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מוועדת גרמן ועד
למלחמת צוק איתן –

השנה שהיתה
בענף הביטוח
ראש השנה הוא תמיד הזדמנות מצוינת לסכם את
השנה החולפת ,במיוחד כדי להבין מה כדאי לאחל
לעצמנו לשנה החדשה .לצורך כך ,ביקשנו מבעלי
תפקידים בלשכת סוכני הביטוח לספר לנו על
האירועים המשמעותיים עבורם שהתרחשו בענף
הביטוח ובלשכה:
המשך בעמוד 2

>> הצלחה אדירה לקמפיין שוקה
האמיתי גם במדיה החברתית
עמוד 7

>> הדרישה להחזר עמלה –
הזדמנות למהפך
עמוד 10

אירועי השנה
המשך מעמוד 1

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני ,יובל ארנון:
"המהלך של השנה החולפת הוא ללא צל של ספק
ההתגייסות של ענף הביטוח ,על כל שלוחותיו ,למען אזרחי
המדינה וציבור המבוטחים במהלך מבצע צוק איתן .בשנה
הבאה המשימה המרכזית בענף היא הענקת זכות בחירה
אמיתית לחוסך הפנסיוני על ידי פתיחת השוק באמצעות ניוד
פוליסות מנהלים ,שינוי תיקון  3והחזרת החיסכון ההוני ,יישום
המודל החכ"מ (חיסכון כספי מותאם)".
יו"ר מחוז הדרום ,יפת בקשי:
"אני חושב שנפל דבר בדרום :באירוע הרמת כוסית בבאר
שבע שנערך בשיתוף איילון ,הצהיר נשיא איילון לוי רחמני,
במעמד ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ שיפתח בדרום
מחוז של איילון .בימים אלו שוקדים באיילון על הקמת המחוז,
וזה קורם עור וגידים .מהלך זה מעיד על כך שחברות הביטוח
מבחינות בפוטנציאל של הדרום וחזות בצמיחה שמתרחשת
בנגב ממש בימים אלו .זה אירוע מכונן שישנה את ההגמוניה
הבלעדית שהיתה לחברת כלל עד היום ,ואין לי ספק שחברות
נוספות ילכו בעקבות איילון .זו בשורה מרעננת לתושבי
הדרום ולכל העוסקים בענף הביטוח .הדבר יתבטא בתחרות
שממנה ייהנו העוסקים בענף ,קרי סוכני הביטוח ,והתושבים
בפרט".
יו"ר הוועדה לפעילות ולקשרים בקהילה ,מיכל וינצר:
"השנה חלה עליית מדרגה משמעותית בפעולות ההסברה
של הלשכה לשיפור תדמית סוכן הביטוח והעברת המסר שיש
סוכן מומחה ומקצוען ,בניגוד לטלפן וחקיין .המספרים מעידים
על העובדה שהציבור מבין שברגע האמת סוכן הביטוח נמצא
לצדו ,ולא יונה שמתחמקת מאחריות".
יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד ,יואל זיו:
"ועדת גרמן היתה ללא ספק אחד האירועים המרכזיים.
הוועדה קיבלה משימה לבדוק את תחלואי הרפואה הציבורית,
ובסופו של דבר מה שיצא מבחינתנו הוא כפל ביטוח בביטוחי
בריאות .נכון להיום נראה שזה מתמוסס ומסקנות הוועדה לא
ייושמו.
"האירוע השני הוא טיוטת חוזר להסדרה בביטוחי נסיעות
לחו"ל  -צעד חיובי של המפקחת .לצערי ,נכון לעכשיו ,הרבה
לא יצא מזה .היא עשתה שימוע לכל השחקנים והוציאה
חוזר".
סגנית נשיא הלשכה ,שוש כהן:
"בשנה אחרונה חלה קפיצה גדולה במספר הנשים בהנהגות
השונות ,הן בחברות הציבוריות והן בחברות הפרטיות (הן
כיזמיות והן כיורשות) .כתוצאה ,כיום רוב רובו של הדרג
המחליט בפיקוח על הביטוח מורכב מנשים".
יו"ר הוועדה לביטוח כללי ,אריאל מונין:
"בחירתו של אריה אברמוביץ לנשיא לשכת סוכני הביטוח
הביאה עמה שינוי מדיניות של הלשכה .השלג בירושלים
השבית עיר שלמה ועורר נושא ביטוחי .הסופה הגדולה גררה
תביעות רבות בענפי ביטוח רבים והעמידה במבחן את יכולת
חברת ביטוח לטפל באירוע המוני .האירוע השלישי הוא מינויו
של עופר אליהו למנכ"ל מגדל ,שהביא לכך שהקבוצה שינתה
פניה לכיוון האלמנטר".

הנהגה חדשה
ללשכת סוכני
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יו"ר המכללה ,אשר סייפר:
"שלושת האירועים הגדולים בענף הם כניסתה של משפחת
אליהו לשליטה בחברת מגדל (שהיא חברת הביטוח הגדולה
בארץ) והחלטת שלמה אליהו על סגירת הפעילות של איחוד
ישיר והעברת תיק הלקוחות לסוכני מגדל; איחוד של חברת
מיטב עם דש (קונסולידציה של גופי ניהול כספים) עקב קיום
רגולציה בלתי אפשרית ותחרות קשה בין קרנות נאמנות
לקופות הגמל; העברת הבעלות בחברת איי.די.בי עקב חדלות
פירעון של הבעלים הקודמים (בעלת השליטה בכלל חברה
לביטוח) ,כישלון במכירה של כלל ביטוח עקב התנגדות
הפיקוח למתן היתר שליטה".
יו"ר צוות תגובות תקשורת ,טוביה צוק:
"האירוע הגדול של השנה הוא בחירתו של נשיא חדש עם
הנהגה חדשה  -והתוצאות שנראות בשטח".
יו"ר מחוז חיפה והצפון ,ליאור רוזנפלד:
"תוצאות הבחירות בלשכה ב 2013-הביאו עמם הנהגת לשכה
חדשה לחלוטין .היתה תחושה של שינוי באוויר ,ואני מקווה
שעם הביצועים וגם הקבלות שכבר אפשר לרשום לזכות
הנבחרים – היא רק התחזקה .אירוע נוסף הוא קמפיין שוקה:
סוף סוף התחלנו להשיב מלחמה לקמפיין מביש ומבזה
שהתקיים כנגד סוכני הביטוח מעל לשלוש שנים ,תוך שכל
הגורמים (הרגולציה ,חברות הביטוח ,הרשות השנייה) עומדים
מנגד ולא מנסים לסייע.
"מהקולות שעולים מהשטח אני מאמין שאין כיום סוכן ביטוח
ששואל את עצמו 'מה עושה הלשכה' .השאלה הזאת נמחקה
מאוצר המלים של הסוכנים .נראות הלשכה התחזקה :היא
מורגשת ואסרטיבית .כמו כן ,הביטוח נהפך לנושא שנמצא
בכותרות ואנו מגיבים מהר ,חזק ובאופן אלגנטי.
יו"ר מחוז השפלה ,אורי ששון:
"השנה איבדנו כ 70-חיילים שלנו בקרבות במלחמת צוק איתן
בעזה .הלשכה פעלה רבות למען החיילים והאזרחים בחזית
ובעוטף עזה :ביקרנו את החיילים פיזית בבתי החולים הענקנו
עידוד ושי רוחני לחיילים ואף ערכנו יום כיף לחיילי גולני,
שבו כ 100-חיילים קיבלו מאתנו יום שלם של פינוק .המטרה
היתה לתת לחיילנו את ההבנה שהאזרחים במדינה ,ועמם
לשכת סוכני הביטוח ,דואגים לחיילים ועושים כמיטב יכולתם
למענם".

