ביטוח
ופיננסים
www.insurance.org.il

גיליון מס'  3 | 474באפריל 2014

ציר הפנסיה רצוף סכנות ומכשולים –
תפקיד הסוכן הוא לנווט את הלקוח

בבטחה עד לפרישה
בימים אלה של משבר פנסיוני שעומד בפתחנו ,ציר הפנסיה
הוא מושג חדש שעליו יש לתת את הדעת והמיקוד.
לדברי יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון ,הכוונה היא
לא רק לשיחה על דמי ניהול או תשואות ,אלא ליציאה
לדרך ארוכה על "ציר הפנסיה" עם הלקוח ,מרגע התאמת
התוכנית בהצטרפותו ועד לפרישתו ממקום העבודה ,כולל
התמודדות עם אירועים /סכנות במהלך הדרך ובניית הגנות
ופתרונות מתאימים לכל מצב.
"'ציר הפנסיה' אינו מתנהל תמיד כקו ישר ,לא פעם ציר
זה מקבל אפיון של עליות ומורדות ,סטייה לצדדים וחזרה
לציר .המקצוען היחיד שיכול ללוות את הלקוח ולשמור על
הליכתו בציר באופן הבטוח ביותר הוא הסוכן הפנסיוני .כפי

שכיום אפליקציית וייז מדריכה אותנו כיצד להגיע מנקודה
אחת לשנייה בבטחה ,תוך הימנעות ממכשולים בדרך ,כך
למעשה כל סוכן פנסיוני משמש כווייז של לקוחותיו .כיום,
כל לקוח יודע שהוא צריך פנסיה ,אבל אינו יודע בהכרח
איך להגיע ,ופה נכנס לפעולה ובצורה מקצועית הסוכן
הפנסיוני".
לדברי ארנון ,מהיום כל סוכן צריך לשבת עם הלקוח ולדבר
על המושג "ציר הפנסיה"" ,לאן היית רוצה להגיע בסוף
הדרך ,אילו הגנות יש לך כדי להגיע לשם בשלום ,ומה אם
חס וחלילה נקלעים למשבר ,האם עדיין תהיה אפשרות
להגיע לסוף הציר ,מה יהיה גורל השארים ועוד? זה היעוד
שלנו ואותו יש למלא עם כל לקוח ולקוח".
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חדשות הביטוח

סוויפטנס עידכנה את המסלקה בהתאם
להצעות שהתקבלו מסוכני הביטוח
בימים אלה נכנסים כמה עדכונים ותוספות לשירותי
המסלקה ,חלקם הוכנסו לאור הצעות וצרכים שעלו מסוכני
הביטוח ,וחלקם נוספו כחלק מהתחייבויותיה המכרזיות
של חברת סוויפטנס ,כפי שהוגדרו על ידי משרד האוצר.
במסלקה מקווים כי עדכונים אלו ישפרו את חוויית השימוש
בשירות.
לדברי יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון" ,אנו מודים
לכל הסוכנים שהצטרפו למסלקה בחודש וחצי האחרונים .אנו
חוזרים וקוראים לשאר הסוכנים שעדיין לא התחברו ,לעשות
זאת עד סוף אפריל כדי ליהנות מהטבת המחיר שלשכת
סוכני הביטוח מעמידה עבור חבריה .אנו קוראים לסוכנים
שהצטרפו ורכשו בנק קטן של עשר פניות בלבד לשקול
אפשרות הגדלת הבנק ובאותם תנאי מחיר עד סוף אפריל".
ואלה העדכונים שנוספו:
שינויים בתהליך קוד אימות ייפוי כוח
בכדי להפוך את הקוד לפשוט וקצר יותר ,הוא יכיל מעתה
ספרות בלבד ויורכב משמונה ספרות.
לכל תהליך הפקת קוד ,נוסף מספר פנייה שיוצג בסיום
התהליך וישמש לצורכי בירורים.
נוספה מגבלה לשימוש בקוד .כל קוד יוכל לשמש להגשת
חמש בקשות תקינות בלבד ,בפרק הזמן שבו הקוד בתוקף.
בנוסף לאפשרות לאמת זהות באמצעות כרטיס אשראי יוכל
חוסך לבחור לאמת זהות באמצעות כתובתו כפי שרשומה
במרשם האוכלוסין .חשוב לשים לב :הפקת קוד למי שבחר
באימות באמצעות מרשם האוכלוסין לא תתבצע באופן מיידי
והקוד יישלח ללקוח בדואר רשום תוך שלושה ימי עסקים.
רק לאחר מכן יוכל הלקוח למסור לסוכן /יועץ את הקוד.
הצגת מידע
תצוגת הבקשות בשולחן העבודה :בקשות מידע שנסגרו,
כלומר התקבל כל המידע לגביהן ,ייצבעו באדום ותיתוסף
הערה המתריעה על טווח הימים שנותרו עד למחיקת המידע.

נוספה אפשרות לבחירת תצוגה מסוג "ריכוז נתונים למוצר",
שתאפשר תצוגה תמציתית של נתוני כל פוליסה ,וכן
תאפשר הורדת נתוני הפוליסה לקובץ אקסל.
שינויים בתהליך הגשת בקשה למידע
בבקשת מידע מגוף ספציפי  -מסך "מסמכים מצורפים"
נהפך למסך לתצוגה בלבד (המסך יציג את מסמך ייפוי הכוח
וצילום ת.ז .שצורפו בשלב קודם).
בוטל מסך "אופן קבלת המידע" (שוטף/מרוכז) מתהליך
הגשת בקשת מידע מכלל הגופים .המידע מגיע באופן שוטף
בלבד ,כלומר עם קבלת כל תשובה לבקשה.
צפייה בחשבוניות
לגבי חיובים עתידיים  -תיתוסף אפשרות לצפייה ולהורדה
של חשבוניות החיוב מהאזור האישי באתר .הצפייה
בחשבוניות מתבצעת מתוך תפריט "נתוני חיובים וגבייה".
מהחודש הבא לא יישלחו החשבוניות בדואר ואפשר יהיה
להורידן למחשב או להדפיסן .הצפייה בחשבוניות אפשרית
רק למורשי גישה לצפייה בנתוני חיוב כפי שהוגדרו בתהליך
הרישום למסלקה.
התראות למייל
נוספה אפשרות לקבל התראות מהאתר במייל ,כמו הודעה
על קבלת כל המידע בבקשות שהוגשו ,התראות לפני
מחיקת מידע ועוד .סוכנים/יועצים המעוניינים לקבל התראות
מסוג זה נא לפנות למוקד השירות שלנו לביצוע העדכון  .
בקשת דו"חות
נוספה אפשרות להפקת דו"ח מעקב אחר בקשות שהוגשו
לפי התפלגות סטטוסים (בקשות פתוחות/סגורות) .אפשר
לבחור טווח תאריכים שאליהם יתייחס הדו"ח .הפקת הדו"ח
תתאפשר באמצעות כניסה לתפריט "בקשת דו"חות".
הפקתו כרוכה בתשלום של  40שקל .הדו"ח לא יופק באופן
מיידי ויוצג בשולחן העבודה עם סיום הפקתו על ידי חברת
סוויפטנס.

