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בשבוע שעבר הופתע מ', לקוח של מגדל, למצוא צ'ק על 
סכום של 100 שקל בתיבת הדואר, מלווה במכתב מחברת 

הביטוח. הסיבה לכך היא הסכם פשרה לתביעות ייצוגיות 
נגד החברות שאושר בדצמבר 2013, ובו נקבע כי מגדל וכלל 

יחזירו מעל ל-20 מיליון שקל שגבו מלקוחות על תקופה 
שבה הם לא היו מבוטחים כלל. על פי הסכם הפשרה, כלל 

תשלם למבוטחיה 11.67 מיליון שקל ומגדל תשלם 10.1 
מיליון שקל.

השופטת ענת ברון מבית המשפט המחוזי בתל אביב אישרה 
את הפשרה, שהושגה במסגרת בקשות לאישור תביעה 

ייצוגית נגד חברות הביטוח, על כך שגבו מהמבוטחים פרמיות 

"ריסק" שלא כדין, עבור תקופה שבה הביטוח עוד לא נכנס 
לתוקף.

ב-2006 וב-2007 הוגשו שורה של בקשות דומות לאישור 
תובענה כייצוגית, כל אחת נגד חברת ביטוח שונה, בהן מגדל, 

כלל, הפניקס, הראל ומנורה. בבקשות האישור נטען כי כל 
אחת מחברות הביטוח גבתה ביתר תשלומים מן המבוטחים 

חברות הביטוח השיבו כ-30 מיליון שקל 
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אחראי המסלקה הפנסיונית במשרד האוצר 
בוועדה לביטוח פנסיוני: "הכשלים ייבדקו ויטופלו"

הוועדה לביטוח פנסיוני בראשות יובל ארנון קיימה השבוע 
ישיבה, שאליה הוזמן ניר בן שמש, אחראי תחום המסלקה 

הפנסיונית באגף שוק ההון במשרד האוצר.
בן שמש סקר את התקדמות פרויקט המסלקה, ושם דגש על 
פעילות מחלקתו בעיקר מול הגופים המוסדיים בנושא שיפור 

המידע המגיע, כולל בחינת הטלת סנקציות כספיות על גופים 
שלא יעבירו מידע נכון, או שלא יעמדו בלוחות הזמנים.

הוא ציין כי לכל מבוטח תהיה אפשרות להיכנס למערכת 
החל ביולי, ולהוציא מידע בכוחות עצמו, כולל אופציה לבצע 

העברת החומר ישירות לסוכן הביטוח שלו. כניסת הלקוח 
תהיה כרוכה בתשלום כספי של 40 שקל.

חברי הוועדה העלו בפני בן שמש תלונות ומצבים שבהם 
נתקלים הסוכנים ביום-יום, בהם מקרים שהם מקבלים חומר 

מהמסלקה ולבסוף מתברר שהוא חלקי בלבד וכך למעשה 
יוקרתם המקצועית נתונה לפגיעה. בן שמש השיב שהוא מודע 
לנושא, וביקש לקבל עדכונים על כל מקרה כדי שיוכל לפתור 
כשלים קיימים. לדבריו, אצל חלק מהיצרנים פקידה מקלידה 

את המידע למסלקה, והחומר אינו עובר אוטומטית כנדרש, 
ולכן הם כיום מגבירים את האכיפה בחברות הביטוח ובבתי 

ההשקעות.

כמו כן, הועלו בפניו טענות מחברי הוועדה בכל הקשור 
להתנהלות חברות הביטוח ובתי ההשקעות בנושא חוזרים 

ב1/ ב2. למעשה, כל חברה עושה דין לעצמה ומתייחסת 
באופן שונה, והדבר יוצר תקלות רבות ועוגמת נפש ללקוחות 

ולסוכנים, במיוחד כאשר מדובר בלקוח שמבוטח ישירות 
בחברת ביטוח ומעונין לעבור לטיפולו של סוכן.

בנוסף, יש בשוק הרבה אי הבנות בכל הקשור למינוי סוכן מפעלי, 
דוגמת מה גובר על מה ומה מותר לתת. למעשה, גם במקרה הזה 

כל חברה אימצה לעצמה טופס שונה ומתנהגת באופן שונה מול 
סוכניה. גם נושאים אלו נרשמו וייבדקו על ידי בן שמש.

הנושא הועלה השבוע גם בפגישה של נשיא הלשכה אריה 
אברמוביץ וארנון עם הילה בן חיים, סגנית בכירה לממונה על 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וגם לדבריה האגף יוציא בתקופה 
הקרובה הבהרות בכל הקשור למינוי סוכן, לאור כשלים 

ובעיות שעולות מהשטח.
הוועדה עסקה גם בנושאים שוטפים, כולל עבודות של צוותי 
עבודה בתחומים שונים ובניית קורס מקצועי לחברי הלשכה 

בתחומי מיסוי ומוצרים, שיועבר על ידי קובי ייתח ואלון 
ספונרו. בקרוב תחל ההרשמה לקורס שבמסגרתו ייערכו 10 

מפגשים, ארבע שעות כל אחד.

בביטוחים שונים שהונפקו על ידה )ובעיקר ביטוח בריאות 
וביטוח חיים(, כאשר היא חייבה את המבוטחים שלא כדין 

בתשלום פרמיות "ריסק" עבור תקופות שבהן היא כלל לא 
נשאה בסיכון ביטוחי.

על פי הנטען, חברות הביטוח נהגו להקדים באופן פיקטיבי 
את מועד תחילתה של תקופת הביטוח ליום הראשון של 

החודש שבמהלכו התקשרו הצדדים בחוזה הביטוח, ולעתים 
אף ליום הראשון של החודש הקודם, וכך לחייב את המבוטחים 

בתשלום פרמיה עבור תקופה הקודמת לתקופת הביטוח 
שעליה הסכימו הצדדים. בהסכם פשרה שהושג ב-2010 

באותו עניין שילמה מנורה 134 אלף שקל למבוטחיה. באותה 
שנה הוסכם כי הפניקס תשלם כ-5.6 מיליון שקל למבוטחיה 
באותה עילה של גביית יתר וכי הראל תשלם 3.4 מיליון שקל 

למבוטחיה.
ב-2013 נחתם הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נוספת נגד 

הראל, לפיו החברה תשלם 8.5 מיליון שקל למבוטחיה על כך 
שגבתה מהם דמי אשראי בשיעור העולה על המותר על פי 

דין. מרבית התביעות הוגשו על ידי עו"ד מיכאל בך.
בתביעה נגד כלל הובא מקרה של אדם שלמרות שהחל 
להיות מבוטח בביטוח חיים ב-31 בדצמבר 2001, חברת 

הביטוח גבתה ממנו פרמיה כבר ב-1 בדצמבר. גם בתביעה 
נגד מגדל הובא מקרה של אדם שרכש ביטוח חיים ב-31 

ביולי 2005 ועל אף שהחוזה נכנס לתוקף ב-21 באוגוסט, 
הוא חויב על ידי מגדל מה-1 ביולי.

