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הנפילות בבורסה :חצי
מהתשואות מתחילת
השנה נמחקו
החשיפה של קופות הגמל וקרנות
ההשתלמות למניות בשיא מאז – 2008
ומיליארדי שקלים נמחקו מחסכונות הציבור
 ‰הפאניקה בשווקים הבהילה גם את ציבור
החוסכים ,אך לא נרשמו משיכות חריגות ‰
"החוסכים נוהגים ברציונאליות ובאחריות"

שום דבר לא השתנה
דודי עמית
השאלה שצריך לשאול השבוע היא – מה השתנה?
נכון ,היו ירידות חדות בבורסה .אבל האם המטרה
של הלקוח השתנתה? לא .אם התאמנו לחוסך מסלול
שהולם את צרכיו ,אין לשנות את הקו .ב־,2008
כששוק המניות קרס ,היו כאלה שבשעת הלחץ
עברו למסלול סולידי יותר או משכו את כספם .הם
הפסידו המון כסף ,כי 2010־ 2009היו שנות דהירה
קדימה ,והם נשארו עם ההפסד.
שוק ההון תמיד היה ותמיד יהיה תנודתי .המגמה
ב־ 100שנה האחרונות ,וכנראה גם ב־ 100שנה
הבאות ,היא חיובית .בדרך יש מהמורות קטנות
וגדולות  -אך הכיוון ברור וחיובי.
המאמר המלא בעמ' 3

עמוד 2

לראשונה :חברת ביטוח חתמה על
אמנת שירות עם לשכת סוכני הביטוח
חברת איילון היא הראשונה שחותמת על האמנה,
שבמרכזה השירות לסוכן ושקיפות  ‰אברמוביץ:
"קורא לשאר חברות הביטוח להצטרף"

תרומה
גדולה
סיפורה של לקוחה
שלא ידעה להגיד
"לא" למתרימים –
ושילמה על כך ביוקר
עמוד 8
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עמוד 6

אברמוביץ" :צופים
שינויים מהותיים
בחוק ההסדרים"
נשיא לשכת סוכני הביטוח:
"אנו נפגשים עם בכירי האוצר
וחברי ועדת הכספים ,נמשיך
בפעילותינו עד האישור בכנסת"

עמוד 5

… נלחמים עם זאבי
מה לימד אריק זאבי
את ילדי הפנימיות
ביום הכיף של
הלשכה | עמוד 10

… ביטוח השיניים
לחברי הלשכה יוצא
לדרך | עמוד 12

השווקים רועדים

הירידות בבורסה מחקו חצי מהתשואות
בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות
בבתי ההשקעות ובחברות
הביטוח הורגש עומס פניות
מצד חוסכים – אך לא הורגשו
תופעות חריגות של משיכה
מנכ"ל הלמן אלדובי" :חוסכים
שעברו את משבר  2008מנוסים
יותר – ונוהגים באחריות"

•

רונית מורגנשטרן

ס

ימני ההתאוששות בשווקים אחרי
המפולת בתחילת השבוע אמנם
הרגיעו מעט את עצבי המשקיעים,
אך היומיים הראשונים של השבוע ,בהם נרשמו
ירידות שערים דרמטיות ,גרמו לבהלה בקרב
הציבור ,ובהם גם החוסכים בקופות הגמל ,קרנות
ההשתלמות ,הפנסיה וביטוחי החיים .אלה הציפו
את קווי הטלפון של בתי ההשקעות וחברות
הביטוח בדאגה לגורל חסכונותיהם.
הירידות החדות ,שהצטרפו לירידות שכבר
נרשמו במהלך החודש ,מחקו  - 1.7%כמעט חצי -
מהתשואה המצטברת מתחילת השנה של קופות
הגמל וקרנות ההשתלמות ,שצפויות לסיים
את חודש אוגוסט בתשואה שלילית .יש לציין
כי שיעור החשיפה של קופות הגמל וקרנות
ההשתלמות עומד היום על כ־ 34.5%בממוצע -
שיעור שיא מאז שנת .2008

"חלופות המשקיעים"