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 -מיילziv@mil-media.co.il :
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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הלשכה במספרים

מי את ,לשכת סוכני הביטוח?
השנה חצתה הלשכה לראשונה את מספר  4,000חברי
הלשכה .נכון להיום היא מונה  4,211חברים
הגיל הממוצע בלשכה עומד על 56
הסניף הכי צעיר בלשכה הוא סניף פתח תקוה ,שם הגיל
הממוצע הוא 53
מספר החברים מתחת לגיל  40הוא 547
מחצית מחברי הלשכה הם בעלי השכלה אקדמית .
המחוז הגדול ביותר בלשכה הוא מחוז חיפה ,המהווה
 21%מכלל החברים .הוא גם המחוז הצומח ביותר

ב2014-
לדברי יו"ר תת ועדה לגיוס חברים שי שדה" ,הנתונים
האלה מוכחים לנו שוב שהמשימה החשובה ביותר שלנו
היא גיוס חברים חדשים ללשכה ,בדגש על חברים צעירים
ללשכה בפרט ולענף בכלל .על פי נתוני משרד האוצר,
ישנם מעל  9,000בעלי רישיונות פועלים בישראל.
כדי שנהיה לשכה חזקה ,בעלת השפעה על סדר היום
בענף ,אני מבקש עזרתכם בגיוס חברים וסוכנים .שתהיה
לנו שנה טובה עם הצלחות עסקיות ובריאות מעל הכל".

 4,211חברים
 56הגיל הממוצע בלשכה

1/2

 547מתחת לגיל 40
מחצית מחברי הלשכה הם
בעלי השכלה אקדמית

חדש בלשכה

הסדר עם ויזה כאל לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות
אפליקציה ייעודית וקורא כרטיסים המתחבר
לסמארטפונים ולטאבלטים.
ההצטרפות בתנאים מיוחדים לחברי לשכה.

להצטרפות יש להתקשר ל*2501
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ברכת נשיא הלשכה

סוכנות וסוכנים יקרים,
בשנה החולפת התמודדה הלשכה ביתר שאת עם אתגרים
כבדי משקל ,לטובת ולמען סוכני הביטוח .מדובר באתגרים
המתייחסים לחמישה מישורים עיקריים :תדמית הסוכן,
רגולציה ,חברות הביטוח ,מתחרים ישירים ושיפור השירות
לסוכן.
בחודשים האחרונים פעלנו כדי להגן על זכויותיו והכנסותיו
של הסוכן אל מול ניסיונות חלק מהחברות לנשלו מעסקות
ביטוח באמצעות הערוצים הישיר .כדי להילחם בתופעה הזו
בצורה אפקטיבית ,הקמנו בלשכה מוקד תלונות בשיווק
הישיר שמרכז את התלונות השונות ומטפל בהן מול חברות
הביטוח .פעילות הלשכה בנושא זכתה להישג משמעותי
באחרונה כשחברת הראל הצהירה במכתב רשמי ובאופן חד
משמעי כי לא תשווק באופן ישיר ללקוחות הסוכנים .אני
מקווה כי מדובר בסנונית ראשונה וקורא לחברות הביטוח
להצטרף לשינוי ,ולהפסיק את השיווק הישיר.
חיזקנו ושדרגנו את הלובי הפוליטי שלנו בכנסת .נפגשנו עם
שרים ,ראשי ועדות בכנסת ,וחברי כנסת והצגנו את טענותינו
כי אנו דורשים חקיקה שתאפשר לענף הביטוח להיות מאוזן.
פעלנו בכל הזירות התקשורתיות  -החל בסופה שהתחוללה
בדצמבר שבה הופענו בכל המהדורות ,האתרים והערוצים,
ועד לשני הקמפיינים האחרונים נגד ביטוח ישיר ובעד סוכן
הביטוח ,שהופיעו בעיתונות ,בטלוויזיה ,ברדיו ובמדיה
החברתית – במטרה שיידעו יותר על עשייתנו ויכירו בחשיבות
סוכן הביטוח .הקמפיינים זכו לתהודה תקשורתית רבה
והעבירו את המסר כי לא נהיה שק החבטות של אף אחד.
היום ,יותר מתמיד ,ברור למה ברגע האמת בוחרים רק בסוכן
ביטוח .בשלבים הבאים נעמיק בקמפיין שיציג את תדמיתו
החיובית של סוכן הביטוח וחשיבותו לצרכן הישראלי ,כדי
למתג את סוכן הביטוח כאוטוריטה מקצועית הגבוהה ביותר
בענף הביטוח והפיננסים.
לאור הגידול המשמעותי במספר חברי הלשכה והצרכים
המשפטיים הגוברים בהתמדה ערכנו רפורמה במערך
המשפטי-רגולטורי של הלשכה.
משרד ראב"ד-מגריזו בנקל נשכר כיועץ משפטי ללשכה
שיפעל מול הרשויות ,אגף הפיקוח במשרד האוצר והרשות
להגבלים עסקיים .כמו כן ,נבחרו יועצים משפטיים שילוו את
הסוכנים במחוזות ובסניפים השונים.
בחודשים האחרונים שמנו דגש על שיפור השירות לסוכן,
חיזוק הסניפים והמחוזות .נערכים יותר ימי עיון בסניפים
הקטנים והמרוחקים שמביא לידי ביטוי את הקשר שבין
הלשכה לסוכנים בשטח וצורכיהם .הנהלת הלשכה ואנוכי
מגיעים בקביעות לכל הסניפים ,לרבות למרוחקים שבהם,
לשם היכרות אישית עם הסוכנים והיוודעות מקרוב
לבעיותיהם ,להצעותיהם ולשאלותיהם ,במגמה לסייע לכולם
ולפעול ככל האפשר לקידום פתרונות ונושאים שונים .הלשכה
החלה לעדכן ב SMS-את הסוכנים בחדשות החשובות
ובאירועים המשמעותיים בענף .הוקם האתר החברתי
של הלשכה לשירות הסוכנים .באתר מרוכזות כל הזירות
החברתיות של לשכת סוכני ביטוח ,בכך אנו מקווים לשפר
את הנגישות של שירותי הלשכה עבור הסוכנים .לראשונה
הפיקה הלשכה לוחות שנה עבור הסוכנים ולקוחותיהם
שיחליפו את הלוחות שנמכרו עד היום על ידי חברות הביטוח.
הלוחות הייחודים נושאים מסרים שמציגים את הקשר בין
הסוכן ללקוח ואת השירות המקצועי שהסוכן מעניק .התהליך
הינו חלק ממיתוג הסוכן והלשכה כגוף עצמאי שאינו תלוי או
כפוף לחברות הביטוח .מכירת חברי הלשכה.
הוועדה לטכנולוגיה הגיעה להסכם עם ויזה כאל ,לפיו חברי
הלשכה יוכלו לבצע סליקת כרטיסי אשראי באמצעות
 23בספטמבר 2014

