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גדעון סער עוקץ את לפיד ובנט: 
קל יותר לפרסם סטטוס מאשר 

לערוך רפורמה

סלינגר: דמי 
עמילות לא 
ייגזרו מדמי 

הניהול שמשלם 
המבוטח

הסוכן סירב לטפל בתביעת 
מבוטח שתוקף הפוליסה שלו פג 

- ועדת האתיקה התערבה

שר הפנים לשעבר הרצה על קבלת החלטות בפוליטיקה ביום עיון 
של סניף השרון << עמוד 4

הלשכה קוראת לחברות הביטוח 
להרים את הכפפה ולבנות מודל 

תגמול ראוי חדש, כפי שקבעה 
המפקחת << עמוד 2

הוועדה מנסה לפתור סכסוכים ומחלוקות בין סוכנים או בין סוכנים 
למבוטחיהם בין כותלי הלשכה << עמוד 10

עוד בעיתון
יועץ המחשוב 

ללשכה: 
"חפשו תמיד 

את קידמת 
הטכנולוגיה 

בתחום 
המחשוב 
ומערכות 

המידע"

הראל משיקה 
פורטל סוכנים, 
מאפשר גישה 
לכל מערכות 
העבודה מכל 

מכשיר

בעין משפטית: 
מה דינה של 

הפקרה לאחר 
תאונת דרכים?

עמוד 9

עמוד 6

עמוד 9

מקור: עיבודי 
אגף שוק ההון

מספר סוכנים מקבלי עמלות בענף ביטוח החיים ב-2013
חברה סוכנים
הראל   3,387       
הפניקס   3,049       
מגדל   2,973       
מנורה   2,593       
קבוצת כלל   1,910       
הכשרה   930          
איילון   645          

מקור: עיבודי אגף שוק ההון
איילון
הכשרה645
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דמי עמילות
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המפקחת על הביטוח דורית 
סלינגר הוציאה השבוע עמדת 

ממונה בעניין תשלום גוף מוסדי 
לבעל רישיון, ובו קבעה כי דמי 
עמילות לא ייגזרו מדמי הניהול 

שמשלם המבוטח.
"בהוראות דין שונות נקבע 

שלגופים המוסדיים ולבעלי 
הרישיון ישנן חובות נאמנות כלפי 

לקוחותיהם", נכתב בעמדה. 
"כך, סעיף 3 לחוק הפיקוח 

על שירותים פיננסיים )קופות 
גמל(, התשס"ה-2005, קובע 

שחברה מנהלת מחויבת לפעול 
באמונה ובשקידה לטובת כל אחד 

מהעמיתים ולא תעדיף כל עניין 
וכל שיקול על פני טובתם. סעיף 

56 לחוק האמור מחיל חובה זו גם 
על קופת ביטוח )למעט קופת ביטוח שהיא קופת גמל בניהול 

אישי( ועל מבטחים המנהלים קופות כאמור.
"סעיף 15 לחוק הפיקוח על שירותים פנסיוניים 

)ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, 
התשס"ה- 2005, קובע שבעל רישיון יפעל 

לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה ולא 
יעדיף את ענייניו האישיים על פני טובת 

לקוחותיו, למעט העדפה של מוצר פנסיוני 
שלסוכן פנסיוני זיקה אליו".

עקב כמה פניות שהופנו לאגף שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון, נבחנו באחרונה חוזים של 
גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי 

גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון 
דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול 

שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם 
לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו 
לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל 

שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו 
גבוהים יותר.

"תשלום דמי עמילות באופן האמור", נכתב בנייר העמדה, 
"שמעודד בעלי רישיון להציע ללקוחות מוצרים בדמי ניהול 
גבוהים יותר, הוא פסול ואינו עולה בקנה אחד עם חובת 

הנאמנות שמוטלת הן על הגופים המוסדיים והן על בעלי 
הרישיונות בהתאם להוראות שפורטו לעיל. הגופים 

המוסדיים ובעלי הרישיון מחויבים לדאוג לטובת 
לקוחותיהם ולא להעדיף כל עניין אחר, לרבות 

רווחיהם האישיים, על פני טובתם".
מהלשכה נמסר בתגובה כי היא "תומכת בהפרדת 

דמי הניהול מעמלת הסוכן, ומקווה שחברות 
הביטוח ירימו את הכפפה ויבנו מודל תגמול 

ראוי חדש, כפי שקבעה המפקחת על הביטוח 
בתקנות דמי העמילות".