בהסדר הפשרה נקבע כי מגדל וכלל ישיבו את הסכומים 
שגבו שלא כדין, אבל מכיוון שמדובר במאות אלפי פוליסות 

נקבע כי החברות יחזירו לכל אחד מהמבוטחים שווי כספי 
של 15 ימי פרמיה. המבוטחים שלהם צריכה כלל להחזיר 

את הכסף הם אלו שרכשו ביטוחים החל ב-20 במאי 2000 
ועד יולי 2010, וכן כל מי שרכש ביטוח בכלל בריאות מה-20 

במאי 2000 ועד אוקטובר 2012. מבוטחי מגדל שצריכים 
לצפות לצ'ק הם אלה שרכשו ביטוח מה-9 באפריל 1999 ועד 
מרץ 2009, ונגבתה מהם פרמיית "ריסק" עבור התקופה שבה 

בעצם לא היו מבוטחים.

יצוין כי מי שעדיין מבוטח בחברת הביטוח יזכה להפחתת 
תשלום הפרמיה שגובה ממנו החברה בשיעור ההחזר שמגיע 

לו; מי שהוא בעל תכנית חיסכון בחברת הביטוח יקבל זיכוי 
לחשבונו ומי שכבר אינו לקוח של חברת הביטוח יקבל צ'ק 

מהחברה. כמו כן, החברות חייבות ליידע את המבוטחים 
שמגיע להם ההחזר במסגרת הדו"ח השנתי שהן שולחות 

ללקוחות.

 חברות הביטוח שילמו על גביית היתר
 כמה עלה להן הסכם הפשרה?

נחתם ב-10.12013 מיליון שקלמגדל

נחתם ב-11.672013 מיליון שקלכלל

נחתם ב-1342010 אלףמנורה

נחתם ב-5.62010 מיליון שקלהפניקס

נחתם ב-3.42010 מיליון שקלהראל

המשך מעמוד 1
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לוחות השנה של הלשכה רושמים הצלחה: 
מעל ל-80 אלף לוחות כבר נמכרו

לוחות השנה שהוציאה הלשכה באחרונה זוכים לאהדה רבה 
בקרב סוכני הביטוח: עד כה נמכרו מעל ל-80 אלף לוחות 

שנה והיד עוד נטויה. 
הלוחות הופקו עבור הסוכנים במטרה להחליף את אלה 

שנמכרו להם על ידי חברות הביטוח. 
במסגרת מיתוג סוכני הביטוח, היה זה 

אך הגיוני כי הלוחות שהסוכנים שולחים 
ללקוחות יישאו מסרים שמציגים את הקשר 

בין הסוכן ללקוח וידגישו את השירות 
שהסוכן מעניק.

לדברי יו"ר ועדת הרווחה עוזי ארגמן, 
"הצלחנו להשיג מחירים טובים ולהפיק מוצר 

טוב באיכות מעולה. השקענו מאמץ רב 
מבחינת ההפקה, יצירת המראה הנכון והמסר 
שהם מעבירים. בכל התמונות שבלוח הוטבע 
ברקוד, שבו יש ג'ינגל עם סרטון של הלשכה, 

וזה דבר שייחודי ללוחות שלנו".
ארגמן מציין כי אפשר להוריד את טופס 

ההזמנה באתר הלשכה ולראות דוגמאות של הלוח. כמו 
כן, טופסי הזמנה יחולקו בכנסים ובאירועים של הסניפים. 

"סוכנים צריכים להזדרז ולהזמין כדי שהמזמינים יקבלו את 
הלוחות בזמן ולא ניכנס ללחץ של זמנים. נאפשר גם לסוכנים 

שאינם חברי לשכה להזמין את הלוחות".

ארגמן מדגיש כי "המוטו שלנו היה לוח שיהיה אחיד מבחינת 
תכנים והמסר שאנחנו רוצים להעביר ללקוחות. כל חודש 

מציין ביטוח רכב, דירה, חיים ועוד. לכן הוצאנו לוח אחד.
המטרה העיקרית של הלוח, הוא שב ומדגיש, היא הפגנת 

סולידריות בקרב סוכני הביטוח. "הבאנו מוצר הומוגני שמעיד 
על שיתוף פעולה בקרב ציבור הסוכנים. הלוחות שלנו נוצרו 
בראש ובראשונה עבורנו ואני ממליץ לסוכנים להזמין אותם, 
מכיוון שזה מחזק אותנו. זה מחמם את הלב לראות שסוכנים 

מבינים את המסר ורוכשים את הלוחות". 

יש בחיים רגעים כל כך 

מעצבנים...    
איזה כיף זה שהסוכן מטפל בכל העניינים!
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אז למה כדאי לך להצטרף לסוכנות אגוז?

לתיאום פגישה התקשר ישירות:
קובי צרפתי, מנכ"ל

054-4383917
03-9292782

kobiz@egoz-insu.co.il |     www.egoz-insu.co.il
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1. כל חברות הביטוח במקום אחד  

2. אפס הוצאות משרד 

3. עושים בשבילך הכל - כדי שתמכור

4. כוח מול חברות הביטוח

5. ייעוץ מקצועי

6. יחס אישי

7. ת'כלס, רווח גבוה יותר

8. אגוז - מקצוענות ללא פשרות

הגיע הזמן להמשיך לשלב הבא בקריירה
אנחנו באגוז בהחלט מבינים את הקושי לעשות שינוי,
כל החיים דאגת לשקט הנפשי של הלקוחות שלך,

ומה עם השקט הנפשי שלך?  
שאחרי? ביום  יהיה  מה  ממשיך",  "דור  לך  אין  אם 
אנחנו מציעים לך לשקול הסכם אישי למכירת תיק.