אפליקציה ייעודית לכך וקורא הכרטיסים המתחבר
לסמארטפונים ולטאבלטים ,ובאמצעות המחשב במשרד.
בכך הנגשנו האפשרות לגבייה באמצעי טכנולוגי זמין והפיכת
נושא הגבייה לפשוט וקל ככל האפשר ,ללא כל עלויות
חודשיות .ועדת רווחה החלה בבניית מועדון לקוחות לרווחת
הסוכנים שירכז מבצעים והטבות מיוחדות לסוכנים.
חברים ,הלשכה מונה כיום כ 4,200-חברים .נתון מרשים זה
מעיד על האמון הרב בפעילות הלשכה וככלל – על עוצמתה
והשפעתה .יחד עם זאת ,שמנו לעצמנו כיעד אסטרטגי
להגדיל את כמות חברי הלשכה ל 6,000-סוכנים עד תום
הקדנציה .אני קורא לכל אחד ואחד מכם  -צרפו עוד חברים
ללשכה ,במטרה שנהיה גדולים וחזקים עוד יותר.
לסיום ,אני חוזר ומבקש מכם  -אל תהססו לפנות אלי בכל
רעיון ,שאלה או בקשה .אם הלשכה לא תוכל לפתור לסוכן
את כל הבעיות ,היא תיתן לכם מענה לכולן .דלתי פתוחה
בפניכם .24/7
חג שמח ושנה טובה,
אריה אברמוביץ
נשיא הלשכה

ביטוח ופיננסים
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תדמית הסוכן

הצלחה אדירה לקמפיין שוקה האמיתי
גם במדיה החברתית
 534אוהדים חדשים  109משתמשים עשו unlike

 8.456לייקים ו 2,015-אנשים מדברים על כך

קמפיין "שוקה האמיתי" של לשכת סוכני הביטוח שהופיע
בטלוויזיה ובאתרי האינטרנט השונים ,קיבל ביטוי נרחב
גם במדיה החברתית 354 .אלף משתמשים נחשפו אליו
ברשתות החברתיות ,וכ 11-אלף משתמשים היו גם
שיתוף לפי מין ומגדר

צפיות לפי גיל ומגדר

נקבה

נקבה

זכר

מעורבים בפרסומים (הקלקות ,לייקים ,תגובות ושיתופים).
בסך הכל נחשפו למעלה מ 16-אלף איש לסרטון ברשתות
החברתיות
בנוסף ,התבקשו הסוכנים להוריד סיכות עם הכיתוב "ברגע
האמת סוכן ביטוח!" לתמונת הפרופיל שלהם .עד כה הורדו
 533סיכות.
לדברי נוי לוסון ,האחראי על המדיה החברתית של לשכת
דפים נצפים  572.2אלף צפיות
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סוכני הביטוח" ,הקמפיין הצליח מאוד ברשת .ראינו שהיתה
כמות גדולה של משתמשים מעורבים .הבחנו בכך שלא
פחות מהקמפיין ,לסוכנים חשוב גם להבליט את התייחסות
בתקשורת אליו ,מכיוון שהיתה גם מעורבות גדולה של

זכר

הסוכנים סביב הופעותיו של אריה בתקשורת לגבי הקמפיין.
"היתה גם הירתמות גדולה של הסוכנים בקמפיין הוויראלי
של הסיכה .למרות הגיל הממוצע הגבוה יחסית של
הסוכנים ,הם עדיין היו מאוד מעורבים במדיה החברתית.
הבנו שמבחינה טכנולוגית הם מוכנים לקמפיינים ויראליים
כאלה .הלשכה נמצאת בכל זירות הניו מדיה כיום והיא זוכה
לאהדה רבה גם מהלקוחות של סוכנים".

על ידי  354אלף גולשים

ביטוח ופיננסים
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חדשות הביטוח

תביעה ייצוגית נגד כלל :הצמידה את
הפרמיות למדד ,אך לא את ביטוח החיים

תביעה ייצוגית נגד כלל ועמותת גמלאי קרן הפנסיה נתיב הוגשה
בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בגין גביית כספים
שלא כדין מעמיתי קופת גמל ,המבוטחים בביטוח חיים אצל כלל,
בדמות פרמיות עודפות על דרך הצמדתן למדד ,ובאי מתן תמורה
בגין הכספים האלה ,על ידי חיובם בביטוח חיים לא צמוד.
התובעים ,כ 3,000-5,000-עמיתים המבוטחים בביטוח החיים
הקבוצתי ,דורשים מכלל החזרים של  20מיליון שקל (כ 7,000-שקל
לעמית).
התובע ,עיזבון אברהם מימון ,היה עמית בקופה המנוהלת על ידי
קרן הפנסיה נתיב ומבוטח בביטוח חיים של כלל .לטענת התביעה,
כלל גבתה מהתובע פרמיות שהוצמדו למדד והלכו ועלו ,ואילו ביום
הפקודה ,עם פטירתו ,שילמה כלל דמי ביטוח שנקבעו ב 1994-ולא
הוצמדו למדד.
בתביעה נכתב כי "מדובר בעיוות כלכלי ,שאינו מתאים לתנאים
הסובבים במדינת ישראל זה  50שנה ,סביבת אינפלציה ,ושמביא את
הביטוח כולו להיות לא כדאי ולא הגיוני .קופות גמל בוחרות לעתים
לבטח את חיי העמיתים .הן אינן מחויבות לעשות כן .ביטוח חיים אינו
חלק בלתי נפרד מחיסכון בקופת גמל .להפך ,אפשר לומר כי אין רציונל