עד למועד הפצת העיתון לא נתקבלו 
תגובות חברות הביטוח וסוכנויות 

ביטוח, שאליהן פנתה מערכת "ביטוח 
ופיננסים". בין היתר נעשו פניות 

לחברות הביטוח הראל, איילון, הפניקס, 
פספורט קארד, שלמה, כלל ומגדל.

סלינגר: גזירת עמלות מדמי ניהול 
שמשלם המבוטח היא נוהג פסול

משרד באזור בהתאמה אישית
משרדים להשכרה באזור התעשייה של אזור

שטחי השכרה גמישים לפי מידתך  #
שיפוץ המשרד והתאמתו לצרכיך  #

חניה זולה וזמינה  #
ארנונה נמוכה מאוד  #

לתאום סיור בבניין
ולקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית צלצל: 4542*

שטחי השכרה גמישים החל מ-200 מ"ר
שיפוץ המשרד והתאמתו לצרכיך

חניה זולה וזמינה
ארנונה נמוכה מאוד

מקור: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוח

היקף העמלות של סוכני ביטוח - יחידים ותאגידים



הננו מתכבדים להודיעכם כי
 כינוס ביטוח ופיננסים 2015 של הסוכנים הפנסיונים 
 חברי הלשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב’-ה’, 9-12 במרץ 2015.

 M.D.R.T תכנית מיוחדת לחברי 
תתקיים ביום ראשון 8 במרץ 2015.

 הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הכינוס ה-36

ביטוח ופיננסים 2015

ההרשמה החלה! הכינוס ה-36 ביטוח ופיננסים 2015

לאפשרויות 
הפרסום בכינוס.

פרטים על הכינוס, 
מחירים ומלונות.

רישום לכינוס 
לחברי לשכה.

 רישום לכינוס 
לעובדי משרד הסוכן.

ההרשמה בעיצומה!

https://www.eventact.com/Mishkei/finansim2015/reg3.html
http://www.insurance.org.il/upload/reg_3.15.pdf
https://www.eventact.com/Mishkei/finansim2015/reg2.html
http://www.insurance.org.il/upload/pirsum_3.15.pdf
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שר הפנים לשעבר, גדעון סער, השתתף השבוע ביום עיון 
של סניף השרון בלשכת סוכני ביטוח, שנערך במרכז הכנסים 

העסקיים SPACE בכפר סבא.
במהלך דבריו, עקץ סער ברמיזה את בנט ולפיד. "יש שרים 

ששואלים על תקופתם מה היו השינויים שעשו במשרדם 
ולא מוצאים כלום. לפעמים יותר קל לפרסם איזה סטטוס 

בפייסבוק, לבצע רפורמה צריך נפש קצת מהפכנית"
בנוסף, סער שלל את האופציה להקים מפלגה חדשה 

בראשותו, כשאמר: "נולדתי ליכודניק ואשאר ליכודניק. גם 
בבחירות הקרובות אצביע לליכוד".

סער הרצה בנושא תהליך קבלת החלטות, ניהול משברים 
וביצוע רפורמות במערכת הפוליטית בישראל. במהלך 

דבריו התבטא בפני קהל הסוכנים על תקופת כהונתו כשר 
חינוך וכשר פנים. בין היתר הסביר כיצד רכב על גל המחאה 
החברתית של 2011 כדי להעביר רפורמות במשרד החינוך, 
כמו חינוך חינם מגיל 3 והורדת תשלומי הורים לבתי הספר. 

עוד התייחס סער לרפורמה במשרד הפנים, המאפשרת 
לבעלי נכסים לבצע שינויים ביתר קלות, "לא הגיוני שצריך 
היתרים כדי לבצע שינויים בתוך הבית, שלא מפריעים לאף 

אחד".

יו"ר סיעת הליכוד לשעבר התייחס גם להתפטרותו הדרמטית 
מהחיים הפוליטיים, ואמר כי בחר שלא להתמודד בפריימריז 

בליכוד, מכיוון שרצה לעשות שינוי בחייו. "מי שלוקח חלק 
בחיים הפוליטיים יודע שאי אפשר לשלב קריירה ומשפחה 

ברמה שאני רציתי לשלב. אני אדם צעיר ואם אחליט לחזור 
לפוליטיקה, גם אז אהיה צעיר מספיק. אני ממליץ לכל מי 

שמסוגל ויכול, לקחת פסק זמן מהשגרה התובענית. זה נותן 
פרספקטיבה שונה על החיים".

