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איך אפשר לחסוך עשרות אלפי 
שקלים בשחרור מענקי פרישה

הראל מגדילה את סכום 
 המלגות לדור ההמשך

ל-150 אלף שקל

משנה למנכ"ל מיטב דש: 
״מודל חדש לתגמול הסוכן״
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לפורשים להחליט 

איך הם רוצים לחלק 
את "סל הפטור" 

בהתאם לניצול 
מקסימלי של חיסכון 

במס << עמוד 6

בעקבות פניית הלשכה, נאותה החברה להעניק 25 אלף שקל נוספים 
לסטודנטים ובכך הגדילה את מספר מקבלי המלגה ל-44 << עמוד 5

עוד אמר טוב: ״אפשר לתגמל סוכן על הבאת הלקוח ונתינת 
השירות ללא קשר לדמי הניהול״ << עמוד 2

עוד בעיתון
גיוס חברים 

חדשים: 
היענות גדולה 
מצד הסוכנים 

שמסייעים 
להגדיל את 

הלשכה

תביעה ייצוגית 
בסך 2.5 מיליון 
שקל נגד כלל: 

הטעתה את 
הציבור באתר 

של משרד 
האוצר

לקראת הכנס 
באילת: פגישת 

השירות - 
המנוף השיווקי 

של סוכני 
הביטוח

עמוד 10
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מספר מקבלי הגמלאות מִמנהלת הגמלאות )גמלאים ושאירים(

(מספר מקבלי הגמלאות מִמנהלת הגמלאות (גמלאים ושאירים

2002 68,425
2003 72,348
2004 75,252
2005 81,019
2006 82,519
2007 87,683
2008 90,209
2009 91,147
2010 93,951
2011 96,639
2012 98,464

ללא מערכת הבטחון, שוטרים וסוהרים*

0

25,000

50,000

75,000

100,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

98,46496,63993,95191,14790,20987,683
82,51981,019

75,25272,348
68,425

*ללא מערכת הבטחון, שוטרים וסוהרים



26 בפברואר 2015

לקראת הצגת מודל התגמול באילת

2 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

שבועון לשכת סוכני הביטוח, המסגר 18 תל אביב, 03-6396676, מנכ"ל: מוטי קינן.
.www.mil-media.co.il המערכת: עורך ראשי: לירן וייס, עריכה וכתיבה: עדי הגין, עריכה גרפית: ניר טוביס, הפקה: הוצאת מיל

ziv@mil-media.co.il :לפרסום במגזין: זיו–050-5543991 מייל ,adihagin@gmail.com :לפניה למערכת
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.

בית ההשקעות מיטב דש הודיע בתחילת השבוע כי חתם על 
הסכם לניהול קרן פנסיה לחברי מועדון היי-טק זון, שיציע 
לחברים בו הצטרפות דיגיטלית באינטרנט לקרן הפנסיה 

של מיטב דש, בתנאים אטרקטיביים: דמי ניהול של 0.09% 
מהצבירה ושל 0.9% בלבד מהפרמיה — דמי 
ניהול נמוכים משמעותית מאלה שמשלמים 

עובדים בחברות היי-טק גדולות.
בלשכת סוכני ביטוח נדהמו לשמוע על 

ההסכם, שכן אנשי מיטב דש אמורים להופיע 
בכנס ביטוח חיים ופנסיוני באילת ולהציג את 

מודל התגמול שבנו לסוכנים. והנה מתברר 
שהם פועלים מול מועדון לקוחות, המאגד 

180 אלף חברים, באופן ישיר ומציעים להם 
דמי ניהול אפסיים, אז היכן משתלב סוכן 

הביטוח במשוואה הזו?
לדברי משנה למנכ"ל מיטב דש, רונן טוב, 

"לאור העובדה שקיבלתי לא מעט הערות באשר להסכם 
עם היי-טק זון חשוב לי להעביר לציבור הסוכנים את עמדנו 

באשר לעבודה עמם: אנחנו מוקירים את עבודת הסוכנים 
ורואים אותם כשותפינו לדרך. במקרה הנ"ל, עובדי ההיי-

טק בעצם חברו לשני סוכנים ותיקים בענף והקימו סוכנות 
משותפת עם היי-טק זון, כך שבעצם מדובר בפעילות של 

סוכן מול מבטח. אני לא מוכר להם קרן פנסיה באופן ישיר. זו 
הגדרה לא נכונה. מדובר בסוכנות ביטוח עם כוח הפצה גדול 

מאוד, שפנתה אלינו כדי לנצל את היכולות הדיגיטליות שלנו. 
הסוכנות לא שייכת למיטב דש ואין לי בלעדיות אצלם, פרט 

לקרן הפנסיה הספציפית לתקופה מסוימת.
"עבדתי בעבר בחברות הביטוח הגדולות ואין ספק שהן 

מוכרות קרנות פנסיה באופן ישיר בקנה מידה פנומנלי, כך 
שיש צדק במורת הרוח של הסוכנים באשר למערכים ישירים, 
וראוי לטפל בכך במקומות שבהם קיימת הפצה ישירה. אצלנו 

מדובר בחלק מזערי מההפצה. מבחינתנו, כל סוכן ביטוח 
שרוצה לנצח את המלחמה הבאה מוזמן לשבת אתנו, ליהנות 

מהטכנולוגיה שאנחנו מעמידים לרשותו, ולהגיע יחד אתנו 
לשווקים שלא הצליח לפרוץ אליהם עד כה".

טוב מדגיש כי ביטוח פנסיוני הוא הנכס הכי גדול בחיי אדם 
והוא דורש ייעוץ הכוונה וליווי. "עם זאת, אנחנו נמצאים בעידן 

שבו מידע רב זמין באינטרנט. האינטרנט לא מחליף ליווי 
כמובן, אבל הוא יכול לשמש כלי מפגש עם לקוח. צריך להגיע 
ללקוחות בדרך של המאה ה-21. אחרי שהצלחת להגיע אליו, 

תמכור לו מוצרים נוספים והוא יישאר נאמן לך. הגישה הזו 
היא כבר מעבר לשיח המעיק של כמה מרוויח הסוכן.

"נהיה מוכנים לשלם עמלה לסוכנים גם כשאנחנו נותנים 
עמלה אטרקטיבית. היא תינתן כנגזרת של השירותים 

והיכולות שמציע הסוכן. סוכנות היי-טק זון למשל חוסכת לי 
הוצאות פרסום ושיווק. אם נשליך זאת על סוכן עצמאי, בעל 

קהל לקוחות וכלים דיגיטליים, הבשורה תהיה גדולה יותר 
מאשר להילחם בקדמה, מכיוון שאינטרנט לעולם לא יחליף 

ייעוץ פנסיוני".
איך יתבצע צירוף העובדים לקרן בפועל? מי ימלא את מסמכי 

ההנמקה והניוד?

"ענף ההיי-טק הוא שמורת טבע שאין לה כניסה לסוכנים 
עצמאים, לחברות ביטוח ולבתי השקעות. עד היום היו 

רק שלוש קרנות שפועלות בכל חברות ההיי-טק. קשה 
להיכנס לשמורה הזו, ולכן הצענו קשר ישיר לעובד. בשלב 
ההצטרפות ימלא העובד את כל המסמכים 

על אחריותו, דרך האינטרנט. לאחר מכן ניתן 
לו את האפשרות להיפגש עם סוכן שייעץ לו. 

העבודה מול המעסיק תיעשה בשילוב של 
הסוכנות ושלנו.

