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העיתון של ענף הביטוח

גליון מס'  7 | 425במרץ 2013

סערת ההתבטאויות של גלית בן-שמחון ,סמנכ”לית ב”הפניקס” ,ממשיכה להכות גלים:

אייל לפידות ,מנכ”ל “הפניקס”“ :ההתבטאויות המיוחסות
אינן מקובלות על ‘הפניקס’ ,לא נאמרו מטעמה ואינן
משקפות את עמדתה והתנהלותה בפועל של החברה”
בשבוע האחרון תפסו התבטאויותיה
של גלית בן-שמחון ,סמנכ”לית השיווק
והפיתוח העסקי של “הפניקס” ,כותרות
כלכליות בולטות .אותן התבטאויות
התייחסו גם לאופן פעילותם של הסוכנים
ולפיהן “בשנים הקודמות התנהלנו בצורה
חזירית מול הלקוחות שלנו ...גם הסוכן
כבר לא יכול לדחוף סתם מוצרים’”.
בעקבות הדברים שלח רוני שטרן ,ממלא
מקום וסגן הנשיא ,מכתב לאייל לפידות,
מנכ”ל “הפניקס” ,ובו הוא מביע ,בשמם
של חברי הלשכה ,תרעומת קשה כנגד
התבטאויות סמנכ”לית החברה .וכך כתב
שטרן...“ :בשם מי התבטאה הנציגה
הבכירה של ‘הפניקס’? מה זה השנים
הקודמות? האם אלו אותן שנים שהגב’
עבדה בחב’ ביטוח ישיר או בבנק?
האם ‘הפניקס’ התנהגה בצורה חזירית
ללקוחותיה באותן שנים? או שמא היא
התכוונה לכלל החברות? ועוד שאלה:
בשם מי ובאיזו זכות כללה אותה נציגה
את הסוכנים תחת אותו דימוי נלעג,
שאותו היא מייחסת ל’הפניקס’ ו/או לכלל
החברות? מחד ,הפועלים בענף מלינים
על מבקריו ומאידך זוכים מתוך הבית
ומחברת ביטוח בכירה בענף הביטוח

בישראל ,להודאה בדבר התנהלות
חזירית כלפי הלקוחות .באמת שכואב
לנו שחברת סוכנים מפוארת כ’הפניקס’
כנראה מאבדת את הדרך .אנו ,הסוכנים,
לא מנהלים את ענייניה של ‘הפניקס’.
להכללתנו
מתייחסת
הסתייגויותינו
כחלק מהתנהלות זו ולפגיעה בנו מצד
חברה המצהירה בכל הזדמנות אודות
חשיבותנו ותרומתנו .אותן התבטאויות
אומללות משוללות כל יסוד ומטילות
כתם על פני ציבור רחב מאוד של אנשי
מקצוע ,שכל חטאם במתן שירות מיטבי
לדורות של משפחות בישראל .כדאי
היה גם שנשים דברים על דיוקם :אנחנו
הסוכנים ,שמוכרים את מוצרי חברת
הביטוח (כידוע ,מוצרים המקבלים
את אישור הרגולטור) ,ממש מחוץ
לאותה משוואה שהציגה סמנכ”לית חב’
‘הפניקס’ .אנחנו פועלים ללא לאות ,יום
וליל ,באופן המקצועי ,האנושי והאמין
ביותר ,תוך שמירה על זכויות המבוטחים
ותשלומי תביעות במיליארדי  .₪גם אתה
יודע שתגמולם של הסוכנים לעיתים אינו
עולה בקנה אחד עם המאמצים הרבים
שהם משקיעים בשם שולחם  -הלקוחות.
מי שחושב או חושבת אחרת ,ממש אינם

שייכים לעולמם של הסוכנים” .לפידות
הגיב לדברים וכתב בין השאר“ :כמוכם,
גם אנו הופתענו מאוד מההתבטאויות
המיוחסות לגברת גלית בן שמחון אשר
נאמרו כביכול בכנס ‘פסגות’ שנערך
בשבוע החולף .מבירור שערכנו עם
הגברת בן שמחון ומשתתפים נוספים
בכנס ,עולים ספקות בדבר השתקפותם
הנאמנה של הדברים המיוחסים לה כפי
שבאו לידי ביטוי בתקשורת .ההתבטאויות
המיוחסות אינן מקובלות על ‘הפניקס’,
לא נאמרו מטעמה של ‘הפניקס’ ואינן
משקפות את עמדתה והתנהלותה בפועל
של החברה אל מול לקוחותיה וסוכניה
מאז ומעולם‘ .הפניקס’ ,הייתה והינה
חברת סוכנים ,לכל דבר ועניין ,אשר אף
הוקמה על ידי סוכן ,והוכיחה את נאמנותה
לקו זה מאז הקמתה לפני למעלה מ60-
שנה‘ ...הפניקס’ מעריכה ומוקירה את
חשיבותם ותרומתם של סוכני הביטוח
הן ללקוחות והן לחברה ...חשוב לי לשוב
ולהדגיש כי הדברים שיוחסו לגברת בן
שמחון אינם משקפים במאומה את אופן
פועלה של ‘הפניקס’ ומדיניותה .פעלנו
ונפעל באופן רצוף וקבוע יחד עם סוכני
הביטוח למען הלקוחות”.

נדחתה בקשת ביטוח ישיר לסילוק תביעת
סוכני הביטוח נגדה
ביום  ,24.2.13דחה שופט בית המשפט
המחוזי אליהו בכר את בקשת הנתבעים,
תוך שקבע כי לא ניתן לומר שהתביעה
חסרת סיכוי כפי שביקשה ביטוח ישיר
לקבוע .חשוב לציין ,כי זו הפעם הראשונה
שלשכת סוכני ביטוח וקבוצת סוכנים

מגישים תביעה נגד ביטוח ישיר (להבדיל
מבקשה לצו מניעה זמני) .במהלך הדיון
בבית המשפט בחודש דצמבר האחרון,
הציע בית המשפט לצדדים לפנות להליך
גישור ,במסגרתו יגבשו הסכם על פרסום
שיהיה מקובל גם על לשכת סוכני ביטוח

והצעתו של בית המשפט נדחתה ע”י
ביטוח ישיר .לשכת סוכני ביטוח רואה
בהחלטה איתות חשוב של בית המשפט
על כך ששמם הטוב והמוניטין המקצועי
של הסוכנים אינו הפקר ,ותמשיך לפעול
נגד הפרסומים הפוגעים.
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מסקר בין-לאומי חדש בתחום הביטוח עולה:

הצרכנים מעדיפים את המגע האישי של הסוכן
בעת רכישת ביטוח
באחרונה פורסם סקר בין-לאומי חדש
בתחום רכישת ביטוח ,שנערך במשותף
מטעם מכוני מחקר אקדמיים ושל גופים
עסקיים מובילים באירופה וארה”ב .הסקר
כלל למעלה מ 8,500-צרכני ביטוח וכ-
 1,300סוכנים וברוקרים מכ 17-מדינות.
מהממצאים עולה קביעה חד משמעית,
לפיה רמת האמון של הצרכנים בחברות
הביטוח היא נמוכה וכי סגירת עסקת ביטוח

ישירות מול המבטח אינה נמצאת בעדיפות
הראשונה של הצרכנים .בהתאם ,שיעורי
סגירות עסקאות ביטוח מול מבטחים
ישירים ,כך לפי הסקר ,נמוכים באופן
משמעותי וניכר משיעורי סגירות עסקאות
ביטוח דרך סוכנים אישיים וברוקרים.
הסקר מצא כי כ 65%-מהצרכנים בכ-
 17המדינות שנדגמו ,מעדיפים לרכוש
ביטוח דרך “המגע האישי” ,כאשר מכירה

טלפונית ,סיטונאית ו/או באמצעות דואר
ישיר ,זוכה לשיעורים הנמוכים פי  2ויותר
מהקשר עם הסוכן האישי .עוד נמצא בסקר
כי האינטרנט הופך לכלי יותר משמעותי
בבדיקת מידע ביטוחי ,כמו גם רכישת
ביטוח ,בדגש על ביטוחים סטנדרטיים,
כאשר המכירה המסורתית של ביטוח כיום
משלבת גם דפוסי רכישה אינטרנטיים
בשיעור גבוה מבעבר.

משרד האוצר מגבש תוכנית לפרישה מדורגת לפנסיה ,מבלי
שזכויותיהם של הפורשים תיפגענה
שר האוצר ,ד”ר יובל שטייניץ ,הודיע
בישיבת הממשלה האחרונה ,כי משרדו
מגבש בימים אלה תוכנית לפרישה מדורגת
לפנסיה ומעבר של עובדים המתקרבים
לגיל הפרישה לפנסיה לעבודה במשרה
חלקית עד פרישה מוחלטת ,תוך הבטחה
כי זכויות העובדים הפורשים באופן מדורג
לא תיפגענה .לדבריו בישיבת הממשלה,
“מדובר ברפורמה מהפכנית במדינת
ישראל ,כך שבמקום שאנשים יאלצו
לפרוש בדרגה אחת ,יום אחד לעבוד

במתכונת של  100%ויום אחרי להיות
מובטלים מעבודה ,כוונתנו היא לאשר
לאנשים יציאה מדורגת לפנסיה .דבר זה
יאפשר להתרגל למצב וימנע שחיקה”.
שר האוצר הסביר כי “היום נוצר מצב
שרוב האנשים מקווים לצאת לפנסיה
על מנת להפסיק לעבוד כל כך קשה,
אך גם חוששים ממנה .הדבר הטבעי
והנכון יותר הוא לעשות את המהלך הזה
בהדרגה” .הוא מסר לשרי הממשלה כי
“במשרד האוצר כבר עובדים על תוכנית

זו ואני מקווה שתוך חודש חודשיים
נוכל להציג פיילוט ראשוני .בתוכנית
זו יוכלו העובדים לפני הפנסיה לעבור
לעבודה בחצי משרה מבלי שזכויותיהם
תפגענה .אנחנו באוצר בודקים כרגע את
כל החבילה האקטוארית של הזכויות
והתשלומים כדי לראות איך לאפשר את
הדבר הזה למי שמעוניין בכך ,מבלי
שהמעסיקים או אף אחד אחר לא יפגע,
ואני משוכנע שזה מודל טבעי ונכון יותר
ממה שקורה היום ברוב העולם”.

משרד האוצר מלווה באופן חריג את ניהולה התאגידי של חברת
“שירביט” ופעילות “הראל” בניהול קרן הפנסיה “עתידית”
לאחרונה נודע כי משרד האוצר  -אגף שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,מלווה באופן חריג את
פעילותן של שתי חברות ביטוח .מדובר
בחברת “שירביט” ,בהקשר לניהולה התאגידי,
וחברת “הראל” ,בנוגע לפעילות חברת
הניהול של קרן הפנסיה הוותיקה “עתידית”.
הכוונה בליווי “שירביט” נוגע ,כאמור ,לשיפור
הניהול התאגידי של החברה .מי שאמון על
אותה ביקורת מצד האוצר הוא יוסי וינשטוק,
לשעבר מנכ”ל חברת “שומרה” .זאת לאחר
מכרז בנושא שערך משרד האוצר ובכפוף

לשימוש חריג בסמכויות שניתנו לאוצר על
פי סעיף  68לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים .אופן דומה של ביקורת ועל פי
אותו היתר חריג מפעיל האוצר נגד חברת
“הראל” בנוגע לפעילות חברת הניהול של
קרן הפנסיה הוותיקה “עתידית” ,המונה
כ 5,000-עמיתים .מ”הראל” נמסר בעבר כי
בקרן “התגלה פער מהותי שמעביר את הקרן
מעודף אקטוארי לגירעון אקטוארי ,וכתוצאה
מכך עלול להשפיע על זכויות העמיתים”.
ממשרד האוצר ,שהנציג המלווה מטעמה

את פעילות הקרן אותה מנהלת “הראל”,
הוא ראובן סווירי ,נמסר“ :בדיקה שביצע
הממונה העלתה מספר בעיות חשבונאיות
ואקטואריות בעתידית חברה לניהול קרן
פנסיה בע”מ .לפיכך החליט הממונה למנות
מפקח מיוחד לחברה בהתאם לסמכותו על
פי סעיף  68לחוק הפיקוח (כפי שדיווחה
החברה בדוחותיה הכספיים לתאריך 31
ליוני  .)2012עם השלמת הבדיקה ובהתאם
לתוצאותיה ישקול הממונה האם לפרסם את
ממצאיו או להפעיל את סמכויותיו”.