כלכלי לכרוך ביטוח חיים דווקא במסגרת של חיסכון בקופת גמל.
לדברי עו"ד יצחק אבירם ,המייצג את עיזבון מימון" ,מדובר בתביעה
פשוטה מאוד .העמיתים בוטחו בביטוח חיים במסגרת קרן פנסיה.
הפרמיות הוצמדו למדד ,אך התגמול בביטוח חיים לא הוצמד.
כשחולפות  20שנה מקבלים חצי מהסכום .התשלום עולה ,אבל
הסכום שמתקבל יורד .לדעתנו זה נובע מתקלה של כלל ,מכיוון
שעל פי ההסכמים הביטוח צריך להיות צמוד מדד".
בתוך כך ,הגישה כלל לבית המשפט המחוזי בקשה לאשר הסדר
פשרה בתביעה ייצוגית ,שהוגשה ב 2012-על סך  150מיליון שקל
ועניינה באופן חישוב תגמולי הביטוח בביטוחי נכות מתאונה ,ולתת
לו תוקף של פסק דין .הסדר הפשרה קובע ,בין היתר ,כי כלל תעניק
לכל אחד מציבור הזכאים בביטוחי נכות מתאונה ,כהגדרתם בהסדר
הפשרה ,החזר בשיעור  40%מהפרש תגמולי הביטוח שלהם היה
זכאי כל אחד מהם ,אלמלא בוצעה על ידי החברה התאמה לתגמולי
הביטוח בביטוחי נכות מתאונה לפי הוראות הפוליסה הרלוונטית.
בנוסף ,תישא כלל בגמול ובשכר טרחה המומלצים למבקשים ולבא
כוחם .הסדר הפשרה כפוף לאישור בית המשפט ותוקפו מותנה
בקבלת אישור בית משפט ,שאין ודאות כי יינתן.

סלינגר :נתערב ביחסי חברות ביטוח וסוכנים
רק כשאופן התגמול פוגע במבוטחים

"אנחנו לא מתכוונים להתערב במערכת היחסים בין חברות
הביטוח לסוכנים" .אמרה הממונה על שוק ההון ,הביטוח
והחיסכון דורית סלינגר בכנס דירקטורים בגופים מוסדיים
שערך אגף שוק ההון" .נתערב רק היכן שאופן התגמול פוגע
או שיש חשש לניגוד אינטרסים אל מול טובת הפרט".
הדברים נאמרו בהתייחס לטיוטת החוזר שפירסמה סלינגר
בשבוע שעבר ובעקבות תגובתו של נשיא לשכת סוכני
הביטוח אריה אברמוביץ למהלך ,שאמר כי "לא נאפשר
התערבות ביחסים המסחריים בין הסוכנים לחברות הביטוח.
בשוק חופשי אין מקום להתערבות רגולטור בין שני גופים
מסחריים".
עוד אמרה סלינגר כי "במשולש שבקודקוד אחד שלו נמצא
הפיקוח ,בשני המפוקחים ובשלישי המבוטחים הפרטיים,
תפקיד אגף שוק ההון הוא לדאוג למבוטחים ,מכיוון שלהם אין
נציגות או מי שידאג לאינטרסים שלהם".

אברמוביץ הגיב לטענה זו ואמר כי דווקא יש מי שדואג
למבוטחים" :סוכני הביטוח הם הנציגים האמיתיים של
המבוטחים ,וברגע האמת סוכן הביטוח המקצועי נמצא לצדו
ומלווה אותו בנאמנות ,תוך שמירה על האינטרס של המבוטח".
סלינגר אמרה עוד כי  50%מהציבור חושב שהרגולציה בענף
דווקא לא מספקת" .הציבור היה מצפה מהרגולציה להיות
יותר פעילים בתחום הפיננסי .בנוסף ,אנו רואים שהציבור
מתעניין בעיקר בעמלות ,בדמי ניהול ,בריביות ,על מה אנו
מוציאים את כספנו".
סלינגר טענה עוד כי חברות הביטוח בשלות מספיק כדי
לקחת את האחריות ולשווק פוליסות העומדות בעקרונות
כתובים שיעודכנו על ידי האגף מפעם לפעם ,בהתייחסה
לתיקון  ,40שמטרתו הגברת האחריות של חברות הביטוח
על מוצרי הביטוח שהן משווקות ,ועומד בפני אישורו במליאת
הכנסת.

הכה את המומחה

שאלה:

האם הקנס על משיכת כספים של קופות גמל
והשתלמות לפני המועד הקובע הוא זהה?

תשובה:

על פי החוק פדיון כספי גמל שלא
במועד הקובע יגרום לתשלום
קנס של  ,35%אך בקרן השתלמות הקנס על פדיון מוקדם
יעמוד על .50%

מדור שאלות ותשובות בנושאים פיננסים.
השיב :ארז גוטמן ,יו"ר תת ועדה לפיננסים בלשכת
סוכני ביטוח
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סוכנים נכבדים,
איילון מודה לכם על שנת עשייה מרובה ואמון ,שנה
של שיתוף פעולה וצמיחה משותפת בכל תחומי הפעילות.
אנו מתחייבים להמשיך ולפעול להמשך שיתוף פעולה
מקצועי ופורה בינינו ולעשות כל שבידינו בכדי לתת
לכם את השרות המיטבי.

מאחלים לכם ,לצוות משרדכם ולבני ביתכם,
שנה של בריאות ,הגשמה ,הצלחה ואושר.
לשרותכם בכל עת,
מנהלי ועובדי קבוצת איילון