"אל תשכחו שלא מדובר בעובד הממוצע: הוא 
רגיל להשיג מידע לבדו ולהשתמש במכשירים 

דיגיטליים. אבל לאחר שיצטרף, אייעץ לו 
להיפגש עם סוכן כדי לבחור את המסלול 

שמתאים לו. הוא בוחר וממלא בעצמו. ברגע 
שנרשם במערכת נזמין אותו לייעוץ. יש 

עשרות אלפי עובדים בישראל שמצטרפים 
אוטומטית לקרנות עם דמי ניהול גבוהים, מבלי לדעת מהם 

התנאים. המחיר הזה מותאם לקבוצה הספציפית ולדרך שבה 
מגיעים לאנשים לקרן".

איזה שירות מתמשך יקבלו המצטרפים מאנשי מיטב דש? 
הרי אם בעמלות כאלה אפסיות אתה מחזיק שכירים שעולים 

כסף, אתה יכול לשלם גם לסוכנים.
"הורדנו משמעותית את דמי ניהול. נרוויח פחות על כל 

לקוח, אבל יהיו לנו יותר לקוחות. אנחנו קרן בצמיחה שלא 
חברה בשמורות הטבע האלה, ולכן זו הזדמנות מצוינת 

עבורנו להגיע אליהם דרך הארובה ולהיות אטרקטיביים. 
עשרות העובדים שכבר ניצלו את זכותם לבחור הם כמו כל 

עמית אחר בקרן הפנסיה. גם כשסוכן מצרף עמית הוא זכאי 
להשתמש במערכים הדיגיטליים שלנו. במקרה הזה לעובד 

ההיי-טק יש אפשרות לקבל ייעוץ משלים מסוכנות הביטוח 
שסללה לנו את הדרך אליו. הוא זכאי למידע ולשירותים 

נוספים מסוכנות הביטוח, אבל הוא לא חייב לקבל אותם. 
הסוכנות מתוגמלת מעצם היכולת להניע את הלקוח אלינו. 

אין לי אף שכיר שעובד בכוח ההפצה, אף עובד שלי לא פוגש 
איש היי-טק זון. אנחנו משמשים כבק אופיס קיים לכל לקוח 

שמצטרף".
האם בדמי הניהול שהצעתם אתם יכולים להרוויח, או שאתם 

בונים על כך שלקוחות אחרים שיצטרפו בדמי ניהול רגילים 
יסבסדו את ההיי-טק?

"דמי הניהול זולים על חשבון הוצאות השיווק והפרסום 
שחסכתי במהלך. כשאני מוכר ביטוח דרך ערוץ דיגיטלי כזה, 

עלויות ההפצה הן של היי-טק זון זה עולה לי פחות. ככל 
שהעלויות זולות יותר אפשר להציע מחירים אטרקטיביים 

יותר. אל תשכחו שאנחנו מצויים בתקופה של מחאה חברתית 
שמחלחלת לכל מקום בחיינו. כיום התשואות בארץ ובעולם הן 

אפסיות. בעולם שמייצר אפס תשואה ללקוח קשה להצדיק 
דמי ניהול גבוהים. אנחנו דוגלים בכך שצריך לתת דמי ניהול 

הוגנים ועמלה הגונה למתווך".
סביר שגם סוכנים נוספים ירצו להביא עסקים בדמי הניהול 

האלה. איזו עמלה תשלם להם?

 משנה למנכ"ל מיטב דש:
״מודל חדש לתגמול הסוכן״

רונן טוב

המשך בעמוד 3
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"דמי הניהול האלה ניתנים בהלימה למה שסוכנות היי-טק זון 
מעמידה בפנינו: אתר אינטרנט ומיילים לכל חברי המועדון. 

אהיה מוכן לתת כניסה במחיר אטרקטיבי לכל סוכן שירצה. 
גם בדמי ניהול נמוכים מאוד, אנחנו משלמים עמלה ראויה 
לסוכן. חברות ביטוח לא משלמות כך ובטח לא מהצבירה. 
אנחנו נותנים מחיר אטרקטיבי ומתגמל לסוכנים, ונמשיך 

לעשות זאת בכל קשת המוצרים שלנו. התגמול נעשה לא על 
חשבון הלקוח, אלא לטובת הלקוח״.

אז סוכנים יקבלו מכם עמלה כמו בכל עסקה אחרת?
"נציע עמלה גם לסוכנים בהתאם ליכולת לייצר ערך, לגודל 
העסק ולצורת ההפצה. אנחנו מזמינים את הסוכנים לחשוב 

יחד אתנו איך מחזירים את האמון של הלקוחות שאיבדנו, 
בעיקר בתי ההשקעות וחברות הביטוח. אפשר להחזיר אותו 

עם מחיר הגון, הנגשה וייעוץ נכון".
מה דעתך על שינוי מודל תגמול הסוכן והפרדתם מדמי 

הניהול ואיך החברה נערכת לכך?
"אנחנו מציגים מודל של מחיר קבוע לכל ערוצי הפצה בהווה 
ובעתיד, ועמלה קבועה וראויה, שלא עומדת בקונפליקט עם 

הלקוח, למפיץ. ברגע שיש מחיר קבוע אין שום קונפליקט 
והלקוח לא ייפגע. אבל אי אפשר להחיל זאת על כל המוצרים 

לאחור. במוצר החדש שלנו פרו גמל – שמחליף את ביטוח 
המנהלים - אנחנו מציעים מחיר אחיד לכל ערוצי ההפצה, 

מתגמלים גם בצבירה וגם בפרמיה, מבלי להיכנס לקונפליקט 
מול הלקוח. הנוסחה הכי נקייה היא נוסחה שבה סוכן 

מקבל עמלה מהמעסיק עבור עבודת הסליקה שהוא עושה 
עבורו, עמלה מהלקוח על הייעוץ וההכוונה ועמלה מהיצרן 
על השיווק. זה הפתרון האופטימלי, אבל צריך לראות איך 
מיישמים אותו. לסוכן יש פוטנציאל גדול במוצרים חדשים. 

לגבי מוצרי העבר, תידרש התערבות רגולטורית שתקבע מה 
לעשות".

המשך מעמוד 2

פוליסה ייחודית לחברי הלשכה: ביטוח 
שיניים קבוצתי של הראל חברה לביטוח

לשכת סוכני הביטוח שמחה וגאה להוסיף פוליסה ייחודית 
נוספת לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל, 
וזאת בהמשך לפוליסות שאנו בונים לרווחת 

סוכני הביטוח. בימים אלו סיימנו תהליך ארוך 
להתקשרות חוזית בפוליסת ביטוח שיניים 

קבוצתית ייחודית לסוכני הביטוח עם הראל 
חברה לביטוח.

הראל ידועה בניסיונה המקצועי בתחום ביטוחי 
השיניים ובפריסה ארצית רחבה של מרפאות 

ורופאי שיניים בהסדר. נעזרנו במיטב המומחים 
והיועצים ברפואת השיניים, בחרנו בתוכנית 
ביטוח שיניים קבוצתית ייחודית העונה על 

הצרכים הרפואיים הדנטליים של כל אחת ואחד 
מאתנו, כל זאת כחלק ממאמצינו המתמשכים 

לשיפור ושמירה על בריאותיכם.
התוכנית נבנתה במטרה להתאימה להתפתחות הרפואה 

והטכנולוגיה, לשינויים ולשיפורים בעולם הביטוח, תוך הקפדה 
על תקנות המפקח על הביטוח ושמירה על מחיר ביטוח 

השווה לכל נפש ברצוננו לציין לחיוב את שיתוף הפעולה 
הפורה בינינו לבין הראל.

למען בריאותך ובריאות בני משפחתך, אנו ממליצים לך 
לממש את זכותך להצטרף ולצרף את בני משפחתך לתוכנית 
ביטוח השיניים ולהימנות עם מבוטחים רבים במשק הישראלי 

שרכשו פוליסת ביטוח שיניים. הפוליסה תיכנס לתוקף רק אם 
יצטרפו מינימום 1,500 מבוטחים )לא כולל ילדים(. באם יעד 

זה לא יושג, הפוליסה וההצטרפות יבוטלו.
בואו הצטרפו בהמוניכם, כדי שנוכל יחד להקים פוליסה זו. 