סער שיתף את הקהל במעשיו כיום מחוץ לקלחת הפוליטית, 
וסיפר כי הוא שוקד על כתיבת ספר המבוסס על ניסיונו 

בשירות הציבורי.
עוד הרצו ביום העיון המקצועי, שנערך בשיתוף קופל גרופ, 

עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי לחברי הלשכה במרכז, על 
גביית כסף מלקוחות וסיום היחסים בין סוכן ללקוח; מיקי 

קופל, מנכ"ל קופל גרופ, סיפר על חדשנות בתחום השירותים 
המשלימים; היועץ הארגוני עומר בוני סיפר על אתגרי הסוכן 

במאה ה-21; ויו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו 
סיפר על ביטוחי הבריאות החדשים של סוכני הלשכה.

יום העיון הסתיים בפרידה של מנכ"ל הלשכה היוצא מוטי קינן 
ממחוז השרון וב"בינינו לבין עצמנו" עם מ"מ נשיא הלשכה 

אורי צפריר.
לדברי יו"ר סניף ומחוז השרון דניאל קסלמן, "ליום העיון 
הגיעו מספר שיא של 135 סוכנים וסוכנות והייתה פרידה 
מאוד נרגשת ואישית ממוטי. הדגשתי בפני הסוכנים  את 

פעילויות המחוז, הודיתי לחברי ועד סניף השרון שמשתפים 
פעולה, ועל שיתוף הפעולה בין ראשי הסניפים לוועדות 

הלשכה בנושאים כמו מועדון הלקוחות לסוכן, פוליסה 
משרדית והפניה ליועצי הלשכה. הדגשתי את החשיבות 

בהרשמה לכנס באילת ואת כנסי הסניפים והצעתי להוציא 
הזמנה מיוחדת בשם המחוז ליום העיון הקרוב בסניף נתניה 

שמטרתו המרכזית היא הגדלת הכנסות הסוכן. הייתה 
התרשמות מצוינת של הסוכנים מהתכנים, שהיו טובים מאוד.

מהמיקום והאווירה המיוחדת של יום העיון בכפר סבא, 
הסוכנים ביקשו לערוך מספר רב יותר של ימי עיון מקצועיים 

שכאלה".

אירועי הלשכה
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גדעון סער ביום עיון של סניף השרון: לפעמים יותר קל 
לפרסם איזה סטטוס בפייסבוק מאשר לבצע רפורמה

במלאת 30 יום למותו של
יו"ר תת הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני ביטוח

ארז גוטמן ז"ל

תתקיים אזכרה ביום ה', 29/1/15 בשעה 15:00
בבית העלמין בגבעת אלה.

אזכרה וגילוי מצבה

מימין: גדעון סער, מוטי קינן ודני קסלמן



קל להתחבר, קל להתמצא
בכל זמן, מכל מכשיר

9254 פרטים ב- 

b6
2

6
9

/8
5

0
0

אל
הר

דיו
טו

ס המכלול שלי - שולחן עבודה 
מותאם אישית לסוכני הראל
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בעין משפטית
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מה דינה של הפקרה לאחר תאונת דרכים?
עבירת התעבורה החמורה ביותר בפקודת התעבורה, מהפן 

המוסרי שלה ומרמת הענישה הכרוכה בה, היא "הפקרה 
לאחר פגיעה", או בשמה העממי: "'פגע 

וברח".
נוסח העבירה בסעיף 64א לפקודת התעבורה 

)נוסח חדש( הינו כדלקמן: ")א( נוהג רכב 
המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, שהיה עליו 

לדעת כי בתאונה נפגע אדם או עשוי היה 
להיפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או 

קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות 
התאונה ולהזעיק עזרה, דינו - מאסר שלוש 

שנים".
החוק קובע על העובר עבירה זו, ענישה 

הדרגתית, לאמור: ככל שחמורות נסיבות האירוע, אזי 
תהיה הענישה מחמירה יותר. ככל שתוצאות התאונה יהיו 

חמורות יותר, אזי מיוחסת לנאשם רמת מודעות גבוהה יותר 
להתרחשותו של האירוע.