החזר עמלות

הדרישה להחזר עמלה – הזדמנות למהפך
מאת עו"ד שלמה ברמץ

בימים אלו התבשרו חלק מהסוכנים כי הם חייבים עשרות
ואף מאות אלפי שקלים לחברת הביטוח בגין עמלות
שקיבלו ביתר .אין ספק כי זו הפתעה מאוד לא נעימה,
אבל בהתנהלות נכונה אפשר להתמודד
בהצלחה מרובה עם דרישה זו.
התנהלות זו של חברת הביטוח ,שבאחת
קובעת כי אינך זכאי לעמלות שקיבלת,
דורשת ממך לערוך בדיקה מקיפה של
כל הפוליסות שהופקו בשבע השנים
האחרונות ושזכאיות לעמלות .ברצוני
לבשר לכם שבמאמץ סביר תגלו אוצרות
רבים בדמותן של פוליסות שבמקרה
הטוב קיבלו עמלה שלא בהתאם להסכם,
ובמקרה הגרוע לא התקבלה עבורן עמלה
כלל.
בשורות הבאות אעביר לכם מניסיוני מהי
התנהלות שעשויה לשנות את רוע הגזרה.
מניסיוני הרב ,עבור חלק מהסוכנים
יתרחש מהפך והם יזוכו בעמלות שלא
שולמו להם כדין ,ולחלק יקטן חוב העמלות באופן דרסטי.
טיפים להתנהלות נכונה
‰ראשית ,התנהלות מול חברת הביטוח באופן לוחמני
ומאיים תרע את מצבך .זה הזמן שבו אתם נדרשים לשמר
את היחסים הטובים ,בכדי לקבל סיוע רב ממידע ממוחשב.
דווקא עכשיו המידע הממוחשב יקר מפז.
‰אתם חתומים עם חברת הביטוח על הסכם שבו התחייבתם
לעמוד ביעדים .אל תפתחו חזית חדשה .חשוב לעמוד
ביעדים ולכבד את ההסכמים ,אחרת מצבכם יורע.
‰בית המשפט יעמוד לצדכם רק בתנאים מסוימים שנדון
בהם בהמשך ,ולא בכל מקרה.
‰לכן הפתרון המשפטי הוא אפשרות ,אך צריך להיערך לה
בחוכמה.
‰יש להוציא לחברת הביטוח מכתב שבו תודיעו כי התקבלה
במשרדכם הדרישה להחזר עמלה ,והיא נבדקת .בנוסף,
מבלי להודות בחוב זה או אחר ,דרשו לקבל אורכה בת
כשלושה חודשים לבדיקת החוב .במקביל ,נדרשת חברת
הביטוח לשלם לכם את עמלתכם ללא כל קיזוז.
‰בנו תיק מיוחד עם דו"ח עמלות לגבי כל שנת עבודה לפי
חודשים ,בשבע השנים האחרונות.
‰חשוב :דרשו מחברת הביטוח העתק חוזה עבודה שנחתם
או בוצע בפועל (אם לא נחתם הסכם) בכל שנת עבודה.
‰יש לעבור על כל פוליסה ולוודא שהיא קיבלה את העמלה
בהתאם להסכם החתום הרלוונטי לאותה שנה .לדוגמה:
נניח שבכדאי לעמוד בזכאות מלאה לעמלת היעדים היתה
הפוליסה אמורה להשתלם  24חודשים .מסיבות שונות,
הפוליסה נכנסה לפיגור שתוקן לאחר שלושה חודשים .על
אף שהפיגור הושלם ,מונה תשלום החודשים מראה 21
חודשי פירעון פרמיה (במקום  24בפועל) .פוליסה תופיע
בדו"ח כחייבת בהחזר עמלת היעדים.
‰יש לערוך דו"ח מסכם ,הבנוי משני חלקים:
‰דו"ח ערעור :בדו"ח זה יופיעו כל מספרי הפוליסות שבגינן
נדרש החזר עמלה על ידי חברת הביטוח ,אך לדעתכם
נפלה טעות (ציינו מה היא הטעות) ולכן אין להשיב את
העמלה ,אלא לזכות בעמלה.

 23בספטמבר 2014

‰הדו"ח השני :דו"ח בגין פוליסות שלא קיבלו עמלות
כלל ,או שהתקבלה עמלה בשונה מן ההסכם שנחתם עם
החברה.
‰נוהל :כל ההתכתבויות עם החברה
יתבצעו באמצעות שליח שיש בידיו שני
העתקים .האחד יימסר לחברה ,ועל גבי
השני ייחתם בחותמת "התקבל" עם
תאריך – אנא הקפידו.
‰לאחר מסירת הדו"ח לחברה יש לתאם
פגישה עם האחראי הישיר על עמלות
הסוכנים
(הקפידו ועמדו על כך כי בנושא
העמלות תיפגשו רק עם הפונקציה הזו).
תוצאת הפגישות ,במידה שטיעוניכם
מבוססים ,היא שינוי בפועל ברמת כל
פוליסה ,וזיכוי בעמלה.
‰לאחר כל שינוי שהוסכם עליו ,יש
לדרוש לקבל דו"ח ממוחשב מהחברה
עם השינוי שבוצע בפועל .פגישות מסוג
זה שופכות הרבה "אור" על התנהלות
החברה בנושא העמלות ,ובוודאי יקטינו
את גובה ההחזר שאתם נדרשים לשלם.
‰חשוב ביותר ,בסיום כל פגישה עם האחראי לניהול
העמלות בחברה ,להוציא סיכום פגישה לשלוח לחברה
בנוהל כאמור.
‰חשוב לזכור כי החברה ,כנותנת שירות לסוכן הביטוח,
מחויבת בשקיפות מלאה לדרישתה להחזר עמלות.
‰סוכנים שהקפידו בהסכם העבודה שלהם כי יופיע סעיף
בדבר "איסור קיזוז חוב סוכן לחברה מול עמלות שוטפות,
אלא לאחר שנבדק והוכח נכונותו" ,החברה מנועה מלפגוע
בעמלותיהם ,עד להוכחת נכונות החוב.
אין ספק כי העבודה היא סיזיפית וקשה .אך היא הרבה
יותר קלה מלהוציא כסף מהכיס.
פנייה לבית המשפט
בסיום ההליך ,ולאחר שמוצו כל האפשרויות מול חברת
הביטוח ,הפנייה לבית המשפט נעשית בידיים נקיות
כדרישת בית המשפט .יש בידכם תיק מלא בראיות להוכחת
צדקתכם ופועלכם בתום לב (חשוב ביותר).
התביעה מול בית המשפט היא בעצם דרישה לקבלת צו
למתן חשבונות .צו זה אינו ניתן בנקל .בהתאם לפסיקת
בית המשפט המחוזי ,צו למתן חשבונות יינתן רק לאחר
שהוכח בשלב ההוכחות (שלב מתקדם בהליך המשפטי)
ובית המשפט ישתכנע כי בידי התובע טענה ממשית .בחלק
מן המקרים יעדיף בית המשפט למנות מומחה חיצוני בלתי
תלוי (במימון הצדדים) לקביעת עמדתו ,במקום מתן צו
כאמור.
מכאן נובעת החשיבות הרבה של התנהלות הסוכן .הן בית
המשפט והן המומחה שימונה על ידי בית המשפט יקבלו
מהתובע חומר מבוסס בראיות .באופן התנהלות זו ,עולים
סיכויי הצלחתכם עשרות מונים.
מניסיוני כמנהל יוניט ,באחת מחברות הביטוח ב,2004-
נשלח לעשרות סוכנים דו"ח המורה להם על השבת עמלות.
הנזק לחברה הוא עצום .ואולם סוכנים שפעלו בשיטתיות,
הצליחו להשיב לעצמם עמלות לא מעטות.
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השלכות ועדת גרמן