זהירות °משטרת ישראל הציבה מצלמות חדשות בכבישי ישראל
ולכן הלקוח שלכם צריך∫

עו¢ד לכל נהג
כתב השירות ¢הגנה משפטית בדרכים ¢נועד לספק לנהג שירות הגנה
משפטית בתחומי תעבורה נזקין ונזקי גוף Æלקוח שירכוש את כתב
השירות יקבל שירות משפטי מעורך דין מקצועי המתמחה בתחום¨
תמורת תשלום חודשי קבוע במחיר שווה לכל נפשÆ
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המרוץ לתפקיד סגן בכיר לממונה במקומו של רו”ח אליאור
גבאי גורר אחריו התמרמרות בקרב עובדי אגף שוק ההון
פרישתו של רו”ח אליאור גבאי ,סגן בכיר
לממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר והאחראי על תחום הפיקוח
והאכיפה ,עליה דווח בשבוע שעבר ,מביאה
ככל הנראה לפתיחתו של קרב פנימי
באגף על זהות המחליף בתפקיד .על מה
מדובר? בהיררכיית התפקידים באגף

פועלים מתחתיו של גבאי שלושה סגנים:
אלי טובול ,אורי פלג ואלעד כהן .כל אחד
מאותם סגנים רואה עצמו מחליף ראוי לרו”ח
גבאי ובעל הסמכה וניסיון נדרשים .אלא
שמידיעות שונות עולה כי פיני שחר ,עוזרו
של הממונה ,פרופ’ עודד שריג ,בשנים
האחרונות הוא המועמד המועדף וצפוי

לקבל את התפקיד .על פי הערכות ,הדבר
יוצר התמרמרות רבה ואי קידומם של מי
מהסגנים המכהנים כיום במחלקת הפיקוח
והאכיפה עלול אף להביא לפרישות נוספות
מהאגף .בקרוב ,בכל אופן ,צפוי פרופ’ שריג
להודיע על מחליפו של רו”ח גבאי וזאת ,על-
פי האוצר ,לאחר קיומו של מכרז כדין.

אפליקציית ביטוחי הנסיעות לחו”ל של “מגדל” הוכתרה
כ”מוצר השנה” החדשני של ישראל בקטגוריית הביטוח
האפליקציה שפיתחה קבוצת “מגדל”
לרכישת ביטוח נסיעות לחו”ל היישר
מהטלפון הנייד בתהליך קצר ונוח ,מכל
מקום ובכל זמן ,הוכתרה כ”מוצר השנה”
החדשני והאיכותי ביותר של ישראל לשנת
 ,2013בקטגוריית הביטוח .פרסי “מוצר
השנה” הם פרסי חדשנות בינלאומיים,
הנבחרים על ידי יותר מ 200-אלף צרכנים
ב 30-מדינות ברחבי העולם ,על-פי 3
פרמטרים :מידת האטרקטיביות של המוצר,
רמת החדשנות ורמת שביעות הרצון
מהשימוש בו בפועל .בבחירת המותגים
הישראלים השתתפו למעלה מ2,000-

צרכנים שהשיבו לסקר ייחודי שערך מכון
המחקר  .TNS MySekerלדברי גורמים
ב”מגדל” ,האפליקציה החדשנית הייחודית
שפיתחה הקבוצה ,מאפשרת לנוסעים
לחו”ל לבחור את המסלול המתאים להם
ביותר ממגוון מסלולי ביטוח הנסיעות
“מסע עולמי”; לבחור הרחבות ביטוחיות
אופציונאליות בהתאם לסוג הנסיעה
(חופשה ,ספורט אתגרי ,יעדים מיוחדים)
ובתוך דקות אחדות להשלים את רכישת
הפוליסה; לאחסן את פרטיה של הרכישה
בטלפון הנייד; ואף לקבל מידע עדכני לגבי
שירותים חיוניים כגון :מיקום בתי חולים,

תחנות משטרה ונקודות ציון חיוניות נוספות
לעת חירום בארצות היעד .טוני כהן ,מנהלת
השיווק והפיתוח העסקי של קבוצת “מגדל”,
שקיבלה את פרס “מוצר השנה” מידי פרופ’
יעקב הורניק ,יו”ר ועדת השופטים ,אמרה
כי “כולנו במגדל מוקירים את הבחירה בנו
כ’מוצר השנה’ ונחושים להמשיך ולהוביל
את עולם הביטוח הישראלי במגוון נוסף של
חידושים דיגיטאליים וסלולאריים המעניקים
ללקוחות מגדל מטרייה ביטוחית .מטרייה
בעלת ערך מוסף גבוה ,נגישה ,זמינה
 ,24/7ידידותית ויעילה ,בשפה פשוטה
שכולם מבינים”.

מתווה לטיפול בתביעות צד ג’  -חברות שבהסדר
המתווה לטיפול בתביעות צד ג’ למבוטחי
ביטוח רכב מקיף פרטי עד  3.5טון (תיקון
הרכב במוסכי הסדר) ,שאותו גיבשה
הוועדה האלמנטארית בלשכה ,בראשות יו”ר
הוועדה קובי צרפתי ,זוכה לתגובות חיוביות
רבות מצד הסוכנים ,כאשר גם החברות נענות

בחיוב ומביעות את הסכמתן לאמץ מתווה זה.
בשלב זה הסכימו חברות “מנורה מבטחים”,
“כלל ביטוח”“ ,איילון” ו”הכשרה” לאמץ את
המתווה החדש .במקביל ,מתקיימים מגעים
מתקדמים בנושא עם החברות “שומרה”,
“הראל”“ ,מגדל” ו”הפניקס” .צרפתי מסר כי

“נוכח העובדה שמהלך זה מצריך התארגנות
מנהלתית בחברות הביטוח ,אנו מניחים
שההפעלה הממשית של המתווה תהיה
בסוף חודש מרץ ,תחילת אפריל” .המתווה
לטיפול בתביעות צד ג’ מפורסם באתר
הלשכה  -מידע מקצועי לסוכן.

www.gsr.co.il | dani@gsr.co.il | 054-4884220

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.

עמוד

4

מתוך 9

 7במרץ www.insurance.org.il 2013

ביטוח נסיעות לחו”ל? לא אם עברתם את גיל 80
קטעים מכתבה מאת :אליצפן רוזנברג26.2.13 ,YNET ,
עברתם את גיל  ?75על פי כל המחקרים
וההערכות יש לכם עוד הרבה זמן לחיות.
תוחלת החיים עולה בקצב מהיר וגם
איכות החיים משתפרת באופן תמידי
בעזרת התקדמות הטכנולוגיה והרפואה.
אך משום מה ,דווקא מי שמבין זאת יותר
מכולם  -חברות הביטוח שחישוביהן
לתשלומי הפנסיה נשענים על צפי תוחלת
החיים  -מסרבות לבטח בביטוח נסיעות
את האזרחים הוותיקים .מסתבר כי גם מי
שמצבו טוב ,ולמעט תופעות האופייניות
לגיל זקנה אין לו מחלות או בעיות רפואיות
מיוחדות  -חברות הביטוח יסרבו לבטח.
כך לדוגמה ,כל ביטוחי הנסיעות שמעניקות
חברות כרטיסי האשראי למחזיקי הכרטיס -
מוגבלים עד גיל  .75גם מי שיפנה ישירות
לחברת הביטוח לא יוכל לבטח את עצמו אם
עבר את גיל  80ובמקרים חריגים מאוד  -גיל
“ .85סבתא שלי עתידה לנסוע ללונדון בעוד
כחודש” סיפר ל ynet-י’ ,שביקש לאחרונה
לבטח את סבתו“ .היא ביקשה ממני לעשות
לה ביטוח נסיעות לחו”ל .חשוב לי לציין
שסבתא שלי בריאה ואין איתה בעיות פרט
לדברים קבועים של אנשים מבוגרים כגון
לחץ דם וכו’ .התקשרתי לחברות הביטוח