הסכם מותאם אישית לסוכנים וותיקים
לך,  שיתאים  אישי  הסכם  איתך  ביחד  נגבש  אנחנו 

אתה ורק אתה תבחר את שיטת העבודה שלך עם אגוז,
ואנחנו נעבוד איתך לפי התנאים שלך, 

בתיגמול הוגן והולם למעמדך.

אתה לא חייב לסגור את המשרד
בשביל לצאת לגמלאות

אתה יכול לעבור מניהול התיק שלך באופן הדרגתי, 
וליהנות מכל העולמות: 

גם לא לסגור מחר את המשרד 
- וגם לא לעבוד קשה כל היום.

אנחנו באגוז ניעזר בך בבעיות הקשות 
שדורשות את הניסיון שלך,

אבל נדאג להריץ את הניהול השוטף. 
בשלב ראשון, תוכל להמשיך לעבוד, 

וליהנות מכל ההטבות של אגוז,
ובשלב שני, כשתרצה, 

תוכל להעביר אלינו את תיק הביטוח שלך,
מתי זה יקרה? את התאריך אתה תקבע.

אתה תגיד לנו איך,
אתה תגיד לנו מתי.

אתה תמכור
ביטוח,

אנחנו נדאג לכל
השאר.
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חיים כץ: "צריכים לייצר פורמט ברור שאנשים 
יידעו מה הם פוגשים כשייצאו לגמלאות"

"במעבר בין הון אנושי להון פיננסי, מאדם עובד לאדם פורש, 
מכסף המגיע מעבודה לכסף שמגיע מכסף - רק הסוכן 

הפנסיוני יכול להביא לידי ביטוי ערך מוסף גדול ביותר", 
כך אמר השבוע יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני 

הביטוח יובל ארנון בכנס המעסיקים של עדיף, שנערך 
בשיתוף התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר.

"לתרומת הסוכן הפנסיוני המקצועי לאורך ציר הפנסיה 
אין תחליף ואין כל אפשרות לכמת תרומה זו לכסף. הסוכן 
הפנסיוני הוא היחידי שיכול לעשות זאת בצורה המקצועית 

ולטווחים ארוכים". ארנון אף הדגיש כי דמי הניהול אינם 
הגורם היחיד לשיעור תחלופה נמוך בעת פרישה וכי יש 

גורמים נוספים, בהם החלפת עבודות ושינוי מצב משפחתי 
שמשפיעים על התוצאה בסוף ציר הפנסיה.

"כאשר נפגשים לאורך השנים בפגישות שירות קבועות, יכול 
הסוכן לאתר צרכים ולהתאים פתרונות, כמו רכישת הגנות 

למחלות קשות ולמצב סיעודי, בניית כיסויים חד פעמיים בצד 
כיסויים חודשיים למקרים של נכות ואובדן כושר עבודה. הסוכן 

הפנסיוני, המלווה את העובד לאורך השנים על ציר הפנסיה, 
מבצע פעולות מניעה המיועדות לאפשר לכל עובד לשמור על 

כבודו כאדם, גם במצבים הקשים ביותר בחייו".
ארנון הדגיש כי הסוכן הפנסיוני מסייע לעובד למצות באופן 

האופטימלי ביותר שינויים שחלו בשכרו לאורך השנים ופועל 
לבדיקת הכיסויים הביטוחיים לאור השינויים ברמת החיים 

כתוצאה משינויים אלו. "בזמן הגדלת השכר, למשל, יש 
לבדוק את ההפרשות הפנסיוניות הקיימות ולבחון כיצד נושא 
המיסוי ממוצה. כמו כן, יש לאתר פתרון לכספים שהמעסיק 
לא מפריש בגינם תנאים סוציאליים, תוך ניצול הטבות מס".

"לסוכן הפנסיוני תרומה וערך מוסף גם לאחר הפרישה", 
הבהיר ארנון. "לאחר הפרישה עדיין מגיעים כספים מתכניות 
שונות שמשתחררות ונדרש שינוי במבנה האנונות והתאמתן 

למצבים שונים. בנוסף, ישנן תכניות שהפורשים מבקשים 
לממן לבני המשפחה, חסכונות לנכדים ובעיות ותביעות 

חלילה בתחום הסיעוד.
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת ח"כ חיים 

כץ ציין בכנס כי כיום עובד לא יודע אילו סכומים צבר עד 
לפרישה. "אנחנו צריכים לייצר פורמט ברור שאנשים ידעו עם 
מה הם ייפגשו כשייצאו לגמלאות, כדי שנוכל לקרוא לחיסכון 

שלהם פנסיה. החיסכון הפנסיוני היום הוא במקרה הטוב 
חיסכון לא ידוע, או במקרה הרע פשוט לשים את הכסף של 

העובד והמעסיק על קרן הצבי. אני מקווה שנצליח ליצור מצב 
שבו אדם יידע עם מה ייפגש ונוכל לחזור להשתמש במושג 

פנסיה.

"עובדים חוסכים עשרות שנים, אבל בעוד שהיצרנים יודעים 
מה הם מקבלים, החוסכים לא יודעים כלום. אם אפרוש בשנה 

מסוימת יהיה מקדם מסוים ושנה אחר כך יהיה מקדם אחר. 
כיום כלל לא בטוח שיותר שנות עבודה יקנו לי יותר פנסיה. 

לפני שנה שמעתי את המפקח עודד שריג אומר כי צריך 
להוריד ב-10% את הקצבאות לפנסיות החדשות. פניתי לשר 
האוצר עם העתק של החלטת ממשלה של רשת ביטחון בשני 

נושאים: עליית תוחלת החיים והורדת הריבית בעולם. הוא 
השיב שיכבד את המסמכים".

לדבריו, הוא נכח מאז 1993 בכל נקודת צומת בחיסכון 
הפנסיוני. "הייתי שותף לכל המהלכים שנעשו בשנים אלה. 