לדברי רמי דרור ,מנכ"ל בית ההשקעות הלמן־
אלדובי" ,על אף הירידות ,התשואה בקופות הגמל
ובקרנות ההשתלמות עדיין חיובית מתחילת
שנה ועומדת על ממוצע של כ־ .1.5%גל ירידות
דומה ראינו גם ב־ ,2011בשיא המשבר האירופאי,
ומאז שעטו הבורסות ברחבי העולם קדימה
לשיאים האחרונים .צריך לזכור שבסופו של
דבר יש פרמטרים פיננסים וכלכליים ,ומבחינת
חלופות המשקיעים כיום בעולם זה או לקנות
אג"ח ממשלתיות במכפיל  50או לקנות מניות
במכפיל 16־ .18בסופו של דבר ,הכלכלה מנצחת.
עיקר הטלטלה האחרונה נובע מהצד הפסיכולוגי
וממסחר ממוחשב (אלגוטריידינג) ,שבשונה

ביטוח
ופיננסים
www.insurance.org.il

 27 | 2באוגוסט 2015

דאו־ג'ונס מתחילת השנה
8.1%
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4.3.15
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ת"א  25מתחילת השנה
25.9%

1,750

22.3%

1,700

18.7%

1,650

15.1%

1,600

11.5%

1,550

7.9%

1,500

4.3%

1,450

0.79%
24.8.15

28.6.15

מהעבר יש לו כיום משקל גדול יותר מנפח המסחר
העולמי ,שמשפיע על מידת התנודתיות".
איתי ברדה ,מנכ"ל הלמן־אלדובי גמל מוסיף
כי "לשמחתנו הלקוחות מכירים ואף מבינים את
המשמעות של ניהול חסכונות פנסיוניים לטווח
ארוך .זו גם להערכתנו אחת הסיבות לכך שציבור
הלקוחות שלנו מגיב בצורה רציונלית ואחראית.
אין ספק שלקוחות שעברו איתנו בהצלחה את 2008
הם כיום מנוסים יותר ומבינים את משמעויות של
ביצוע שינויים בזמנים כאלה .נכון לעכשיו ,איננו
רואים פעילות חריגה מצד הלקוחות .יש יותר
פניות לקוחות לבירור המצב ולקבלת הסברים,
אבל אין תופעות של בקשות משיכה או ניודים
חריגים".

30.4.15

26.2.15

1.1.15

0.79%

"העולם ימשיך לצמוח"

לדברי אמיר כהנוביץ ,כלכלן המאקרו הראשי
של הפניקס" ,כספי המבוטחים בתוכניות ביטוחי
החיים והגמל מושקעים בין השאר גם בשוק ההון,
ולכן מטבע הדברים אנחנו רואים דאגה מכיוון
ציבור החוסכים .עם זאת ,צריך לזכור שחברות
הביטוח הן לא קרנות נאמנות ,והן משקיעות
את כספי ביטוחי החיים והפנסיה לשנים רבות.
לכן גם המשבר האחרון לא ישפיע על התשואות
החיוביות של התוכניות האלה לאורך השנים.
למשבר הנוכחי אין את היסודות כמו שהיו
במשבר  .2008לאורך זמן קדימה יש מספיק
סיבות הגיוניות שהעולם ימשיך לצמוח ולא
יידרדר לאחור" ,אמר כהנוביץ.


שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  18תל אביב ,טל'  ,03-6396676מנכ"ל :רענן שמחי .עורך ראשי :לירן וייס.
כתיבה :רונית מורגנשטרן .עריכה גרפית :עדה כהן .המו"ל .R&B Media :לתגובותoffice@rbmedia.co.il :

השווקים רועדים

הלקוחות בלחץ בגלל התנודתיות בבורסה?
חלק מהלקוחות אולי בפאניקה ,אבל גם בשבוע שבו חווינו ירידות חדות
בשווקים צריך לזכור :שום דבר לא השתנה ,השוק תמיד תנודתי – וגם מטרת
החיסכון וטווח הזמן שלו לא השתנו השווקים עולים ויורדים ,יש מהמורות
ונפילות – אבל בטווח של שנים ,הכלכלה צומחת והשווקים חיוביים