חשוב להדגיש כי אין ולא ניתן לרכוש במסגרת אישית פוליסה 
הדומה בהיקפה לזו שנבחרה לכם במסגרת הקבוצתית.
בכנס לשכת סוכני בטוח שיתקיים במרץ באילת תוכלו 

להיעזר לכל הבהרה שאלה בנציגות הראל.
הסכמי התקשרות עם ספקים בביטוח שיניים

 העיקרון המשותף המנחה הינו מתן חופש הבחירה בידי 	 

המבוטח לערוך את טיפולי השיניים אצל כל רופא ו/
או מרפאה על פי בחירת המטופל )רופא 

בהסדר/ רופא שאינו בהסדר(
 מערך מוקדי ההסכם מונה למעלה 	 

מ-900 מוקדים בפריסה ארצית, בהם 
מרפאות שיניים, מרפאות שיניים רב – 
תחומיות, רופאי שיניים, מכוני צילום, 

וכן רופאים מומחים בתחום הפריודונטיה 
)מחלות חניכיים(, בכירורגיית פה ולסת, 

וכן רופאים "מורשים" בתחום יישור 
שיניים, שמקבלים תשלום מהמבטח על 

פי מחירון מוסכם .
 לאיתור מרפאות ורופאי שיניים בהסדר 	 

 תוכלו להיעזר באתר הראל
www.harel-group.co.il

דמי הביטוח החודשיים דמי הביטוח המצוינים להלן , נכונים 
ליום 1.2.2015 לפי מדד דצמבר 2014.

תקופת הביטוח תחל ביום 1.4.2015 ותסתיים ביום 
.31.3.2021

איך מצטרפים לביטוח השיניים? להיוועצות והצטרפות לביטוח 
השיניים תוכלו לפנות לנציגי הראל בימים א' – ה' בין השעות 

8:00-15:00 בטלפון 03-9208127, וכן ניתן לפנות למוקד 
שירות לקוחות שיניים, טלפון: 03-7547222.

115 שקל בחודשחבר לשכת סוכני הביטוח

בן/ת זוג ו/או ילד בוגר 
)מעל גיל 51 שנים(

115 שקל בחודש

ילד )בגיל 4-23(
ילד שלישי ואילך חינם, 
במניין הילדים הקטינים

40 שקל בחודש

מאת אלי שטרק

http://www.harel-group.co.il
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הגעתי לפגישת שירות אצל זוג לקוחותיי, בני 50 פלוס, 
מזה כשנתיים, בעקבות תיק ביטוח שרכשתי. 

בפגישה הראשונה, שהיתה סמוך למועד 
רכישת התיק, הם היו מעט חשדניים, ואפשר 
לומר שלא חשפו בפניי ביטוחים שעשו אצל 
סוכן אחר, וכמובן שלא ממש קיבלתי מידע 

על הביטוחים של בני משפחתם הנשואים.
כשהגעתי לפגישת שירות כעבור שנה )הם 

הופתעו בכלל על קיומה( עם כל המידע 
שברשותי, שוחחנו והתברר שהגבר עבר ניתוח 

קל, אבל לא טרח ליידע אותי מכיוון שטופל 
על ידי קופת חולים. ציינתי בפניו שבביטוח 

הבריאות יש לו החזר על כך. טיפלתי 
בתביעה, והלקוח קיבל 3,000 שקל בהפתעה 

מוחלטת. מאותו הרגע נחשפתי לכל בני 
המשפחה, ביצעתי רענון היכן שאפשר, ובנוסף 

פתחתי בפניהם את עולם הפיננסים וכיום יש להם צבירה 
נאה מאוד.

מפגש השירות עם הלקוח עשוי ליהפך למנוף השיווקי 
העיקרי שלנו כסוכני ביטוח, אם הוא מבוצע כהלכה. במאמר 

קצר זה אסביר מדוע, וכיצד לעשות זאת נכון. השיווק 
בשוק הביטוח מורכב מאוד: השינויים התכופים, התחרות 
הרבה ומתח הרווחים הקטן מכריחים אותנו לחשוב לטווח 
ארוך, לאמץ גישה יצירתית לשיווק מוצלח שלנו כסוכנים 

בפני הלקוחות – ולהכריז: היתרון העיקרי שלי הוא השירות 
שהלקוח מקבל ממני.

חשיבות השירות בעולם השיווק ובעולם הביטוח
כדי להבין מדוע עולה משקלו של השירות 
בעולם השיווק בכלל ונהפך כיום למרכזי, 

נסתפק בכמה עובדות המבוססות על מחקרים 
בארה"ב ובישראל:

 עלות גיוס לקוח חדש יקרה פי 6 משימור 	 
לקוח קיים.

 10% מהלקוחות הנאמנים מביאים 30% 	 
מהרווח.

 96% מהלקוחות המתלוננים, כאשר הם 	 
מטופלים כראוי - נהפכים ללקוחות נאמנים 

יותר מבעבר.
 נטישת לקוחות נגרמת בעיקר )66%( עקב 	 

יחס אדיש מצד נותן השירות, ורק מיעוטם 
עקב המחיר )12%(, חוסר שביעות רצון 

מהמוצר )15%( ומציאת ספק טוב יותר )4%(.
גם בעולם הביטוח גדלה חשיבותו של השירות ללקוח, 

ולעתים אף מכרעת, ומאפשרת לשמר את הלקוחות הקיימים 
אפילו בתנאי תחרות קשים. בנוסף, שירות איכותי ומקצועי 

עשוי להביא לקוחות חדשים בשיטת השיווק העתיקה בעולם 
)מפה לאוזן(. יש לזכור שאפילו לקוח אחד לא מרוצה עלול 

לקלקל את המוניטין של הסוכן, ואילו לקוחות מרוצים רבים 
עשויים ליהפך לאנשי המכירות המוצלחים ביותר.

הטור המלא של יעל לוי יפורסם במגזין מיוחד שיופץ בכנס 
ביטוח חיים ופנסיוני, שיתקיים ב-9-12 במרץ, באילת

 פגישת השירות -
המנוף השיווקי של סוכני הביטוח

מאת יעל לוי, חברת הוועדה לביטוח פנסיוני

כמה מההרצאות בכנס ביטוח חיים ופנסיוני 2015 יעסקו 
בחדשנות ובטכנולוגיה וייתנו לסוכני הביטוח נקודת מבט 

מעניינת על אפשרויות צמיחה והנעה לעסק 
שלהם. אחד מהם הוא מארק זרוק, מומחה 

לפיתוח תרבות של קולבורציה )שיתוף 
פעולה( ממוקדת לקוח ותוצאות להצלחת 

הארגון.
לדבריו, "הטמעת תרבות של חוויית לקוח, 

אמון ושותפות פנים וחוץ הם תנאי להצלחה 
ביישום אסטרטגיה ממוקדת לקוח; ניהול 
והטמעת תהליכי משוב ודיאלוג הכרחיים 
להגברת ה-ENGAGEMENT והחדשנות;

פיתוח הארגון כאורגניזם אחד הוא הכרחי 
לצמיחה ולהצלחה בעולם המהיר והמורכב".
לזרוק ניסיון בינלאומי של יותר מ-20 שנה 

 MBA בארגונים גדולים והוא בעל תואר
בשיווק והתנהגות ארגונית.

בשיתוף עם אביו, ד"ר קלוד זרוק, הוא 
פיתח את שיטת "חוכמת היחיד לצמיחה בארגון", שייעודה 

לסייע לארגון לצמוח בעולם המהיר והמורכב ביחד עם עובדיו 
ולקוחותיו.