בעבירת הפקרה אחרי פגיעה, דרים שני יסודות העבירה 
- התוצאות והמודעות - זה לצד זה, כמקבילית הכוחות: 

ככל שמידת המודעות גבוהה יותר לקיומו של נפגע, החובה 
המוטלת על הנהג היא משמעותית יותר, וככל שהפרת אותה 

חובה הינה יותר בוטה, יהיה לכך ביטוי ברמת הענישה.
קיימות שתי הוראות חוק, שקיימת ביניהן חפיפה רבה: תקנה 

144 לתקנות התעבורה, תשכ"א 1961-, מעניקה חשיבות 
להוראות "עשה", המוטלות על כל נהג המעורב בתאונה, ללא 

הצורך להוכיח את מודעותו לכך שנפגע אדם. מנגד, הוראת 
סעיף 64א חלה כשלנהג המעורב בתאונה קיימת מודעות 

לעובדה כי נפגע אדם או כי עלול היה להיפגע אדם. במקרים 
רבים שבהם מיוחסת עבירת ההפקרה, תפקידנו, העוסקים 

בדיני התעבורה, הוא להמיר את סעיף האישום מסעיף 64א 
לפקודה לתקנה 144 לתקנות, ובכך להוריד במידה ניכרת את 

רמת הענישה הנשקפת ללקוח.
אחד מתיקי התעבורה שניהל משרדנו עסק בבחור צעיר, 
תושב כפר קאסם, שבתום עבודתו במסעדה הוא שוטט 

במכוניתו בשעת ערב מאוחרת באזור בורסת היהלומים ברמת 
גן. כאשר הסיע את רכבו אחורנית, הגיח בפתאומיות רוכב 

אופניים והתרחשה תאונה. כאשר הלקוח יצא מרכבו רצו 
לעברו כמה שיכורים והוא נס על נפשו, נעצר על ידי המשטרה 

והתקשר למשרדנו לבקש סיוע משפטי. למחרת שיחררנו 
אותו ממעצרו.

במהלך משפטו נטען כי רוכב האופניים, לכאורה, הופקר, 
וטענתנו הנגדית היתה כי מנוסתו של הלקוח מזירת האירוע 

לא נבעה מכוונת זדון, כי אם מחמת 
הסיטואציה המלחיצה )"סטרס"( שאליה 

נקלע.
ואכן, טענתנו זכתה לאוזן קשבת אצל בית 
המשפט, ובהמלצתו ניאותה התביעה לתקן 
את נוסח כתב האישום המקורי, ולהמיר את 
סעיף 64 לפקודה בתקנה 144, ועל הלקוח 

נגזר רק עונש של שלילת רישיונו בלבד.
תיק נוסף שניהל משרדנו, עסק בתאונת 
הדרכים שבה היה מעורב נהג שעצר לצד 

הדרך כדי לתקן תקר באחד מצמיגי הרכב. 
הפוגע הבחין בכלי רכב, אך לא הצליח לבלום בזמן ופגע 

בנהג. הפוגע הבחין בפגיעה, עצר במרחק ולמרות שלא ידע 
מה מצבו, נמלט לאחר מכן מהמקום מבלי לנסות ולהגיש 

סיוע. גזר הדין השית על הנהג מאסר בפועל לכמה שנים לצד 
רכיבי ענישה נוספים. ואולם בית המשפט העליון קיבל את 

הערעור על הענישה הנ"ל והפחית את עונש המאסר בפועל 
של הפוגע לשנתיים, לצד 12 חודשי מאסר על תנאי.

שופטי בית המשפט העליון הדגישו כי אף שהקלו בעונשו של 
הנהג הפוגע, עדיין המעשה שעשה הינו חמור ביותר, ללא 

קשר לתוצאותיו: "הפסיקה הדגישה, כי החובה להגיש עזרה 
לנפגע בתאונת דרכים חלה על נהג המעורב בתאונה ועל 

נוסע במכונית כאחד, והיא קיימת גם אם הפגיעה לא ארעה 
באשמת הנהג, גם כאשר אין בעזרה כדי להקל על מצבו של 
הנפגע. חובתו של הנהג המעורב בתאונה לוודא באופן אישי 
את מצבו של הנפגע, אף בהסתברות גבוהה כי הנפגע מת 

בתאונה".
סעיף נוסף שהמחוקק מצא לנכון להתייחס אליו דן באדם 

שנמצא בכלי רכב הפוגע בזמן אירוע ההפקרה, אף אם אדם 
זה לא נהג בו כלל, אלא היווה נוסע תמים, שלכאורה לא היה 

כל קשר בינו לבין התאונה.
במצב דברים זה, יכול ויוטל על הנוסע התמים עונש כדי 

מחצית מעונשו של הנהג המפקיר, כלומר מדובר בענישה 
שיכול ותגיע לשבע שנים מאחורי סורג ובריח. לאמור: בית 

המשפט גורס כי עצם מעורבותו של נהג בפגיעה באדם 
אחר, מטילה עליו חובה חוקית ומוסרית להושיט עזרה לאדם 

הפגוע, בדרך של עזרה פיזית או/ו הזעקת רשויות החוק 
הרלוונטיות, באופן מיידי.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה אריק מרקוס

במות אחיו שמואל מור-מרקוס ז"ל

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה יהושע קליין
במות אחיו משה קליין ז"ל

מאת ד"ר עו"ד יריב וינצר, יועץ ללשכה בנושאי תעבורה

סניף נתניה, שמארח את מחוז השרון, יקיים יום עיון בנושא 
 הגדלת הכנסות במשרד הסוכן ביום ב', ה- 26.1.15.