הראל ,מגדל ,ביטוח ישיר וכלל ,ובכולן נאמר
לי שהן לא מבטחות אנשים שמלאו להם 85
ומעלה .כשהסברתי שסבתא שלי היא אישה
בריאה ואני בסך הכל רוצה לבטחּה למקרה
של תאונה בחו”ל ,נעניתי באותה תשובה -
לא מבטחים .כששאלתי לפשר הסיבה ,לא
נעניתי אלא שוב חזרו על זה שלא מבטחים.
קיבלתי הרגשה שאזרחי ישראל מעל גיל
 85הם אזרחים סוג ב’ .אני חושב שצעירים
שיוצאים לטיולים אתגריים  -הסיכוי שלהם
להיפצע או לחלות בטיול  -גדול יותר” ...בין
היוצאים מן הכלל ,חברת pasportcard
באמצעות הפניקס ,מאפשרת ביטוח ללא
הגבלת גיל ,שלא דרך קופת החולים ,כאשר
המחיר נע סביב  22-18דולר ליום .גם כלל
ביטוח מציעה פוליסה בשם “כלל עולמי
אקסטרא” הכוללת גם כיסוי למצב רפואי
קיים ,כאשר המחיר ינוע בין  14-18דולר
ליום .יש להדגיש כי כדי להצטרף לפוליסה,
נדרש הליך חיתום (מילוי שאלון רפואי)
מורכב ,כאשר גם רופא המשפחה נדרש
לחתום על הנתונים .רק לאחר מכן תחליט
החברה אם לאשר את הביטוח .כמובן ,ניתן
לומר כי הסיכון לחברת הביטוח בגיל מבוגר
גדול יותר ולכן הפרמיה יקרה יותר ,אך

ביטוח ופיננסים 2013
הכינוס ה34-

חיים ,פנסיה ,פיננסים

יש שיחלקו גם על הנחה זו ובוודאי ביחס
למחיר הנדרש כיום“ .אני חושב שבגיל
הזה עצם העובדה שקשה להשיג ביטוח
זה משהו לא בסדר ,והיה ראוי שהמפקח
על הביטוח יתערב” ,אמר ל ynet-ד”ר אודי
פרישמן ,מומחה בתחום ביטוחי הבריאות
והסיעוד .אולם מסתבר כי עצם רכישת
הביטוח היא רק המשוכה הראשונה“ .אני
חושב שיש בעיה יותר מורכבת והיא שתנאי
הקבלה או החיתום הם בעייתיים .כך במצב
בו יש בעיה רפואית קיימת חברת הביטוח
לא תכסה ולכן הטיפ הכי חשוב בעיקר
לאנשים מבוגרים ,זה לוודא מול המבטח
שכל הבעיות שלהם אכן מכוסות” ,אמר
פרישמן“ .הפוליסות בנויות כך ,שאם אדם
מבוגר נוטל כדורים נגד לחץ דם ,לדוגמה,
שזה דבר שכיח ,גם אם אין בעיה רפואית
ספציפית ,עצם נטילת התרופה היא “בעיה”
וחברת הביטוח יכולה לטעון בכל אירוע
הקשור ללחץ דם שאתה לא מבוטח .לכן
חשוב גם כאשר מבקשים להרחיב ביטוח
שיכסה גם מצב קיים  -לפרט כל דבר ולא
לחשוש .ממש להגיד במילים את רשימת
כל הבעיות ולא להתבייש .גם אם זה יעלה
עוד דולר או שניים  -זה שווה את זה”...

ההרשמה
בעיצומה!

לכינוס ביטוח ופיננסים
שיתקיים באילת בתאריך  21.4.2013 | 22.4-25.4.2013לחברי מועדון

MDRT

להרשמה לחברי הלשכה לחץ כאן >> www.insurance.org.il

עמוד

אייל זינגר ,מנכ”ל
חברת “פספורט
כארד” ,פרש מתפקידו
אייל זינגר ,מנכ”ל “פספורט כארד” לשיווק
ביטוחי נסיעות לחו”ל מקבוצת “דיוויד שילד”,
הודיע על פרישתו מהתפקיד .זינגר מונה
לתפקיד מנכ”ל החברה אך בחודש יולי ,2012
לאחר שלפני כן כיהן כשלוש שנים כמנכ”ל
חברת “איילון” ובעבר הרחוק יותר ניהל סוכנויות
ביטוח גדולות בשוק .אלון קצף ,מנכ”ל קבוצת
“דיוויד שילד” ,מסר כי “תקופת כהונתו של זינגר
כמנכ”ל ‘פספורט כארד’ הייתה מוצלחת ביותר
וסייעה רבות במיצוב מעמדה של החברה כגוף
הרשמי של סוכני הביטוח בישראל” .ככל הידוע
צפוי זינגר לפנות לתחום הרכישות והמיזוגים
של גופי ביטוח ,בשיתוף משקיעים מחו”ל.
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“כלל ביטוח” מחסלת פעילות נוספת
ומעמידה את “כלל מימון” למכירה
אחרי מכירת “כלל פיננסים”  -הכוללת את
מכירת פעילות קרנות הנאמנות וניהול
התיקים  -לקבוצת “הראל” ,מעמידה
קבוצת “כלל ביטוח” גם את פעילות
חברת “כלל מימון” למכירה .מדובר
בפעילות הכוללת את תחום האשראי
החוץ-בנקאי לעסקים ,פקטורינג וביטוח
אשראי .בחברה מועסקים נכון להיום
כ 150-עובדים והיקף פעילותה נאמד
נכון לסוף  2011על למעלה ממיליארד
 .₪בהקשר זה הכריז איזי כהן ,מנכ”ל
“כלל ביטוח” ,עם כניסתו לתפקיד כי “כלל
ביטוח תהפוך ליותר תחרותית ויותר
ממוקדת” .ביטוי לכך ניתן גם בהעלאת
דירוג איתנותה הפיננסית של כלל על
ידי חברת הדירוג “מעלות  ,”S&Pכאשר

בדברי ההסבר להעלאת הדירוג נכתב
כי “אנו רואים את השינוי באסטרטגיית
החברה .דהיינו ,הקבוצה תתמקד בחיזוק
פעילות הליבה ,שהינה פעילות הביטוח,
וכן בשיפור ברווחיות במקום הרחבת
נתח שוק ...אנו מעריכים כי השינויים
האמורים הינם דרמטיים ומהווים אתגר
משמעותי להנהלת החברה” .על רקע
הדברים הודיעה אסתי פרידמן ,מנכ”לית
“כלל מימון” ב 7-השנים האחרונות ,על
פרישתה .במקביל ,מונה שוקי בורשטיין
למנכ”ל כנף “ -כלל ניהול פיננסים” ,במקומו
של רועי יקיר ,שהצטרף ל”הפניקס”.
בורשטיין מגיע לכלל מבנק לאומי ,שם
שימש בתפקידו האחרון כמנכ”ל “לאומי
למשכנתאות”.