אני חושב שהאחריות היום ליצור פנסיה מוטלת על שר 
האוצר. דיברו אתנו על המודל הצ'יליאני – שאפשר לתקן 
בגיל צעיר בבורסה, מכיוון שבגיל זקנה אי אפשר לעמוד 

בשינויים. מדובר בחוסכים בגיל 40 שהצטרפו לחיסכון 
הפנסיוני ב-1995. באוצר רצו להפסיק לתת אגרות חוב 

מיועדות גם בהקצאה של 30% ואני לא מאמין לאוצר שכאשר 
יהיה דור חדש הם יתנו אגרות חוב מיועדות – כל המהלך 

שלהם נועד כדי לא להבטיח תשואות".
מנהלת מחלקת סוכנים ויועצים באגף שוק ההון באוצר נועה 

קיסר הציגה בכנס את השינויים הרגולטוריים שבהם נקט אגף 
שוק ההון בתקופה האחרונה בניסיון לייעל את שוק הפנסיה. 

היא ציינה כי "העובד לא צריך לשלם על סליקת הפנסיה שלו, 
כשם שאינו משלם על סליקת המשכורת".

קיסר אמרה כי בקרוב תינתן לעובד האפשרות לבחור 
בעצמו מי יהיה סוכן הביטוח שלו וכי אגף שוק ההון באוצר 

מוביל שינוי נוסף של יצירת מודל חדש של תגמול היועצים 
הפנסיוניים, לפיה עמלת ההפצה תורכב משיעור היתרה 

הצבורה, לצד שיעור ההפקדות השוטפות. "המודל הנוכחי יצר 
בעיות בשוק הפנסיוני, שכן כך מגוון השירותים שבהם ניתן 

ייעוץ אינו רחב, והאובייקטיביות של היועץ נפגעת. יש תמריץ 
ליועצים לייעץ על מוצרים שבהם קיימות יתרות גבוהות, שכן 

התגמול שלהם נגזר מהיתרה הצבורה. המודל החדש צפוי 
לאפשר לאוכלוסיה שמקבלת שכר נמוך להיחשף גם היא 

לייעוץ הפנסיוני, ובנוסף יוענק תגמול גם בגין ייעוץ במוצרי 
ביטוח קבוצתיים, דבר שלא היה קיים עד היום".

שינוי נוסף שעליו הודיע האגף הוא קביעת עמלת הפצה זהה 
לכל המוצרים הפנסיוניים, וכן הסכם הפצה הכולל את כל 

המוצרים הפנסיוניים של הגוף המוסדי. "המטרה היא להגביר 
את המגוון של המוצרים המיועצים, להגביר אובייקטיביות, 

ולהפסיק מצב שבו יש מוצרים שלא ניתנים להפצה באמצעות 
היועצים הפנסיוניים".

מהרו להזמין את לוחות השנה המדהימים והייחודיים 
של לשכת סוכני ביטוח בישראל

עם תמונות המעוצבות בקפידה ובטוב טעם

הלוחות מודפסים באיכות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר

 הזמינו מהר לפני שיגמר

לפרטים ולטופס הזמנה לחץ כאן

אין לדעת מה צופן 

 העתיד
ביטוח חיים עושים 

אצל סוכן מורשה, תמיד!
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מעשה בשלושה קבלנים ודירה אחת
במורדות הכרמל, ב"גבעת ההפתעות" הצופה אל הים 

ומבורכת כל יום בבריזה מרעננת, מוקמת שכונה חדשה ורבים 
הקופצים. במקום בונים שלושה קבלנים, וכולם בונים את אותן 

דירות בנות 4 חדרים, כחלק מתנאי המכרז שבו השתתפו.
ערכנו סקר בין שלושת החברות הבונות: "חברת יכול להיות", 

"חברת הסכם זה הסכם" ו"חברת נראה מה יהיה". להלן 
הממצאים:

"חברת יכול להיות" מציעה את הדירות 
במחיר של 1.2 מיליון שקל. בהסכם 

 המוצע לצרכן כתוב
"יכול להיות כי במידה שמחירי הברזל 

יעלו בעולם, או שכר פועלי הבניין יעלה, 
או הבורסה תרד, או פרמיית הביטוח 

לקבלנים תעלה, לאור התרחשות 
אחד מהמקרים המצוינים לעיל תימסר 

לרוכש דירה של 3.5-3 חדרים ולא של 4 
חדרים".

"חברת הסכם זה הסכם" מציעה את 
אותן דירות במחיר של 1.35 מיליון שקל 
ובהסכם המוצע לצרכן כתוב ש"הרוכש 

חתם על רכישת דירה של 4 חדרים, 
חברת הסכם זה הסכם מתחייבת ללא 

קשר לתנאי השוק, למצב הבורסה ולמחירי הברזל בעולם 
ושינויים אחרים העלולים להשפיע על שוק הבנייה בישראל, 

למסור לרוכש דירה של 4 חדרים, כמופיע בדיוק במפרט 
שהוצג בפניו ואף מצרפת לכך ערבות מדינה".

"חברת נראה מה יהיה" מציעה את אותן דירות במחיר קצת 
יותר יקר מ"חברת יכול להיות". להלן ציטוט מתוך הסכם 

החברה שעליו חותם הרוכש: "הרוכש חתם על רכישת דירה 
של 4 חדרים על בסיס מפרט שהוצג בפניו. חברת נראה 

מה יהיה תזמן את הרוכש כמה חודשים לפני מסירת הדירה 
לבחינת התקדמות הבנייה ומצב שוק הבנייה באותו זמן, 

ועל בסיס הנתונים שיוצגו לרוכש הדירה יובטח לו במעמד 
זה, וללא יכולת שינוי מצד החברה הקבלנית, מה יהיה 

מספר החדרים במסירה. מרגע הבטחה זו של החברה לא 
תוכל לחזור בה מהתחייבותה, וסעיף זה מגובה בערבות 

ממשלתית".
לסיכום הסקר: שלוש חברות בנייה מכובדות. "חברת יכול 
להיות" היא הזולה ביותר, אך למעשה לא מבטיחה כלום. 
"חברת הסכם זה הסכם" היא היקרה ביותר, אך מבטיחה 

לרוכש בדיוק את מה שקנה וללא הפתעות. השלישית, 
"חברת נראה מה יהיה", מציעה דירות יקרות יותר מהראשונה 
וזולות יותר מהשנייה, ואומרת "כשנתקרב 

לגשר, נבדוק איך עוברים אותו".
עוד לא יבשה הדיו של עורכי הסקר, והנה 

הודיע שר האוצר כי הוא נאלץ לסגור 
את חברת "הסכם זה הסכם", ולמעשה 

משאיר בשוק שני מודלים של חברות 
"יכול להיות" ו-"נראה מה יהיה".

