נתב"ג  -אילת  -נתב"ג • שדה דב  -אילת  -שדה דב • חיפה  -אילת  -חיפה
משתתף המעוניין להזמין טיסה דרך חברת אל על באופן פרטי יוכל להזמין דרך אתר
האינטרנט www.elal.co.il

תערוכת מציגים
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון "רויאל ביץ'" ,שעות הפתיחה 16:00-10:00

פעילות בשעות הפנאי

 - HAPPY HOURאחה"צ בשעות  17:00-18:30במלון "רויאל ביץ'".

סדרי ההרשמה
ההרשמה תעשה ע"י חברת "כנפי משק תור בע"מ" באמצעות טופס ההרשמה האינטרנטי
ובהתאם להנחיות המופיעות באתר האינטרנט בכתובת .www.insurance.org.il :את
התשלום יש לשלוח לחברת "כנפי משק תור בע"מ" ,לכתובת :רח' מיטב  ,11תל אביב
 67898טל ,03-5656226 :פקס03-5656090 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר ,לעובדים הבכירים
במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח ,בתי השקעות ,קופות גמל וקרנות פנסיה.
ההרשמה לכינוס רק עפ"י התוכניות הרשומות.
ההרשמה נפרדת לכל חבר.
שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה על פי קביעת החברה המבצעת.
ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד.
הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס .כל הקודם זוכה.
אין התחייבות לשכן במלון הנדרש.
הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של  15%מעלות חבר לשכה עם
הצגת תלוש שכר עובד.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת.

עלות ההרשמה לאחר 3.4.2013
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת החדרים ,אנו נאלצים לחייב כל חבר
הנרשם לאחר ה 3.4.13 -בתוספת של  ,₪150ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.

אפשרויות התשלום
את התשלום יש לרשום לפקודת "כנפי משק תור בע"מ" .ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:
א .במזומן.
ב .בהמחאה :ב 2-תשלומים שווים לתאריכים.15.04.13 ,15.03.13 :
ג .באמצעות כרטיסי אשראי :ויזה ,דיינרס ,ישראכרט ,אמריקן אקספרס )וב3-1-
תשלומים שווים ללא ריבית( ,הגבייה תתבצע מיום ההזמנה.
ד .באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית ,בכפוף
לתקנות חברת האשראי.

שהות המשך לסוף שבוע
חברים שיחפצו להמשיך את שהייתם לאחר הכינוס לסוף שבוע עם משפחותיהם ,יקבלו
מחירי מבצע מיוחדים .לפרטים יש לפנות לחברת "כנפי משק תור בע"מ".

ההרשמה בעיצומה!
להרשמה לחברי הלשכה לחץ כאן <<

www.insurance.org.il
בברכת כינוס מהנה ופורה!

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל

עמוד 10

מתוך 10

 28בפברואר www.insurance.org.il 2013

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2013מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:
 // lishka@insurance.org.ilהפרסום מוגבל ל 3 -שבועות

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

*סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
לרכוש תיקים איכותיים ,בכל גודל ובכל סוג
בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי0505234664-
*סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת
לרכוש תיקים מכל סוג
סודיות מובטחת  -דין 0543971771 -
*לסוכני ביטוח פנסיוני:
הצטרף למיזם ״פרטנרס״ .שרותי משרד
והחשוב ביותר מאגר הפניות בלתי נדלה
של לקוחות קיימים .המיזם מתמקד
בביטוחי פרט.לפנות אל שרגא לידור
0546655736
**סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מעוניינת
בשת"פ (מלא ואו חלקי) בתיקי ביטוח
נא לפנות לגל 058-5000900
סודיות מובטחת
***לבית סוכנים בתל אביב מוזמנים
להצטרף סוכנים שעוסקים באלמנטרי
ובביטוחי בריאות וחיים אשר נמצאים
בחמש שנים הראשונות בדרכם בביטוח.
משרדים ושירותי משרד יינתנו למתאימים.
לפרטים לפנות לנעמי 03-9239292
שלוחה 101
***סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל
תחומי הביטוח ,הפנסיה והפיננסים
מעוניינת לרכוש תיק/י ביטוח
(באופן חלק או מלא) ,נא לפנות:
dudi@gamafinansim.co.il
 050-538629דודי
***סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל
תחומי הביטוח ,הפנסיה והפיננסים
מעוניינת לספק לך בסיס להגדלת
הכנסותיך על ידי שת"פ בכל אחד
מהתחומים
נשמח לתאם פגישה לא מחייבת
במשרדךdudi@gamafinansim.co.il :
 050-538629דודי
***סוכנות ביטוח מהאיכותיות בשוק
מחפשת סוכן ביטוח עם  2-3שנות ותק
לעבודה על תיק לקוחות קיים!
העבודה על בסיס שותפות!
מייל לקו"ח dudi@amitim-ins.co.il
 052-6881144דודי
***עבור לקוחותינו דרושים
תיקי ביטוח לרכישה
דני dani@gsr.co.il 054-4884220