“הכשרה” השתתפה ב”יום המעשים טובים” וערכה את
טקס האוסקר השנתי לסוכניה המצטיינים
“הכשרה” למעשים טובים :הנהלת החברה
ציינה השבוע את “יום המעשים הטובים” יחד
עם תלמידים לקויי שמיעה מבית ספר ‘ניב’ -
תל אביב .במסגרת זו ,קיימו נציגי ‘הכשרה’
הפנינג ספורטיבי חווייתי ומהנה לתלמידים.
אתי אלישקוב ,מנכ”לית “הכשרה”“ :באנו
לחזק ויצאנו מחוזקים‘ .יום המעשים הטובים’
הוא הזדמנות נפלאה לתת מהלב ולקחת
חלק פעיל בתרומה לקהילה .השתתפות
ביום זה היא חלק בלתי נפרד מהמעורבות
החברתית שמאפיינת את הכשרה במהלך
כל השנה” .בתוך כך ערכה החברה השבוע
את טקס האוסקר המסורתי ,כביטוי והערכה
למצוינות סוכניה .בערב ,שעוצב כאירוע
סובב עולם ,השתתפו ,בין השאר ,רוני
שטרן ,ממלא מקום וסגן נשיא הלשכה ,קובי
צרפתי ,יו”ר הוועדה לביטוח אלמנטארי,

אריה אברמוביץ ,יו”ר מחוז חיפה והצפון ,חיים (סוכנות אשר וקנין) .אלישקוב
מוטי קינן ,מנכ”ל הלשכה ,רם אמית ,יועץ פנתה לסוכנים בערב החגיגי ואמרה כי

מקצועי ללשכה ועוד .שטרן בירך בשם
הלשכה ואמר כי “הכשרה רשמה הישגים
מרשימים בשנים האחרונות והישגים
אלה הושגו תוך שמירה על מאפיין בולט,
ברור וחד משמעי :אנחנו ,הסוכנים ,ערוץ
העשייה והשיווק הבלעדי של החברה .בלי
סוכנויות בנות ,בלי ערוצי שיווק ישירים ,בלי
בנקים  -רק סוכני ביטוח” .במהלך הטקס
הוענקו פסלי אוסקר לסוכנים המצטיינים
בקטגוריות ביטוחי דירות (סוכנות אמית.
ביט) ,ביטוחי עסקים (סוכנות רוזנמן את
רוזנמן) ,סדרת ( Best Investסוכנות
אש פרופיט) ,ביטוחי ריסק (סוכנות ניר
ישר) ,סוכנות מצטיינת בביטוח אלמנטארי
(סוכנות צ.ב.ר) וסוכנות מצטיינת בביטוח

“השנה האחרונה הייתה רצופה בשינויים
בעולם הביטוח ,אבל יש דבר שלא השתנה
 הכשרה הייתה ותמשיך להיות חברתסוכנים במלוא מובן המילה! רשמנו בשנה
האחרונה הישגים משמעותיים רבים
ולכם יש חלק גדול בהם  -אתם הכוכבים
האמיתיים שלנו ויחד נגיע גם בשנה
הקרובה לשיאים חדשים” .יצוין כי טקס
האוסקר של “הכשרה” היה אמור להתקיים
לפני כחודש ,ונדחה עקב פטירתו ,בטרם
עת ,של יוסי מלמד ,מנהל ותיק ומוערך
בחברה ובענף“ .הכשרה” החליטה להנציח
את זכרו כשהקדישה חלק באירוע למלמד
והקרינה סרט זיכרון מרגש בו לקחו חלק
עובדים וסוכנים.

מינויים חדשים
שמוליק מיוני מונה למנהל המכירות הארצי של “מגדל”
שמוליק מיוני מונה למנהל המכירות
הארצי של קבוצת “מגדל” ,בנוסף
לתפקידו כמנהל מכירות הפנסיה
והפיננסים .במסגרת תפקידו החדש יוביל
מיוני ,בין השאר ,את פעילות המכירות
בראייה כוללת ,תוך תיאום וסנכרון בין
יחידות המכירה והשימור לבין הגורמים
המקצועיים והשיווקיים .כמו כן ,הוא
ימונה לחלק מצוות ההנהלה של חטיבת
הלקוחות וערוצי ההפצה בקבוצה .מיוני

( )48הצטרף לענף הביטוח בשנת .1990
את דרכו ב”מגדל” הוא החל בשנת 2002
וצבר במשך השנים ניסיון רב במגוון
תפקידים ,ביניהם מנהל מכירות פנסיה
מרחב ירושלים ,מנהל המכירות של
מרחב סוכנויות ומאז  2008מנהל מכירות
ארצי  -פנסיה ופיננסים .בתפקיד זה הוא
ימשיך ,כאמור ,לכהן גם כעת ,במקביל
למינויו החדש .אריק יוגב ,המשנה
למנכ”ל “מגדל” ומנהל חטיבת הלקוחות

וערוצי ההפצה בקבוצה ,אמר שהוא
משוכנע כי “ניסיונו המקצועי העשיר
והמוניטין המצוין של שמוליק מיוני בענף,
יתרמו להמשך פיתוח מערך המכירות
והפעילות העסקית של מגדל בכל מגוון
המוצרים והשירותים שאנחנו משווקים
ללקוחותינו” .עוד הוסיף יוגב כי “שמוליק
מיוני הוא דוגמא מצוינת נוספת למנהל
בכיר שצמח אצלנו מהשטח .זהו החוסן
הייחודי של מגדל”.
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מתוך 9

מעבר מניהול תפוקה לניהול לקוח

(מאמר בנימה אישית)