למדו מיצחק ברוך :כך תרוויחו כסף מביטוח ישיר
כבר כמה שנים שחברת  9מיליון של ביטוח
ישיר (איי.די.איי) מבטיחה לשלם למי שירכוש
פוליסת ביטוח זולה יותר מזו שהם מציעים.
כבר שלוש שנים שיצחק ברוך ,סוכן ביטוח
וחבר לשכה ,מחפש הצעה טובה יותר לביטוח
רכב מזו של ביטוח ישיר – ומצליח למצוא.
לדבריו" ,אני מתקשר לביטוח ישיר ,מבקש
מהם הצעה והם מציעים לי פרמיה בסכום
מסוים .לאחר מכן אני מבקש הצעה נגדית
מחברות ביטוח שונות ,עד שאני מקבל הצעה
נמוכה יותר .אני מוציא פוליסה ,שולח לביטוח
ישיר ומקבל מהם  100שקל כמובטח".
בדצמבר  2013התקשר ברוך לביטוח ישיר
וקיבל הצעה לביטוח רכב בסך  3,657שקל.

חברת שומרה הציעה לו ביטוח דומה ב2,017-
שקל ולמעשה זיכתה אותו בצ'ק על סך 100
שקל מביטוח ישיר .לדבריו" ,זה רק מוכיח
שביטוח ישיר הוא לא בהכרח הזול ביותר .אני
ממליץ לכל הסוכנים לעשות כמוני ולבדוק
אותם".
ברוך משמש כסוכן ביטוח כבר  52שנה.
"התחלתי כפקיד בחברת ביטוח ציון ומאז
עבדתי עם כל חברות הביטוח .לפני שנתיים
אף קיבלתי ממגדל שעון זהב עם הקדשה.
כיום יש לי סוכנות ביטוח משפחתית בחולון,
שלוש הבנות שלי – חברת הלשכה עירית
מלח ,רינת גולן ורחל לוי – עובדות אתי
בסוכנות.

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :מוטי קינן.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו 050-5543991 -
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 גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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הסדרת ביטוחי הנסיעות

לשכת סוכני הביטוח לסלינגר :הסדירי
את תחום ביטוחי הנסיעות על פי חוזר
משרד האוצר מ2011-
בנובמבר  2011הורגשה "רעידת אדמה" בתחום ביטוחי
הנסיעות ,כשהמפקח על הביטוח דאז עודד שריג הוציא חוזר
למנהלי חברות הביטוח ,לפיו ביטוחי הנסיעות לא ישווקו על
ידי סוכני נסיעות וקופות חולים ,אלא רק על ידי סוכני ביטוח.
באוצר טענו אז כי מכירת ביטוחי נסיעות על ידי נציגי סוכנות
נסיעות או קופות החולים יכולה להטעות את הלקוחות
לחשוב שמי שמוכר להם את הביטוח מבין את צורכיהם
הביטוחיים ויכול לייעץ להם בנושא ,בעוד שלמעשה מדובר
במתווך בלבד.
ב 2010-אף הוגשו כמה תביעות ייצוגיות נגד חברות הביטוח
וקופות החולים ,בטענה כי אלה עוברות על החוק במכירתן
ביטוחי נסיעות לחו"ל מבלי שיהיה לנציגיהן רישיון לתיווך
בביטוח .התובעים דרשו להחזיר את דמי התיווך שנלקחו מהם
בקופות החולים עבור ביטוח הנסיעות.
ואולם שנתיים וחצי מאז החוזר עדיין לא נאכף וסוכני
הנסיעות וקופות החולים ממשיכים למכור ביטוחי נסיעות באין
מפריע .בשבוע שעבר שלחה לשכת סוכני הביטוח ,באמצעות
משרד עוה"ד ראב"ד מגריזו בנקל ושות' ,מכתב לממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר דורית סלינגר ובו
הזכירה את החוק שמאפשר רק לבעל רישיון לעסוק בביטוח
למכור ביטוחים ואת חוזר האוצר מ.2011-
במכתב ביקשה הלשכה מסלינגר לאכוף את החוזר וביקשה
את התייחסותה לנושא תוך עשרה ימים.
לדברי יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד בלשכה יואל זיו,
"פנינו לסלינגר עם חוות דעת משפטית ,שבה אנחנו דורשים
לאכוף את החוזר של שריג .בחוות הדעת הזכרנו תביעה
שבה נתבעה חברת נסיעות והשופט קבע כי סוכן ביטוח היה
יכול לטפל במקרה באופן מיטבי ,ואף חזרנו על הטיעונים
המשפטיים שעל פי חוק רק סוכני הביטוח שנחשבים
לאוטוריטה מקצועית יכולים למכור ביטוח נסיעות.

יואל זיו

דורית סלינגר

"כיום נמכרת הפוליסה על ידי מוקדנים שלא מבינים בתחום
הביטוחים ולא יודעים לבדוק איזו פוליסה מתאימה למבוטח.
הפועל היוצא הוא שאנשים נוסעים ללא כיסוי על מצב
רפואי קיים שהם סובלים ממנו ,או שאנשים נוסעים לעשות
ספורט אתגרי ולא מקבלים פוליסה הולמת ,שמכסה את כל
הסיכונים".
לדבריו" ,נאמר לנו שבקרוב מאוד המפקחת תסדיר את תחום
ביטוחי הנסיעות .לפני כחודשיים דיברתי עם נציגים באוצר
ואמרו לי שזה טיפול .עד כמה שידוע לי רוב חברות הביטוח
הפסיקו למכור ביטוחים לחברות נסיעות ולקופות חולים
ונותרה חברה אחת שמחכה להסדרת התחום".
בלשכה מחכים בינתיים לתגובה מסלינגר ועל פיה יחליטו
איך להמשיך ולפעול .לדברי זיו" ,אם לא נקבל תגובה ממנה,
אחת האפשרויות היא פנייה לבג"ץ .אחד מסוכני הביטוח כבר
איים בעבר בתביעה לבג"ץ אם לא ייאכף החוזר .כרגע יש
איום מצדנו ומצד גורמים פרטיים לפנות לערכאות משפטיות
במידה שהתחום לא יוסדר באמצעות האוצר".