•

דודי עמית

ל

פני כחודשיים חווינו ירידות
משמעותית בשערי האג"חים ,ובתחילת
השבוע חווינו ירידות חדות בשערי
המניות בארץ בעולם .אין לי ספק שגם אליכם
התקשרו לקוחות שהפקידו באמצעותכם את
כספם בפוליסות חיסכון בחברות הביטוח ובתי
ההשקעות ,ושאלו בלחץ  -מה עושים? אז מה
עונים ללקוחות שלא יודעים כיצד לנהוג עם
כספם? האם להעביר אותם מסלול? להישאר
באותו מסלול? לפדות את התוכנית? בקיצור,
בלבול מוחלט.
אז איך מסייעים ללקוח במצב כזה? לפני
הכל ,עוד לפני שהלקוח בכלל מצטרף לאחת
התוכניות ,צריך לשאול אותו כמה שאלות ,כמו
גילו ,מטרת החיסכון וטווח הזמן שבו לא יהיה
הכסף בשימוש .מסלול ההשקעה הנכון לכל
לקוח מושפע מאוד מהתשובות לשאלות הללו.
בפוליסות לחיסכון ישנם מסלולי השקעה
שונים ,הנעים ממסלול סולידי לחלוטין
(מסלול מק"מ) ועד מסלול אגרסיבי ותנודתי
(מסלול מנייתי) .לקוח שרוצה לחסוך לעתידו

רוצה קודם כל לשמור על ערך הכסף ,ואחר
כך להרוויח ממנו .הכי גרוע כמובן זה להפסיד
כסף .לכן אנחנו חייבים לבחור יחד עם הלקוח
את המסלול המתאים לו ביותר ,ואם יש לנו
ספק – כדאי לפנות לחברת הביטוח או לבית
ההשקעות ולהתייעץ איתם לגבי המסלול
המומלץ .אגב ,כחלק מהפעילות שלנו כתת
ועדת הפיננסים ,נאייש בקרוב תפקיד חדש של
יועץ ,שילווה אתכם בתהליך קבלת ההחלטות
בבחירת מסלול ההשקעה הנכון ללקוח.

ואילו המנייתיות קרסו ב־ .40%היו לא מעט
לקוחות שהחליטו בשעת הלחץ לעבור למסלול
סולידי יותר ,או בכלל למשוך את כספם.
התוצאה היתה שהחברים הללו הפסידו המון
כסף ,כי 2010־ 2009היו שנות דהירה קדימה
בשוק ההון ,שהובילו בהמשך לשיאים חדשים
בשווקים .והחוסכים שהוציאו את הכסף? הם
נשארו עם ההפסד.
חשוב להדגיש בפני הלקוח כי פוליסות
החיסכון הניבו בממוצע משנת  2007ועד היום

ואחרי כל ההקדמה הזאת ,השאלה האמיתית
שצריך לשאול השבוע היא – מה השתנה?
נכון ,היו ירידות חדות בבורסה השבוע ,והיו
נפילות באג"ח לפני חודשיים .אבל האם הדרך
או המטרה של הלקוח השתנו? לא .אם עשינו
אבחון ראשוני נכון ,הדרך מאוד ברורה ולכן אין
לשנות את הקו בו התחלנו.
די להזכיר את שנת  ,2008אז קרס שוק
המניות וקופות הגמל הסולידיות איבדו ,15%

ב־ ,2008כששוק המניות קרס
וקופות הגמל צנחו ,היו לא
מעט לקוחות שעברו למסלול
סולידי או משכו את כספם .הם
הפסידו הרבה כסף ,כי לא נהנו
מהדהירה בשנים הבאות

מה השתנה?