המפגש יתקיים בשעות 8:30-14:00 במלון רמדה שבנתניה

 מחוז באר שבע יקיים כנס מנהלות משרד הסוכן,
 בשיתוף כלל חברה לביטוח, ביום ד', ה-4.2.15.

 המפגש ייערך בין השעות 9:00-13:00,
ובסופו יוקרן סרט בגלובוס מקס מתחם one באר שבע

 מחוז חיפה והצפון יקיים כנס בנושא חוק ומשפט
 ביום ג, ה-10.2.15. הכנס יתקיים בשעות 8:30-14:00

במלון גארדן, רחוב קדושי יאסי 2, חיפה. בכנס תיערך הרצאה 
מיוחד של השר לשעבר משה כחלון, יו"ר תנועת כולנו



rishum@ono.ac.il  www.ono.ac.il  1-800-550-555

הקריה האקדמית אונו ולשכת סוכני הביטוח 
מציעות תואר במשפטים עם קורסים במשפט 

מסחרי המתאימים לסוכני הביטוח.

בין נושאי הלימוד: דיני ביטוח, ניהול סיכונים,
רשלנות רפואית, אחריות נושאי משרה בתאגיד,

פנסיות וגמל, שיווק ומשא ומתן
 

סגל המרצים נחשב למוביל בתחומו בישראל
ונבחר במקום הראשון בשביעות רצון הסטודנטים 

בסקר הסטודנטים הארצי 2014 

סוכן ביטוח,
שדרג את עצמך



בס”ד, חשוון תשע”ה, נובמבר 2014

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד
לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

לשרותך, איילון חברה לביטוח - אגף ביטוח כללי, שרית נהון:
sarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .טל 

התוכנית כוללת:
תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע פריצה וגניבה.  #

מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי מים ופריצה.   #
חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך 500 ₪ בלבד.  #

כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
שבר שמשות ומשטחי זכוכית  #  כספים  #  שחזור מסמכים ונתונים  #  אובדן דמי שכירות  #  ביטוח לחפצי אמנות  #

#  ביטוח תאונות אישיות
#  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 20 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של 1 מיליון ₪.  

ביטוח חבות מעבידים -  #
גבולות אחריות בפוליסה: 20 מיליון ₪.   

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 40 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.  

  #  כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #  ועוד ...

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה: 1,000 ₪ | התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

חדש!
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"חפשו תמיד את קידמת הטכנולוגיה 
בתחום המחשוב ומערכות המידע"

"הייעוץ הניתן לחברי הלשכה מבוסס על ניסיון רב בתחום 
המחשוב והתקשורת, תוך היכרות מעמיקה של אורח חיי 

העבודה הייחודי והאינטנסיבי של סוכן הביטוח. הייעוץ 
המקצועי שלנו משלב ידע, ניסיון רב שנים וטכנולוגיה, לצד 
התעדכנות בהתפתחות המהירה של העולם הממוחשב לצד 

צורכיו המשתנים של בית העסק.
"המלצתי לסוכני הביטוח היא תמיד לחפש את קידמת 

הטכנולוגיה בתחום המחשוב ומערכות המידע. לא להישאר 
עם מערכות מחשוב ישנות ולא מעודכנות בסוכנות. סוכני 

הביטוח צריכים לדאוג לסביבת עבודה הכוללת תנאים 
בטכנולוגיה מתקדמת ועדכנית, שבראש ובראשונה תוביל 

למתן שירות מהיר ויעיל ללקוחות, ומנגד הסוכן ייהנה מייעול 
מקסימלי של תפוקת עבודה וצמצום עלויות".

להתייעצות עם עופר פוסט, לחצו כאן 

עופר פוסט, יועץ המחשוב של טיפ שבועי
הלשכה, הוא בעל הסמכה של 
הנדסת תקשורת מטעם חברת 

מיקרוסופט העולמי, ותעודת 
הסמכה בלימודי מיומנות השירות. 