"ייחודיות השיטה היא בשילוב של עקרונות מעולם הביולוגיה 

)מבוססת על מודל מקורי שפיתח אבי, שהשווה את הארגון 
לאורגניזם חי(, השיווק והניהול. יכולת השרידות וההתפתחות 

של אורגניזם ביולוגי תלויה במערכות 
המשוב ובזרימת האינפורמציה בתוכו, ובינו 
לבין סביבתו. אם נשווה את הארגון לאורגן 
ביולוגי, ככל שהארגון קשוב יותר ומאפשר 

לקיים שיח בונה ומניב פנימה והחוצה, כך זה 
יאפשר לו באופן ניכר, להיות חדשני יותר, 

לייצר ערך אמיתי ללקוחותיו ובכלל לעמוד 
טוב יותר ביעדיו. כמו כן, היכולת שלו למנוע 

משברים מצטמצמת משמעותית.
"כשמנתחים את המשותף במסקנות 
התחקירים שמבצעים ארגונים, רואים 

שהסיבה העיקרית היא קשיים בהעברת 
מידע וידע וביכולת מתן וקבלת משוב בזמן. 

גם למשל בתא משפחתי, היכולת של בני 
זוג לנהל מערכת יחסים בריאה ולאורך 

זמן מושפעת מאוד מיכולתם לקיים דיאלוג 
פתוח, לתת ולקבל משוב שמתורגם למעשים בונים".

זרוק ישלב בהרצאתו טיפים מעשיים ליישום מיידי, דוגמאות 
מרתקות מהעולם העסקי והמשפחתי וידבר על חוויית הלקוח 

ושיפורה, שירות הלקוח ושיפורו והמלכודת הגדולה בתחום. 

 הארגון כאורגניזם חי: כיצד תסייע
לנו הביולוגיה לשפר את העסק?

מארק זרוק
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תביעה ייצוגית בסך 2.5 מיליון שקל נגד כלל: 
הטעתה את הציבור לגבי מחיר ביטוח רכב

לבית משפט השלום בכפר סבא הוגשה השבוע תביעה 
ייצוגית נגד כלל חברה לביטוח על סך 2.5 מיליון שקל, 

בטענה כי החברה הטעתה את המבוטחים בנוגע למחיר ביטוח 
חובה לכלי רכב בעלי מערכת בקרת יציבות.

על פי התביעה, "הקבוצה המיוצגת המוצעת תכלול כל 
אדם שפנה לנתבעת לרכישת ביטוח חובה לרכב, שבכלי 

רכבו מותקנת מערכת בקרת יציבות )EPS(, הוצע לו ביטוח 
בתעריף החל על אותו דגם ללא המערכת הזו, בין אם רכש 

את הפוליסה בפועל ובין אם לאו. לחילופין יתבקש בית 
המשפט לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה.

"עניינה של התביעה שאותה מבוקש לאשר כייצוגית הוא 
במצג שווא, הטעיה ורשלנות של הנתבעת. הסעד המבוקש 
הוא פיצוי על הנזקים הכספיים שנגרמו לכל חבר בקבוצה 
בגין מניעת ההטבה המוצעת ו/או פיצוי בגין עוגמת נפש, 

הטעיה, בזבוז זמן, שנגרמו עקב נזקי ההטעיה על פי עילות 
התביעה, בסך 500 שקל לכל חבר בקבוצה. הסכום המשוער 

של כל התביעות הוא 2.5 מיליון שקל".
לטענת התביעה, כלל קבעה תעריפי ביטוח חובה הכוללים 

הנחה של כ-10% לכלי רכב שבהם מותקנות מערכות בקרת 
יציבות )ESP(, המפורסמים באתר משרד האוצר. עם זאת, 

לסוכנויות הביטוח המוכרות את הפוליסות הועבר כנראה מסד 
נתונים שונה, שאינו מבחין בין כלי רכב מדגם מסוים המצויד 

במערכת כזו, לבין כלי רכב שאינו מצויד בה. התוצאה היא 
שבניגוד לתעריפים שהמשיבה עצמה קבעה, פוליסות הביטוח 
נמכרות במחירים גבוהים יותר. התביעה טוענת כי כלל מפרה 

את חוק הגנת הצרכן שאוסר על הטעיה והטעיה בפרסומת.

בכתב התביעה נטען כי באחרונה נחשף המבקש לעובדה 
שסוכנויות ביטוח של חברת מגדל מתבססות על מסד נתונים 
שגוי, הסותר את התעריפים שחברת הביטוח מפרסמת באתר 
האוצר לגבי דגמים מסוימים. בעקבות התגלית תבע המבקש 

את מגדל, והתיק שעדיין מתנהל בבית המשפט.
לאחר הגשת התביעה הוא תהה שמא חברות ביטוח אחרות 
מספקות אף הן נתונים שגויים לסוכניהן, או מאפשרות להן 

למכור ביטוחי חובה על בסיס נתונים לא נכון. כלי הרכב השני 
של המבקש מבוטח בכלל. על כן הוא נכנס החודש למחשבון 

ביטוח חובה באתר של משרד האוצר ומילא את הפרטים 
אודות כלי הרכב והנהגים שמשתמשים בו. על פי תוצאות 

האתר, הרי שאצל המשיבה תעריף לביטוח חובה עומד על 
1,375 שקל.

המבקש הכניס שוב את פרטי כלי הרכב למחשבון משרד 
האוצר, הפעם סימן שאין ברשותו מערכת בקרת יציבות. 
התעריף שקיבל הפעם השתנה ל-1,519 שקל. נמצא כי 

כלל מעניקה הנחה של 144 שקל לבעלי כלי רכב המצוידים 
במערכת בקרת יציבות. ואולם כשביקש המבטח לבטח את 
כלי רכבו בכמה סוכנויות בכולן עלה כי המחיר הוא 1,520 

שקל, ללא התייחסות להנחה שכביכול מגיעה לו.
המבקש הבין כי בשנתיים האחרונות שילם סכום גבוה מזה 

שהיה צריך לשלם, שכן לא קיבל את ההנחה שמגיע לו על כך 
שיש לו מערכת בקרת יציבות בכלי הרכב. מספטמבר 2013 

מציעה כלל הנחה בגין המערכת, אך לפי התביעה, בפועל 
בעלי כלי רכב רבים לא מקבלים את ההנחה הזו עקב כשלים 

בנתונים שמעבירה כלל לסוכנים.

הראל חברה לביטוח נענתה לבקשת לשכת סוכני הביטוח 
והחליטה להוסיף 25 אלף שקל לסכום המלגות הניתן על ידה 

לדור המשך, שעומד כעת על 150 אלף שקל.
לדברי יו"ר ועדת הרווחה עוזי ארגמן, שאחראי על המלגות, "בשנה 

האחרונה ניסינו לבדוק אפשרויות למתן מלגות ליותר 
סטודנטים. בשנים קודמות לא היו הרבה פניות למלגות, 

אך מרגע שפירסמנו לפני כשנה שהראל הגדילה את 
סכום המלגות שהיא מעניקה לסטודנטים, קיבלנו כמות 
אדירה של בקשות. בנוסף, השנה ערכנו שינוי והחלטנו 
לערוך טקס באילת, שבו נציג את הנושא, נפרסם את 

שמות הזוכים במלגה ושל הוריהם, יחד עם מנכ"ל 
הראל מישל סיבוני".

