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במרכז ישיבת המועצה הארצית:
ניסיונות הפגיעה של חברות ביטוח בסוכנים  -שימוש
במאגרי המידע שלהם ועקיפתם
ישיבת המועצה הארצית ,אשר התקיימה
ביום ד’  10.4.2013במלון “הולידיי אין”
אשקלון ,הציבה בראש סדר היום את
יחסן של חברות ביטוח לערוץ השיווק
והעשייה המרכזי שלהן  -הסוכנים .טענות
רבות מצד החברים ,בדגש על חברת
“הפניקס” ,המחישו מציאות שחברות
ביטוח פועלות לעקוף את הסוכנים ולפגוע
בהכנסותיהם ,לרבות שימוש במאגרי
המידע שלהם לצורך שיווק ישיר .מיכל
שילה ,יו”ר המועצה הארצית ,העבירה
מסר לחברי המועצה לפיו“ :זה קורה בכל
חברות הביטוח .תעמדו על זכויותיכם ואל
תעברו לסדר היום כאשר מנסים לנשל
מעמדכם בעיני המבוטחים שאנחנו הבאנו
להן” .אודי כץ  ,CLUנשיא הלשכה ,הוסיף
לדבריה של שילה“ :אנו עדים לשיווק ישיר
אגרסיבי מצד מספר חברות ,שפוגעות
ישירות בסוכנים .ללשכה הגיעו מספר
עדויות מוחשיות לתופעה פסולה זו .ועל
זה יש להוסיף את אמירת הסמנכ”לית של
הפניקס ,גלית בן שמחון .נפעל במספר
ערוצים ולא נאפשר לחברות למנף פעילות
של ביטוח ישיר מאחורי גבם של הסוכנים”.
דבריהם של כץ ושילה קיבלו ,כאמור,
חיזוק מצד חברי מועצה רבים ,אשר תיארו
תהליכי עבודה שונים וקראו להנהגת

הלשכה לפעול באופן נחוש מול יחסיהן
של מספר חברות .בתוך כך הרחיב עו”ד
ג’ון גבע ,היועץ המשפטי ללשכה ,אודות
סטאטוס התביעה של הלשכה ושמונה
סוכנים נגד “ביטוח ישיר” וקובי צרפתי,
יו”ר הוועדה האלמנטארית ,התייחס
למתווה המוצע בטיפול בתביעות צד ג’
שגובש בוועדה שבראשותו ולסטאטוס
אישור קיום ביטוחים .כמו כן התייחס נשיא
הלשכה לישיבה שהתקיימה באחרונה עם
המפקח על הביטוח ,פרופ’ עודד שריג,
לעניין אחריות סוכנויות המפעילות סוכנים
במסגרת האכיפה המנהלתית ,ומסר כי
הלשכה הציגה בפני המפקח את עמדתה
בסוגיה זו .הנשיא ואהרון כהן ,חבר
המועצה ,שיתפו את החברים בפגישה
נוספת שהתקיימה השבוע עם המפקח,
בנוגע לעידוד דור צעיר להשתלב בענף,
תוך הקלה בחסמים הרבים הקיימים
כיום .בראיה קדימה ,רוני שטרן ,יו”ר
הצוות שמוביל את התוכנית האסטרטגית
של הלשכה ושוש כהן ,חברת הצוות,
קראו לחברים לגלות מעורבות ולהביע
את התייחסותם להיבטי התוכנית ולאופן
יישומה בחודשים הקרובים .נושא נוסף
שעמד על סדר יומה של המועצה עסק
בהצעות ועדת התקנון בראשות עו”ד

מרכז תאומי מיזוגים
ורכישות בלשכה
רוצים למכור תיק ביטוח ,רוצים לקנות תיק ביטוח ,מחפשים
שותף ,רוצים להתמזג .לרשותך ,חבר הלשכה ,המרכז
למיזוגים ורכישות באתר הלשכה www.insurance.org.il
באייקון מידע מקצועי לסוכן ,מרכז למיזוגים ורכישות.

יעקב עוז ,למספר שינויים בתקנון הלשכה,
לרבות שינוי מעמדה של הוועדה מ”וועדה
נבחרת” כיום (על ידי חברי האסיפה
הכללית) ל”וועדה ממונה” .הצעות ועדת
התקנון יובאו לאישור האסיפה הכללית.
במסגרת ישיבת המועצה אף הציגו שני
יושבי ראש המחוזות “המארחים” את
פעילות המחוזות שבראש הם עומדים:
יפת בקשי  -באר שבע והדרום ,ואודי
הוד  -השפלה .בדבריהם התייחסו בקשי
והוד לפעילות שהתבצעה וזו המתוכננת
להמשך השנה ,לטובת קידום פעילות
הסוכנים במחוזותיהם .שילה“ :אני רוצה
לציין את העשייה הרבה הנעשית בכל
ועדות הלשכה והמחוזות .ליושבי ראש
המחוזות :זהבה פורת ,אריה אברמוביץ,
יפת בקשי ,אודי הוד ,אילן שגב ודני
קסלמן ,אשר יזמו אירועים רבים בחודשים
האחרונים ,שזכו להצלחה והשתתפות
גדולה של חברי הלשכה .קיבלנו כולנו את
דו”ח הוועדות המקצועיות ואנו רואים שגם
בהן נעשית עבודה רבה וחשובה”.
דיון פתוח של החברים חתם ישיבת
מועצה רבת נושאים ,אשר יקבלו מן
הסתם ביטוי בכנס ביטוח ופיננסים ה34-
של הלשכה ,אשר יתקיים באילת בין
התאריכים .22-25.4.2013
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ביקורת של אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר איתרה
והשיבה למבוטחים ב 2012-סכום מצטבר של  350מיליון ₪
אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד
האוצר ערך בשנה האחרונה ביקורת ב8-
חברות ביטוח בנושא טיפול בחשבונות
שבעליהם לא אותרו .הביקורת הציפה
ליקויים בהליכי איתור מבוטחים ומוטבים
בחברות .כתוצאה מתוצאות הביקורת
ובהתאם להוראות המפקח על הביטוח,
פרופ’ עודד שריג ,נקטו החברות פעולות
לאיתור רוב המבוטחים והמוטבים בעלי
הזכויות .מהאוצר מציינים כי אותן פעולות
איתור אפשרו השבת כ 350-מיליון ש”ח
לבעליהם .בעקבות הביקורות ,המפקח