ב-1999 החל פוסט לעסוק 
במחשוב ובתיקוני מחשב באופן 
פרטי. ב-2000, עבד בהכשרת 

היישוב חברה לביטוח ועסק בתחום 
ענף המחשוב והתקשורת, בהתמחות בענף הביטוח. שם 
הוא חבר לגולן יעקב, שלימים נהפך לשותפו העסקי עד 

היום.
ב-2003 הקים פוסט את חברת "גוטק תקשורת חכמה" 
בשיתוף עם יעקב. החברה מתמחה באספקת פתרונות 
ומתן מענה כולל בתחום שירותי המחשוב והתקשורת 
למגזר העסקי, בדגש עיקרי בתחום הביטוח. פרויקט 

הדגל של המשרד מהווה את מהפכת התקשורת שבין 
סוכן הביטוח לחברות הביטוח על גבי קו ADSL. פתרון 

טכנולוגי מתקדם זה הוא חלופה לתקשורת שהתבססה 
על כמה קווים ישנים, אטיים ויקרים.

הראל משיקה פורטל סוכנים המאפשר 
גישה לכל מערכות העבודה מכל מכשיר

מועדון סוכני הפניקס Club 2015 יצא לדרך

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים משיקה את פורטל הסוכנים 
החדש, "המכלול שלי", המאפשר לסוכן גישה מהירה ושימוש 

קל מכל מחשב, טאבלט או טלפון סלולרי. הגישה המהירה 
ואחידות החיבור על ידי סיסמה אחת לכל מערכות הראל, 

הופכות את המכלול שלי לערוץ הראשי להתחברות למערכות 
העבודה של הראל עבור כלל הסוכנים ועובדי משרדיהם.

המכלול שלי מותאם אישית לכל סוכן ומציג בפניו נתונים 
ודו"חות ייעודיים לו, ובכך מאפשר לו לתעדף את משימותיו 

ולהיחשף להזדמנויות מכירה הקיימות בתיקו. הפורטל 
כולל מנגנון חיפוש מתקדם ורכיבים הניתנים לעריכה, לפי 

נוחותו והעדפותיו של הסוכן. בנוסף, מאפשר הפורטל ביצוע 
פעולות, כמו עדכון פרטים אישיים ופרטי התקשרות, העלאה 

של מסמכים לדימות לתיק לקוח, הגשת תביעות וצפייה 
בסטטוס תביעות בביטוח בריאות ונסיעות לחו"ל וכן צפייה 
בבקשות לקוח בתהליך, כולל אפשרות להעלאת מסמכים 

חסרים.

 CLUB הפניקס משיקה בימים אלה את מועדון סוכני הפניקס
ל-2015. תנאי הכניסה למועדון, הכוללים עמידה בקריטריונים 

איכותיים וכמותיים בתחומי הביטוח השונים, מתפרסמים 
לסוכנים בימים אלה. הסוכנים שיעמדו בקריטריונים וייכנסו 

לאחד מהמועדונים ייהנו משלל הטבות ואירועים.
להבדיל משנים קודמות שבהן נדרשו הסוכנים לעמוד רק 

ביעד מכירות כמותיים, מ-2014 הורחבו הקריטריונים לכניסה 
גם למדדים איכותיים והם כוללים , בין השאר, התייחסות 

לתמהיל וסוג המכירות החדשות, שמירה וטיפול של הסוכן 
בתיק הקיים ומדדי איכות נוספים. הקריטריונים לכניסה 

למועדון היוקרתי ב-2015 מתפרסמים בימים אלו בפרוספקט 
המועדון שמופץ לסוכני הפניקס באמצעות מנהלי המכירות, 

הנהלת האשכולות ומוצג בפורטל סוכני הפניקס.
סוכני המועדון ובני זוגם שהתקבלו למועדון, נהנו בשנה 
האחרונה משלל הטבות ואירועים ייחודים, דוגמת אירוע 

הוקרה יוקרתי. עוד נהנו חברי המועדון מסיור ייחודי ביקב 
ברקן לרגל ראש השנה, שכלל ארוחת בוקר מפנקת והרמת 

כוסית עם מנהלי החברה. בנוסף, צוידו סוכני המועדון 
בכרטיס אשראי הנושא הטבות והנחות מיוחדות לחברי 

המועדון.

http://tinyurl.com/k6s94bo
http://tinyurl.com/k6s94bo
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מנדלסון סוכנות לביטוח, מעוניינת בשיתוף 
פעולה עם סוכן ביטוח חיים, כולל אפשרות 

efi@btm.co.il 054-2300702 – ישיבה ביחד. אפי

נטעים סוכנות לביטוח מזמינה אותך להצטרף, 
עם אפשרות ישיבה במשרדינו בתל אביב. 