ארגמן מציין כי השנה הצליחה להעניק ועדת הרווחה 
מלגות ל-44 סטודנטים. ״ישבנו בוועדת המלגות וכשסיימנו את 
הישיבה קרנו מאושר כי הצלחנו להגיע ל-39 מלגות. עם זאת, 

רצינו לתת אפשרות לעוד סטודנטים. פניתי שוב ליו"ר הראל יאיר 
המבורגר וביקשתי את הגדלת התקציב. בהראל הבטיחו לתת 
תשובה תוך יומיים, ואכן כעבור יומיים קיבלנו תשובה חיובית. 

ברגע שקיבלתי את התשובה, הרגשתי שאראלה ממפעל הפיס 
התקשרה אלי, מכיוון שהכסף נתן אפשרות להוסיף חמישה 

סטודנטים שיקבלו מלגה". המבורגר אישר תוספת של 25 אלף 
שקל, כך שהשנה סכום המלגות עומד על 150 אלף שקל.

לדברי ארגמן, ישנם קריטריונים לקבלת מלגות. "יש רשימה ארוכה 

של קריטריונים ותנאי סף. כ-80 מועמדים הגישו בקשה למלגה, 
והכי קשה זה לסנן אנשים. אנחנו מקבלים מכתבי תודה רבים 

מאנשים שקיבלו מלגה, ומצד שני יש רבים שזועמים, כי זה לא 
נעים לקבל תשובה שלילית. השנה ניסינו לעשות את המקסימום, 

והגענו ל-44 מלגות. זה הישג שטרם היה בלשכה וזה 
נותן לנו הרגשה טובה, ומראה לסוכנים שאכפת לנו 

מהם ומדור ההמשך. אנחנו מעוניינים שסוכנים נוספים 
יצטרפו לשורותינו. המעט שאנחנו מצליחים לסייע להם 

הוא עוד נדבך בלשכה של קידום ועזרה לסטודנטים".
כבר לפני שנה נענה המבורגר, לבקשת ארגמן, והגדיל 

את המלגות שמעניקה הראל ללימודי ביטוח לדור 
המשך בלשכת סוכני ביטוח, מ-50 אלף שקל בשנה 
ל-125 אלף שקל בשנה. לדברי ארגמן, "לפני כמה 

שנים הגיעה ועדת הרווחה של הלשכה להסכם עם הראל שתתרום 
בכל שנה 50 אלף שקל עבור מלגות לדור המשך, כ-5,000 שקל 
לסטודנט, עבור לימודי ביטוח במכללה למינהל בנתניה ובמכללה 

של לשכת סוכני הביטוח".
כיום, לימודי ביטוח במכללה למינהל בנתניה, למשל, נמשכים 
שלוש שנים עד לקבלת תואר ראשון, ועלות כל שנה היא יותר 
מ-20 אלף שקל. לאחר מכן נדרשים הסטודנטים לעבור מבחן 

של משרד האוצר והתמחות שנמשכת חצי שנה עד שנה. "התחום 
נלמד ברמה גבוהה מאוד והסוכנים הצעירים הרבה יותר מקצועיים. 

סוכנים צעירים באים עם הרבה ידע", אומר ארגמן.

הראל תעניק השנה מלגות בשווי 150 אלף 
שקל ללימודי ביטוח עבור דור ההמשך

Scanned by CamScanner

עוזי ארגמן



26 בפברואר 2015

לקראת פרישה

6 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

בשנים האחרונות משודרת בערוץ 2 תוכנית הריאליטי "המרוץ 
למיליון", פורמט אמריקאי שהועתק לישראל. במסגרת 

התוכנית, נדרשים זוגות להתרוצץ על פני הגלובוס ולהתמודד 
מול זוגות אחרים על הפרס בסך מיליון שקל, שממנו כמובן 

ינוכה מס.
אצל אלה שפורשים מעבודתם לאחר 2012 

ישנו גם כן מרוץ למיליון, אלא שלהבדיל 
מתוכנית הריאליטי כאן לא צריך לרוץ, לא 
לבצע מטלות מסוכנות וגם לא להתחרות 

באחרים. הכתובת לקבלת המיליון הוא 
משרדיהם של מתכננים פיננסיים ומתכנני 

פרישה. אצלנו ממלאים את הטפסים 
המתאימים והמיליון יגיע. לא, זאת לא 

הפרסומת של "לפנק, לפנק" - זו מהפכת 
תיקון 190.

המהפכה יצאה לפועל מעט יותר מאוחר, 
אבל התוקף שלה הוא מ-2012. באותו 

המועד נשמע הצלצול בכל הנוגע לפטורים המוענקים 
לפורשים לפנסיה. לצערי, מי ששמע את הצלצול היו 

מספר מועט יחסית של בעלי מקצוע שמיישמים אותו לגבי 
לקוחותיהם. מי שלא טורח להגיע לתכנון פרישה אצל בעלי 

מקצוע ראויים, יפספס את האפשרות לקבל חלק או כל 
הפטורים.

אם כך למה ההקבלה למרוץ למיליון? שווי מדרגת הפטורים 
העליונה של התיקון עומדת במונחי היום על מעט מעל מיליון 

שקל.
תיקון 190 עשה מהפך שלם בכל הקשור למיסוי מענקי 
פרישה ופנסיה. התיקון מתייחס בעיקר לבעלי הכנסות 

בינוניות וגבוהות, והוא מאפשר להם חיסכון ניכר במיסוי 
לאחר הפרישה שלהם.

מגיעים למשרדי לא מעט פורשים, שחלקם מופתעים מעצם 
העובדה שבכלל ישנו מיסוי מעבר לגיל הפרישה. לא אחת 

אני שומע את המשפט הבא: "כבר שילמתי על זה פעם מס 
הכנסה. למה עוד פעם?". אני מסביר בסבלנות על נפלאות 

המס של כספי הפיצויים מעבר לתקרה השנתית, על העובדה 
שישנו מיסוי על קצבאות מעבר לתקרה, וכמובן מציין מה הן 

האפשרויות של השימוש בפטורים.
אחת הדרכים לחיסכון במס היא אפשרות המשחק בין שימוש 

בפטורים על כספי פיצויים לבין היוון קצבה, שתיקון 190 

מאפשר. בהגיענו לגיל פרישה אנו מקבלים "סל פטורים" 
מהמדינה בגובה נוכחי של 662,400 ל-2015.

הסכום הזה הוא נגזרת של תקרת הפטור, מקדם תוחלת חיים 
של מס הכנסה ואחוז פטור שנקבע בחוק. אחוז הפטור עומד 

היום על 43.5%, אבל הוא יעלה בהדרגה 
בשנים הבאות )ראו טבלה(.

מה מאפשר לנו תיקון 190?
התיקון מאפשר לנו להחליט איך אנחנו רוצים לחלק את "סל 
הפטור" בהתאם לניצול מקסימלי של חיסכון במס. במתודה 
של התכנון הפיננסי שאנחנו פועלים על פיה, המאפשרת לנו 
לאחר בחינת יעדים ומטרות החיים של הלקוח, להצמיד את 

הפטור הרצוי לצורכי משפחת הפורש בפועל ולא כתרגיל 
מיסוי תיאורטי.

מ"סל הפטור" מקוזזים מענקי פרישה שנמשכו בגין 32 
השנים האחרונות )עם קנס של 35%(, והיתרה ניתנת לחלוקה 

בין ניצול פטור חודשי לבין היוון קצבה. ההקפדה על התכנון 
במועד הפרישה משמעותית יותר, מאחר שהפורש נדרש 

לקבל החלטות כמעט בלתי הפיכות הנוגעות לסכומי פטור 
משמעותיים .