הטיל על שלוש מחברות הביטוח עיצומים
כספיים בסכום כולל של למעלה מ 3-מיליון
 .₪על חברת “כלל ביטוח” הוטלו עיצומים
בעקבות הביקורת הוטלו עיצומים
כספיים על חברות ביטוח בסכום העולה
על  3מיליון ₪
כספיים בגובה  ,₪ 1,650,000על חברת
“מנורה מבטחים” הוטלו עיצומים כספיים
בגובה  ₪ 937,500ועל חברת “הכשרה”
הוטלו עיצומים כספיים בגובה 525,000

 .₪העיצומים הכספיים הוטלו בגין ליקויים
חמורים באיתור מבוטחים בפוליסות שהגיעו
לתום תקופה או שבעליהן נפטרו .בנוסף,
נמצאו כשלים בשל העדר פרסום פרטי
פוליסות ביטוח החיים שהגיעו לתום תקופה
ובעליהן לא אותרו באתרי האינטרנט של
החברות .מהאוצר נמסר כי “המפקח רואה
חשיבות עליונה באיתור בעלי פוליסות
שהגיעו לתום תקופה ומוטבים של בעלי
פוליסות שנפטרו ,הזכאים על פי דין לכספים
שנצברו בפוליסות אלו .בכוונת המפקח
לחזור ולבדוק את הנושא בעתיד”.

אודי כץ “ :CLUבטווח הבינוני ובוודאי הארוך ,כל החברות
ייפגעו מהרפורמה בביטוחי מנהלים ובהיעדר פתרונות
ראויים ,תמהיל המוצרים שלהם יצטמצם וההכנסות ירדו”
(קטעים מראיון נרחב עם נשיא הלשכה .הראיון המלא יפורסם במהדורה המיוחדת של "ביטוח ופיננסים" -
כנס אילת )22-25.4.2013
“...אני סבור שביטול מקדמי ההמרה היה
צעד חפוז ונמהר שפגע עד מאוד בעיקר
בציבור הצרכנים ,שבדיוק עליו אמור
ומתיימר אגף הפיקוח להגן ,והוא אמנם
מכריז על חובתו זו ,חזור והכרז ,בכל
הזדמנות .אינני כופר בזכותו של אגף
הפיקוח לבצע שינוים כשלדעתו יש צורך
בכך .אבל ‘המהירות היא מן השטן’ ,כפי
שאומר הפתגם המפורסם ,ואני משוכנע
שגם במקרה זה עדיף היה לבצע את השינוי
בנחת ,תוך פרק זמן סביר שבו חברות
הביטוח היו מסוגלות לפחות לפתח מוצרים
חליפיים טובים ואמינים ,שיוכלו למלא
את החלל הענק שנוצר עם ביטול מקדם
ההמרה בפוליסות המנהלים ...החברות
יכלו ודאי לעשות יותר מכפי שעשו בהקשר
זה .לא רק שהן לא עשו את המקסימום
האפשרי למניעת הביטול  -חלקן אפילו
רצו בכך ,מכיוון שהן הבינו שהסיכון שלקחו
על עצמן ,בשיווק פוליסות בעלות מקדם
המרה מובטח  -הפך להיות גדול ומאיים
מדיי ,במיוחד בתקופה שבה תוחלת החיים
עולה בהתמדה וכבר עתה הגיעה למימדים
שלא ניתן היה לצפותם מראש לפני שנים,
עם תחילת שיווקן של פוליסות המנהלים
בעלות מקדם ההמרה .אבל ,ייתכן
שהחברות שלא נלחמו מספיק נגד מגמת

הביטול ,פשוט כי לא הבינו עד הסוף את
משמעותו הרבה של ביטול מקדם ההמרה,
ואני בטוח שכעת חלקן כבר התעשתו
ולאחרות ,זה בוודאי יקרה בקרוב .בטווח
הבינוני ובוודאי הארוך ,כל החברות ייפגעו
מהרפורמה בביטוחי מנהלים ובהיעדר
פתרונות ראויים ,תמהיל המוצרים שלהם
יצטמצם וההכנסות ירדו .הפתרונות
המהירים והמאולצים שעמן יצאו החברות
הם בבחינת כדור ‘אקמול’ וכידוע ,כדי לטפל
במחלה או בבעיה רפואית עמוקה יותר זה
לא מספיק ...האוצר פתאום התעורר אבל
שכח שהוואקום שהוא יצר חייב לבוא עם
פתרון .אין גמל ,אין ביטוח מנהלים ,רק
קרנות פנסיה ,שלדעת רבים ,נחשב למוצר
נחות .האוצר פשוט משך את השמיכה
לצד אחד והותיר חלק נכבד מהציבור
חשוף מהצד השני ...היינו היחידים שלחמו
במלוא המרץ ובכל כוחנו ,למניעת ההחלטה
השגויה ,והקדשנו לכך משאבים ועבודה
רבה ...אני יכול לומר שאנחנו מנהלים
מגעים עם הרגולציה בעניין החלטת ביטול
מקדם ההמרה ,מכיוון שעודנו משוכנעים
כי יש לעשות הכל על מנת לשמור על זכות
הבחירה של הלקוח ,בכל הנוגע למוצר
הפנסיוני שברצונו לרכוש ...אנחנו עובדים
במקביל על מסמך ההנמקה החדש,