הפניקס מזהירה :הפרת גילוי של גיל הנהג והוותק
חושפת את בעל הפוליסה לקנס כספי גבוה
חברת הפניקס החלה לרענן השבוע הנחיות לסוכניה בהתייחסה
לסעיף חובת הגילוי והפרתה שבתנאי הפוליסה התקנית לביטוח
חובה .הסעיף קובע כי בעל הפוליסה חשוף לקנס כספי במקרה
של תשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה ,וזאת אם ניתנו
למבטח תשובות שאינן מלאות וכנות .הקנס הכספי עשוי להגיע
אף ל 20 -אלף שקל במקרה של תביעה.
באחרונה הודיעה החברה לסוכנים על שינוי שביצעה בהגדרת
הנהגים הרשאים לנהוג ברכב ,שצפוי להיכנס לתוקף ב 1-במאי
 .2014לאור שינוי זה ,הפרמטרים העיקריים המשפיעים על גובה
הפרמיה של החברה בביטוח חובה הם גיל הנהג וותק הנהיגה
של הנהג הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב .לפיכך ,הפרת חובת
הגילוי בגין הפרמטרים הללו עשויה לחשוף את בעל הפוליסה
לקנס כספי גבוה.
בכדי לסייע לסוכני החברה ולמבוטחיה בנושא חובת הגילוי
ומניעת הפרתה ,החליטה החברה כי היא מתחייבת להימנע
מהטלת הקנס הכספי שבפוליסה בכל מקרה שבו קיימת ביום
קרות מקרה הביטוח התאמה מלאה (לינקץ') בין הכיסוי בפוליסת
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הרכב ,מקיף או צד שלישי ,לבין רמת הפרמיה שלפיה חושבה
תעודת ביטוח החובה .זאת ,מבחינת גיל וותק הנהיגה של הנהג
הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב ,כפי שצוין בפוליסת הרכב
ובספח תעודת החובה.
ההתחייבות לפטור מקנס תקפה במקרים בהם פוליסת המקיף/
צד שלישי וגם פוליסת החובה נערכו בחברת הפניקס ותקופת
הביטוח בהן חופפת .בנוסף ,ההתחייבות מתייחסת לפרמטרים
של גיל הנהג וותק נהיגתו בלבד ,וזאת בפוליסת חובה לכלי רכב
פרטי ומסחרי עד  3.5טון שתאריך תחילתה מה  1.5.2014-ואילך.
לדברי המשנה למנהל תחום ביטוח כללי וסמנכ"ל בפניקס,
שלמה מילר" ,הפניקס מבצעת בחודשים האחרונים מהלך של
רענון נהלים הנוגעים לתחום הביטוח הכללי ,במטרה לסייע
לסוכנים להעניק ללקוחותיהם את השירות המקצועי והטוב
ביותר .חובת הגילוי בביטוח חובה חשובה ביותר ולהפרתה
עשויות להיות השלכות כספיות משמעותיות כלפי המבוטח.
על כן ,אנו ממליצים לסוכנינו לחדד את הנושא מול לקוחותיהם
בשביל להימנע מאי-נעימויות בעתיד".
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מערכת ההפעלה במשרד

כך תתכוננו ליום שאחרי
 windows XPוOFFICE 2003-
מאת עופר פוסט ,יועץ מחשוב ללשכת סוכני הביטוח בישראל

חברת מיקרוסופט הודיעה באחרונה באופן רשמי על הפסקת
מתן תמיכה ועדכונים למערכת הפעלה  windows xpוoffice-
.2003
הודעה על כך תוקפץ על גבי המחשב שלכם בשולחן העבודה
לאחר העדכון האחרון ותיראה כך:

המשמעות :עבור מערכת הפעלה הוותיקה  windows xpלא
תקבלו עוד עדכוני תוכנה מ .Windows Update-עדכונים אלה
כוללים עדכוני אבטחה שיכולים לעזור בהגנה על המחשב
שלך מפני וירוסים מזיקים ,תוכנות ריגול ותוכנות זדוניות
אחרות ,שעלולות לגנוב את המידע האישי שלכם.
קצת על המערכת windows XP :בגרסתה הראשונה יצאה
לאור ב 2001-והיוותה הצלחה אדירה לחברת מיקרוסופט.
השם  ,XPדרך אגב ,בא מהמילה ( ,eXPerienceחוויה) .נכון

לזמן זה ,המערכת עדיין מותקנת על לא מעט מחשבים –
כ 24%-מהמחשבים ,לעומת  51%מהמחשבים שעליהם
מותקנת  Windows 7וכ 12%-מהמחשבים שעליהם מותקנת
.Windows 8
חשוב לדעת :תוכלו להמשיך להשתמש ולעבוד עם מערכת
הפעלה  ,XPאך חשוב לדעת גם את הסיכונים הכרוכים בכך.
סביבת עבודה ללא תמיכה ועדכונים שוטפים על ידי החברה
האם פגיעה יותר לסיכונים פוטנציאליים ,כמו סיכוני אבטחת
מידע ,פרצות לרשת ,מפגעי וירוסים ותקלות נוספות.
כמו כן ,מאחר שיותר ויותר יצרני תוכנה וחומרה ימשיכו
לשדרג לגרסאות חדשות יותר של  ,Windowsאפשר לצפות
למספר רב יותר של יישומים והתקנים שלא יפעלו עם
 .Windows XPהיערכות מוקדמת למעבר ושדרוג למערכת
הפעלה מתקדמת יותר ,כמו  , windows 7תמנע סיכונים
מיותרים מבית העסק.
לא כדאי להישאר מאחור :כמו כן יש לראות בנקודת זמן זו
הזדמנות ממשית לשדרג וליהנות מהטכנולוגיות החדשות
שמציעות מערכות ההפעלה החדישות ,וכמובן גמישות רבה
שמאפשרת לעובדים להיות פרודוקטיביים ויעילים יותר,
בניצול מקסימלי של שעות העבודה במשרד.
נסכם :מהסיבות שכתובות כאן ,ועל פי מחקרים של אנשי
מקצוע בתחום המחשוב ,עולה כי ארגון שימשיך להשתמש
במערכת  XPלאורך זמן ממושך נוסף נחשף לבעיות אבטחת
מידע ,אך חשוב לא פחות ,יבזבז תקציבים מיותרים שהיו
יכולים לשמשו במערכות מודרניות הרבה יותר .

מהרו להירשם לכנס השנתי של ה MDRT-בטורונטו
הכנס השנתי של ה MDRT-בטורונטו ,שיתקיים ב8-11-
ביוני ,ייערך השנה תחת הכותרת "המקור למידע ולהשראה
לפעילות סוכן הביטוח" .כל סוכן שקיבל אישור מארה"ב על
חברות ,רשאי להירשם לכנס.
עד ה 21-באפריל תיערך הרשמה בתעריף מוזל של 695

סוכן יקר,

דולר .לאחר תאריך זה עלות ההרשמה תתייקר.
להרשמה אינטרנטית לכנסhttps://registration3. :
experientevent.com/showMDR141/?FlowCode=Attendee
חברי וחברות המועדון שנרשמים לכנס מתבקשים לדווח
לחנה בלשכת סוכני ביטוח בדוא"לvadot@insurance.org.il :

האם כבר הצטרפת לתוכנית
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ
באמצעות לשכת סוכני ביטוח?