קיימות אפשרויות לשותפויות ורכישת תיקים 
חלקית / מלאה. לפרטים: תמיר 054-3300552   

גדי 052-5411261

לסוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה בראשל"צ 
דרושים סוכני משנה למכירות ביטוחי חיים 

 ובריאות- עמלות גבוהות מובטחות.!
אפשרי שת"פ עם אלמנטריסטים לפרטים: 
אבנר 054-4575902, איתי 054-5885045

סוכן מבוגר מחפש סוכן צעיר לניהול תיק 
dani@gsr.co.il אלמנטרי. פרטים 
 גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

אפיקי הון - אריה הלמרייך ואיל הוכהויזר, 
מזמינים אותך, הסוכן האיכותי, להצטרף אלינו 

עם אפשרות ישיבה עמנו במשרדנו – צ'ק פוסט, 
חיפה. קיימות אפשרויות לשותפויות, מיזוגים 

 ורכישה, חלקית/מלאה, של תיק הביטוח.
 נשמח לתיאום פגישה בלתי מחייבת:

איל  054-4276891, אריה 052-4200120

למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין 25 שנה 
באזור מודיעין )מודיעין עילית( במגזר הדתי 

והחרדי. טל: 050-5240046 שלום

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון 
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל 
 ובכל סוג בתנאים מעולים, סודיות מובטחת.

לאבי-050-5234664

דרושים
רפרנטית ביטוח חיים בעלת כ-15 שנות נסיון 

 ממרכז הארץ, מעונינת לעבוד מהבית
054-4541433

דרוש/ה פקידת רכב למשרד ביטוח 
באיזור הקריות בעל/ת נסיון לפנות: 

 טלפון 052-4349090 ואו
מייל asher_peer@walla.com. סודיות מובטחת 

לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש סוכן צעיר 
ושאפתן, להרחבת לקוחות עבודה על בסיס 

Nz236r@walla.com :עמלות. לפרטים

לסוכנות ביטוח ותיקה ואמינה בראשל"צ דרושה 
פקידה לטיפול שוטף באלמנטר וחיים עם ידע 

 וניסיון בשיווק ומכירות.
 לפרטים: אבנר 054-4575902, 

dakar.insurance@gmail.com 5885045054- איתי

סוכנות בטוח משפחתית ברמת-גן זקוקה לאיש 
שרות לקוחות ביטוח חיים. ידע וניסיון, יכולת 

עבודה בצוות, ראש גדול - חובה. תנאים טובים 
ואפשרויות קידום למתאימים/ות. יש לשלוח 

.galit@peri-israel.co.il -קורות חיים + המלצות ל

סוכנות ביטוח בירושלים בהר-חוצבים, מחפשת 
רפרנטית רצינית למחלקה האלמנטרית

yosibituah@gmail.com:לשלוח קורות חיים ל

השכרה ושכירות משנה
בסוכנות "שביט ניהול ביטוח פנסיה ופיננסים" 
ברחובות, במרכז העיר, מתפנה משרד עם כל 

 השירותים הנלווים, מיידי.
לפרטים יורם 054-4351804

להשכרה משרד בראשל"צ, רחוב הרצל 91 – 
 בנין צרפתי. 2 חדרים, 35 מ"ר ברוטו.

לפרטים – יוסי 050-5240011

מתפנה משרד יפה להשכרה ב"בית קורקס" 
בקרית אתגרים ברעננה. 70 מ"ר מחולק ל-3 
חדרים, הול כניסה לקבלת קהל ומטבח + 2 

 חניות מקורות גדולות.
 לפנות לדני קסלמן 0505-333048

kolan-99@012.net.il או למייל

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב

באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

הסוכן סירב לטפל בתביעת מבוטח שתוקף הפוליסה 
שלו פג – ועדת האתיקה הורתה לסוכן לסייע

ועדת האתיקה של הלשכה מנסה לפתור סכסוכים ומחלוקות 
בין סוכנים, או בין סוכנים למבוטחיהם בדרכי נועם, ובין כותלי 

הלשכה. לדברי יו"ר הוועדה חוה פרידמן-וינרב, "ישנה דרך 
מובנית לפתרון כל סכסוך שמגיע לפתחנו. אנחנו 

מפנים את התלונה לאדם שעליו התלוננו, מבקשים 
הסבר, ומעבירים אותו למלין. אם הוא בא על סיפוקו, 

מה טוב. אם לא, ממשיכים לברר את התלונה. יש 
לנו גם אפשרות להטיל עונשים על סוכנים שסרחו, 

במידה שהם לא משתפים פעולה. אנחנו שואפים 
לכך שהסוכנים יעבדו בצורה אתית, ייתנו שירות טוב 
ולא שירות דב, יהיו קשובים ללקוחות וינסו עד כמה 

שאפשר לפתור דברים בבוררות ובגישור, לא בעימותים אלא 
בדרכי נועם".