ואני מתחייב שהוא יהיה הרבה יותר
נוח וידידותי לסוכן מקודמו ,ואין לי ספק
שהכנתו תסתיים עוד בתקופתי .כמו כן,
אנו מתעסקים באינטנסיביות בכל הקשור
לנושא האכיפה ,על ידי לימוד מעמיק של
דוחות ביקורות שנערכו במשרדי סוכנים,
במטרה ללמוד מטעויותיהם של אותם
סוכנים שלגביהם הוגשו הדוחות .אחר כך,
בכנסים ובמסגרת מפגשים מקצועיים עם
סוכנים  -בכוונתנו לנתח התוצאות ,במגמה
שטעויות שנעשו בעבר  -לא תחזורנה על
עצמן אצל סוכנים אחרים ...כנס ביטוח
ופיננסים הקרוב באילת ,הוא האחרון
בתחום הפנסיוני המתקיים בתקופת
כהונתי כנשיא הלשכה ...הייתה לי זכות
גדולה לעבוד בשתי הקדנציות שלי ,עם
ועדות ביטוח פנסיוני מקצועיות מהמעולות
ביותר שיכולתי לצפות :בקדנציה הראשונה
הייתה זו הוועדה בראשותו של ידידי,
שלמה אייזיק ,ובקדנציה השנייה עמד
בראש הוועדה ידידי ,עקיבא קלימן.
בשתי הוועדות ,חבריהן הם סוכנים
מנוסים ומוכשרים ביותר שתורמים מזמנם
וממרצם ,על מנת להוביל את הלשכה
להישגים מרשימים בכל התחומים ,אל מול
הרגולציה וחברות הביטוח  -ועל כך ברצוני
לומר לכולם :תודה רבה גדולה מכל הלב!”

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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עקיבא קלימן“ :לחברות הביטוח אסור לשכוח ,שסוכני הביטוח
 הם מחולליה האמיתיים של התחרות ההוגנת בענף .הםהכוח המניע את כל שוק הביטוח ,על שלוחותיו השונות”
(קטעים מראיון עם יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה .הראיון המלא יפורסם במהדורה המיוחדת של
"ביטוח ופיננסים"  -כנס אילת )22-25.4.2013
“הלשכה מוחה על הדרך הבהולה שבה נקט
אגף הפיקוח ,בהחליטו לבטל לאלתר את
מקדם ההמרה ויצירת מצב שבו למבוטח
אין אפשרות בחירה אחרת ,מלבד בקרן
פנסיה כתכנית הפנסיונית שלו .הלשכה
הגישה ,לבקשת המפקח ,תכנית חליפית
לפוליסות בעלות מקדם המרה ,ובדעתנו
להתעמת עם האוצר בכל דרך חוקית
אפשרית מבחינתנו ,בעניין אישור התכנית
החליפית שהגשנו ...טיוטת המפקח בנושא,
פורסמה באמצע שנת  .2012בתאריך
 25.07.2012נערכה ישיבה מיוחדת של
הוועדה לביטוח פנסיוני עם המפקח על
הביטוח ,פרופ’ עודד שריג .בישיבה נכחו
מספר רב של יועצים של הלשכה ,ברובם
מנכ”לי חברות לשעבר ורגולאטורים
לשעבר באגף הפיקוח על הביטוח ובפיקוח
על הבנקים .מטעם הלשכה נכחו באותה
ישיבה כ 50-איש .באותה ישיבה חזר פרופ’
שריג על המניעים שלו לשינוי וקרא ללשכה
כגוף מקצועי ומוערך מאוד על ידו ,לנסות
ולגבש תכנית חליפית לפוליסה הקיימת
עם מקדם ההמרה המובטח .בעקבות
ישיבה זו ,הקמנו בלשכה ועדה מיוחדת
לגיבוש תכנית כנ”ל ,ובסופו של התהליך,

בספטמבר  ,2012הוגשה על ידנו לאגף
הפיקוח ,הצעת תכנית חליפית לפוליסה,
העומדת בתנאים שהציב המפקח .הצעתנו
הוצגה במהלכן של מספר פגישות שקיימנו
עמם בנושא .ברצוני לשוב ולהדגיש,
שהצעתנו עונה על דרישות המפקח ,תוך
התייחסות גם לרצונם של המבוטחים.
מניסיוננו ,ידוע לנו שאדם המגיע לגיל
פרישה ,מעוניין בשלושה דברים מרכזיים
בנושא הפנסיה :א .שיהיה לו סכום קצבה
חודשית לכל ימי חייו ,ולדעת שהוא איננו
תלוי באף אחד ,כולל בילדיו (קיים בקרן
פנסיה ,אם כי סכום הקצבה החודשית
עלול להשתנות); ב .שתהיה לו אפשרות
להוון חלק מהסכום החודשי ,במקרה
הצורך (לא קיים בקרן פנסיה; ג .שבמקרה
פטירה שלו ושל בן/בת הזוג ,ילדיו
יירשו את יתרת התכנית (לא קיים בקרן
פנסיה) .התכנית שהוגשה על ידי הלשכה
היא תכנית פשוטה העונה ,כאמור ,על
הפרמטרים שנדרשו על ידי האוצר ותואמת
את רצונותיהם של הגמלאים ,כמפורט
להלן :א .המבוטח מקבל את כספו בחזרה
כאנונה (סכום מתכלה) למשך  50-30שנה
לפי בחירתו; ב .חברת הביטוח קונה ביטוח