פוליסת בריאות במבנה אחיד –
המלצת ועדת גרמן
מאת יואל זיו ,יו"ר ועדת בריאות וסיעוד

ועדת גרמן ,שמטרת הקמתה היתה להמליץ על הצעדים לחיזוק
מערכת הבריאות הציבורית בישראל ,התרכזה והקדישה שעות
מרובות בסוגיית כפל ביטוחי הבריאות בארץ ואחת
מהמלצותיה היתה ליצור פוליסה אחידה ,לחברות
הביטוח ולשב"ן של קופות החולים ,שתכלול
רשימה אחידה של רופאים מנתחים ,מתוכם בעת
הצורך בניתוח ,אפשר יהיה לבחור מנתח.
כוונות חברי תת הוועדה בראשותו של ד"ר שלומי
פריזט היו ליצור שקיפות ומניעת כפל ביטוחי ועל
ידי כך לגרום לציבור לחסוך את כספו .מכיוון שרוב
השימוש בפוליסות הבריאות הינו בבחירת מנתח,
הרי שעל פי ועדת גרמן  -בואו ניתן לציבור פוליסה
עם רשימת מנתחים קבועה ,בפרמיה נמוכה ,ובא
גואל לציון.
מקומם לשמוע את ד"ר (לכלכלה) פריזט אומר במפורש כי
הציבור אינו יכול להשוות בין הביטוח המסחרי הפרטי לבין
השב"ן ,ולכן לא מסוגל להבין שיש לו כפל ביטוח .דעתו
הסמויה ,אך בהחלט המתבקשת ,הינה כי  40%מתושבי המדינה
שמחזיקים בביטוח הפרטי בנוסף לשב"ן ,הם עד כדי כך לא
משכילים עד שהם לא מסוגלים להבין על מה הם מוציאים את
הכסף ומדוע "דחפו" להם פוליסת בריאות פרטית.
כדי להבין באמת אם יש לנו כפל ביטוח ,חובה לבדוק אם הכיסוי
הניתן במסגרת השב"ן ובפוליסה הפרטית הוא זהה ואם אכן כך
הוא ,אז באמת יש לנו כפל ביטוח.
ראשית ,אפשר להבין מיד כי מדובר בשני מוצרים שהגדרתם
המשפטית שונה בתכלית .בעוד שהפוליסה הפרטית המסחרית
היא חוזה ביטוח על פי חוק החוזים ,שאינה ניתנת לשינוי (אלא
במקרים חריגים וקיצוניים) ומבטיחה שקט נפשי לבעליה הן
מבחינת הכיסויים הביטוחיים והן מבחינת תשלומי הפרמיה,

הרי שהשב"ן הוא תקנון שניתן לשינוי בכל מובן .השינוי הבולט
האחרון היה כשבחוק ההסדרים ב 2008-הוחלט שתהיה
השתתפות עצמית בניתוחים בבתי חולים פרטיים,
בניגוד למה שהיה עד אז .בהחלטה אחת ,שלא
בשליטת המבוטח ,הוחלט על מס נוסף שנדרש
החולה לשלם ,להוציא כסף מזומן מכיסו.
גם הכיסויים הביטוחיים שונים בתכלית .במסגרת
השב"ן אי אפשר לבצע ניתוחים בטכנולוגיה
מתקדמת שזמינה לבעלי הפוליסות הפרטיות.
מבוטח בשב"ן שחפץ לעבור ניתוח בטכנולוגיה
רובוטית מתקדמת (רובוט דה וינצ'י) שזמינה לבעלי
הפוליסה הפרטית ,יידרש להיפרד מסכומים לא
מבוטלים של עד  90אלף שקל  -כי מעלות של
מעל  100אלף שקל לניתוח יקבל החזר של עד
 10-15%מקופת החולים שלו .האם זה אותו מוצר? האם אנחנו
מחזיקים בכפל ביטוח? כמובן שההשוואה צריכה להביא בחשבון
את אורך ההמתנה לתור לניתוחים שמגיע על פי פרסומי קופות
החולים עצמם ,עד לתשעה חודשים ולפעמים אף מעבר לכך.
כמובן שאפשר לפרט על הבדלים נוספים עד אין ספור ,ואז
נשאלת השאלה אם באמת אנחנו מדברים על מוצר זהה שוועדת
גרמן קבעה שיש לנו כפל ביטוח לגביו? האם הציבור אינו מסוגל
להבין מה הוא רכש או שמא ד"ר פריזט לא למד את החומר?
רבות נכתב כבר על האבסורד שבהחלטה ,על חוסר האמון
ביכולת הציבור להחליט מה טוב עבורו ,על כך שזה לא הפתרון
לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית ועל צעד שנוגד את עקרון
חופש הבחירה של הציבור בישראל.
מכיוון שעוד נכונו קשיים רבים ליישום המלצות ועדת גרמן,
בעיקר מסיבות פוליטיות בוועדות הכנסת למיניהן ,מיהרה
המשך בעמוד 12
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קבוצת הראל ביטוח ופיננסים
מאחלת לכל סוכנינו,
שנה של התחדשות ,יצירה וצמיחה,
שנה של עשייה והצלחה,
שנה של בריאות ושמחה,

אירועי הלשכה
המשך מעמוד 11

המפקחת על הביטוח להרים את הכפפה ,להוביל את המהלך
שביישום ההמלצה המצומצמת הזאת ,ולהוציא הנחיות לפוליסה
במבנה אחיד ,בתוקף סמכותה ,ללא צורך באישורים נוספים.
למעשה ,בתוקף סמכותה ,מתכוונת המפקחת על הביטוח
לאסור על שיווקן של פוליסות בריאות הקיימות היום ומאפשרות
בחירת מנתח וללא השתתפות עצמית ולאלץ את הציבור לרכוש
פוליסה במבנה האחיד שכוללת רשימה סגורה של רופאים
מנתחים ,השתתפות עצמית שבה מחויב המבוטח בעת בחירת
מנתח ועל ידי כך להוריד את הפרמיה בכניסה לביטוח .כדי להגן
על חברות הביטוח מפני הפסד עתידי ,תינתן להן ההזדמנות
להעלות את המחיר מדי כמה שנים ,קרוב לוודאי אחת לשלוש
שנים ,כמובן על חשבון המבוטח שיאבד את הביטחון במחיר
הקבוע והידוע מראש הקיים היום בפוליסות.
הציפייה היתה שדווקא הרגולטור של ענף הביטוח יידע לשמור
על איכות המוצר המוצע לציבור ולא ייגרר לפופוליזם של
התקשורת .הרגולטור אמור להיות מקצועי ולהבין את המוצר
הנמכר ללקוח ,את הערך המוסף שיש למוצר בעת קרות מקרה
ביטוח ,כשאדם נזקק לניתוח ,את הזמינות והמהירות הביצוע,
איכות המנתחים המוצעים ,איכות הטכנולוגיה והבטחת גובה
הפרמיה לכל חיי הפוליסה.
מפתיע מאוד שדווקא הרגולטור של ענף הביטוח ובתוך