ועכשיו, הבה ניכנס לנעליהן של רוכשי 
הדירות ב"גבעת ההפתעות", שמחפשים 

איכות חיים, דירה מרווחת לילדיהן, 
ומוכנים לשלם לא מעט כסף כדי לקבל 

את דירת חלומותיהם. מה למעשה 
האפשרות שנשארה להם? על מה 

אתם הייתם ממליצים להם? איך הייתם 
מרגישים לו מדובר היה ברכישת דירה 

של ילדיכם?
את האנלוגיה בוודאי יכול לעשות כל אחד מהקוראים למצב 
החיסכון הפנסיוני במדינת ישראל כיום. וכמה שעצוב המצב 

ב"גבעת ההפתעות", הוא עוד יותר עצוב וכואב כשמדובר 
בפנסיה שלנו, של ילדינו ושל נכדינו. רק חבל שעל כך לא 

נכתב באותן עוצמות, כפי שנכתב ללא הרף על ציבור סוכני 
הביטוח, שעושה ימים כלילות ומנסה לעבוד בסביבת עבודה 

של "יכול להיות" או "נראה מה יהיה".

לאור הביקוש הרב, יתקיים סיור העשרה נוסף במתחם 
שרונה לחברי סניף השרון ב-5/6/14 ב-17:45.

פרטים נוספים בקרוב

מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

היכונו ליום עיון בריאות וסיעוד ארצי
הסוכן בקדמת הבריאות: רפואה ציבורית מול רפואה פרטית

ביום שני 23 ביוני 2014 בשעה 8:30 ב"אבניו" קרית שדה התעופה 

שריינו את המועד ביומנכם.
פרטים נוספים ותוכנית יום העיון ישלחו בהקדם.
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 70 סוכני ביטוח ישתתפו
בכנס MDRT העולמי בטורונטו

כ-70 סוכנות וסוכנים עצמאים מישראל ייטלו חלק 
בכנס MDRT השנתי העולמי שיתקיים ב-8-12 ביוני 

בטורונטו בקנדה. הסוכנים נוסעים, על חשבונם, 
למפגש המקצועי הבינלאומי החשוב ביותר בעולם 

הביטוח הפנסיה והפיננסים.
לכנס המקצועי יגיעו כ-7,000 סוכנות וסוכנים מ-60 
מדינות בעולם בכדי ללמוד, להשכיל ולהחליף מידע. 

מיטב המרצים מכל העולם יעבירו הרצאות בכנס.
את דגל ישראל בטקס הפתיחה יתכבד לשאת השנה 

צבי וינשטיין משחם סוכנות לביטוח, חבר MDRT זה 34 
שנה, שהשתתף 17 פעמים בכנסים השנתיים העולמים.
את מוקד תשומת הלב בכנס השנה תתפוס החשיבות 

בשילוב המדיה החברתית: אם פייסבוק היה מדינה, 
היא היתה נהפכת למדינה השלישית בגודלה בעולם, 

בהתבסס על מספר המשתמשים של האתר. לטוויטר 
לבד יש יותר מ-645 מיליון משתמשים - יותר מכפול 

מאוכלוסיית ארצות הברית. שני נתונים אלה לבד 
מלמדים אותנו שמדיה חברתית היא מדיום שאי אפשר 

להתעלם ממנו ושהוא כאן כדי להישאר. אז בואו כולנו נאמץ 
את המדיום.

מדיה חברתית גם משנה את הדרך שבה אנשי מקצוע רבים 
ונותני שירותים פיננסיים יוצרים אינטראקציה עם לקוחות 

קיימים, והיא משמשת גם יותר ויותר ככלי למשיכת לקוחות 
חדשים. השנה ישודר הכנס בחלקו בשידור ישיר מהאולם 

המרכזי לכל החברים והחברות בעולם.
כמו כן, למשתתפים יהיה קל יותר לתקשר כל הזמן עם 
לקוחותיהם ועם העולם בכלל: במרכז הקונגרסים יהיה 

אינטרנט אלחוטי זמין למשתתפים. בכנס יהיו אנשי מקצוע 
מיוחדים שילמדו את החברים כיצד להשתמש ברשתות 

החברתיות.

מאת יוסי מנור, יו"ר MDRT ישראל

לשכת סוכני ביטוח בישראל

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח, אורי צפריר,  עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר

בסלולארי האישי:  054-4498585, פקס 04-8682050
moked.liska@gmail.com מייל

https://www.facebook.com/lishka4u :בעמוד הפייסבוק

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?
דברו איתנו!

הבעלים של חברת איילון לוי רחמני קיבל 
תואר ד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן

לוי יצחק רחמני, הבעלים, היו"ר והנשיא של קבוצת "איילון", 
קיבל השבוע תואר "ד"ר לשם כבוד" מאוניברסיטת בר אילן. 
התואר הוענק לרחמני "על תרומתו לכלכלת ישראל בתחומי 

המסחר והביטוח ועל תמיכתו בחקר החסידות ובחקר ומשנתו 
של רבי לוי יצחק מברדיטשוב ובהוראתה". את התואר העניק 

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה.
רחמני נולד ב-1931 בירושלים. את דרכו בעולם הביטוח החל 

ב-1951 כשנכנס לסוכנות הביטוח שלמה רחמני ובניו של אביו. 
ב-1991 הוא תרם בשיתוף עם לשכת סוכני הביטוח להקמת 

"מכון לביטוח ופיננסיים ע"ש שלמה רחמני ז"ל" – להנצחת אביו.
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 שלמה חברה לביטוח משיקה
מסלול חדש לביטוח רכבי יוקרה

הכשרה השיקה שתי תוכניות סיעוד 
חדשות בדמי ביטוח קבועים

שלמה חברה לביטוח, מקבוצת שלמה Sixt, יוצאת 
במסלול חדש ואטרקטיבי לביטוח רכבי יוקרה - "שלמה 

Fix Premium". במסלול זה יבוטחו כלי רכב המגיעים ביבוא 
סדיר, ששווים נע בין 300 אלף שקל ל-1.3 מיליון שקל, 

מכל שנות הייצור הרלוונטיות לפי מחירון יצחק לוי. מדובר 
בפוליסה המבטיחה חיתום והפקה בתהליך מהיר שמסתיים 