משנה לגבי ה”זנב” שנשאר ,אם המבוטח
יחיה בתום תקופת האנונה .סכום הקצבה
מהביטוח ,זהה לסכום האנונה; ג .במקרה
פטירה של המבוטח לפני תום תקופת
האנונה ,יורשת משפחת המבוטח את
יתרת הסכום; ד .במקרה הצורך ,אפשר
להוון חלק מהסכום החודשי לסכום חד-
פעמי .יש להדגיש ,כי בתוכניתנו אין סיכון
על החברות ומחיר הפרמיה שקוף .כעת,
אנחנו ממשיכים במאבקנו לאישור תכניתנו
על ידי אגף הפיקוח ,כי אנחנו מאמינים
שזו טובת ציבור המבוטחים ...אני באופן
אישי סבור ,שלרכוש ביטוח ישיר בחברת
ביטוח  -זה כמו לתת לילד בן  3לחצות
את הכביש לבדו .זה יכול להצליח ,רק אם
אין מכוניות .אבל ,אצלנו בביטוח תמיד יש
מכוניות ,תמיד למבוטח יש צורך בשירות,
ולכן זהו פתרון גרוע למבוטח ...לחברות
הביטוח אסור לשכוח ,שסוכני הביטוח  -הם
מחולליה האמיתיים של התחרות ההוגנת
בענף .הם הכוח המניע את כל שוק הביטוח,
על שלוחותיו השונות .הסוכנים הם גם
המעניקים לציבור המבוטחים את השירות
המסור והמקצועי המגיע להם ,תוך שמירה
על הוגנות וסבירות במחירים”...

הלשכה יצאה בקמפיין מודעות המציג את עלות שכרו של רביב
צולר ,מנכ”ל “ביטוח ישיר” ,שהגיעה ב 2012-ל!₪ 11,600,000-
“לידיעת ריקי כהן מחדרה :למה ‘לממן’
סוכן ביטוח כשאפשר לממן את עלות
שכרו של מנכ”ל ‘ביטוח ישיר’ ,רביב צולר,
שהגיעה ב 2012-ל.”!₪ 11,600,000-
זהו המסר העומד בבסיס קמפיין מודעות
של הלשכה ,עם פרסום נתוני עלות השכר
של “איי.די.איי חברה לביטוח בע”מ”,
במסגרת הדו”ח התקופתי של החברה

לשנת  .2012הקמפיין של הלשכה מתנהל
ברשת הפייסבוק ובעיתונות המודפסת.
מהלשכה נמסר כי קרוב ל250,000 -
איש צפו במודעות הפרסום בפייסבוק,
בתוך ימים ספורים מאז עלייתן לרשת
החברתית ,וכי רובן המכריע של התגובות
מחזקות את סוכני הביטוח וממחישות
את האמון העצום שרוחש הציבור לסוכן

לחו"ל טסים

הביטוח האישי אל מול ניסיונות ההכפשה
מצד החברה הישירה .את המודעות
חותמת פנייה לריקי כהן (המייצגת את
מעמד הביניים בישראל) ,בזו הלשון:
“או שאת עושה ביטוח אצל סוכן ביטוח
מקצועי המעניק לך שירות אישי ,או שאת
מממנת את עלות שכרו של מנכ”ל ‘ביטוח
ישיר’!”.

ואצל סוכן הביטוח מבטחים!

עמוד

5

מתוך 9

 11באפריל www.insurance.org.il 2013

איציק אסטרייכר :זהו עידן חדש בשוק הפנסיה
מנכ"ל "מיטב גמל ופנסיה" ו"דש גמל ופנסיה" מגיב לדבריו של יוני קופרמן ,המיועד לתפקיד משנה למנכ"ל
"כלל ביטוח" וראש חטיבת החיסכון ארוך הטווח בקבוצה ,שתקף בצורה קשה את זכיית קרן הפנסיה של "דש
מיטב" במכרז הפנסיה של עובדי המדינה
“מבחינת המחיר והתשואה אין לעמיתי
הסתדרות עובדי המדינה בכלל שאלה.
עמיתי ההסתדרות ייהנו מתנאים מצוינים
ואין שום סיבה שעמית ישלם פי שלושה לקרן
הפנסיה של כלל ביטוח .מבחינת התשואה,
קרן הפנסיה של מיטב דש ממוקמת במקום
הרביעי מבין  11קרנות עם תשואה שנתית
ממוצעת של  6.95%בשלוש השנים

האחרונות ,מקום אחד אחרי הקרן של כלל
שהשיגה  .7.78%לגבי הסיכונים ,פעילות
הפנסיה של עמיתי הקרן מגובה בביטוח
משנה באחת החברות המובילות בעולם,
ביטוח שנרכש לעמיתים מתוקף מדיניות
ניהול זהירה מתוך דמי הסיכון שגובה הקרן
בדומה לכל שאר הקרנות פנסיה בארץ.
עובדי המדינה הם הארגון הכי מפוזר שיש,

כך שטענת כלל לגבי סקטוריאליות והעדר
פיזור מספיק אינה רלוונטית ומופרכת .וכפי
שיוני קופרמן מכלל צוטט‘ :אנו משוכנעים
כי עובדי המדינה יבדקו היטב את הנתונים
ובטוחים שיצטרפו עמיתים חדשים’.
דבריו של יוני קופרמן פורסמו בעיתון
“כלכליסט” ,רחלי בינדמן.24.3.2013 ,

מתוך דו”ח בנק ישראל לשנת :2012

“תרומתם של העסקים הקטנים לסך התעסוקה במגזר
העסקי גדולה וקרובה למדי לתרומתם של העסקים הגדולים”
להלן קטע מדו"ח בנק ישראל לשנת
 2012המתייחס לחשיבותם של העסקים
הקטנים בישראל“ :על רקע דיון ציבורי
בנושא עידוד עסקים קטנים נשאלת
השאלה מהי תרומתם של העסקים הקטנים
לתעסוקה במשק ולצמיחה הכלכלית.
העסקים הקטנים תרמו למעלה מ 40-אחוז
ממשרות שכיר של ישראלים שנוצרו במגזר

העסקי בשנים ( 2010 - 2003הגידול נטו);
תרומתם לתעסוקה בלטה בעיקר בענפי
השירותים העסקיים ,המסחר ,שירותי
האירוח והאוכל והבנייה ...תרומתם של
העסקים הקטנים לסך התעסוקה במגזר
העסקי בשנים  2010 - 2003הייתה גדולה
וקרובה למדי לתרומתם של העסקים
הגדולים .מתוך כ 410-אלף משרות שכיר

של ישראלים שנוספו בתקופה זו ,כ170-
אלף ( 41.5אחוז) נוצרו בעסקים הקטנים.
בעסקים הגדולים נוצרו  201.5אלף משרות
שכיר ,ובעסקים הבינוניים  38.5 -אלף...
העסקים הקטנים בישראל הם  97.5אחוז
מכלל העסקים הרשומים; הם פועלים
בכל ענפי המשק ותורמים כ 40-אחוז
מהתוצר”.