צילוםthinkstockphotos :

כ־8%־ 3.5%תשואה לשנה ,תשואה מצוינת
לכל הדעות ,שנקווה שתמשיך .כמו כן ,חשוב
לציין בפני הלקוח כי האלטרנטיבה של העברת
הכסף לאפיקי חיסכון אחרים ,כמו תוכניות
חיסכון בנקאיות ,נותנות כיום ובעתיד הקרוב
ריבית אפסית .ואם בכל זאת מחליט הלקוח
לעבור למסלול סולידי ,כדאי להציע לו את
אחד מהמסלולים הסולידיים (מסלול מק"מ,
ללא מניות ,או אג"חים וכו') הקיימים בפוליסות
החיסכון.
שוק ההון תמיד היה ותמיד יהיה תנודתי ,אין
טעם להילחץ .המגמה ב־ 100שנה האחרונות,
וכנראה גם ב־ 100שנה הבאות ,היא חיובית.
בדרך יש מהמורות קטנות וגם גדולות  -אך
הכיוון ברור וחיובי :הכלכלה העולמית צומחות
ומתפתחת ,גם אם יש בדרך נפילות קלות.
הכותב הוא יו"ר תת ועדת פיננסים .הכותב אינו
יועץ השקעות או מנהל השקעות ,וכל הכתוב על
דעתו הפרטית בלבד ולאור ניסיונו לאורך השנים
dudi@amitim-ins.co.il
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חיסכון לעצמאים

חוק פנסיית חובה לעצמאים הועבר
לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה
על פי הצעת החוק של ח"כ אלי כהן ,עצמאים יפקידו בהדרגה 10%־ 2%משכרם  על פי
הערכות ,למרות הטבות המס שמעניקה המדינה ,רוב העצמאיים כלל אינם מפקידים לפנסיה
רונית מורגנשטרן

ב

עקבות הסכמה עם ארגוני העצמאים
לה"ב ולשכת יועצי המס ,תועבר טוביה צוק" :פנסיה אינה רק
הצעת החוק לפנסיה חובה לעצמאים קצבת זקנה .ביטוח פנסיוני
שהגיש יו"ר ועדת הרפורמות בכנסת,
ח"כ הוא הגנה על הכנסת המשפחה
אלי כהן ,לאישור ועדת שרים לענייני חקיקה.
על פי הצעת החוק ,תוטל חובת חיסכון במקרה של אובדן כושר עבודה,
פנסיוני על עצמאים החל מ־ .2017עצמאים
או מוות ,או להבדיל חיים
יפקידו לפנסיה  2%עד  10%בחודש
בהדרגה ,ארוכים .הגיעה השעה שגם
בהתאם לרמת הכנסתם .עצמאי שהכנסתו
לכל עצמאי תהיה פנסיה"
היא בגובה השכר הממוצע במשק לפחות
יהיה חייב בהפקדה בשיעור של  10%מהשכר
הממוצע במשק .כלומר ,עצמאי המרוויח סכום היא להביא לכך שלעוסקים העצמאיים תהיה
של  9,500שקלים בחודש או יותר ,יפקיד פנסיה לאחר פרישתם מהעבודה ,שכן הצורך
בביטוח פנסיוני אצל העצמאיים לא
 950שקלים לחיסכון פנסיוני .בנוסף,
שונה מזה של השכירים".
בשנתיים הראשונות לפתיחת העסק
לדברי טוביה צוק ,סגן נשיא
לא תחול חובת הפקדה על מנת
לה"ב ויו"ר צוות תגובות בלשכת
להקל בתקופה הקשה מבחינה
סוכני ביטוח" ,פנסיה לעצמאיים
כלכלית של פתיחת העסק.
שונה במהותה מפנסיה לשכירים
לפי הערכות ,יותר מ־50%
בכך שאצל השכירים רוב
מהעצמאיים אינם חוסכים
התשלום מגיע מהמעסיק ,ואילו
לפנסיה .ב־ 2008נחקק חוק פנסיה
ח"כ אלי כהן
אצל העצמאיים כל התשלום מגיע
חובה ,שחל על עובדים שכירים ,אבל
מכיסו .מאז ומעולם העדיפו המעסיקים
אינו עוסקת בעצמאיים ,המהווים כ־12%
שלא להגדיל הוצאות ולכן ביטחו בביטוח
מכוח העבודה במשק.
ח"כ כהן הסביר כי "מטרת החוק המוצע פנסיוני מבין עובדיהם רק מי שחל לגביו הסכם