עד 48 שעות.
פוליסת "שלמה Fix Premium" מיועדת לנהגים מגיל 30 עם ותק 

רישיון נהיגה מעל שנה, ללא תביעות בשלוש השנים האחרונות 
ולכלי רכב בעלי מיגון עדכני, בהתאם לדרישות המיגון. הפוליסה 

מעניקה חבילת כיסוי הכוללת חבילת שירותי דרך, גרירה, 
שמשות, רדיו דיסק ורכב חילופי. בנוסף, הפוליסה כוללת 

ביטוח צד ג' עד 600 אלף שקל והנחה של 50% בהשתתפות 
עצמית בעת תיקון כלי הרכב במוסך הסדר. במסגרת הפוליסה 

תתאפשר רכישה של חבילת כיסויים מורחבת בתוספת תשלום. 
הפוליסה תתאפשר לכלי רכב בבעלות פרטית או חברה ואינה 

כוללת רכבי קבריולט, פרארי ומזארטי.
 Fix לדברי מנכ"ל שלמה חברה לביטוח אורי אומיד, "שלמה

Premium הוא מסלול ייחודי ואטרקטיבי המאפשר לסוכני 
הביטוח, שעובדים עם החברה לתת שירות איכותי, מהיר ויעיל 
לבעלי רכבי יוקרה בישראל. שלמה חברה לביטוח פועלת כל 

העת כדי להרחיב את השירותים המוענקים על ידה ולתת יחס 
אישי לסוכנים וללקוחות, תוך התאמה מרבית לכל מבוטח 

ומבוטח".

הכשרה מרחיבה את סל מוצריה ומשיקה שתי תוכניות סיעוד 
חדשות בדמי ביטוח קבועים, המבטיחות תשלום במקרה 
של בעיות בתפקוד יום-יומי, כתוצאה מתאונה, מחלה או 

תשישות. התוכניות החדשות הן מגן לסיעוד – פיצוי חודשי 
למבוטח שהגדר בעל צורך סיעודי בהתאם לסכום שנרכש; 

ומגן לסיעוד פלוס – פיצוי חודשי למבוטח שהגדר בעל צורך 
סיעודי בהתאם לסכום שנרכש ואם אושפז במוסד סיעודי 

ישולם כפל פיצוי
עיקרי הכיסוי הביטוחי: מבוטח נחשב כבעל צורך סיעודי אם 

מצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה, תאונה או 
ליקוי בריאותי, שבגללם מוגבלות היכולות שלו לבצע את 

פעולות היום-יום, כמפורט בתנאי הפוליסה, או במקרה של 
תשישות נפשית הנקבע על ידי רופא מומחה; תשלום פיצוי 

חודשי קבוע, כל עוד המבוטח מוגדר כבעל צורך סיעודי; 
השלמת פיצוי חודשי למוטב במקרה שהמבוטח נפטר, 

כמפורט בתנאי הפוליסה; שחרור מתשלום דמי ביטוח כל עוד 

זכאי המבוטח לפיצוי חודשי.
בנוסף, החברה מציגה כמה יתרונות בולטים לשתי התכניות, 
בהם תקופת המתנה בת 30 יום; כיסוי מיידי למקרה סיעודי 
ללא תקופת הכשרה; דמי ביטוח קבועים לאורך כל תקופת 
הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה; אפשרות בחירה ושילוב 

בין תקופות פיצוי שונות )5 שנים/ 10 שנים/ כל החיים(; וגיל 
כניסה מינימלי 3, גיל כניסה מקסימלי 80.

לדברי משנה למנכ"ל וראש אגף ביטוח חיים ופיננסים 
בהכשרה שמעון מרון, "אין ספק כי תחום הסיעוד יהווה 

את הדור החדש של מוצר נצרך בקרב הציבור, בפרט לאור 
שינויים צפויים בענף הבריאות. הצלחנו ליצור מוצר מוביל 

ביחס לחברות המתחרות, ובכוונתנו להוביל את ענף ביטוחי 
הסיעוד בתחום הפרט. בשבועות הקרובים נערוך הדרכות 

מקצועיות בתחום זה בקרב כל סוכני הביטוח ונכשירם לשיווק 
המוצר. בכוונתנו להמשיך לפתח את תחום הסיעוד באמצעות 

פיתוח והשקת מוצרים נוספים".

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

lisov@insurance.org.il  03-6396676 .לפרטים:  טל
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אגף שוק ההון במשרד האוצר יאסור התניית 
רכישת כיסוי ביטוחי ברכישת מוצר פנסיוני

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פירסם השבוע 
טיוטת חוזר האוסרת על גופים מוסדיים להתנות הצטרפות 

עובדים באמצעות המעסיק לביטוח ריסק מוות או אובדן כושר 
עבודה, בניהול כספי החיסכון הפנסיוני באותו הגוף. בנוסף, 

הטיוטה אוסרת על גוף מוסדי להתנות מתן הנחה בדמי ניהול או 
בעלות כיסוי ביטוחי, ברכישת מוצר ביטוחי אחר באותו גוף.

הסכמים קיבוציים או הסכמי העסקה אישיים מחייבים 
מעסיקים רבים לממן עבור עובדיהם כיסוי ביטוחי מפני 

אובדן כושר עבודה או מפני מוות. במקרים מסוימים, גוף 
מוסדי מתקשר עם מעסיק לצורך רכישת כיסוי ביטוחי 

לעובדיו, לצורך ניהול כספי החיסכון הפנסיוני שלו. במקרה 
זה קיים חשש כי בחירת הגוף המוסדי על ידי המעסיק 

תעשה משיקולים שאינם מתחשבים בטובת העובד.

המהלך תוכנן כבר לפני כשנתיים, באוגוסט 2012, על ידי 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון הקודם עודד שריג, אלא 

שיישומו התעכב בשל חילופי כוח אדם במשרד.
במטרה להגביר את השקיפות ולתת כלים לחוסך לקבלת 

החלטה מושכלת בנוגע למוצר החיסכון הפנסיוני שלו, קובעת 
הטיוטה כי מתן הנחה בדמי ניהול לחוסך במוצר פנסיוני או 

בעלות כיסוי ביטוחי לא תותנה ברכישת כיסוי ביטוחי נוסף.
לדברי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, 
"הטיוטה נועדה לוודא שצירוף מבוטחים לחיסכון פנסיוני 
ייעשה משיקולים של טובת העובד בלבד. הוראה זו היא 

פועל יוצא של פעילות אגף שוק הון לחיזוק מעמדו 
של החוסך ויכולת הבחירה שלו בעת רכישת מוצר 

פנסיוני".