שינויים מבניים ופרסונאליים בשירביט
חברת “שירביט” ,תחת ניהולו של גיל
ספיר ,משלימה בימים אלה תהליך של
שינויים מבניים ופרסונאליים .במסגרת
זו אוחדו מחלקות בחברה וגובשה שדרת
ניהול חדשה .מבין המינויים החדשים:
עו”ד מיכל רבין גל מונתה למנהלת
מערך התביעות ,ניצן טל מונה לסגנה
של רבין גל ,עו”ד חן שדה אור מונתה

חג

למנהלת מדור תביעות חבויות; עו”ד
אביחי יצהרי מונה למנהל מדור תביעות
רכב ורכוש ,עו”ד בני טל מונה לממונה
על תלונות הציבור בחברה ,הסמנכ”ל
מיכה וידבסקי מונה למנהל משאבי אנוש
ומטה החברה; ועידית מוקד מונתה
לתפקיד עוזרת מנכ”ל ואחראית על תכנון
ובקרה .כמו כן מונתה עו”ד גל סער

עצמאות
שמח!

למנהלת המחלקה המשפטית וליועצת
המשפטית של “שירביט” ועו”ד גלעד
לדיזנסקי מונה לעוזרה של סער .על
רקע השינויים מסר המנכ”ל ספיר כי “כבר
בחודשים הקרובים נראה כיצד השינוי
מביא להתייעלות ממשית בכל תחומי
פעילות החברה וברמת השירות שנספק
לסוכנינו ולקוחותינו”.
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איחרת לדווח לחברת הביטוח מסיבה מוצדקת? שלם קנס
מאת :עו"ד חיים קליר
היה זה יום חורף סוער .ישראלה טולצינסקי
חזרה אל דירתה וגילתה למגינת ליבה כי
מים מציפים את חדר השינה שלה .המים
חלחלו וטפטפו גם לחדר נוסף הנמצא
במפלס שמתחת לחדר השינה .טולצינסקי
רוקנה את המים וייבשה את הרצפה.
כשלושה חודשים לאחר מכן ,בתחילת
הקיץ ,החלו להופיע בדירה כתמי רטיבות.
לוחות העץ של הפרקט התנפחו .זאת
בנוסף על נזקים אחרים .טולצינסקי יצרה
קשר עם חברת הביטוח כלל ,שביטחה את
הדירה .כלל מינתה שמאי ושרברב .בעקבות
בדיקותיהם ,נשלח אל טולצינסקי מכתב
הדוחה את תביעתה .בלית ברירה ,פנתה
טולצינסקי לבית משפט השלום בחיפה.
מדוע אינכם משלמים לה ,הקשה השופט
אינאס סלאמה .משתי סיבות ענו נציגי כלל.
ראשית ,הפוליסה שלנו מכסה רק נזקים
שנגרמו עקב “הימלטות או דליפה של מים”.
שנית ,המבוטחת הודיעה לנו על הנזקים
באיחור של  3חודשים .בכך מנעה מאתנו
לבדוק את הנזק בזמן אמת וגרמה לנו “נזק
ראייתי” (כלומר ,לא אפשרה למצוא ראיות
לכך שהנזק לא מכוסה בפוליסה) .השופט
סלאמה עיין בפוליסה ומצא כי היא מכסה
גם “גשם שבא בשעת סערה” וגם “שיטפון
או הצפה ממקור מים חיצוני” .השופט קרא
את גרסת המבוטחת וגם את חוות דעת
השמאי וממצאי השרברב .השופט גילה
כי למעשה שני המומחים לא סותרים את
גרסת המבוטחת ,לפיה מי גשמים ,בעקבות
יום סוער ,הציפו את רצפת חדר השינה
שלה .אין ספק שאירוע שכזה מכוסה על פי
הפוליסה ,פסק השופט .אמנם ,ציין השופט,
ניתן היה לצפות כי המבוטחת תמציא
אישורים על הסערה ,אולם מיד לאחר מכן
השופט נזכר כי הנזקים לא נגלו לעין מיד

אלא רק כעבור מספר חודשים .לכן “יש
לזקוף דווקא לזכותה של המבוטחת את
העובדה שהיא לא אצה רצה לאסוף ,לתעד
ו”להכין תיק” לצורך תביעתה העתידית”.
סיבת הדחייה הראשונה של כלל ,כי אירוע
ההצפה אינו מכוסה ,נדחתה אם כן על
ידי השופט .השופט עבר לסיבה הדחייה
השנייה .אכן ,מודה השופט ,צודקים נציגי
כלל כי חובתו של כל מבוטח להודיע מיד
לחברת הביטוח על קרות מקרה ביטוח.
היה אפוא על טולצינסקי ,להכניס את כלל
לתמונה מיד עם גילוי הצפת המים באותו
יום גשום .זה היה מאפשר לכלל לבדוק
את חבותה ואף להקטין אולי את נזקיה.
אולם כאן השופט נזכר שוב בעובדה
כי הנזק החיצוני לא התגלה מיד ,אלא
בחלוף מספר חודשים .עובדה זו “יכולה
לתת הסבר לאי הדיווח המידי” .השופט
הגיע אם כן למסקנה כי גם סיבת הדחייה
השנייה של כלל לא מוצדקת“ :בשים לב
למכלול הנסיבות ובהתאם לניתוח דלעיל,
לא שוכנעתי שההודעה המאוחרת מובילה
לדחיית התביעה” .אלא שכאן השופט עשה
תפנית“ .ההודעה המאוחרת ,לא מהווה
הפרה של התחייבויות המבוטח על פי
הפוליסה ,אולם בהחלט יש בה כדי להטיל
על המבוטחת אשם תורם .בשקלול כל
הנתונים מצאתי להעמיד את האשם התורם
של המבוטחת על  .”20%כך ,לפי “שיטת
האצבע” העניש השופט את המבוטחת
בקנס של קיזוז משמעותי מזכויותיה ,על
עצם האיחור בהודעה לחברת הביטוח.
כל זאת ,כאשר לפי קביעת השופט עצמו,
האיחור בהודעה נבע מסיבה שאינה תלויות
במבוטחת :העובדה שהנזקים עצמם לא
הופיעו מיד לאחר אותו יום גשום .כאן עולות
שלוש תהיות :הראשונה ,התעלמות השופט