כך ביטוחי הבריאות נותן יד לקולות הלא מקצועיים מקרב
העיתונאים או הפוליטיקאים שבאים להתערב בענף והתוצאה
הסופית היא פגיעה במבוטחים .המפקחת על הביטוח דורשת,
ובצדק ,שקיפות בפוליסות ,אבל איזו שקיפות ואיזה ביטחון היא
נותנת למבוטח שלא יידע מה תהיה הפרמיה בעוד שלוש שנים.
ייתכן שהאדם המבוגר ייאלץ לבטל את ביטוח הבריאות שלו
בגלל התעריף שאולי יעלה לקבוצת גילו .זה לא תסריט הזוי ,זו
המציאות.
הבראת מערכת הבריאות הציבורית בישראל יכולה לבוא רק
ממקור אחד :הזרמת כסף ממשלתי נוסף לתקציב הבריאות.
אם יוזרם כסף ציבורי ואיכות שירותי הבריאות תעלה ,לנו
האזרחים לא יהיה צורך לרכוש פוליסה פרטית ונוכל לחסוך
את הכסף הזה לדברים אחרים .כל עוד זה לא קורה ,הציבור
לא יפסיק לרכוש לעצמו ביטחון ושקט נפשי .בעת אירוע,
כאשר אנו נדרשים לשירותים רפואיים ,הציבור לא ייוותר
על הטוב ביותר עבורו ותמיד ישאף לקבל את המנתח הטוב
ביותר בזמינות ובטכנולוגיה הטובים ביותר ואין חשיבות כמה
זה יעלה .השאלה היא אם יוכל לסמוך על חברת הביטוח
שתפקידה אכן לנהל את הסיכונים העתידיים שלו ולקנות
מראש פוליסת בריאות מתאימה ,או שיצטרך ביום הקובע
לשבור תוכנית חיסכון או למכור נכס כדי לממן את השירות
הרפואי שאותו הוא צריך.

 410משתתפים בהרמת כוסית במחוז חיפה והצפון
 410סוכנים הגיעו להרמת כוסית של מחוז חיפה והצפון
שנערכה במרכז האירועים ימה .בין המברכים היו גם הח"כית
מרב מיכאלי ,החברה בוועדת חוקה ,חוק ומשפט וח"כ איציק
שמולי ,חבר ועדת הכלכלה ויו"ר השדולה לחינוך פיננסי
בישראל ,שנכחו באירוע .הסוכנים נהנו גם מהופעתו של הזמר
איתן מסורי.
שמולי הזכיר את חשיבותו של סוכן הביטוח וטען שבכל
הקשור לביטוחי בריאות ,סיעוד ופנסיה יכול לטפל רק בעל
מקצוע .מיכאלי ביקשה לראות יותר סוכנות בענף ,וקראה גם
לגברים להיכנס לתפקידים פקידותיים .היא הצהירה שסוכני
ביטוח לא צריכים להתנצל על התדמית שנוצרה להם בגלל
פרסומות שוקה של ביטוח ישיר .לדבריה ,הם צריכים להתמיד
בלהיות מקצועיים ופחות להתעסק במלחמה במכפישים
למיניהם.
נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ סקר את נושא
תגמולי הנסיעות לחו"ל שמעניקות חברות הביטוח לסוכנים.
"עמדת הלשכה היא שאנחנו מוותרים על הנסיעות ,דורשים
שקיפות מלאה ושישולמו כל העמלות שמגיעות לנו .עם
הנסיעות לחו"ל נסתדר בעצמנו" ,ציין.
"אני מבקש להודות לכל הסוכנים שהגיעו להרמת הכוסית",

מימין :אריה אברמוביץ ,ח"כ איציק שמולי וליאור רוזנפלד

אומר יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד" .אני חושב
שסוכני הביטוח במחוז הצפון מכירים בכך שיש לשכת ביטוח
חזקה ולוחמת ,ואנחנו מקבלים את הפידבקים החיוביים בכל
מקום .התרשמתי מהפגנת הכוח האדירה 410 .סוכנים בהרמת
כוסית זו הבעת אמון מוחלטת בלשכה".

הזדמנויות לסוכנים ביום עיון של מחוז השפלה

כ 100-סוכנים הגיעו אתמול בערב ליום עיון של מחוז השפלה
שנערך במסעדת להבות בראשון לציון ,בשיתוף קבוצת
רימונים וחברת  .INHOUSEלאחר התכנסות ודברי פתיחה של
יו"ר המחוז אורי ששון ,יו"ר סניף אשדוד /אשקלון ג'ינה פלד
ויו"ר סניף רחובות /נס ציונה אודי הוד ,הרצה היועץ המקצועי
לסוכני המרכז עו"ד ג'ון גבע על סוגיות בייעוץ משפטי לסוכן.
לאחר מכן סיפר מנכ"ל  INHOUSEאילן בויקו על החברה ועל
הזדמנויות לסוכנים להרוויח יותר מהשקעות נדל"ן בחו"ל.
לדברי ששון" ,ביוזמתי ניתנה לראשונה הזדמנות לסוכנים
לייצר הכנסה נוספת בעולם הביטוח על בסיס הלקוחות
הקיימים ,במסגרת השקעות נדל"ן בחו"ל .עשרות סוכנים
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הצטרפו אתמול למיזם ,שמטרתו היא להראות שסוכן הביטוח
יודע לדאוג ללקוחותיו ולפרנסתו בזרועות נוספות".
גם מנכ"ל קבוצת רימונים דרור אסרף הציג את החברה
וסיפר על פיתוח חדשני של שירות רפואי טכנולוגי ללקוחות.
"בטוחני ששירות זה ייתן מענה הולם ללקוחות של סוכני
הביטוח" ,אומר ששון .המאמן העסקי אמנון הירשפלד דיבר
על סוכני הביטוח כ"מתנה לחיים".
יום העיון הסתיים בבינינו לבין עצמנו עם נשיא הלשכה אריה
אברמוביץ .עוד הגיעו מנכ"ל הלשכה מוטי קינן ויו"ר ועדת
סניפים ומחוזות אריק ורדי .האירוע נחתם בארוחת ערב ובהרמת
כוסית לשנה החדשה.
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לוחות השנה של הלשכה