מאת :שלמה אייזיק ,חבר המועצה הארצית וסגן נשיא לה"ב
הדבר המרכזי והמשמעותי ביותר בעסק
שלנו הינו הלקוח .המחויבות שלנו
והשליחות שלנו הינה אחריות על מערך
ההגנות של הלקוח ומשפחתו .אנחנו מנהלי
ההגנות שלו!!! בעיניי אין דבר כזה סוכן
פרט או סוכן עסקי .בעיניי קיים אך ורק סוכן
הדואג למלוא ההגנות של לקוחותיו .סוכן
פרט = דאגה ללקוח ולמשפחתו ...ונכון -
זה מצריך מחלק מאיתנו שינוי בתפישה
ובאופן ההתנהלות והפעילות .השפה
שלנו צריכה להשתנות ואנחנו חייבים
לדבר במונחי "לקוח" ולא במונחי תפוקה.
העסק צריך להתנהל במונחי "נתח לקוח",
דהיינו :כמות ההגנות/כיסויים ביטוחיים
שיש לכל לקוח אצלי בעסק וההכנסות שלי
מכל לקוח (אגב ,ההכנסה הממוצעת של
סוכני הביטוח כיום מלקוח הינה עלובה
ביותר כ ₪ 40 -לחודש  -תבדקו) .רוב
רובם של סוכני הביטוח כיום לא כל כך
יודעים מה קורה אצלם בעסק ברמת לקוח
וזה פספוס ענק .זו חובה וזו אחריותו של
סוכן הביטוח לדעת הכל על הלקוח שלו
כפי שבעל החנות יודע מה הפדיון שלו
ומה המלאי שלו בכל רגע .משרד סוכן
הביטוח צריך להיות סופרמרקט ביטוחי/
פיננסי כאשר הלקוח הוא הדבר המרכזי
וכידוע לכם בסופר מרקט לא על כל "מוצר"
רמת הרווחיות זהה ,יש מוצרים רווחיים
יותר (בהקבלה :מוצרי הריסק) ויש מוצרים
רווחיים פחות (בהקבלה :מוצרי החיסכון).
אבל ,צריך להיות שם הכול מכול כול .עם
הזמן והשינויים הרגולטורים המתרחשים
הלקוחות יחפשו את אותה מטריה שנותנת
להם מענה לכל הצרכים והשאלות ,מכאן
שגם סוכני הנישה צריכים לשנות את
תפישתם ולעבור לתפישת צרכים כוללת של
הלקוח אחרת הם ייעלמו .את "סוכן לקוח"
או "סוכן משפחה" שום רפורמה כזו או
אחרת לא יכולה להטריד ,הלקוח ומשפחתו
לא יעשו חצי צעד מבלי להיוועץ בו .לפני

כשנה דגמנו ב"יונט"  50,000איש בפיזור
ארצי ובפיזור סוכנים וגילינו את הממצאים
הבאים :ממוצע סכום הביטוח למקרה
פטירה עמד על  .₪ 330,398רק אצל 9
סוכנים הממוצע היה גבוה מ500,000-
( ₪יתכן כי הם מוטי משכנתא ,)...ממוצע
הפוליסות עמד על  1.7לתעודת זהות .רק
אצל  20סוכנים זה היה מעל  .2בארה"ב
הממוצע עומד על ממוצע של  5פוליסות/
הגנות שונות למבוטח .במקום לטפל
בלקוח הקיים ולדאוג לו ולמשפחתו דאגנו
בעיקר לרכישת לקוחות חדשים .אנחנו
נוטים לטפח חדש .העלות ברכישת לקוח
חדש גדולה פי  3מטיפוח לקוח קיים -
חשבתם על זה?!! לפחות  80%מהעסק
וממקור הצמיחה של סוכן הביטוח נמצא
בתוך התיק שלו אצל לקוחותיו .הניסיון
גם מלמד כי קיים מתאם חיובי בין כמות
הפוליסות/כיסויים ביטוחיים לבין נאמנות
לקוח ושימור התיק.
יש לנו היום מספר סיבות טובות מדוע
צריך להעמיק את הפעילות בתיק הלקוחות
הקיימים:
1 .1המודעות בקרב הצרכנים/לקוחות בכל
הקשור להגנות הביטוחיות הולכת -
לתת דוגמא...
2 .2הם צריכים שמישהו יעשה להם "סדר"
בכל הניירת ,תוכניות החסכון ,קופות
גמל ,פוליסות ישנות ,עצות טובות
ועוד...
3 .3המישהו הזה יכול להיות רק סוכן ביטוח
אישי ,הטיפול האישי בלקוח הוא מקור
הכוח של משרד סוכן הביטוח.
4 .4החיבור האישי עם הלקוח מנצח כל
רפורמה תהיה אשר תהיה.
5 .5מקור הרווח שלנו הינו הלקוח והדאגה
ללקוח.
6 .6ההתמקדות בתפוקה כבר לא רלבנטית.

סוכני הביטוח העצמאיים חייבים לעבור
מחשיבה על תפוקות לחשיבה במונחי
לקוחות ובמונחי נתח לקוח .המשך
החשיבה במונחי תפוקות עושה ותעשה
לכם נזקים .הצעתי למעבר לתפישת לקוח
הינה כדלקמן:
1 .1הגדר מיהו "לקוח" שלך ,לדוגמא לקוח
הוא זה המבוטח באמצעותי בשלושה
כיסויים ביטוחיים שונים לפחות+
תוכנית חסכון.
2 .2נתח לקוח  -תרגם את ההכנסה שיש
לך בתיק מכל לקוח.
3 .3תזמינו את הלקוחות למשרדכם
לשיחת בדיקת צרכים תקופתית -מאין
צ'ק-אפ הגנות ושיחת אכפתיות -כל
שיחה כזו עם לקוח אצלכם במשרד
תעשה לו וגם לכם רק טוב ותייצר לו
ולמשפחתו הגנה נוספת ולכם פרנסה.
כל יום לפחות  3פגישות במשרדכם
עם לקוחותיכם יעשה להם ולכם רק
טוב ,אין מה לחפש בחוץ הרוב נמצא
בבית(...ובאווירת קניה)
4 .4שנוי באופן ניהול המשרד ועובדיו
והכנסת טכנולוגיה שתומכת בקבלת
מידע עדכני אודות תיק הלקוח.
5 .5תייצרו במשרדכם אווירה שיהיה כיף
ללקוח להיכנס אליכם תחליפו את רוב
תעודות ההצטיינות והמגנים במכתבי
תודה ובצילומי המחאות אותם
שילמתם ללקוחות.
זו ,לטעמי ,הדרך היחידה לנהל כיום את
העסק .שאלה לקורא/ת :האם זה הגיוני
מבחינתך שלכול לקוח שני אצלך בסוכנות
יש ביטוח משכנתא אך הוא לא אצלך???
ולסיום ,טיפ קטן ברוח האמ.די.אר.טי
(" :)MDRTללקוח לא איכפת כמה אתה
יודע או לא יודע ,ללקוח איכפת שאיכפת
לך ממנו".