מהנחיית המפקח על הביטוח האוסרת
לעשות שימוש בטענה של אשם תורם
בתחום הביטוח“ .דוקטרינת האשם התורם
החוזי” ,קבע המפקח“ ,מנוגדת לגישה
המקובלת בדיני הביטוח לפיה פוליסת
הביטוח מגנה על המבוטח גם מפני רשלנותו
שלו ...שחרור המבטח מחבות במקרה של
התרשלות המבוטח ...מרוקן מתוכן את
התכלית שבבסיס פוליסת הביטוח”.
השנייה ,התעלמות השופט מסעיף מפורש
בחוק חוזה הביטוח .סעיף  24קובע כי רק אם
חברת הביטוח תוכיח כי המבוטח במתכוון
הודיע לה באיחור על מקרה הביטוח ,אז
ורק אז היא פטורה מחבות וגם זאת רק
בגובה הנזק שנגרם לחברת הביטוח .בכל
מקרה ,מדגיש סעיף  ,24אם המבוטח מודיע
לחברת הביטוח על מקרה הביטוח באיחור
“מסיבות מוצדקות” ,אסור לשלול מהמבוטח
תגמולי ביטוח ,גם אם נגרם לחברת הביטוח
נזק .והרי במקרה זה השופט עצמו קובע
כי האיחור בהודעה היה מוצדק .התהייה
השלישית ,נוגעת לנוקשות שבה בתי
המשפט נוהגים כלפי המבוטח הקטן לעומת
הגמישות כלפי חברות הביטוח .כאשר חברת
ביטוח מאחרת בתשלום תגמולי ביטוח ,כך
קבע בית המשפט העליון בפרשת גרשון ,על
בית המשפט לדקדק עם המבוטח ולדרוש
ממנו הוכחות על הנזק שנגרם לו ,כולל
הוכחה שהמבוטח עשה הכול כדי להקטין את
הנזק ,שמא חס וחלילה הפיצויים יכבידו על
חברת הביטוח .זאת אפילו ברור לכל הדעות
שהאיחור בתשלום גרם למבוטח נזק .והנה
כשמדובר באחת מהעם ,שאיחרה בהודעה
לחברת הביטוח ,קונסים אותה ללא היסוס,
גם אם האיחור היה בלתי נמנע ,גם אם
אין הוכחות כלשהן על נזק כלשהו שנגרם
לחברת הביטוח.

דירוג “דן אנד ברדסטריט :”2013

משרד עו”ד ג’ון גבע נבחר זו השנה השישית ברציפות
לאחד המשרדים הנבחרים בישראל בתחום הביטוח והנזיקין
משרד עו”ד ג’ון גבע ,היועץ המשפטי ללשכה,
ממשיך לקצור הישגים :לאחר שנבחר בדירוג
קבוצת ” “BDI-CODEכאחד מהמשרדים
הנבחרים בישראל לשנת  2013בקטגוריית
ביטוח ונזיקין ,זכה המשרד להשתייך לקבוצת

המשרדים הנבחרים גם בדירוג חברת “דן
אנד ברדסטריט” לשנת  2013בקטגוריית
דיני נזיקין ,ביטוח ורשלנות רפואית .יצוין כי זו
השנה השישית ברציפות שמשרד עו”ד ג’ון
גבע זוכה להישג מכובד זה במסגרת דירוג

“דן אנד ברדסטריט” .החברה מפרסמת את
דירוג משרדי עורכי הדין הנבחרים מדי שנה,
כאשר השנה דורגו משרדי עורכי הדין ב30-
קטגוריות שונות ,ביניהן ,כאמור ,דיני נזיקין,
ביטוח ורשלנות רפואית.
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מינויים חדשים

ירון דוויק מצטרף ל”מגדל” כמנכ”ל סוכנות “קלאב ”+50
ירון דוויק ,לשעבר משנה למנכ”ל וראש
אגף ביטוח חיים ב”מנורה מבטחים”,
מונה למנכ”ל סוכנות “קלאב ,”+50
שהינה חברת בת של “מגדל” המתמחה
בשיווק מוצרי הקבוצה לבני הגיל
השלישי .דוויק הינו איש ביטוח ותיק
ומוכר .בעברו כיהן כסמנכ”ל וראש
אגף ביטוח חיים ב”הנפיקס” ,מנכ”ל
סוכנות “מבטח סימון” וכאמור ,משנה

למנכ”ל וראש אגף ביטוח חיים ב”מנורה
מבטחים” .מאז  ,2009עם פרישתו
ממנורה ,מונה לסמנכ”ל בכיר לפיתוח
עסקי בסוכנות “מארש ישראל” .יונל כהן,
מנכ”ל “מגדל” ,התייחס ואמר“ :על מנת
להגדיל את הרווחיות שלנו מבלי לוותר
על המשך ההובלה של השוק הפנסיוני
בישראל ,מגדל משכללת בהתמדה את
מגוון הפתרונות הביטוחיים והפיננסיים

המקיפים שאנחנו מעניקים לפרט ולבני
משפחתו .הפעילות החדשנית שיזמנו
בתחום הגיל השלישי מעניקה מענה
מקצועי ואמין לאוכלוסייה הולכת וגדלה
של אנשים  -שללא הייעוץ הנכון ,עלולים
להישאר בלי פנסיה או לשלם סכומי מס
מיותרים על הכספים שחסכו כל חייהם.
זהו שירות חיוני ללקוחות ומנוע צמיחה
מרכזי באסטרטגיה שלנו”.