קיבוצי או צו הרחבה .לעצמאים לעומת זאת
נתנה המדינה הטבות מס שיגרמו להם לבטח
את עצמם בביטוח פנסיוני – אבל רק כרבע
מכלל העצמאיים ניצלו הטבות אלו ורכשו
לעצמם ביטוח פנסיוני ,כיוון שהעצמאיים
תמיד יבחרו לצמצם הוצאות גם אם הם פוגעים
בעצמם .פנסיה אינה רק קצבת זקנה .ביטוח
פנסיוני הוא הגנה על הכנסת המשפחה במקרה
של אובדן כושר עבודה ,במקרה של מוות בטרם
עת או להבדיל – חיים ארוכים המצריכים
הכנסה ממקור שאינו משכורת .הגיעה השעה
שגם לכל עצמאי תהיה פנסיה ,ואנו מקדמים
בברכה את הצעת חוק זו".
אהוד רצאבי ,יו"ר לה"ב ,אמר כי "אמנם
נושא הפנסיה לעצמאים מורכב מאוד ,אך
הגיע העת להרים את הכפפה .אני מאמין כי
יילקחו בחשבון כל המשמעויות על מנת לחזק
את ציבור העצמאים"
ירון גינדי ,יו"ר לשכת יועצי המס אמר כי
"אנו מברכים על היוזמה החשובה של ח"כ
כהן ,שהיה פתוח לקבל מאיתנו שינויים
מהותיים בחוק ,כמו האפשרות למשוך סכום
הוני פטור ממס בעת סגירת העסק או יציאה
לפנסיה .כהן הבטיח לנו שיהיה פתוח לשמוע
את השינויים הנוספים הנדרשים לטעמנו".

האוצר :הסבסוד בהנפקת אג"ח מיועדות לחברות
הביטוח בשנת  1.1 – 2014מיליארד שקלים

ה

חשבת הכללית במשרד האוצר ,מיכל
עבאדי־בויאנג'ו ,פרסמה לראשונה כי
היקף הסבסוד בהנפקת איגרות חוב
מיועדות לחברות הביטוח לסוף שנת 2014
עומד על כ־ 1.1מיליארד שקלים .בדו"ח הכספי
של המדינה לשנת  2014פורסם לראשונה כי
סך הסבסוד בהנפקת איגרות חוב מיועדות
לקרנות הפנסיה עמד על כ־ 2.7מיליארד
שקלים .יחד עם הסבסוד לחברות הביטוח,
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עומד אומדן הסבסוד הכולל לשנת 2014
בהנפקת איגרות חוב מיועדות על
כ־ 3.8מיליארד שקלים.
ממשרד האוצר נמסר כי אומדן
הסבסוד בהנפקת איגרות חוב
מיועדות מחושב כמכפלה
של היקף ההנפקות בכל שנה,
בפער התשואות שבין איגרות
החוב המיועדות לקרנות הפנסיה

וחברות הביטוח לבין איגרת חוב ממשלתית
סחירה בעלת מח"מ זהה (תשואת השוק).
הנפקה של אגרות חוב לחברות
ביטוח (חיים צמוד) היא מכוח
חוק המלווה (חברות ביטוח)
התשכ"ב־ .1962קיימים  10סוגים
של מלוות הנושאים קופון של בין
 4%ל־ 6.2%צמוד למדד ,לתקופה
לפדיון של בין  10ל־ 25שנים.

מיכל עבאדי בויאנג'ו

נלחמים על המקצוע
צילום :ראובן רפ

חברי המועצה הארצית של הלשכה בפגישה השבוע

אברמוביץ" :אנחנו מאמינים שסעיפי הביטוח
בחוק ההסדרים ישונו עד לאישור בכנסת"
הלשכה חתמה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם ערוץ הספורט תחת הסיסמה "ברגע האמת – סוכן ביטוח"

"

בשבועות האחרונים אנו פוגשים את בכירי
משרד האוצר ,אגף הפיקוח על הביטוח ,ואת
כל חברי ועדת הכספים ,וח"כים נוספים,
במטרה להשפיע על סעיפי החוק .פעילותנו
בנושא צפויה להימשך עד חודש נובמבר,
במהלכו אמור החוק לעבור את אישור הכנסת.
אנחנו מאמינים שסעיפי החוק יעברו שינויים
מהותיים עד לאישורם בכנסת".
כך אמר נשיא הלשכה אריה אברמוביץ
בישיבת המועצה הארצית של לשכת סוכני
ביטוח ,שהתקיימה השבוע .במסגרת הישיבה
נערך גם טקס חתימת אמנת השירות לסוכנים
עם חברת הביטוח "איילון" (ראו ידיעה נפרדת
בעמוד .)6