מעל ל 250-אלף לקוחות ייהנו השנה
מלוחות השנה של לשכת סוכני הביטוח

מאות אלפי לקוחות של סוכני ביטוח יחלו את השנה החדשה עם
לוח שנה של לשכת סוכני הביטוח ,שילווה אותם
עד לתשרי הבא :מעל ל 250-אלף לוחות שנה
הוזמנו מיותר מ 1,000-סוכנים .לדברי יו"ר ועדת
הרווחה עוזי ארגמן" ,לא חלמנו על המספרים
האלה .התשואות מגיעות בעיקר לסוכנים שנרתמו
לנושא והזמינו לוחות שנה של הלשכה .חסכנו
לסוכנים הרבה כסף בגלל המחיר הנמוך שהצלחנו
להשיג עבור הלוחות ,וקיבלנו הרבה מיילים של
עידוד ושביעות רצון מסוכנים".
לדבריו ,החשיבה על לוחות השנה החלו ברעיון
עוזי ארגמן
ליצור משהו שיאחד את הסוכנים וייצור סולידריות.
"במשך השנים הזמינו סוכני הביטוח לוחות שנה דרך חברות
הביטוח שהוציאו לוחות עם פרסומים שלהן .ביקשנו ליצור
מוצר מאחד עם צביון שלנו ,מסרים של הלשכה ותכנים שנרצה
להעביר".
לאחר שהוחלט בלשכה להוציא את הפרויקט לדרך ,החל
מרוץ נגד השעון" .לרוב ,מתחילים לתכנן לוחות שנה בינואר.
אנחנו יצאנו לדרך באפריל" ,מספר ארגמן" .קבעתי פגישות
עם הספקים הגדולים ביותר שעובדים עם חברות הביטוח.
אחת המטרות שלנו היתה להוזיל עלויות ככל האפשר –
לעבוד עם ספק אחד ולהדפיס כמויות גדולות .על כן ,היינו
צריכים לבחור את הספק הרצוי בקפידה .קיווינו ליצור לוחות
זולים יותר משל חברות הביטוח וזה הצליח".
לאחר שבדקו ,השוו מחירים ותוצאות ונסעו לבדוק ארבעה
ספקים ,נחתם הסכם עם חברת פליק" .השלב השני היה
עיצוב הלוחות .רצינו להעביר בעיקר מסרים מקצועיים,
למשל ,בדצמבר החלטנו לפרסם שזה הזמן להפקיד לקרנות
השתלמות ,מתוך הניסיון שלנו במקצוע :רבים – עצמאים
ושכירים  -פונים אלינו בדצמבר ושואלים למה לא הזכרנו להם
על קרן ההשתלמות .בכל דף שמנו מסר אחר .רצינו להיבדל

מחברות הביטוח ,לא עם תמונות נוף שגרתיות אלא משהו ייחודי
שלנו".
בנוסף ,הוכנס אלמנט ייחודי של ברקוד ,שמוביל
לסרטון אנימציה וג'ינגל של הלשכה" .לאחר
שבחרנו את אופי התמונות ,היינו צריכים לנסות
התחשב באופי הסוכנים – לא לשים תמונות
נועזות מדי עבור סוכנים דתיים .עשינו מוצר
שיתאים ככל האפשר לאוכלוסיה רחבה ככל
האפשר .עם זאת ולמרות ניסיוננו להתחשב
בכולם ,היו סוכנים שלא הזמינו לוח מסיבות של
דת וצנעה".
ועדת הרווחה היתה אחראית לשיווק הלוחות.
"פירסמנו באמצעות מיילים ,ימי עיון ,פייסבוק ,מסרונים ועיתון
הלשכה .גם בכנס הבריאות שנערך ביוני הצבנו שני דוכנים
והבאנו דוגמאות של לוחות השנה כדי שסוכנים יוכלו להתרשם

ולראות .בסופו של דבר הצלחנו לספק ולחלק את כל הלוחות
בזמן ,כל התלונות של הסוכנים טיפלו .וניכר שכולם היו מרוצים.
בהזדמנות זו ,אני רוצה לאחל לכולם שנת בריאות ואושר ושנת
אחדות".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק.
אפשרות לליווי .כולל משרדים .אזור המרכז.
השפלה וירושלים.
מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת
אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.
סודיות מובטחת.0528741331 .
מייל michaele@b4-u.co.il
מעוניין למכור את תיק הביטוח?
פגישה ראשונה חינם
גשר מיזוגים ורכישות בתעשיית סוכני הביטוח.
טלפון09-8821888 :
אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד,
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד :לאופנועים,
טרקטורונים ,רכבי השכרה ,ביטוחים לתקופות
קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי ל"לקוחות
בעייתיים" ,שלא נעשה בחברת הביטוח שלך ,אנו
מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או לכל יעד
אחר ,תוך  24שעות ,ביטוח חובה  -לא משולם,
בדואר אקספרס על חשבוננו.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ו/או בקשה
משרד".הפול" ירושלים
054-6011160 ,02-6233666
פקס 02-6255888 :מיילh@zeev-b.com :
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דרושים

לסוכנות ביטוח גדולה דרוש/ה חתם/ת עסקי/
קבלני .שליחת קו"ח לnava@gabay-ins.co.il :
באשקלון :סוכן אלמנטר עם בן ממשיך (בלימודי
רישוי) ,מעוניין בשותף פעיל (רצוי עם דור המשך)
ואפשרות לאיחוד משרדים.
בהצעותmontiuri@gmail.com :
באשקלון :עוזרת מקצועית  /פקידת אלמנטר /
חיים ,לניהול טיפול ומתן הצעות מחיר ,תביעות
שיווק והפקת ביטוחי פרט .נדרש ניסיון קודם.
montiuri@gmail.com

השכרה ושכירות משנה

להשכרה :ברחוב אפעל בפתח תקווה
משרדים בגדלים שונים.
לפרטים( 050-6995959 ,03-9217911 :חנוך).
סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של
כ 210-מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל
מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290
להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
 2חדרים מרוהטים ₪ 2500 ,לחדר
המחיר כולל :חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי054-4590024 :

למשרד סוכן ביטוח בפתח תקווה דרוש/ה
פקיד/ה לניהול תיק ביטוח חיים ואלמנטארי
במשרה מלאה/חלקית ,ניסיון קודם חובה.
קו"ח :פקס 03-9208330 :נייד050-6791591 :
מיילmoshe3386@013.net-

להשכרה במשרד ביטוח קיים חדר גדול ( +מטבח
משותף) במקום מרכזי בגבול ר"ג ב"ב צמוד
לרחוב זבוטינסקי במחיר  1300ש"ח
(כולל ארנונה) .טלפון  052-2502053ישראל.

פקידת אלמנטארי למשרה מלאה בראשל"צ,
בעלת ניסיון ,הכרת מערכות כלל ,איילון,
שומרה ,מגדל.
לחזור ל – oi1252@outlook.co.il

משרד להשכרה בת"א אזור נחלת יצחק הכולל
 140מטרים  +חניה  +ריהוט.
ישנם  4חדרים  2 +עמדות מזכירות.
ישנה אופציה להגדלת המשרד לעוד  126מטרים.
למעוניינים נא לפנות לעדי 052-4467510
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