טסים לחו"ל? הביטוח אצל
סוכן ביטוח הוא חלק מהמסלול
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סוכנות הביטוח  WEערכה אירוע חגיגי לציון חציית רף
 30מיליון  ₪פרודוקציה
בכנס מרשים שהתקיים בסוף שבוע שעבר
ציינה סוכנות הביטוח  WEהישג עסקי של
חציית רף  30מיליון  ₪פרודוקציה תוך
שנה אחת בלבד .את הלשכה ייצג באירוע
ובירך ממלא מקום וסגן הנשיא ,רוני שטרן.
לדברי חיים אריאל ,חבר הלשכה וסוכן
ביטוח הנמנה על הסוכנות WE“ ,הוקמה
על בסיס חזון צרכני של התאגדות לקוחות
לצורך הוזלה בהוצאות המהותיות בחייו
של אדם” .אריאל הוסיף כי “על אותו בסיס
חשיבה  WEיזמה התאגדות של סוכנים
וסוכנויות תחת מטריה אחת המספקת
לסוכן את מלא הכלים להתמודדות
בעולם החדש המתהווה .כיום מעניקה

הסוכנות באופן ישיר ובאמצעות שותפיה
שירותים ליותר מ 120,000-לקוחות”.
הסוכנות פועלת באמצעות ארבעה מעגלי
פעילויות עיקריים .1 :סוכנויות גדולות -
“דן מור” ו”בינה”;  .2הפעלת משווקים
ישירים  -סוכני ביטוח המשמשים
כמשווקים פנסיוניים ופיננסיים ,שעובדים
בחלוקת תיק עם ( WEתאום הפגישות
עם לקוחות ,התפעול והשירות נעשים
על ידי הסוכנות);  .3חממה לסוכנים
 מנוהלת בשיתוף פעולה מוצלח עםחברת ביטוח גדולה ומעניקה הכשרה,
תמיכה וליווי מעשי לצעירים בתחילת
דרכם המעוניינים להקים עסק בעולם

הביטוח ולבנות תיק לקוחות עצמאי; .4
אלמנטארי  -התמקצעות בתחום העסקי.
לדברי גורמים בסוכנות ,היקף פעילותה
של  WEבשנת  2012בענף החיים עמד
על כ 34.5-מיליון  ₪מכירות חדשות
ברוטו מופקות ,כשמתוכם כ 25-מיליון
 ₪מכירות ריסקים ובריאות .בכנס הוצגו
יעדי תוכנית העבודה לשנת ,2013
העומדים על גידול של כ 60%-במכירות
חדשות ומיועדים להגיע בעיקר ממכירת
מוצרי ריסק ובריאות .אריאל חתם בציינו
כי “תחזית זו תוביל את  WEבשנת 2013
להיות סוכנות ביטוחי הפרט הגדולה
בישראל שאינה בבעלות מבטח”.

הוועדה למען הקהילה מקדמת קיומה של מצוות קמחא
דפסחא למען משפחות נזקקות
הוועדה למען הקהילה בלשכה ,בראשות יו”ר
הוועדה אבי ספורטה ,מקדמת לקראת חג
הפסח הקרב קיומה של מצוות קמחא דפסחא
עבור משפחות נזקקות .ספורטה מסביר כי
“ערב ליל הסדר בפתחנו ,ולצערנו משפחות
רבות בישראל משוועות לתמיכה וסיוע כדי
לקיים את החג כהלכתו” .לשם כך מוסיף
ומספר ספורטה כי “חבר הלשכה ,דוד בן-
דוד ,הפעיל מזה שנים למען הקהילה ,קיבל

על עצמו מחויבות לרכוש  1,500חבילות לחג
הפסח כסיוע למשפחות נצרכות ,הכוללות
מצות ויין בעלות של  ₪ 50לחבילה” .יו”ר
הוועדה פונה לחברים בקריאה להצטרף
לקיומה של המצווה החשובה ולתרום לפחות
חבילה אחת בעלות של “ .₪ 50עלינו לשמח
ולעזור לכמה שיותר משפחות נזקקות ,ואני
משוכנע כי חבריי בלשכה ישתפו פעולה,
יעניקו מרוחב לבם ויאפשרו שמחה וחיוך

בחג לבתים רבים בישראל” ,אומר ספורטה.
את המחאות התרומות יש לרשום לפקודת:
“נחל נבע מקור חכמה”  -למוטב בלבד
(עמותה רשומה מס’ )58-003-318-1
ולשלוח אל הכתובת :דוד בן-דוד ,רח’ שלווה
 39הרצליה מ .4666231-יצוין כי התרומה
מוכרת כהוצאה ע”פ סעיף  46לפקודה
וקבלות תשלחנה לכל תורם כפי שיופיע על
גבי ההמחאה.

עידן הענן

מאת :עופר פוסט ,יועץ הלשכה בתחום המחשוב
בעידן הטכנולוגי בו אנו חיים ,בו לכל מסמך,
אי-מייל ואפילו לכל תמונה הנמצאים על
המחשב האישי או המשרדי שלנו אין
תחליף ,חשיבותו של הגיבוי הנה גבוהה
מאי-פעם.
המידע היקר שלכם נתון בסכנה מתמדת
ולכן יש להיערך בהתאם לאירוע של מחיקת
נתונים ,אבדן או גניבה.
אמצעי הגיבוי הסטנדרטיים ששימשו אותנו
עד היום (כוננים חיצוניים ,קלטות גיבוי Disk
 )On Keyהינם מוגבלים ביכולת הגיבוי
שלהם ,בקיבולתם ובשרידותם לאורך זמן
ולא הוכיחו את עצמם בזמן אמת.
כמו כן ,בעת אסון אמצעים נתונים לכשל
מאותו הגורם שפגע במחשב עצמו כגון:
שריפה ,וירוס ,הפסקות חשמל וגניבות.
בשנתיים האחרונות היינו עדים למגמת
עלייה חדה בנטישת הדרכים “המסורתיות”
ומעבר לגיבוי במה שקיבל את הכינוי “ענן”.

אז מה הוא בעצם ענן? ומה זה גיבוי ענן?
“ענן” הוא בעצם שרת ,או חוות שרתים
הממוקמים במקום מרוחק מהמשרד .בדרך
כלל מקום נאובטח ותת קרקעי המכיל מאות
ואלפי שרתים המגובה בעצמו לאתר אחר,
נוסף (גיבוי לגיבוי).
“גיבוי ענן” הוא שירות אוטומטי ,יום-יומי
המגבה את נתוני המשרד לאתר השרתים
המרוחק באמצעות האינטרנט ,על-ידי
ממשק פשוט המותקן על השרת או המחשב
המשרדי.
גיבוי ענן שהופיע כחידוש מהפכני התגלה
עם הזמן כאופציית הגיבוי הבטוחה
והמשתלמת ביותר עבור בתי עסק .בזמן
אמת הוכיח את עצמו כיעיל ברמה גבוהה
משיטות גיבוי אחרות.
בפנייתכם לקבלת שירות גיבוי ענן יש לבדוק
האם הגיבוי עונה על הדרישות הבאות:
•גיבוי אוטומטי יומי.