מיכל מורנו מונתה למנהלת מחוז חיפה והצפון של חברת הכשרה
מיכל מורנו ( )40מונתה למנהל מחוז
חיפה והצפון של “הכשרה חברה לביטוח”.
מורנו ,בעלת תואר ראשון במסלול ביטוח

ושוק ההון מהמכללה בנתניה ,החלה את
דרכה ב”הכשרה” בשנת  1997ושימשה
בין השאר כראש צוות חיתום .בתפקידה

האחרון כיהנה מיולי  2011כסגנית מנהלת
מחוז הצפון של החברה .כעת ,כאמור,
קודמה לתפקיד מנהלת המחוז.

רוצים ללמוד ביטוח?
בואו למכללה המובילה בתחום!
המכללה לפיננסים וביטוח מבית לשכת סוכני ביטוח

לפרטים נוספים :טל'  03-6395820או בקרו באתר המכללהwww.hamichlala-bf.org.il :
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בעין משפטית
מאת :עו"ד ג'ון גבע

תובע שהעלים מידע מהותי מהנתבעת אינו זכאי לכל
תקבול על פי הפוליסה
בבית משפט השלום בת"א  ,נדונה תביעתם
של נסים מועלם (להלן" :מועלם") ,שיוצג על
ידי עוה"ד רפאל קסטרו ,כנגד מנורה חברה
לביטוח בע"מ (להלן" :מנורה") שיוצגה על
ידי עוה"ד חווצקי רוני.
החלטה של בית המשפט מתאריך ה2 -
במאי  2011קבעה ,כי מאחר וישנה כאן
טענת מרמה וטענה נגד סוכן הביטוח על
כך שלא פירט בפני התובע את כל המחלות
המופיעות בהצהרת הבריאות ,יש מקום
לשמוע ראיות בתיק.
פסק הדין ניתן במרץ  ,2013מפי כב' סגן
הנשיא השופט אליהו קידר.
לפני בית המשפט הונחה תביעה בגין
חוזה ביטוח .מועלם היה מבוטח ומוטב
בפוליסה שהופקה על ידי מנורה .מועלם
טוען ,כי התקיים מקרה הביטוח .לפיכך,
פנה למנורה לקבל את תגמולי הביטוח,
אך תביעתו נדחתה .הנימוק לדחייה ,כפי
שפורט במכתב הדחייה הוא" :במסמכים
הרפואיים קיים מידע מהותי לגביו אין
אזכור בטופסי קבלת המבוטח במועד
כניסתו לביטוח ,אשר אילו ידענו עליו ,הרי
שלא היה מתקבל לביטוח".
מועלם טוען ,כי חתם על הצהרת בריאות
ע"י סוכן הביטוח של מנורה ,כשהסוכן קיבל
את כל הפרטים להקמת הפוליסה .מועלם
מוסיף וטוען ,כי מאחר ועקב תחלואיו לא יכול
לחזור למעגל העבודה הוא זכאי לתקבול
חודשי לכל תקופת הפוליסה וכן לתגמול
נוסף בגין מחלה חשוכת מרפא .עוד תובע
מועלם את החזר הפרמיות ששילם.
עיקר טענתה של מנורה היא ,כי היא פטורה
מכל חבות ,מאחר ומועלם העלים מידע
מהותי בכוונת מרמה ,וכל מבטח סביר אחר
לא היה מתקשר עם מועלם בחוזה ביטוח לו
היה יודע את מצבו הרפואי.
בית המשפט דן בסעיפי חוק חוזה
הביטוח ,התשמ"א ,1981-הדנים בשאלות
המתעוררות בתיק כדלקמן :חובת הגילוי,

תוצאות של אי גילוי ושלילת תרופות.
בית המשפט פירט והסביר ,כי על פי דנ"א
( 1302/11מנורה מבטחים בטח בע"מ נ' דוד
כהן) ,שם נדונה השאלה של חובת הגילוי
בתקופת הביניים שבין חתימת המבוטח על
הצעת ביטוח החיים והצהרת הבריאות לבין
כריתת חוזה הביטוח ,המשפט קבע ביהמ"ש
כי" :הוכחת כוונת מרמה היא עניין עובדתי,
והיא תלויה בנסיבות המקרה אף במעמד
מילוי ההצעה והצהרת הבריאות .אומנם,
באופן טיפוסי הנסיבות הספציפיות של
מילוי ההצעה והצהרת הבריאות ממקדת
את המבוטח במצג תופעתי מיוחד,
שבמסגרתו ניתן להסיק כי מבוטח שמודע
למהותיות המידע ואינו מגלה אותו עושה
כן מתוך כוונת מרמה."...
בית המשפט הוסיף ,כי בע"א 1530/02
בעניין מנורה נ' יובלים (בסעיפים  10ו 11 -
לפסק הדין) ,מפי כב' הנשיא ברק ,נפסק,
באשר לסעיף  6על סעיפי המשנה שבו,
כדלקמן" :לחובת הגילוי בהוראות אלה
שני פנים .הפן האחד הוא החובה לענות
תשובות מלאות וכנות על שאלות בכתב
שהוצגו למבוטח בעניין מהותי (סעיף 6
(א) לחוק) .הפן השני הוא חובת הגילוי
היזום ,החובה שלא להעלים בכוונת
מרמה עניין מהותי (סעיף ( 6ג) לחוק)
(ראו ע"א  282/89רוטנברג ואח' נ' כלל
חברה לביטוח בע"מ ...החוק מבחין,
איפוא ,בין החיוב להשיב באופן מלא
וכן לשאלות המבטחת לבין האיסור על
הסתרת מידע בכוונת מרמה .החובה
להשיב תשובות מלאות וכנות ,הקבועה
בסעיף ( 6א) ,אינה דורשת אלמנט נפשי
של כוונת מרמה (ע"א  855/86מוריה נ'
איסחרוב ,פ"ד מב ( ;)210 ,2( 201רע"א
 4657/96טולדנו נ' אררט חברה לביטוח
בע"מ ...כאשר עסקינן באי מתן תשובה
מלאה וכנה לשאלה שנשאל המבוטח,
אין הכרח כי תתלווה לכך כוונת מרמה