 יום העיון של סניף נתניה
התמקד בחשיבות הביטוח הסיעודי

כ-80 סוכנים הגיעו היום ליום עיון בנושא סיעוד שערך סניף 
נתניה ב"פרוטיאה בכפר" שליד צומת בני דרור. הכנס התמקד 

בכל הקשור לתחום הסיעוד במטרה להבליט את הצורך בביטוח 
סיעודי.

את יום העיון פתח יו"ר סניף נתניה יוסי אנגלמן שתיאר את 
האוכלוסיה במדינת ישראל בעוד כ-15 שנה. "על פי ההערכות, 

אוכלוסיית המבוגרים מעל גיל 65 תכפיל את עצמה והמשמעות 
היא נטל כבד יותר על ילדיהם ועל הביטוח הלאומי, שרוב כספו 
יושקע במבוגרים. בשל העלייה בתוחלת החיים יהיו יותר אנשים 

שיזדקקו לעזרה סיעודית, אך לא ידאגו בזמן לביטוח והילדים 
שלהם ישלמו את המחיר.

"ביטוח סיעודי יפתור את כל הבעיה. אי אפשר להסתמך רק על 
קופות החולים. חייבים לעשות ביטוח פרטי". אנגלמן ציין לטובה 
את חברת הכשרת הישוב שנכנסה לתחום הסיעוד עם תוכניות 

ביטוח חדשות. 
הוא סיים את דבריו בגילוי נאות: "ב-1995 ישבתי עם קבוצת 
חברים יזמים ולאור מחקרי הזיקנה והמצב המסתמן, החלטנו 
להיכנס לתחום. ייסדנו את כפר אבות דרורים שלימים נהפך 
לפרוטיאה בכפר, בהמשך הוקם גם פרוטיאה בהר – כפרים 

לגמלאים שמכילים דיור מוגן ומחלקות אשפוז סיעודיות.
אחריו עלה לדבר חבר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד איגור 

מורי, שנתן הערכת מצב והשוואת ביטוחים סיעודיים בחברות 
השונות. הוא ציין את ההזדמנות הגדולה לסוכנים בעקבות 

הרגולציה בתחום, לרבות המצב שבו קולקטיבים רבים מסתיימים 
והמבוטחים האלה מהווים נתח שוק גדול לסוכני הביטוח.

ד"ר אמיר גליק, מנהל המרפאה לנוירולוגיה קוגניטיבית בבית 
החולים מאיר בכפר סבא, העניק הרצאה בשם "היכן הנחתי את 
המפתחות שלי?" ובה הוא תיאר כיצד מנתחים טכנית את מצבו 
של אדם שנמצא בנסיגה גדולה מאוד. היועץ המשפטי ללשכה 

עו"ד ג'ון גבע נתן דוגמאות לתביעות בתחום ביטוח סיעודי 
שנמצאות יום-יום בדיונים בבתי המשפט. את ההפוגה הקומית 

העניקה מספרת הסיפורים עדנה קלינובסקי. 
בהמשך עלו מנכ"לית פרוטיאה בכפר דייז מסד, יחד עם האחות 
הראשית ורד אברוצקי ויואל תמרי, סוכן ביטוח יו"ר MDRT וחבר 
לשכה בעבר ודייר בכפר בהווה, שסיפרו על החיים בכפר והעניקו 
זווית של נותני שירות ומטופל. לאחר מכן נערך בינינו לבין עצמנו 
עם נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ויו"ר ועדת הרווחה עוזי ארגמן 

הציג את לוחות השנה של הלשכה.
האירוע הסתיים בסיור בכפר הגמלאים ובארוחת צהריים. במהלך 

יום העיון הסתובבו סוכנים חברי לשכה עם תוויות, במטרה 
להציג את עצמם בפני סוכנים שעוד לא חברים ולהציג להם את 

היתרונות בהצטרפות ללשכת סוכני הביטוח.
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
שיתופי פעולה בהתאמה אישית לפי בחירתך:
סוכנות ביטוח ותיקה במרכז מציעה לך סוכן 

הביטוח עם תיק ,
שרותי משרד \ אפשרות למיקום \ או תפעול או 

רכישה: חלקית \ מלאה.
להתקשרות: נייד – 052-2534669

uri@eini.co.il או מייל

לסוכנות ביטוח ותיקה בכפר סבא
דרושה חתמת רכב בכירה, אחראית ויסודית 

בעלת נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה מסוג זה 
בסוכנות ביטוח או במשרד סוכן ביטוח.

תנאים טובים לעובדת המתאימה.
נא לשלוח קורות חיים

iostash@yahoo.com למייל
 050-7844477איציק

לסוכנות ביטוח חיים ופיננסים, במרכז, דרוש/ה 
פקיד/ת ביטוח חיים עם ידע וניסיון מקצועי, 

למשרה חלקית.
דרישות: ידע וניסיון בביטוח חיים, פנסיה וגמל - 

חובה. יחסי אנוש מעולים - חובה.
תנאים טובים למתאימים/ות !
נא לשלוח קורות חיים למייל:

lavy_o@zahav.net.il או לפקס: 03-6031817

סוכן אלמנטרי
מעוניין בשת"פ אסטרטגי להגדלת הכנסות?

תתקשר או שלח מייל ואצור איתך קשר
 tamirgdn@gmail.com תמיר

יניב בן עמי סוכנות לביטוח 
מחפש פקידה אלמנטרי עם נסיון 

חובה בבורסה בר"ג ל- 6 שעות ביום 
לפרטים יניב 0505626998 
 yaniv@ba-ins.co.il מיל

מנהל סוכנות ביטוח ותיק בעל ידע מקיף וניסיון 
רב שנים באלמנטרי+ חיים, מנהלים, פנסיה, 

בריאות שמכר את תיק הביטוח מציע מועמדות 
לסוכנות המחפשת מנהל מקצועי בשטח הביטוח 

האלמנטרי ו/ או החיים והפנסיה?
נייד 050-8772288

לסוכנות ביטוח בפ"ת דרושה פקידת אלמנטרי 
במשרה מלאה, ניסיון הכרחי. אבי 050-5212621

לסוכנות ביטוח באיזור פ"ת 
דרוש סוכן מכירות טלפוניות

בתחום ביטוחי בריאות וריסקים
עם נסיון של שנתיים לפחות, וידע במכירות חובה!