בפועל נדרש למלא טופס 161 ד - ההחלטות שהפורש נדרש 
לקבל הן על קיבוע זכויות, או במלים פשוטות יותר: איך 

לחלק בעתיד את הגידול הצפוי בפטור על הסכומים השונים 
שהוא אמור לקבל. ניתן לבחור בין הגדלת הפטור על הקצבה, 

להוון קצבאות מסוימות, וכל אפשרות ביניהם.
ציינתי כאן רק מעט מהאפשרויות שהתיקון מאפשר, כדי 
לחסוך לפורשים סכומים ניכרים. אסגור את הכתבה עם 

משפט שאמר לי אחד מלקוחותיי:
"מס הכנסה נותן – לא תיקח?"

המרוץ למיליון של הפורשים
מאת רון קשת, מנכ"ל קשת פיננסים

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
יו"ר מחוז תל אביב עמוס גואטה

במות אמו פלורה גואטה ז"ל

שנה שיעור 
הפטור

הפטור לקצבה 
בשקלים

2012-2015 43.50% 3,563

2016-2019 49% 4,013

2020-2024 52% 4,259

2025 ואילך 67% 5,487

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה סמיר מג'אלי

במות אמו סובחייה מג'אלי ז"ל
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לראשונה: לשכת המגשרים תעניק 
ביטוח חינם לכל חבריה

לשכת המגשרים תעניק ביטוח חינם לחבריה. 
הביטוח כולל צד שלישי, רשלנות מקצועית 

והוא בנוי כפוליסה קולקטיבית ואחידה ללשכה 
ומגשריה. הביטוח נכנס לתוקף השבוע, במסגרת 
ערב עיון ראשון מסוגו למגשרים שתקיים הלשכה 

למגשרים ולמתעניינים בתחום.
"ניתן לראות כי 'הליך של גישור' הופך לפתרון 

המוביל ליישוב סכסוכים ומשברים וכי הוא 
מחליף את ההתדיינות בבתי משפט", אומר אבי 
מרום מילברגר, מגשר ויו"ר ועדת ההשתלמויות 
של לשכת המגשרים. במסגרת הערב, יתבשרו 

המגשרים, החברים באיגוד, כי הלשכה תעניק להם 
ביטוח חינם הכולל צד שלישי ורשלנות מקצועית.

"אם עד היום מגשרים התלבטו אם להצטרף 
לאיגוד מקצועי, אני שמח לבשר כי מהיום 

המגשרים יכולים להיות נינוחים ולהרגיש בטוחים 
מפני כל תביעה נגדם", אומר מרום. לשכת 
המגשרים בישראל היא איגוד מקצועי של 

מגשרים, המשקיעה את מירב המאמצים בהעצמת 
מעמדו של המגשר והעשרת הידע.

מגדל השקיעה עשרות מיליוני 
שקלים ועשרות אלפי שעות עבודה 

בשדרוג השירות לסוכני הביטוח
מגדל חברה לביטוח השיקה השבוע מהלך אסטרטגי 
מקיף לשדרוג השירות והתפעול ללקוחותיה ולסוכני 

הביטוח של הקבוצה. במגדל מדגישים כי מעבר 
לשינוי הארגוני - הקמת מערכי שירות ותפעול 
מתמחים נפרדים - המהלך האסטרטגי הצריך 

השקעות עתק של כ-20 מיליון שקל בתשתיות 
טכנולוגיות תומכות, הקצאת 78 אלף שעות עבודה 

לאפיון ולניתוח מערכות שירות ותפעול ייעודיות 
והשקעה אדירה של 1,500 שעות הדרכה, הטמעה 

והכשרה לסגל מקצועי נבחר של עובדים, בכלל 
ממשקי החברה עם הלקוחות וסוכני הקבוצה.

מערכי השירות והתפעול המתמחים של מגדל יגבירו 
את זמינות השירות ללקוח ויהפכו גם את מפגשי 

הלקוחות עם סוכני מגדל לחוויה ייחודית המשלבת 
שירות מקצועי אישי עם עזרים דיגיטליים ברמת 

שירות הקובעות רף חדש בענפי הביטוח והפיננסים 
בישראל.

איילון קיימה הדרכה מקצועית לסוכניה בתחום הבריאות
איילון ממשיכה בקיום רצף הדרכות מקצועיות בכל רחבי הארץ, בהן גם הדרכות מקיפות בתחום 

הבריאות. ההדרכה הראשונה בתחום הבריאות לפתיחת 2015 התקיימה בחיפה, לטובת סוכני 
חיפה והצפון, לאחריה התקיימה הדרכה לסוכני ירושלים. השבוע התקיימה הדרכה מקצועית 

נוספת בתחום הבריאות, במסגרתה נכחו סוכני החברה ממחוז תל אביב וסניף נתניה.
מאיילון נמסר כי החברה תמשיך להשקיע במערך ההדרכות הארצי, וכי היענותם החיובית של 

הסוכנים מחזקת את הצורך בפעילות זו והמשך הרחבתה. על פי סקר לשכת סוכני הביטוח 
שהתקיים בנובמבר האחרון, דורגה איילון על ידי הסוכנים במקום הראשון בכל הנוגע להדרכות 

הסוכנים, והחברה תמשיך לחזק ולהצדיק את האמון ואת הקשר החם וההדדי עם סוכניה.

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.

9-12 במרץ 2015, אילת

https://www.eventact.com/Mishkei/finansim2015/reg3.html
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יום עיון של מחוז השרון: ככל שנצרף 
יותר חברים ללשכה, כך יגבר כוחנו

כ-150 איש הגיעו ליום עיון של מחוז השרון שנערך השבוע 
באולם האירועים סטואה שבקיבוץ געש, בשיתוף שירביט 

חברה לביטוח.
לדברי יו"ר מחוז השרון דניאל קסלמן, "קראתי לסוכנים 

להשתתף באירועי הלשכה ובכנס אילת, להצטרף למועדון 
החברים של ישרכארט ולפוליסה המשרדית המיוחדת עבור 
סוכני הביטוח. דיברתי על החשיבות בצירוף חברים חדשים 

ללשכה, מכיוון שככל שנגדל כך כוחנו יגבר".
חברת שירביט, באמצעות המנכ"ל גיל ספיר והמשנה למנכ"ל 

צביקה לייבושור, הציגה את התוכנית חדשה שלהם. לדברי 
קסלמן, "בשירביט הדגישו כי בכוונתם לעבוד רק עם סוכנים, 

והם קראו לסוכנים להצטרף אליהם".
בנוסף, עו"ד ג'ון גבע הביא עמו הפתעות מכס השיפוט; יו"ר 

הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין דיבר על היערכות הסוכנים 
לקראת חוזר הפוליסות החדש; רביב דרוקר, הפרשן הפוליטי 
של ערוץ 10, סיפר על מאחורי הקלעים של מערכת הבחירות 

ויצר דיון פוליטי סוער באולם; לפני ארוחת הצהריים סיים 
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ את היום ב"בינינו לבין עצמנו".

כנס של מחוז השפלה: "המטרה היא 
להכניס את הסוכנים לעולם הפיננסים 
ולתת להם את ארגז הכלים המתאים"

למעלה מ-100 סוכני ביטוח הגיעו לכנס של מחוז השפלה 
שהתקיים במלון לאונרדו פלאזה באשדוד, בשיתוף תמיר 

פישמן בית השקעות, הכשרה חברה לביטוח וקבוצת רימונים. 
לדברי יו"ר מחוז השפלה אודי הוד, "כמות האנשים שהגיעו 

מהווה שיא של כל הזמנים".
הכנס התמקד בשני נושאים מרכזיים: בריאות ופיננסים. 
במושב הבריאות הרצה ד"ר אודי פרישמן על חידושים 

בפוליסת הבריאות בראי ועדת גרמן. כמו כן, יובל קדוש, אביה 
של עמית קדוש, דיבר על מבצע הצלתה, ועל חשיבות ביטוח 

הבריאות שהציל את חייה.
בפאנל מקצועי שנערך בתחום הפיננסים, בהנחיית הוד, 

השתתפו מנכ"ל בית ההשקעות תמיר פישמן אלדד פישמן; 
מנכ"ל בית ההשקעות אלומות קובי נימקובסקי; סמנכ"ל 

פיתוח עסקי בבית ההשקעות מיטב דש אבי מויאל; סמנכ"ל 
השקעות בהכשרה חברה לביטוח יוסי אפרתי; ומנהל הון 

ופיננסי בכיר אודי חברוני.
לדברי הוד, "הפאנל התמקד בהתקדמות הסוכן לקראת 

כניסה לשיווק ולמכירות של פיננסים בשוק, יחד עם ארגז 
כלים פרקטיים, ולייצר הכנסות נוספות לצד תיק הביטוח".