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???
לפרטים :טלlisov@insurance.org.il 03-6396676 .
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בעין משפטית

המחוזי :הפיצוי למבוטח ייקבע על פי אחוזי
הנכות שקבע ביטוח לאומי
מאת :עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי לחברי הלשכה

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע נדונה בקשתה של איילון
חברה לביטוח בע"מ ,שיוצגה על ידי עו"ד אלישע אטיאס,
כנגד לי קול .ההחלטה ניתנה בינואר  2014מפי השופטת יעל
רז-לוי.
עובדות המקרה :ביולי  2011נפצע
המשיב ברגלו במהלך משחק
כדורגל בליגה למקומות עבודה.
המשיב ,שהיה מבוטח כשחקן
בקבוצה בפוליסה לביטוח תאונות
אישיות של איילון ,תבע אותה בגין
הפציעה .איילון שילמה למשיב
בגין אי כושר ובגין  10%נכות
שנגרמו לו כתוצאה מן התאונה
 68,333שקל .המשיב הגיש
תביעה לבית המשפט לתביעות
קטנות באילת לקבלת פיצוי
נוסף וזאת בגובה אחוזי הנכות
( ,)20%שנקבעו לו על ידי הוועדה
הרפואית של המוסד לביטוח
לאומי.
המשיב טען כי על פי הפוליסה
היה על איילון לשלם לו פיצוי
בשיעור הנכות שנקבע על ידי
ביטוח לאומי ,שהוא המחייב,
דהיינו  .20%איילון טענה להגנתה
כי דין התביעה להידחות מאחר שלא צורפו לכתב התביעה
מסמכים מהותיים כמו רשימת הפוליסה הרלוונטית והתנאים
הכלליים של הפוליסה ,ומכאן לא הוכח כי המשיב מבוטח
בפוליסה .עוד טענה איילון כי למשיב שולם פיצוי בגין 10%
נכות צמיתה בהתאם לקביעה של מומחה מטעמה .לטענת
איילון ,קביעת הביטוח הלאומי אינה מחייבת בהתאם לתנאי
הפוליסה ,שכן הוועדה של הביטוח הלאומי קבעה נכות כללית
למשיב ולא נכות בשל תאונת עבודה.
בית המשפט לתביעות קטנות מתח ביקורת על הטענות
שהועלו בכתב ההגנה ,שבו טענה איילון כי המשיב אינו
מבוטח שלה ומבקשת לדחות תביעה בשל העובדה שלא
צורפה רשימת הפוליסה ,וזאת על אף ששילמה למשיב
סכום כסף נכבד בשל הפציעה .לאור דברים אלו ,חזרה בה
איילון וציינה כי אינה כופרת באירוע שאירע ובחבותה בהתאם
לפוליסה .באשר לאחוזי הנכות ,שבה וטענה איילון כי הוועדה
הרפואית של הביטוח הלאומי קבעה אחוזי נכות כללית ולא
נכות ספציפית בגין התאונה ,וכי היא מחויבת בפיצוי רק בגין
אחוזי הנכות ,שנקבעו על ידי המומחה מטעמה .המשיב מנגד
חזר והדגיש כי הנכות שנקבעה לו על ידי ביטוח לאומי נוגעת
לתאונה בלבד ,שכן קודם לתאונה לא היתה לו כל בעיה
בקרסול.
בית המשפט לתביעות קטנות מצא לנכון לקבל את תביעתו
של המשיב וחייב את איילון לשלם למשיב  32,000שקל
והוצאות משפט בסך  2,000שקל.
על פסיקתו של בית המשפט לתביעות קטנות הגישה איילון
בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי .בבקשת רשות
הערעור טענה החברה כי הפיצוי ששולם למשיב על ידה
ניתן לאחר שהוסכם שלא יהיה בו בכדי להוות הוכחה לעניין
חבותה כלפי המבוטח ועל כן הכחישה את חבותה בבית
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המשפט לתביעות קטנות .עוד טענה איילון כי היא אינה
מחויבת לקביעה של המוסד לביטוח לאומי ,מאחר שהוועדה
קבעה נכות כללית ללא קביעה באשר לקשר הסיבתי לתאונה
עצמה .איילון הסבירה כי בטופס שאותו מילאה הוועדה
בביטוח לאומי הוקפה בעיגול
המלה "לא" תחת השאלה אם
הליקוי נובע מתאונה .לפיכך ,אין
להטיל על איילון חיובים מעבר
לאלו שנטלה על עצמה בהתאם
לפוליסה .המשיב הגיב לבקשה,
תוך שציין כי בקשות רשות ערעור
על פסק דין של בית משפט
לתביעות קטנות יתקבלו בדרך
כלל במשורה .במקרה הזה מדובר
בעניין פשוט שבו בית המשפט
חייב את איילון לשלם למשיב את
המגיע לו בהתאם לפוליסה.
בית המשפט המחוזי הסביר
כי ערכאת הערעור אינה נוטה
להתערב במסקנות הערכאה
הדיונית המבוססות על ממצאים
שבמהימנות ,שכן לה היכולת
להתרשם מן העדים באופן בלתי
אמצעי וכי על פי הפסיקה:
"התערבותה של ערכאת הערעור
תיעשה במקרים חריגים וקיצוניים ,כאשר מתקיימות נסיבות
מיוחדות המצדיקות זאת ,או כאשר מתגלים פגמים מהותיים,
היורדים לשורש העניין ,בהערכת הראיות ובקביעת העובדות".
בית המשפט המחוזי ציין את סעיף 6ג לפוליסה הקובע:
"היתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי
עקב קרות מקרה הביטוח ,תחייב קביעת המוסד לביטוח
לאומי לגבי שיעור נכותו של המבוטח הנובעת ממקרה
הביטוח גם את הצדדים לפוליסה" .הוסיף בית המשפט
המחוזי ואמר ,כי תיקו הרפואי של המשיב היה בידיה של
איילון מאחר שהוא חתם על טופס ויתור על סודיות רפואיות.
מכאן ,ככל שלטענת איילון חלק מן הנכות לא נגרם כתוצאה
מן התאונה ,היה עליה לבסס את הטענה במסמכים רפואיים
במסגרת הדיון בבית המשפט לתביעות קטנות ,אך דבר מכל
אלו לא נעשה.
דגש מדברי בית המשפט המחוזי" :התנהלות איילון  -חברת
ביטוח שהינה גוף גדול בעל משאבים רבים העומדים לרשותו,
המצוי ביתרון מובהק ומובנה אל מול המבוטח ,מעוררת
תמיהה .אף אני סבורה ,כי כפי שציין בצדק בית המשפט
קמא ,כי היה טעם לפגם בהתנהלותה של איילון ,שהכחישה
את מקרה הביטוח ואת חבותה .הכחשת איילון את עצם קרות
מקרה הביטוח ,או הדרישה מן המשיב כי יוכיח שהוא נמנה בין
מבוטחיה ,אין להן מקום ,כאשר חברת הביטוח כבר ערכה את
הבדיקה הנדרשת ומצאה כי הוא נמצא בין מבוטחיה .האמור
מקבל משנה ,תוקף נוכח העובדה שאיילון שילמה למשיב-
המבוטח פיצוי לא מבוטל ,סכום שאין ספק כי לא היה משולם
למשיב לולא סברה כי הוא זכאי לו ונמנה בין מבוטחיה".
בית המשפט דחה את בקשת רשות הערעור של איילון כך
שהתוצאה הינה כפי שקבע בית המשפט אשר פסק לטובת לי
קול.
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אפליקציות לעסקים