חשיפה ל־ 1.7מיליון

עוד עדכן אברמוביץ את חברי המועצה על
שיתוף הפעולה האסטרטגי שחתמה הלשכה עם
ערוץ הספורט" .חתמנו על שיתוף פעולה שנתי
עם ערוץ הספורט ,במסגרתו עלתה פינה חדשה
בתוכנית 'יציע העיתונות'" ,סיפר אברמוביץ.
"הפינה נקראת 'ברגע אמת' והיא תשודר מדי יום
חמישי ,במהלכה יציגו פרשני הערוץ (ניב רסקין,
רון קופמן ,אלי אוחנה ,שלמה שרף ועוד) את
רגע האמת שלהם בספורט .בסיום הפינה תופיע
החסות שלנו – 'ברגע האמת ,סוכן ביטוח' .אני
בטוח ששיתוף הפעולה יסייע לנו להמשיך ולקדם
את מעמד סוכן הביטוח בישראל".
ערוץ הספורט נחשב למותג המוביל כיום את
קטגוריית הספורט בישראל ,וערוציו נחשבים
לבית של כל חובבי הספורט ,עם חשיפה ל־1.7
מיליון בתי אב .במסגרת שיתוף הפעולה תקבל
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הלשכה חסויות על תוכניות ספורט נבחרות השנתית לקראת  .2016ניכר כי נערכת פעילות
ומשחקים מובילים בערוץ ,לצד פרסומים באתר ענפה .ראשי המחוזות והסניפים עושים עבודה
טובה מאוד בקרב הסוכנים.
האינטרנט של הערוץ.
כמו כן ,עדכן נשיא הלשכה על פוליסת ביטוח
השיניים לחברי הלשכה ומשפחותיהם שתיכנס טיוב נתונים
לתוקף החל מה־ 1בספטמבר (ראו ידיעה נפרדת "בתחילת דצמבר הלשכה והמכללה יעתיקו
בעמוד  ,)12על היערכות הלשכה לכנס אלמנטר את מקומם למבנה החדש שהוקם בשיתוף עם
 2015שייפתח ב־ 9בנובמבר באילת ,הקמת איילון .לאחרונה סיימנו תהליך טיוב נתונים של
חברי הלשכה ,וגילינו שכשליש מהנתונים שהיו
ברשותנו לא היו מעודכנים .כמו כן ,שדרגנו
את פעילות המכללה לפיננסים וביטוח ,הכנסנו
קורסים חדשים ,החל מאנגלית מדוברת ועד
קורס שמאות .בנוסף ,הייתה לנו פגישה מעניינת
מאוד עם ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ
שבירך על פעילות הלשכה והמכללה והבטיח
לסייע להרחיב את פעילות סניף המכללה בדרום".
יו"ר ועדת הכספים אבי ברוך הציג בפני
לצפייה בסרטון
לחצו על התמונה
המועצה את תוכנית הלשכה להכרה של משרד
הכלכלה במכללה לפיננסים וביטוח" .בכך,
במסגרת שיתוף הפעולה עלתה תיפתח דלת רחבה למגוון חדש של קורסים
והשתלמויות ברמה הארצית .קורסים לגמול
פינה חדשה ב'יציע העתונות'
שנקראת 'ברגע האמת' ,במהלכה השתלמות ,לשמאים ,למורים בשנת שבתון
ועוד" .ההצעה אושרה ברוב קולות.
יציגו פרשני הערוץ את רגע
יו"ר ועדת טכנולוגיות ראובן רפ הציג בפני
המועצה את חשיבות השימוש במערכת למשלוח
האמת שלהם בספורט
דוא"ל ו־" .SMSמערכת כזאת במשרד הסוכן
מרכז הפרישה ,התקדמות פרויקט סוכן הביטוח תקדם מאוד את הקשר עם הלקוחות ותשמש
 2030ופנסיית חובה עצמאיים.
כלי נפלא לשיווק ,למידע ולעדכונים ,ציין רפ.
מנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי ,סקר אף הוא את בעקבות שינויים בחוק העמותות והדרישה
פעילות הלשכה וסיפר ,כי "בשבועות האחרונים למינוי מבקר פנים חיצוני ,אושר במהלך הישיבה
אנו עורכים סבב ביקורים בקרב ראשי המחוזות מינויו של משרד רו"ח וקסלר ,קודנצי'ק ,אנוך
והסניפים במטרה לבנות את תוכנית העבודה ושות' כמבקר פנים חיצוני של הלשכה.