תנאים מצויינים למתאימים 
liran@yeadim-bit.co.il קורות חיים למייל

דרושה פקידה לחצי משרה בראשל"צ
דרוש ניסיון קודם בתחומים - פנסיוני, ריסקים, 

בריאות וסיעוד 
המלצות - חובה 

לשלוח קורות חיים לפקס: 03-9678569 
elihorev@gmail.com :או למייל

מחפש חתמת חיים\ ואלמנטארי-מקומך איתי.
מעוניין לרכוש תיק מאיזור המרכז ואו ירושלים.

מקום העבודה. איזור תעשייה צפוני לוד.
ע'י כביש 1.

michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת

סוכנות ביטוח בהדר חיפה מחפשת סוכן ביטוח חיים
לעבודה משותפת קורות חיים למייל 

tamirm1@017.net.il

לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה פקידת ביטוח חיים
נסיון קודם בביטוח חיים - יתרון 

דרישות התפקיד: "ראש גדול", אחריות, תודעת 
שירות גבוהה

משרה מלאה, שעות גמישות
קו"ח לפקס 050-8967003
tal@pele-ins.co.il או מייל

השכרה ושכירות משנה
סוכנות ביטוח

בכרמיאל  מציעה חדר מרווח
לסוכן כשוכר משנה .

054-5401900

סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים 
במגדל בשטח של כ- 300 מ"ר
עם סוכנות נוספת החל מחודש

יולי אוגוסט 2014
באיזור קרית אריה פ"ת שמוליק 054-4946290

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 3 חיפה 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 – 04-8405495 מזכירת המחוז
או אליי – 0523-489431. 

 80 סוכנים השתתפו ביום עיון
של סניפי רמת גן/ גבעתיים ובני ברק

כ-80 סוכנים הגיעו אתמול ליום העיון של סניפי רמת גן/ 
גבעתיים ובני ברק בכפר המכביה.

בכנס נאם ח"כ איציק שמולי )העבודה( שדיבר על פרויקט הדיור 
לצעירים, השינויים הצפויים בביטוחים הסיעודיים, בהם ביטול 

הקולקטיבים שיזיק למבוגרים.
שמולי גם טען כי הביטוחים הסיעודיים של קופות החולים 

הם רמאות בחסות החוק, מכיוון שרוב הציבור חושב שמדובר 
בביטוח לכל החיים, אבל הוא לא קורא את האותיות הקטנות 
שמספרות כי זהו סכום מוגבל, שניתן לשנים ספורות בלבד. 

הוא ציין כי הוא מתכוון להוביל מאבק בנושא הבריאות והסיעוד 
והזמין את הסוכנים לפנות אליו באופן אישי ולהיות שותפים 

למאבק. לדבריו, הוא רואה את עצמו כשגריר של הסוכנים.
ראש עיריית רמת גן ישראל זינגר ציין כי הוא התחיל לפעול 

להקטנת ארנונה לבעלי עסקים. הוא פנה לסוכנים רמת-גניים 
שישכרו עובדים תושבי העיר.

אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה ציין כי: "הלשכה מתכננת לצאת 
בשבועות הקרובים בקמפיין פרסום שיציג את יתרונותיו של סוכן 

הביטוח, ולמה ברגע האמת, עדיף סוכן מקצועי ולא טלפנית".
כמו כן, קרא אברמוביץ לסוכנים לחזור ולמכור ביטוחי נסיעות 

לחו"ל, ולשווק מוצרים פיננסים. במהלך האירוע התרעמו 
הסוכנים על הפנייה הישירה של חברת הראל ללקוחות, נשיא 

הלשכה השיב כי "הלשכה פועלת מול הראל בהליכים משפטיים 
שיתבררו בימים הקרובים. המהלך הזה לא מקובל עלינו ונפעל 
בכל הכלים העומדים לרשותנו", הדגיש. כמו כן, ציין אברמוביץ 

כי הנושא נמצא בבירור מול המפקחת על הביטוח.

דפנה שפירא, מנהלת ביטוח בריאות בהפניקס, התייחסה 
לדבריו של שמולי לשינויים הצפויים בביטוחי הבריאות, לוועדת 

גרמן ולהשלכותיה האפשריות.
מנהל ביטוח כללי באליפים עודד יערי הרצה על פריצת גבולות 

– איך להפוך מכשולים להזדמנויות, על החשיבות לשנות את 
דרך השיווק ולפתוח ערוצים חדשים בתוך משרדי הסוכנים; גם 

רון קשת, סוכן בסניף ומתכנן פיננסי, הרצה על סוכני ביטוח 
בעולם המשתנה: איך להתקדם עם הטכנולוגיה, איך להפסיק 

לפחד ואיך לגבות דמי ניהול על השירותים של הסוכנים.
ליאור הורנצ'יק מהוועדה לסוכנים צעירים סיפר על יוזמת 

הוועדה לחיבור בין ותיקים לצעירים והסביר מדוע חשוב לשתף 
פעולה ולקדם צעירים למען העסק ולשימור לקוחות.

ד"ר עו"ד יריב וינצר הרצה על חשיבה מחוץ לפרדיגמה, ותיבל 
את ההרצאה באמצעות סיפורים מרתקים ומפולפלים מהעולם 

הפלילי. כמו כן, הוא נתן דוגמאות למצבים שבהם סוכנים 
חשופים לתביעות ואיך אפשר למנוע זאת מראש.

יום העיון אורגן על ידי יו״ר סניף רמת גן/ גבעתיים נוגה עקל 
ויו״ר סניף בני ברק חיים אורגל. לדברי עקל, "קיבלתי תגובות 

מפרגנות וחמות. בסיום הכנס ניגשו חבריי למקצוע וציינו 
שהכנס היה שונה ומעניין בזכות הרצאותיו המרתקות. הסוכנים 

ציינו שמאד חשוב לא לפספס ימי עיון. כיבדו ובאו גם קולגות 
מסניפים אחרים ונתנו ביקורת חיובית ומפרגנת״.

יו"ר סניף בני ברק, חיים אורגל, סיכם ואמר: "היה יום עיון 
מרתק, ההרצאות היו מעניינות, הסוכנים הביעו שביעות רצון 

גדולה מאוד".