כמו כן הרצו בכנס עו"ד ג'ון גבע, מנכ"ל קבוצת רימונים 
דרור אסרף, עו"ד רפאל אלמוג, ומנהל פיננסים בהכשרה זיו 

ורטהיימר.
לצד הוד אירחו את הכנס גם יו"ר סניף רחובות/ נס ציונה אורי 
ששון ויו"ר סניף אשדוד/ אשקלון ג'ינה פלד. עוד הגיעו לכנס 

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון, יו"ר ועדת הכספים 
אבי ברוך, יו"ר ועדת הביקורת זאב לנגזם ויו"ר ועדת סניפים 

ומחוזות אריק ורדי.
"המסר שאנחנו רוצים להעביר לסוכנים הוא שזו תחילת 

הדרך במסע לעולם חדש של פיננסים", מציין הוד. "במהלך 
2015 נערוך גם קורסים לימודיים ולרשות הסוכנים יעמדו 

כמה בתי השקעות שיסייעו להם בגיוס לקוחות לתחום 
הפיננסי. כמו כן, הדגשנו את חשיבות הגדלת מכירות 

פוליסות הבריאות עד לכניסתה לתוקף של ועדת גרמן. 
אנחנו מודים לכל הדוברים, ולסוכנים ולסוכנות שהגיעו. כמובן 

שמתוכננים בהמשך השנה עוד ימי עיון וכנסים במחוז".
הכנס הסתיים בפרידה נרגשת ממנכ"ל לשכת סוכני ביטוח 

לשעבר מוטי קינן, בארוחת ערב ובמופע בידור לרגל חג 
הפורים המתקרב.

רענן שמחי )מימין( ודניאל קסלמן



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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לקראת פורים: חברי הוועדה לסוכנים 
צעירים נסעו לשמח ילדים בכפר נהר הירדן

גיוס חברים חדשים: היענות גדולה מצד 
הסוכנים שמסייעים להגדיל את הלשכה

בוועדה לסוכנים צעירים קיימת מסורת משותפת עם החברות 
שגריר ופוינטר לשמח ילדים, ולחלק משלוחי מנות לחג 

הפורים. השנה ביקרו חברי הוועדה בכפר נהר הירדן. מדובר 
בכפר נופש לילדים חולים במחלות כרוניות ומסכנות חיים.
לדברי יו"ר הוועדה דביר רפ, "לרגל חג הפורים הקרב ובא 
החלטתי כי עלינו לשמח את הילדים הנופשים כעת בכפר. 

לאחר שקיבלתי את הסכמתו של מנכ״ל הכפר, תא״ל במיל׳ 
יובל חלמיש, לפעילות זו, הגענו כל חברי הוועדה וחברינו 

מפוינטר ושגריר לכפר לשמח ולשמוח עם הילדים. במהלך 
הביקור, ערך לנו חלמיש סיור, הראה את מתקני הכפר 

והפגיש אותנו עם הילדים.
"חזרנו מלאים בתחושה גדולה של גאווה, סיפוק ונתינה. 

בהזדמנות זו אני מודה לכל חברי הוועדה שנטלו חלק 
והשתתפו, וכמובן תודה גדולה נתונה לחברינו מפוינטר 

ושגריר על ההשתתפות ומימון פעילות זו. אני תמיד שמח 
שאנחנו בצד שיכול לתת ולהעניק, ושרק נוכל תמיד להמשיך 

ולעשות זאת".

בחודש האחרון יזמו הוועדה לסוכנים צעירים ותת הוועדה 
לגיוס סוכנים פנייה לכל חברי הלשכה 

שיעבירו פרטי מתמחים וסוכנים שכירים. 
"כך אנחנו יוצרים מעגל שמות של חברי 

לשכה פוטנציאלים ומזמינים אותם 
לימי עיון ולכנסים", מסביר יו"ר הוועדה 
לסוכנים צעירים דביר רפ. "כך גם לגבי 

סוכנים שלא רשומים עדיין ללשכה: 
אנחנו דואגים לפנות ולגייס אותם. בעבר 

לא פנינו למתמחים, אבל החלטנו ליצור קשר איתם, לפני 
שייהפכו לסוכני ביטוח מן המניין.

"בנוסף, אנחנו עובדים על מצגת והרצאה שנעביר במכללות 

לביטוח ובה נסביר על החשיבות של הלשכה בפעילות סוכן 
הביטוח. אנחנו הולכים גם למבחנים של 

רשות ניירות ערך ומשרד האוצר, כדי 
להפגין נוכחות ולחלק חומרים ומכתב, שבו 

אנחנו מספרים על הלשכה ותפקידיה. מי 
שמשאיר פרטים אצלנו, מזומן לאחד מימי 

העיון כדי להתרשם".
לדברי יו"ר תת הוועדה לגיוס סוכנים שי 

שדה, "קיבלנו בנוסף שמות רבים של 
סוכנים צעירים וותיקים כאחד, שאינם חברי לשכה ופעלנו 

נמרצות לגיסם. אין ספק שיש היענות גבוהה מצד חברי 
הלשכה כדי לצרף ולהגדיל את כמות החברים".

פרוייקט המנטורים בעיצומו
המנטורים והסוכנים הצעירים שנרשמו יקבלו את הציוות 

המתאים.

הוועדה לסוכנים צעירים קוראת לסוכנים וותיקים הרוצים 
לשמש כמנטורים להירתם למשימה חשובה זו.

הוועדה מזמינה סוכנים צעירים הזקוקים לתמיכה, הכוונה, 
אוזן מקצועית וקשובה, ליצור קשר בהקדם.

בברכה, דביר רפ, יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים. 
לפרטים נוספים וליצירת קשר: מירב ג'והן,

חברת הוועדה לסוכנים צעירים.
meiravjohan@gmail.com   052-3229588

שי שדהדביר רפ
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"כששומעים קול אנושי, עם רצון רב לעזור, 
מיד נוצרת תחושה של מקום בטוח"

חוג היין והקולינריה בלשכה יצא לדרך: 
הנרשמים ייהנו מסיורי יקבים ומארוחות מיוחדות

קיבלתם מהלקוח מכתב תודה?
 שלחו לנו את המכתב ונפרסם אותו

מייל למשלוח: thanks@mil-media.co.ilב"ביטוח ופיננסים" )ללא שם הלקוח(.

השבוע נערך הערב הראשון של חוג היין והקולינריה של 
לשכת סוכני הביטוח באיש הענבים ביפו. כ-25 סוכנים הגיעו 

להרצאת מבוא בנושא הכרת היין, כולל טעימות.
לדברי מארגן החוג, סוכן הביטוח חבר הלשכה אריה לבנוני, 

"אני מקושר כבר שנים רבות לנושא היין והקולינריה, וביקשתי 
לעשות משהו שלא קשור לביטוח. לכן החלטנו להקים את 

החוג במסגרת הלשכה. הנרשמים ייהנו מהרצאות ומסדנאות, 
מסיורים ביקבים, ומחוויית קולינריות בתפריטים מיוחדים, 

שלא תמצאו במסעדות. כמו כן, נערוך טיולים שקשורים ביין 
ובקולינריה. חלק מהפעולות יהיו גם עם בני זוג".