הסוכן במרכז

לראשונה בישראל :איילון חתמה על הסכם
אמנת שירות עם לשכת סוכני הביטוח
האמנה מסדירה את היחסים בין הסוכנים לחברת הביטוח ,ובמרכזה השירות לסוכן ,ושקיפות
בעמלות נשיא הלשכה אברמוביץ" :אני קורא לכל חברות הביטוח להצטרף לאמנה"

•

רונית מורגנשטרן
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צילום :ראובן רפ

"אנשים לשירות אנשים"

אמנת שירות הסוכן גובשה מתוך תפיסה של
"אנשים לשירות אנשים" ,הממקמת את סוכן
הביטוח במרכז העשייה ,תוך אמונה כי יחס
ושירות הניתן מתוך אחריות ,זמינות ,מקצוענות
ונגישות ,יוצרים נאמנות וקשר ארוך טווח בין
הגוף המוסדי לבין הסוכן/המשווק.
להלן סעיפים עיקריים מהאמנה:
 כל פניה של החברה ללקוחות הסוכן,
שאינה קשורה לחובתה מתוקף החוק והנחיות
הרגולציה ,וכל הצעה למבוטח לרכוש מוצר
נוסף של החברה תחייב הסכמה של הסוכן,
בתנאי שבפניה נעשה שימוש ברשימת הלקוחות
שהגיעה לחברה באמצעות אותו הסוכן בלבד.
 סוכן יוכל להפסיק את עבודתו עם החברה
בכל עת ,ולהמשיך לקבל שירות באותה רמה
ולהיות מקושר לחברה לצורך קבלת מידע כדי
לאפשר מתן שירות ללקוחותיו ולהמשיך לקבל

צילום :ראובן רפ

ל

שכת סוכני ביטוח חתמה על הסכם
אמנת שירות ,המסדיר את היחסים
בין חברת הביטוח לסוכנים ,עם חברת
איילון חברה לביטוח .טקס החתימה התקיים
השבוע ,בהשתתפות בכירי האיילון ולשכת
סוכני הביטוח .על האמנה חתומים בשם לשכת
סוכני ביטוח נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ,
סגן הנשיא אורי צפריר ,ויו"ר המועצה הארצית
זאב פרלשטיין .מטעם איילון חתומים היו"ר לוי
רחמני ,בעלים שותף יונל כהן ומנכ"ל איילון
אמיל וינשל.
זו הפעם הראשונה בה חברת ביטוח חותמת
על אמנת שירות עם סוכני הביטוח בישראל.
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אמר בטקס ,כי
אינו מופתע מכך שאיילון היא החברה הראשונה
שחותמת על האמנה" .איילון שותפה שלנו,
והולכת עימנו לפרויקטים משותפים רבים",
אמר ,והוסיף כי "הייתי מאוד שמח אם איילון
תהיה גם חברת הביטוח הראשונה שתייצר מודל
תגמול חדש שיפריד בין עמלת הסוכן לדמי
הניהול .אני קורא לכל חברות הביטוח להצטרף
ולחתום על האמנה .אני מודה לאורי צפריר
ויובל ארנון שהובילו את הפרויקט החשוב הזה".