מצד המבוטח ,על מנת שלמבטח
יעמוד הפטור מתשלום תגמולי ביטוח
( 2230/92צמח נ' ציון חברה לביטוח
בע"מ ...אי מתן תשובה מלאה וכנה
הוא מצג שווא ,המעניק למבטח זכות
לבטל את החוזה ,גם כאשר העלמת
העובדה או מצג שווא לא נעשו בכוונת
מרמה .המטרה הבסיסית של סעיף
 6היא לצמצם את פערי המידע בין
המבטח למבוטח ,כדי לייעל את המנגנון
הביטוחי .עמד על כך השופט י' טירקל
בפרשת הלמן..." :המטרה הבסיסית של
סעיף  :6לצמצם את פערי המידע בין
המבטח לבין המבוטח ,העלולים לגרום
להקצאה בלתי יעילה של משאבים ואף
לפגוע במנגנון הביטוחי כולו".
בית המשפט קבע ,שהמסקנה העולה היא,
כי כאשר התשובה של המבוטח אינה מלאה
וכנה ניתן לראות בכך ,בנסיבות מסויימות,
כוונת מרמה .בית המשפט מסביר ,כי גם
על דרך ההיגיון ניתן להוסיף כי הסתרת
העובדה של נשאות איידס ,בעת שחותמים
על הצעת ביטוח ואובדן כושר עבודה,
יש בה כדי לקבוע כי התשובה לא הייתה
כנה ומלאה .העובדה שבסופו של דבר
אובדן כושר העבודה היה כתוצאה מבעיה
לבבית ,אין בה כדי לשנות את מסקנת בית
המשפט ,שכן התרופות שקיבל מועלם ,על
פי חוות דעת המומחה מטעם מנורה ,יש
בהם כדי לקדם בעיות .גם המומחה מטעם
מועלם בחקירתו הנגדית השיב כי מחלת
הסוכרת ,אי ספיקת כליות והאיידס ,תרמו
למצבו התפקודי של מועלם וכי הם היוו
סיכון משמעותי למחלת הלב של מועלם.
בית המשפט דחה את התביעה וחייב את
מועלם לשלם למנורה את הוצאות המשפט.
כמו כן חייב בית המשפט את מועלם לשלם
למנורה שכ"ט עו"ד בסך .₪ 15,000
נכון למועד כתיבת שורות אלה לא ידוע אם
הוגש ערעור על פסק הדין.

לשכת סוכני ביטוח בישראל
לחבר הלשכה שלומי סטחי
משתתפים בצערך במות אחיך בנימין סטחי ז"ל

לחבר הלשכה עדי סטחי
משתתפים בצערך במות אחיך בנימין סטחי ז"ל

שלא תדע עוד צער

שלא תדע עוד צער
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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

***סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות
הגדולות בארץ מעוניין לרכוש תיק ביטוח
איכותי באזור ירושלים ו/או באזור המרכז
גבי 052-6222944
***סוכן ביטוח חיים בלבד ,מחפש לרכוש
תיקי ביטוח חיים קטנים עד בינוניים ,ושת"פ
מול סוכן אלמנטר למכירת ביטוח חיים
פרטים ליצירת קשר -
יובל מור 054-7179599
Mor-ins@012.net.il
***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 -
***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

מודעות דרושים

**לסוכנות ביטוח דרושה פקידה לתביעות
רכב ורכוש חצי משרה
ופקידה לעסקים חצי משרה
פרטים אבי 0505238448

***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 פקידת
ביטוח אלמנטרי ידע בביטוחי חיים יתרון
קורות חיים יש לשלוח למייל:
motib2@netvision.net.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

***לסוכנות ביטוח ותיקה באזור נתניה
דרושה פקידה בתחום האלמנטרי,
דוברת צרפתית.
כתובת למשלוח קורות חיים:
gilad@as-ins.co.il

***למשרד סוכן ביטוח בתל אביב דרושה
פקידה עם ידע מוכח באלמנטרי וידע
מינימלי בחיים למשרה חלקית
0544635717

***פקיד/ה עם רישיון ביטוח חיים לעבודה
בסוכנות ביטוח בפריסה ארצית.
דרישות :אין צורך בניסיון בביטוח!!
חובה :דיבור והבנה עברית ורוסית.
העבודה בהחלט יכולה להתאים לאנשים
בגילאי .50+
המבקשים 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 :
***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.

***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 -

השכרת משרדים

***בית סוכן מאובזר לסוכנים באזור
רחובות תשלום חודשי  ₪ 1,900לחודש
ניתן לקבל שירותי מזכירות ושירותי ביטוח
בתשלום נוסף .לפרטים נא לפנות ל-
 08-9460461שלוחה 1
***לסוכן ביטוח  2וחצי חדרים בבניין
משרדים בקרית חיים מזרחית
חניה בשפע .בני 050-3280777
***משרד/שני משרדים
לסוכן ביטוח באזור קרית מטלון בפ"ת
עמית 050-7844326