עד כה נרשמו 150 חברי לשכה לחוג. "ישנה היענות גדולה", 
מציין לבנוני. "כרגע מתוכננים לנו עוד אירוע יין וארוחה במרץ. 
לערב הראשון סגרתי את ההרשמה תוך שעה, והוספתי רבים 

לרשימת ההמתנה".

תודה רבה

ישראל בוקר טוב.

בעלי ואני לקוחות שלכם במסגרת קרנות וביטוחים שונים.

באחרונה, החלטנו להוציא את כספי הקרנות שלנו.

פניתי לחברתכם, וענתה לי רוית.

ברצוני להודות במייל זה על שירותה הנעים והמסור של רוית.

בכל בקשה, שאלה או בעיה אשר התעוררה לגבי משיכת הכספים שלנו, פניתי 

לרוית והיא תמיד האירה פניה, ונתנה לי מענה מפורט ומדויק לכל שאלה.

בעידן שכולו ממוחשב ואלקטרוני, כאשר שומעים קול אנושי, עם רצון רב לעזור 

ומודעות שירות כה גבוהה, מיד נוצרת תחושה של מקום בטוח, שיש עם מי לדבר, 

משיהו מקשיב לך. וזו התחושה שקיבלתי בכל פעם שנוצר הקשר ביני לרוית.

ולכן, ברצוני להעלות על נס את דרכיה הנעימות והלבביות של רוית.

אני מאחלת לה כל טוב, והמשך פעילות מוצלח ונעים.

היא מהווה דוגמא טובה וחיובית לאדם אנושי וטוב לב.

כן יירבו אנשים כאלה.

תודה על שירות נהדר.

מכתב תודה שנשלח לסוכן הביטוח ישראל דיאמנט

תודה רבה
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מאזור המרכז המתמחה בפיננסים 

מחפשת סוכן/ת ביטוח המתמחה בריסקים, 
בריאות וסיעוד שיעבוד על תיק הסוכנות. 

אפשרי לעבוד כשכיר/עצמאי או שילוב. ניסיון 
emhyar@gmail.com חובה. לפרטים וקו"ח

סוכנות בי. פור. יו. מעוניינת לרכוש תיק ביטוח 
אלמנטארי\חיים. ניתנת אפשרות הכוללת משרד 
ושירותי משרד מלאים. אזור תעשיה חדש לוד. 

michaele@b4-u.co.il 052-8741331 
סודיות מובטחת.

דרוש סוכן ביטוח לניהול סוכנות ביטוח. 
dani@gsr.co.il לפרטים: דני 

גשר מיזוגים, רכישות והשקעות בביטוח.

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

לאבי-0505234664

סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש 
 תיקים מכל סוג , סודיות מובטחת –

דין – 0543971771
אורלן קבוצת ביטוח, מציעה לסוכנים וסוכנויות 

משרדים בפתח תקוה. בידנו מאגר תיקים 
למכירה ולרכישה, קיימת אפשרות למיזוג, 
שותפות ורכישת תיק חלקית או מלאה. 

.tal@orlan.co.il לפרטים: טל לוינסון

דרושים
סוכנות ביטוח גדולה קולטת סוכנים\נות 

שמעונינים לקבל כלים מעשיים ולהצליח. אנא 
 שלחו תקציר קורות חיים רלוונטי

למייל gefengt@gmail.com. סודיות מובטחת !!!

לחברה בתחום הביטוח דרוש מנהל מכירות 
 לשיווק מוצריה בקרב קהל סוכני הביטוח .

אבי 050-7348089

סוכנות ביטוח במרכז תל אביב מחפשת סוכן/ת 
ביטוח חיים עצמאי, עם ניסיון של 5 שנים 

 למכירות על תיק הסוכנות בשותפות !
Dudi@amitim-ins.co.il ! רק מקצועניים ייענו

 
פקיד/ת ביטוח רכב וכללי עם ניסיון רב לחצי 

 משרה 0900-1330 א-ה. ללא הגבלת גיל.
רמה אישית טובה. אפשרות להוספת עבודת 

 שיווק מהמשרד.
.skashro1@gmail.com קו"ח לשלוח אל

לסוכנות העוסקת בביטוח פנסיוני היושבת 
באזור הבורסה בר"ג ובעלת פעילות סוכני 
משנה ענפה, דרושה רפרנטית בעלת ידע 
והכרות טובה של תחום הביטוח הפנסיוני 

והסיכונים 050-5293836

לסוכנות ביטוח מובילה דרושים: מנהלים/ות תיק 
לקוח, עבודה מול לקוחות וחברות ביטוח, ידע 

במערכות חברות הביטוח, רישיון פנסיוני –יתרון.  
סוכני/ות ביטוח מורשים בתחומי פנסיוני/פרט/

פיננסים, יכולת מכירה והרחבת התיק הביטוחי, 
 רישיון משווק, יכולת ורבלית טובה.

hr@misgav.co.il קו"ח למייל

מנהלת מכירות וותיקה, בעלת נסיון רב בענף 
הביטוח, בעיקר בסיכונים ורשיון וחיים ואלמנטרי, 

 מחפשת משרה מתאימה.
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לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב

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

לזכרו של צ'וצ'ו )אברהם דוידוביץ(
בשנת 2000 נסעתי לחו"ל בקבוצה. צ'וצו' ורעייתו היו גם כן 

בקבוצה. נסעתי ללא מכשיר טלפון, כי רציתי התנתקות וניקוי 
ראש ללא טלפון. לא ידעתי כמה אני זקוקה למכשיר הטלפון 

לאותה נסיעה.
לצערי, הודיעו לי כי בן משפחתי חלה, וטלפון לא היה לי. 

טסנו לוונציה, ומשם הרחק לדולומיטים בצפון איטליה, מזג 
האוויר היה חורפי, קר ומושלג.

התקשרתי לילדים להודיע שהגענו למלון והבשורה לא איחרה 
לבוא: בן משפחה חלה. לא ידענו תחילה מה מצבו, והחלו 

שיחות וטלפונים לארץ. עמדתי ליד הטלפון הציבורי במלון, 
השיחות התנתקו – ולא ניתן היה לחייג בקלות לארץ.

צ'וצ'ו לא היסס, לקח את מכשיר הטלפון שלו, מסר אותו לידי 
ואמר, "דברי כמה שאת צריכה". ואכן, ניצלתי את הטלפון שלו 
לשיחות רבות לארץ כדי להתעדכן במצבו הרפואי. עוד באותו 

הלילה מצאתי את עצמי על מונית, וטיסה חזרה הביתה.
הצעתי לשלם על השיחות הרבות - אני מזכירה שזה לפני 

15 שנה ושיחות מחו"ל עלו הון עתק - אך צו'צ'ו ורעייתו לא 
הסכימו בשום אופן לקבל ממני תשלום. מאז נפגשנו בכנסים, 

באירועים, ובכל פעם הודיתי לשניהם על אדיבותם הרבה.

מאת חוה פרידמן-וינרב, יו"ר ועדת האתיקה

 מחוז חיפה והצפון יקיים פעילות משפחות לפורים
 ב-5.3.15 )ה'(. האירוע יתקיים במפעל מילקי-שטראוס,

 באזור התעשייה בר-לב, ובמהלכו יתקיימו
תחרות תחפושות והופעת אמן.

לשכת סוכני ביטוח אבלה על מותו של
חבר הלשכה אברהם )צוצו( דוידוביץ ז"ל

ומשתתפת בצערה של המשפחה