בוועדת האתיקה יושבים שמונה חברים, והיא שואפת לשתף 
פעולה עם הפיקוח על הביטוח באוצר. "אנשים מגישים תלונות 
למפקחת ואנחנו רוצים להגיע למצב שבו הפיקוח יעביר אלינו 
תלונות פשוטות, לא כאלה שמצריכות שלילת רישיון, ולהפך: 

אם אראה תלונה רצינית ומוצדקת, הייתי רוצה שיהיה לנו צינור 
העברה לפיקוח כדי שיטפלו במקרה ביד קשה".

כך למשל, אחד המקרים שהגיע לפיקוח היה של סוכן ביטוח 
ששילשל לכיסו 20 אלף שקל שניתנו לו על ידי מבוטחת, עורכת 
דין במקצועה, כדי שיפקיד אותם בקרן השתלמות. אלא שהכסף 

מעולם לא הגיע ליעדו ונותר בחשבון הבנק של אותו סוכן.
ואולם רוב המקרים נפתרים בין כותלי הוועדה. "אנחנו מנסים 

לשמור על טוהר מידות ועל יחסים חבריים בין סוכן לחברו, 
שיתופי פעולה ואמון הדדי", מסבירה פרידמן-וינרב. "ברוב 

התלונות אנחנו מטפלים בעצמנו. כך למשל, באחד המקרים 
פנה אלינו עורך דין שטען כי חברת הביטוח ביטלה לו פוליסת 

ביטוח מנהלים ללא ידיעתו, וגם הסוכן לא עידכן אותו בנושא. 
פניתי למגדל בעצמי ודרשתי מהם שיענו למבוטח וישאירו לו את 

הפוליסה – וכך היה".
פרידמן-וינרב מציינת עוד מקרים של ביטולי פוליסות 
שבהם טיפלה בעצמה, כיו"ר הוועדה. "באחד המקרים, 

המבוטח ביקש מהסוכן לבטל פוליסה, אך הוא לא 
ביטל. העברתי זאת למנורה, שהיתה החברה המבטחת, 

וביקשתי שיטפלו במקרה - אחרי יומיים הודיעו לי 
שהעניין נסגר. במקרה אחר, סוכן ביטוח פנה למבוטחת 
שהיתה אצל סוכן אחר והמליץ לה לבטל את הפוליסות 

שנערכו לה בחברת הפניקס, שהיו ותיקות וטובות. 
היא הקשיבה לעצתו והסוכן ביטל אותן וערך לה חדשות. הסוכן 

הוותיק התלונן בפנינו על כך שהסוכן החדש ביטל פוליסות 
ותיקות וטובות. במקרה הזה, לא היה עוזר שאקרא לשניהם 
ואלבן את העניינים. פניתי ישירות לחברת הביטוח וביקשתי 
ממחלקת ביטולי פוליסות להאיר את עיניה של המבוטחת 

ולהסביר לה למה מדוע כדי לה לשמור על הפוליסה הוותיקה".
תלונה נוספת נגעה במערכת יחסים בין סוכנים. "סוכן אחד 

התלונן על חברו וטען כי ביקש ממנו אישורי היעדר תביעות, 
כשביטח מישהו, אך הוא סירב לתת לו אותם. התערבנו ודרשנו 

שאותו סוכן ייענה לבקשה, והוא מיד נתן לו את האישורים".
במקרה אחר התלונן מבוטח על כך שסוכן מסרב לטפל בתביעה, 

מאחר שתוקף הפוליסה פג. "בתקופה שבה הפוליסה היתה 
בתוקף אירעה תאונה. אך גם לאחר שהפוליסה נגמרה המבוטח 

לא קיבל את כספו והסוכן סירב לטפל במקרה, בטענה שהוא 
כבר לא מבוטח שלו. קראנו לסוכן ואמרנו לו ברחל בתך הקטנה, 

תפתור את זה. הסוכן לקח זאת לתשומת לבו וטיפל בבעיה 
שהיתה למבוטח".