היישומים שיעזרו לכם לזכור ולעשות סדר
בין אם אתם בעלי אייפד ,מחזיקים באייפון ,או בסמארטפון
מבוסס אנדרואיד – דוגמת סמסונג או  ,LGאו אפילו בעלי
מכשיר נדיר ,מבוסס על מערכת חלונות ,קיימות כיום עשרות
רבות של אפליקציות שיכולות לסייע לכם בניהול השוטף של
העסק .בכל מדור ננסה להכיר לכם שתי אפליקציות שיהפכו
את העבודה לנוחה קצת יותר.
כדי שלא נאבד כרטיסי ביקור CARD MUNCH, CAM -
CARD

בעבודתו ,אוסף איש העסקים עשרות כרטיסי ביקור בחודש
וכשהוא מגיע לאירוע או לכנס ,מדובר לעתים במאות
כרטיסים ,שבמקרים רבים אובדים ועמם נעלם גם הסיכוי
למנף את הקשר שנוצר.
כדי לפתור את הבעיה ,תוכלו להוריד אפליקציה שמתמחה
בקריאת כרטיס הביקור וצירוף בעליו של הכרטיס לרשימת
אנשי הקשר שלכם .פותחים את האפליקציה ,מצלמים את
הכרטיס ,השדות מתמלאים בפרטים ,מבצעים הגהה מהירה
ותיקונים אם צריך ומאשרים .השם החדש מוצא את עצמו
ברשימת אנשי הקשר.
כשמדובר בכרטיסי ביקור באנגלית ,הפעולה מתבצעת
בקלות ובדיוק רב .העברית מעט בעייתית ,כך שסביר שיהיה

צורך למלא ולתקן את שם איש הקשר ,אבל המייל ומספר
הטלפון עוברים במהירות ובקלות.
 CARD MUNCHהיא האפליקציה המובילה ,המומלצת גם על
ידי הגולשים המדרגים ,וגם על ידי אתרים מובילים למכשירי
אפל.
 CAM CARDהיא התשובה לבעלי אנדרואיד .האפליקציה
מגיעה בגרסה חינמית בסיסית או בגרסה בתשלום ,הכוללת
אופציות נוספות.
כדי שלא נשכח – EVERNOTE
אפליקציית אברנוט זמינה בכל מערכות ההפעלה ,ומאפשרת
לכם בכל רגע לכתוב תזכורות ורעיונות ,על כל מכשיר ,תוך
שאפשר לצפות באפליקציה וברשימות בהמשך מכל אחד
מהמכשירים.

כפי שכתבו המפתחים ,האפליקציה נועדה לאפשר לכם
לשמור דברים על כל המכשירים שברשותכם וגם לבצע
חיפוש שלהם בקלות וכך לשפר באופן משמעותי את
הפרודוקטיביות שלכם.
התוכנה ,שזכתה בפרסים ובדירוגים מרשימים על ידי עיתונים
ובלוגים נחשבים רבים ,מאפשרת לכם בקלות להוסיף אליה
תזכורות ,רשימות מטלות ,צילומים וגם הקלטות קוליות.
האפליקציה ידידותית מאוד .לדוגמה ,כשאתם כותבים רשימת
מטלות ,מופיע מיידית ליד כל מטלה ריבוע ריק ,כך שברגע
שהמשימה הושלמה ,תוכלו לסמן עליה וי ולדעת שהיא
בוצעה .או לחלופין ,אם קיבלתם כרטיס ביקור ואתם חוששים
שיאבד ,צלמו אותו באמצעות האפליקציה וכך הפרטים
שמורים אצלכם.

חג פסח שמח וכשר
הלשכה סגורה בין המועדים 14.4.2014
נשוב לעבודה בתאריך 22.4.2014
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המטמון נמצא בתיק הלקוחות

מי שרוצה להגדיל את הכנסתו
פי  - 2.5שיקום
מאת :רון קשת ,מנכ"ל קשת פיננסים

מרוץ העכברים שאליו נקלעו סוכני הביטוח בישראל מתוך
רצונם להגדיל מכירות ומוצרים חדשים מנטרל לעתים חשיבה
יצירתית .משום מה נוצרה קורלציה חשיבתית בין מכירות
חדשות לצורכי קבלת עמלת שיווק לבין השגת לקוחות
חדשים .זה לגמרי לא חייב להיות כך.
ממחקרים שנעשו בישראל ,באירופה ובארה״ב התבררו
העובדות הבאות .סוכן הביטוח הישראלי
מטפל ב 1.7-מוצרים למבוטח .עמיתו
האירופאי או האמריקאי ,לעומת זאת ,מטפל
ב 4.5-מוצרים  -מדובר בפער של פי  .2.5זה
גם הפער בהכנסות הפוטנציאליות.
במה הדברים אמורים? ידוע לכולנו שעלות
השגת לקוח חדש עולה פי חמישה עד פי
שישה ממכירה נוספת ללקוח חדש .אם כך,
למה אנחנו רצים רחוק במקום לטפל בקרוב?
לא לגמרי ברור .אל תחפשו רחוק :המטמון
נמצא בתיק הלקוחות שלכם.
כדי להגיע למטרה הזו צריך להגיע ללקוחות
שלנו עם סיפור טוב .למעשה ,זו גישה חדשה
ושונה .מה שאני מציע כאן נוסה בהצלחה
במשרדי ,ולא רק .זאת למעשה המהות של
התכנון הפיננסי למשפחה .חלק מהלקוחות המבוטחים שלי
עברו תהליך של תכנון פיננסי מקיף ,שבמהלכו מלבד שכר
טרחה ששולם הגיעו אלי לטיפול במוצרי ביטוח ופיננסים
שלא היו קודם בטיפולי .הדגש הוא שהם הגיעו לטיפולי ,ולא
נמכרו על ידי.
אשתף אתכם מניסיוני בפרויקט .בפנייה ללקוחות שנבחרו
ציינתי שפתחתי מחלקה חדשה שהושקעו בה משאבים רבים,
ורציתי להזמין אותם לפגישה ראשונה להתרשמות במשרד.
במהלך הפגישה ציינתי שעולם הפנסיה עבר שינוי ,מטיפול
במוצרים ללקוח לטיפול כולל במטרות ויעדי הלקוחות
אל מול בחינת כלל נכסיו .זאת דרך לטפל באופן הוליסטי
בתמונת מצבו הכוללת .לצורך הנושא השקענו ברכישת
תוכנות ייעודיות.
אנשים אוהבים להרגיש שהזענו עבורם .כך יהיה להם קל
יותר להבין למה עליהם לשלם שכר טרחה ולהיכנס לתהליך.
המחשתי בפניהם את אופן העבודה בעזרת תוכנות המחשב
שלנו’ והראיתי להם את המוצר הסופי.
אפשר להשתמש באמצעים ויזואליים אחרים כדי להמחיש
את בעיית הפנסיה וההגנות שבהן אפשר לנקוט לגביה .קחו
לדוגמה את הרצאתו של ח"כ חיים כץ בכנס סוכני הביטוח
האחרון והצהרתו העוצמתית" .אין פנסיה במדינת ישראל