•מעקב יומי אחר תקינות הגיבוי ע”י צוות
מקצועי.
•הצפנת נתונים בתקן העולמי AES 256
•תמיכה מלאה בקריאת וגיבוי קבצים
פתוחים.
•תמיכה בכל מערכות המשרד (מסדי-
נתונים ,שרת דואר ,מערכות לניהול
משרד וכו’).
•קבלת דו”חות יומיים המעדכנים
בסטאטוס הגיבוי.
•אפשרות לשחזור באמצעות האינטרנט,
מכל מקום ובכל רגע.
לסיכומו של עניין ,יסכימו רוב בעלי העסקים
כי גיבוי העסק שלהם אינו שאלה האם
לגבות ,אלא שאלה של כיצד לגבות .לאור
החידושים האחרונים בתחום ,גם שאלה
זו הופכת לרטורית .לעומת שוטות הגיבוי
ה”מסורתיות” ,גיבוי ענן מעניק שקט וביטחון
והוא הדרך המומלצת לגיבוי העסק שלכם.
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פעילות במחוזות ובסניפים
בוקר של כיף לנשים  -מחוז חיפה והצפון
לקראת יום האישה הבינלאומי החל
השבוע ,נערך ביום רביעי ה 6.3.13-יום
כיף לסוכנות ומנהלות משרדים  -מחוז
חיפה והצפון ,ב”גלובוס מקס” שבקריון
קריית ביאליק ,בחסות חברת “סטארט
שירותי דרך” .כ 100-נשים הגיעו ליום
הכיף ,שנפתח בארוחת בוקר עשירה
משולבת עם יריד דוכני איפור ,מוצרי
קוסמטיקה ותכשיטים ,בהנחות מיוחדות
למשתתפות ,בנוסף לשי שהוענק לכל
אחת מהן .אריה אברמוביץ ,יו”ר מחוז
חיפה והצפון ,בירך את באות האירוע
ואמר כי היה שמח לראות נשים רבות יותר

מצטרפות לענף הביטוח ,תוך שהוא שיבח
את פועלן של אלו העוסקות כיום בתחום
זה .כדוגמא ,הוצג סרטון בו סיפרו במשותף
סוכנת ביטוח ולקוחה ,כיצד בזכות הביטוח
ניצלו חייה של המבוטחת .בהמשך ,אחת
מנשות “כת גואל רצון” לשעבר ,ריתקה
וריגשה את המשתתפות בסיפור המצמרר
של חייה והשתחררותה מאותם כבלי כת,
בעוד יעל אבנט ,מרצה ויועצת לקבלה,
התייחסה למהות החיים בהרצאה מרתקת
לא פחות ,בנושא“ :על גברים נשים ומה
שביניהם” .במעבר חד לתחום המקצועי,
מיקי קופל ,מנכ”ל “סטארט שירותי דרך”,

הציג בפני המשתתפות שירותים חדשניים
בשירותי הדרך והגרירה ,ופרס בפניהן
את אפשרויות שדרוג משרדי הסוכנים
באמצעות שימוש בשירותי ומערכות
“סטארט” .החלק האחרון ביום העיון כלל
צפייה משותפת בסרט קולנוע ,שהיווה
 HAPPY ENDלבוקר זה .את האירוע
החווייתי והמנה הנחתה סיגל גבעון,
חברת ועד סניף חיפה ,שאף סייעה
בארגונו .גבעון מסרה“ :אנו מקווים כי כנס
זה יהווה מסורת למען הנשים העובדות
בתחום הביטוח ונשמח ,כמובן ,אם מספרן
ילך ויגדל”.

מחוז תל אביב  -בוקר של כיף לנשים ,לרגל יום האישה הבינלאומי
יום ב'  11.3.2012סינמה סיטי ראשון לציון (מתחם ,)G
בין השעות  ,13:15 - 9:00בחסות חברת "שגריר פוינטר"

סניף השרון – מפגש בוקר

מחוז באר שבע – יום עיון

יום ה' 14.3.2013
בית קפה  -מסעדה "בורוכוב  "88רעננה
בין השעות 12:00 - 9:00
בחסות חברת "שגריר פוינטר"

יום ד' 13.3.2013
מלון קראון פלזאה ים המלח
בין השעות 17:30 - 08:45
בחסות חברות "סטארט" ו"איתוראן"

מחוז חיפה והצפון  -הרמת כוסית לחג

סניף ראשון לציון – מפגש

יום ג' 19.3.13
פרטים נוספים בהמשך

יום ג'  ,19.3.13סינמה סיטי ראשון לציון (מתחם )G
בין השעות 14:00 - 9:00
בחסות חברת "שגריר פוינטר"

מחוז באר שבע והדרום  -כנס שנתי והרמת כוסית לחג

מחוז תל אביב

יום ד'  ,20.3.2013מלון 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

יום עיון והרמת כוסית לחג
הפסח ,מלון לאונרדו סיטי טאוור
רמת גן ,בתאריך 21.3.13
משעה 14:00 - 9:00

לשכת סוכני ביטוח בישראל
למשפחת סביטץ ,משתתפים
בצערכם במות חבר הלשכה
סביטץ אליעזר ז"ל

לחבר הלשכה הראל אהוד
משתתפים בצערך במות אימך
מרים הראל ז"ל

לחבר הלשכה גיל לוי
משתתפים בצערך במות אביך
שלמה לוי ז"ל

שלא תדעו עוד צער

שלא תדע עוד צער

שלא תדע עוד צער

עמוד
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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

*קלאוזנר סוכנות לביטוח ( )2007בע"מ
מעוניינת ברכישת תיקים ללא מנגנון
התאמה ,בכל הענפים ובכל רחבי הארץ.
לפרטים ניתן לפנות לשי 052-8033305
או במייל shay@klauzner.co.il
**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 -

***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

מודעות דרושים

**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

*פקיד/ה עם רישיון ביטוח חיים לעבודה
בסוכנות ביטוח בפריסה ארצית.
דרישות :אין צורך בניסיון בביטוח!!
חובה :דיבור והבנה עברית ורוסית.
העבודה מתאימה למבקשים משרה מלאה
ואף חצי משרה.
סוכן/נת עם רישיון בביטוח חיים דובר/ת
השפה הרוסית ועברית לעבודה בסוכנות
ביטוח ארצית .העבודה בהחלט יכולה
להתאים לאנשים בגילאי  .50+המבקשים
משרה מלאה ואף חצי משרה.
לפרטים :יוליה טיטלמן
טל 0737-956100 :נייד0544-867879 :

***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

**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.

***סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מעוניינת
בשת"פ (מלא ואו חלקי) בתיקי ביטוח
נא לפנות לגל 058-5000900
סודיות מובטחת

***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

**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

***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

***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

***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

***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 :

השכרת משרדים

*משרד/שני משרדים
לסוכן ביטוח באזור קרית מטלון
בפתח תקווה
עמית 050-7844326
***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