***סוכנות ביטוח מהאיכותיות בשוק
מחפשת סוכן ביטוח עם  2-3שנות ותק
לעבודה על תיק לקוחות קיים! העבודה
על בסיס שותפות!
מייל לקורות חיים
dudi@amitim-ins.co.il
***דרושים סוכנים מורשים בבטוח חיים
למיזם חדש עם מאגר בלתי נגלה של
מועמדים .בנוסף משרד על שרותיהם
המלאים ברחוב היצירה בקרית אריה
לפנות לשרגא לידור 0546655736
***סוכנות ביטוח גדולה וותיקה שמרכזה
ברחובות מעוניינת לרכוש
תיקי ביטוח איכותיים.
לפניות :מוטי דהרי 057-7490000
08-9494949

מודעות דרושים

*צפרירים  -קבוצת ביטוח "צפונית"
סוכנות לביטוח.
מרחיבה את פעילותה דרושים סוכני ביטוח
מורשים בענף אלמנטרי  /חיים,
פנסיה ובריאות.
בדבר פרטים נא להתקשר לאלי שטרק
טלפון 050-5208202 -
סודיות מובטחת.
*רונור סוכנות ביטוח בע"מ מעוניינת לרכוש
ואו שת"פ בתיקי ביטוח חיים וכללי
לפרטים :דודי  -טל0507614476 .
מייל ronorjoe@smile.net.il
או גבריאל  -טל0522759119 .
מייל gmail.com@7305550
**למשרד ביטוח גדול בפארק המדע
ברחובות דרושה ל  1/2משרה
פקידה מנוסה בביטוחי חיים עם נסיון וידע
תפעולי מערכות מגדל (חובה),
הראל והפניקס
נא לשלוח קורות חיים
hadas@financeshop.co.il
**דרוש/ה לסוכנות ביטוח בנס ציונה.
חתמת עסקים אלמנטרי למשרה מלאה
בעלת ניסיון.
ישראל 0544260833 -
Israel@di-ins.co.il
**לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה
חתמת רכב ודירות שירותית ומקצועית
לטיפול בלקוחות .שעות העבודה
 15:30 - 08:30ללא ימי שישי.
קורות חיים יש להעביר ל:
gil@hish-ins.co.il

**למשרד סוכן ביטוח בתל אביב דרושה
פקידה עם ידע מוכח באלמנטרי וידע
מינימלי בחיים למשרה חלקית
0544635717
**למשרד ברחובות דרושה פקידת ביטוח
אלמנטרי עם נסיון למשרה מלאה.
bituachrechovot@gmail.com
**לסוכנות ביטוח מובילה בראשון לציון
דרושים/ות סוכני ביטוח בעלי רישיון חיים
שכר בסיס  +עמלות  +רכב  +נייד
הכוונה ליווי מקצועי ,ואפשרויות קידום.
ניסיון במכירות למגזר העסקי והפרטי
הופעה ייצוגית ,יחסי אנוש מעולים.
קורות חיים לפקס 03-9414114
למייל shlomo@gotec.co.il -
***לסוכנות ביטוח בקריות דרושה פקידת
ביטוח עם ניסיון מוכח באלמנטרי.
נא לשלוח קורות חיים למייל:
reuvenar@netvision.net.il
***עובדת בעלת ניסיון בתחום הביטוח
מחפשת עבודה במשרד סוכן\סוכנות
ירושלמי 0523465368
***למשרד ביטוח באיזור עכו
דרושה פקידת ביטוח אלמנטרי
עם נסיון מוכח!!
למחלקת מכירות ,הקמת הצעות מחיר
בתחום הרכב ,כושר ביטוי מעולה,
אורינטצייה שיווקית גבוהה וראש גדול
למיילpartusheli@gmail.com :
פקס04-8750011 :
***לסוכנות ביטוח דרושים סוכנים שרוצים
עמלות והיקפים גבוהים יותר
והשתתפות בהוצאות משרד למתאימים.
ליצירת קשר  050-4644545או במייל
dudibz1@gmail.com
***לסוכנות מובילה באשדוד דרושה
פקידה למחלקת ביטוח אלמנטרי :רכב,
דירות ועסקים .ניסיון מוכח בתחום  -חובה
אוריינטציה שיווקית ושליטה בשפות רוסית
או צרפתית  -יתרון
למעוניינים נא לשלוח קורות חיים למייל
janechka7@hotmail.com
או פקס 0577974334

השכרת משרדים

***למכירה נכס בגודל  120מ"ר אשר
שימש ב  7השנים האחרונות למגורים
ובטאבו רשום  2אולמות משרדים ,נמצא
במיקום מצויין ברח' טשרניחובסקי  26ת"א
 4בתים מצומת בוגרשוב וממש ליד
דיזנגוף סנטר מחיר גמיש מאד
פרטים לאלכס טל 050-8989980