לכל מי שהחל לחסוך לאחר  ."1995הדגישו את העובדה כי
האחריות נופלת על הפרט .לקוחותינו לא תמיד מבינים זאת
למלוא העומק.
תדגישו ותנגישו את המושג שיעור החלופה ,כאילו הוא קורה
לא בגיל הפנסיה אלא בחודש הבא .וכאן ,תציעו גם פתרון -
כניסה להליך בדיקת מטרות ויעדים אל מול נכסים ,שבסופו
תביאו את המשפחה ממצב של חוסר ודאות
לוודאות .ציינו בפניהם שזה יעלה להם :שכר
הטרחה והשירות אינם חד פעמיים  -הם
מתמשכים.
הכינו הסכם שירות עם ההתחייבות שלכם
לגבי מה אתם נותנים ללקוח וכמה זה יעלה
לו.
לאחר שתסכמו בכתב את התנאים ותגבו
את שכר הטרחה מראש (אין להתחיל
עבודה לפני גביית תשלום) ,קיימו פגישה
עם בני הזוג .במהלך הפגישה נסו להבין
מהם המטרות ויעדי המשפחה בכל טווחי
הזמנים .בטווח הקצר ,למשל ,הם יכולים
לשאוף לאיזון בין הכנסות להוצאות,
לבדיקת הלוואות ומשכנתאות ,לבדיקת
כפל ביטוחים וכדומה .בטווח הבינוני  -בר /בת מצווה,
חסכונות להשכלה גבוהה ,חתונות וכדומה .בטווח הארוך יעלה
נושא המוכנות לפרישה על הפרק .בכל מוקד כזה יש לכם מה
לתרום .ודאו שהכול נרשם על פי סדרי עדיפויות ותגי מחיר.
לא לשכוח ,בנקודה הזו אתם שם כדי לתעד את הרצונות
והחלומות מבלי להביע את דעתכם אם הם אפשריים או לא.
בשלב השני בצעו תיעוד כולל של כלל נכסי המשפחה :נכסים
פיננסיים ,פנסיוניים ,נדל"ניים ,אופציות ,ירושות וכל נכס
כלכלי אחר .ההשוואה בין המטרות והיעדים לבין כלל הנכסים
לפי מפתח החשיבות ללקוח תפתח בפניכם שלל הזדמנויות
לטיפול במשפחה שמרכזת את כלל ענייניה הכלכליים
באמצעותכם .לאחר ביצוע התהליך מומלץ להגיש למשפחה
תיק תכנון משפחתי עם המלצות לביצוע.
מאחר שהחיים דינמיים ,זו רק תחילתה של ידידות מופלאה.
יש לחזור על מפגשים כאלו עם המשפחות מדי שנה ,כדי
לעדכן את התיק המשפחתי ולראות אם הם אכן צועדים
אתכם בתלם.
הטמעת התהליכים האלה תביא אתכם לפוזיציה שונה מול
לקוחותיכם .לא יהיה צורך בריצה המטורפת אחר לקוחות
חדשים .תוכלו למיין את הלקוחות על פי אלה שאתם
מעוניינים לעבוד עמם וכאלה שאינכם.

מפגש ערב והרמת כוסית לחג הפסח
לסניף תל אביב יתקיים ביום ראשון 6/4/14
בין השעות  16:00-20:30בסינמה סיטי גלילות

יום עיון של מחוז השרון והרמת כוסית לחג הפסח יתקיים
ביום שלישי  8/4/14בין השעות  8:30-14:00במלון רמדה
בנתניה בשיתוף "שומרה" ו"שלמה " SIXT

מפגש ערב והרמת כוסית לחג הפסח למחוז דרום יתקיים
ביום שני  7/4/14בין השעות 19:00-22:00
בפארק קארסו למדע באר שבע ,העצמאות ,79
בשיתוף איילון חברה לביטוח

מחוז חיפה והצפון הזמנה להרמת כוסית לפסח
וארוחת צהרים חגיגית ,ביום חמישי 10/4/14
"ד'אור" ,מרכז אירועים וכנסים ,מתחם ביג ,צומת ק .אתא
בשעה 14:00
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חדשות הביטוח

מ 24-באפריל :חוסכים יוכלו למשוך כספים
מקופות גמל שסכומן אינו עולה על  7,000שקל
הוראת השעה המתירה לחוסכים בקופות גמל לבצע משיכה
מוקדמת של כספים מחשבונות לא פעילים שסכומם אינו
עולה על  7,000שקל פורסמה השבוע ברשומות ,ותיכנס
לתוקף ב 24-באפריל.
חברה מנהלת של קופת גמל תחויב לשלוח עד סוף אפריל
לעמית הרשאי למשוך כספים מחשבונו בפטור ממס הודעה
נפרדת בנוגע לכך ,שבו תפורט יתרת הכספים נכון לסוף
 ,2013בציון התשואה השנתית שהתקבלה ודמי הניהול שנגבו
במהלך תקופה זו.
קופות הגמל יחויבו להציג באופן בולט ומודגש בדף הבית של
אתר האינטרנט שלהם קישור לדף אינטרנט ייעודי שיוקדש

כולו לנושא משיכת הכספים ,שבו יוצג הסבר בנושא תוך
פירוט הדרכים המקובלות בחברה למשיכת הכספים.
בתום דיונים סוערים שנמשכו כשנתיים ,אישרה בספטמבר
 2013ועדת הכספים בכנסת את התקנות הקובעות דמי ניהול
מינימליים בגמל בסך  6שקלים לחודש .מאחר שעמיתים
המחזיקים בחיסכון שאינו עולה על  7,000שקל נפגעים
כתוצאה מקביעת דמי ניהול מינימליים ,שכן עבורם הם
גבוהים מדמי הניהול בשיעור המרבי של  1.05%שהותר
לגבות מהם עד כה ,נקבעה הוראת שעה המתירה להם
למשוך במהלך השנה וחצי הקרובות את הכספים בפטור
ממס הכנסה ,שעומד כיום על שיעור של .35%

לשכת סוכני הביטוח מודה
ללמעלה מ 1,000-הסוכנים
שנטלו חלק בכנס ביטוח
ופיננסים  2014באילת .הנכם
מוזמנים לעמוד הפייסבוק
של הלשכה ,לצפיה בתמונות
נוספות מהכנס ,ובמיטב
ההרצאות והנאומים:
www.facebook.com/lishka4u
להתראות בכנס הבא.
צילום :ארן דולב

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?

דברו איתנו!

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אורי צפריר ,עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר
בסלולארי האישי ,054-4498585 :פקס 04-8682050
מייל moked.liska@gmail.com
בעמוד הפייסבוקhttps://www.facebook.com/lishka4u :
לשכת סוכני ביטוח בישראל
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נבחרי הלשכה
ג'קי אמסלם
יו"ר תת ועדה לאירועים
ולכנסים
ג'קי אמסלם ,58 ,נשוי  ,4 +החל את
דרכו בעולם הביטוח ב ,1976-לאחר
שחבר שלו הציע לו לבוא וללמוד
משהו חדש לאחר שירותו הצבאי.
"בתקופה ההיא לימודי הביטוח
התקיימו בחברות הביטוח עצמן
שערכו קורסים לסוכנים עצמאים
שיעבדו עמן באופן בלעדי .מכיוון שלא היה לי מקצוע וחזרתי
מטיול ממושך בחו"ל שערכתי לאחר השחרור לא היה לי מה
להפסיד ונרשמתי לקורס בחברת מגדל".
בתום הקורס החל אמסלם לעבוד במגדל ,מחוז צפון" .במשך
כמעט  15שנה מגדל היתה החברה הבלעדית שעמה עבדתי.
אחר כך התחלתי להוסיף חברות ביטוח אחרות".
כיום הוא אוחז בסוכנות משלו בנשר" .כולי תקווה שהבן
הגדול שלי קינן בדרך לרשת את הסוכנות .הוא עובד כיום
בביטוח ,ואני שואף שיהיה דור ההמשך שלי ,או בני השני״.
בתפקידו בלשכה משמש אמסלם כיו"ר תת ועדה לאירועים
ולכנסים" .אני פעיל בלשכה – בסניף צפון וכחבר המועצה
הארצית  -כבר מעל  30שנה .שימשתי גם כיו"ר סניף צפון
עד שאריה אברמוביץ החליף אותי בתפקיד .כיום בתפקידי
אני אחראי על כל האירועים בלשכה ואני מקווה שאוכל
לבצע את התפקיד נאמנה ,בהתאם לחזון נשיא הלשכה,
שרואה את האירועים והכנסים כבעלי חשיבות רבה ,וככלי
לגיבוש מקצועי ולהחלפת מידע .האחריות שלי היא גם על
התכנים וגם על הלוגיסטיקה ,אבל יו"ר הוועדה הרלוונטית
הוא זה שאחראי מקצועית על התכנים וההרצאות שיינתנו
בכנס".
כנס ביטוח ופיננסים שהסתיים היום באילת היה טבילת
האש הראשונה של אמסלם בתפקידו כיו"ר ועדה" .אם היו
לי טעויות בכנס ,אנסה להפיק לקחים ואני מקווה שנארגן
כנסים ואירועים טוב יותר בהמשך .בתפקידי אני בעל אחריות
גם על ימי עיון והכנסים שנערכים במחוזות ובסניפים .אני
לא מארגן אותם בפועל ,אבל אני עורך מעקב ומדרבן את
היו"רים הרלוונטיים לארגן כנסים .אני אף מוודא שבכל כנס
שנעשה מטעם הלשכה בכל מחוז או סניף יהיה נוכח נציג
הוועדה".
האתגר הגדול ביותר עבור אמסלם בתפקידו הוא לוודא שכל
סוכן יחוש שייכות ללשכה" .אני מצפה שיגיעו כמה שיותר
סוכנים לכנסים המרכזיים של ביטוחי חיים ואלמנטרי .כיום
לרוב מגיע הגרעין הקשה של הסוכנים ובכל פעם מצטרפים
מעט חברים חדשים ,אבל אנחנו שואפים ליותר :משימתנו
תושלם כשנצליח להוריד לכנס כזה באילת  4,000חברי
לשכה לכנס".
לדבריו ,״אחד היעדים של הלשכה הוא להיות בכל מקום
ולתת הרגשה לכל סוכן שאנחנו אתו .אם הסוכנים יבינו
שכוחנו טמון באחדותנו ,יתחילו להגיע בהמוניהם לכנסים
ונוכל להראות את עוצמת הלשכה ,אנחנו יכולים להיות
בעלי השפעה וכוח גדולים יותר ,הן בחברות הביטוח והן
אצל המפקח .כיום אנחנו מזמינים לכנסים רבים נציגים של
חברות ביטוח ,אך במידה שיירשמו יותר סוכנים נצמצם את
נוכחותם".
"נשיא הלשכה אמר בכנס הנוכחי שחברות הביטוח לא
יכולות ללטף אותנו מצד אחד ,ולא לתת לנו שירות טוב
מצד שני .לראיה ,אף חברה לא קיבלה השנה מגן על שירות
ומצוינות .המטרה שהלשכה הציבה בפניה תוכל לשאת
פירות אם נצליח להעביר את המסר כראוי לחברות הביטוח".
אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד050-5212559 :
מיילjackamsa@gmail.com :
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כולם מדברים על
מחיר ,אף אחד לא
מדבר על שירות
מאת רויטל חזז ,חברת הוועדה לסוכנים צעירים

התחלתי את דרכי העצמאית כסוכנת ביטוח ב2009-
לאחר כ 10-שנות עבודה כשכירה בחברות הביטוח השונות
ובכמה תפקידים שונים .דבר אחד הנחה אותי חוץ מהצלחה
כשלעצמה  -להצליח בזכות שירות מצוין ואחריות אלמנטרית
ללקוחות שלי.
היום ,כשהמלחמה התדמיתית בין חברות הביטוח הישיר לבין
סוכני הביטוח מתמקדת במחיר הפוליסה וב"מחיר ההכפשה
שלנו" ,אני מאמינה שהדרך להצלחה היא באמצעות הרחבת
השירותים ,הרחבת כוח
האדם ,והכי חשוב :טיפול
מסור בלקוחות בכל עת
שנדרש ובאופן ישיר.
אני תומכת בחשיפת
הפרצוף האמיתי של
הביטוחים הישירים,
ובראשם ביטוח ישיר,
אבל מאמינה שהדרך
הנכונה עבורנו היא
להזכיר ללקוחות בעצמנו
מה באמת אנחנו עושים
עבורם.
כסוכנת צעירה יחסית
(חמש שנים) הצלחתי
לצבור לקוחות רבים
וכולם אומרים לי את אותו
הדבר – השירות ,השירות והשירות.
תפישת השירות שלי מבוססת על שלושה עקרונות:
כוח אדם מסור ומקצועי והיכולת לדאוג שכל לקוח יקבל
מענה מהיר ויטופל במיידי.
גייסתי כוח אדם שיכול לתת מענה לכל דרישה ומתייעץ
אתי בכל בקשה .אני זוכרת כל הזמן שהתפקיד שלי בדרך
להצלחה הוא לתת את התשובות המהירות והמקיפות ,ולדאוג
למימוש זכויותיו של הלקוח מול חברת הביטוח.
מעורבות בכל תביעה של הלקוחות .המעורבות שלי נותנת
להם את הביטחון שאני עם היד על הדופק ושלא זאת בלבד
שקיבלתי אותם לסוכנות שלי ,אלא שאני ממשיכה ללוות
אותם בכל צורך ,גם אם לא אני זו שמטפלת ישירות.
דאגה לזכויותיו המלאות של כל לקוח .גם אם מדובר בכיסוי
רפואה אלטרנטיבית בביטוח רפואי ,אדאג להזכיר לו את
זכויותיו .ברור שבתביעות אלמנטריות אני פורשת מול הלקוח
את כל המגיע לו וכל האפשרויות שלנו להשגת המגיע לו.
כיום ,כשהסוכנות שלי כבר מונה כמה עובדים ועדיין צומחת,
אפשר להבין שהשיטה עובדת .אני מאמינה שבשוק תחרותי
תמיד אפשר להשיג מחיר טוב ,אבל קשה להשיג שירות טוב,
ומה שבונה סוכנות ומותג לאורך זמן אלה לא המחירים שלה,
אלא השירותים שלה .את זה אמשיך לעשות ולהקפיד לאורך
כל הדרך.
אני קוראת לכל אותם צעירים שמחפשים את ייעודם בחיים
ורוצים לעסוק בשליחות עם תוכן ואחריות להצטרף לענף
הביטוח ולעזור בבנייתו המחודשת ,בהחזרת ערכו וחשיבותו
של הסוכן  -כי כשיש לך סוכן ביטוח תרגיש הכי בטוח.
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חדשות הביטוח

הכנס השנתי של סוכנות ארנון את
וינשטוק התקיים בסימן ציר הפנסיה
 200סוכנים השתתפו בכנס השנתי של סוכנות ארנון את
וינשטוק שנערך בקיבוץ בית אורן באזור חיפה .לכנס הוזמנו
סוכני הסוכנות ,מנהלים בחברות ביטוח ,יו״ר מחוז הצפון ליאור
רוזנפלד ,כמו גם ספקים שונים.
הכנס עסק בכמה תחומים ,בהם רווחיות הסוכן בתחום
האלמנטרי והפנסיוני ובהשוואה בין ביטוחי המנהלים לתקנוני
הפנסיה .בכנס נשאו דברים גם מנהל מחוז הצפון של מנורה גדי
בן חמו ונשיא הלשכה אריה אברמוביץ ,שבירך את הנוכחים תוך
הדגשת מטרות הלשכה בתחומים השונים.
ד״ר צבי ברק ריתק את קהל היושבים בהרצאה בתחום מדעי
ההתנהגות והשלכתם על סוכן הביטוח .יובל ארנון ,מנכ״ל

לחבר הלשכה חגי לוינסון משתתפים בצערך
במות אימך ז"ל
שלא תדע עוד צער

משותף בסוכנות ויו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה ,סקר את
מגמות הסוכנות לקראת  ,2014תוך מתן דגש וקריאה לסוכנים
לבדוק עם כל לקוח קיים את מצב הגנותיו וצורכיו על פני ״ציר
הפנסיה״ .הוא ציין את הצורך בקיום פגישות שירות קבועות
ומתמידות עם כל לקוח ולקוח.
הסוכנות תעמיד לטובת סוכניה מוקד לתיאום פגישות שירות ,וכן
תמשיך בהטמעת תוכנת ניהול מתקדמת בקרב סוכניה .שלמה
וינשטוק ,מנכ״ל משותף בסוכנות ,ניהל את טקס חלוקת המגנים
לסוכנים מצטיינים בתחומי הביטוח הכללי ,פנסיוני ופיננסים
ל ,2013-וכן חשף לראשונה את תהליך בניית פוליסות ייחודיות
ומורחבות בתחום העסקי ,שאותו תסיים לבנות הסוכנות השנה.
סניף חיפה פעילות משפחות  -חוה"מ פסח תשע"ד
צעדת האביב ה ,17-לזכר נופלי הדישון
 17באפריל  2014בשעה 10:00
מפגש ערב והרמת כוסית לחג הפסח למחוז השפלה יתקיים
ביום רביעי  9/4/14בין השעות  19:00-22:30במלון לאונרדו
בוטיק בפארק המדע רחובות

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים 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 ובכל גודל ובכל סוג בתנאים
מעולים ,סודיות מובטחת .לאבי050-5234664-
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג  ,סודיות מובטחת –
דין – 054-3971771
לסוכנות ביטוח בגוש דן המתמחה בחיים
ופנסיה ,מחפשים מומחה/ית בביטוח כללי.
*תנאים מצויינים למתאים/ה
קו"ח shoshiamit@gmail.com:
מחפשת פקידת תביעות עם ידע של  3שנים
בביטוח למשרד חלקית של  4-5שעות (גמיש)
–סוכנות ביטוח רעננה בנוסף ידע בתוכנות של
חברות ביטוח.
 050-8477552בשעות אחה"צ
לסוכנות ביטוח במרכז תל אביב דרוש סוכן/ת
ביטוח רכוש עם ניסיון של שנתיים לפחות,
לפיתוח תיק ביטוח הרכוש מייל לקורות חיים
dudi@amitim-ins.co.il:
לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה בפריסה ארצית,
דרושים אנשי מכירות ופקידות ביטוח.
עבודה מאתגרת ומעניינת.
קורות חיים ניתן לשלוח ל:
smadar.superbit@gmail.com

סוכן יקר,

לסוכנות ביטוח בירושלים ,דרושה פקידה עם
ניסיון בענף ביטוח הרכב למשרה בין השעות:
 .15.30 - 9.00נא לשלוח קורות חיים
למייל ybittan@gmail.com :טלפון נייד:
054-9456939סוכנות ביטוח מהגדולות בארץ
הממוקמת בכמה סניפים מעוניינת לרכוש
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים
מעולים ,סודיות מובטחת .לאבי050-5234664 -
 3שנות ניסיון בחברת ביטוח בתחום החיים
מחפשת עבודה אצל סוכן ביטוח באזור גוש דן.
נמרצת ומסורה ובעלת קשרים עם לקוחות.
ליצירת קשר :מלכי 052-6764441
סוכן ביטוח מהצפון מעוניין לרכוש תיק
ביטוח איכותי
בתחום חיים ו/או אלמנטרי.
נייד  052-3987609 -מוטי
a1a@zahav.net.il
עקב פרישה דרוש סוכן ביטוח למיזם משותף
על תיק ביטוח פנסיוני גדול רצוי צעיר עצמאי
מאזור הצפון עם ידע רחב ויכולת מוכחת
קו"ח למילamirinsu456@gmail.com :

השכרה ושכירות משנה
במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה
ברמת גן מתפנה חדר לסוכן ביטוח פנסיוני עם
אפשרות לשרותי משרד
09-7738381
בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד
להשכרה החל מ .01/09/14
מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי  3חיפה במיקום
מצויין על ציר מוריה (משרדי הלשכה לשעבר
בחיפה) .הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות
והוא ממוקם בקומת קרקע .בכוונתו להשכירו
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס
מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה
איציק זילברמן – ,050-8648060
לירדנה שפיר –  04-8405495מזכירת המחוז
או אליי – .0523-489431
להשכרה חדר ברח' יצחק שדה  34ת"א
צמוד למשרד קיים .אפשרות לשיתוף פעולה
טל 050-7614476 :דודי

האם כבר הצטרפת לתוכנית
ביטוח הבריאות הכי זולה בארץ
באמצעות לשכת סוכני ביטוח?

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???
לפרטים :טלlisov@insurance.org.il 03-6396676 .
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