חותמים על האמנה .מימין :יונל כהן ,לוי רחמני ,אורי צפריר,
אריה אברמוביץ ,אמיל וינשל ויובל ארנון .למעלה :זאב פרלשטיין

את עמלותיו בהתאם להסכם ההתקשרות שלו.
 סוכן הביטוח יוכל לקבל ,לפי דרישתו
ובזמן סביר של עד חודש ימים ,דוחות מחברת
הביטוח שאינם מגיעים אליו בצורה שוטפת
או לא נמצאים על מערכות החברה המותקנות
במשרדו ,והם נוגעים באופן ישיר לתשלום
העמלות של הסוכן ואינם מהווים סוד עסקי.
 דוחות החברה לסוכנים יהיו שקופים ,ויינתנו
הסברים מפורטים שיציינו את מקור ההכנסה

עיקרי האמנה


החברה תמשיך לתת שירות לסוכן גם
 אם הפסיק לעבוד עם החברה
הסוכן יקבל מהחברה דוחות עמלות
 בזמן סביר
דוחות החברה לסוכנים יהיו שקופים
 ויכללו הסברים מפורטים
שינויים בהסכמים עם הסוכנים יועברו
 ללשכת סוכני הביטוח לקבלת תגובה
הסוכן יוכל להיפגש עם מנהלי החברה
 תוך  14ימי עבודה מרגע הבקשה
איילון תאפשר לסוכנים להציע את מוצריה
 בתעריפיה ובעמלה התואמת את התעריף
חברת הביטוח לא תפנה ללקוח ללא
הסכמת הסוכן

ואופן חישוב העמלות .ינתן הסבר ממה נובעים
החזרי כספים או הקנסות שהוטלו על הסוכן.
 שינויים מהותיים בהסכמי מסגרת של
החברה עם הסוכנים בכל תחום יועברו ללשכה
המשפטית של הלשכה לעיון וקבלת תגובה.
 אם הסוכן פנה לגורם כלשהו בחברה בכל
עניין הקשורים לעבודתו איתה ,אותו גורם
יתייחס לפנייה תוך פרק זמן סביר ,לא יאוחר
מארבעה עשר ימי עסקים.
 סוכן הביטוח יוכל להיפגש עם מנהלים
בחברה לאחר תיאום מראש ,ובזמן סביר של
ארבעה עשר יום מרגע הבקשה.
יו"ר איילון לוי רחמני ,אמר" :חתמנו על האמנה
במטרה שחברות ביטוח נוספות ילכו בעקבותינו.
איילון שמה תמיד את סוכן הביטוח במרכז".
לדברי אורי צפריר ,סגן נשיא הלשכה" ,ההבדל
בין איילון לשאר החברות מתבטא בפגישות
שערכנו מולה :במקום צבא של עורכי דין כמו
בחברות האחרות ,באיילון התנהלנו מול ההנהלה".
יונל כהן ,בעלים שותף באיילון ,אמר בטקס כי
"העשור האחרון פתח פער בין חברות הביטוח
לסוכנים  -החברות התאחדו והתחזקו ,והסוכן
נותר עצמאי .איילון תהיה פה למען הסוכנים
והכשרתם בעולם צרכנות משתנה" .מנכ"ל
איילון ,אמיל וינשל הוסיף כי "האמנה נוצרה
מתוך רצון לתת שירות מצוין וענייני לסוכנים,
ולא מצורך רגולטורי .לשכת סוכני ביטוח היא
שותפה לדרך שלנו".כיתוב תמונה

השתלמות מקצועית

עקב הביקוש :סדנה נוספת בנושא המסלקה לסוכני ת"א והמרכז
עם התקרבות חובת ההתחברות למסלקה הפנסיונית (החל בנובמבר
 ,)2015פנו סוכני ביטוח רבים של מחוז ת"א והמרכז אל עמוס
גואטה ,יו"ר המחוז ,בבקשה להשתלמות מעמיקה יותר בנושא
המסלקה.
”במסגרת ימי העיון המחוזיים והסניפיים אמנם שולבו הרצאות
בנושא זה" ,מסביר גואטה" ,אך בכל זאת נותרו שאלות רבות שניתן
היה להבהיר אותן רק במסגרת סדנת כיתת לימוד אינטנסיבית
של מספר שעות" .לדבריו ,משזוהה הצורך הרב להתמקצע בתחום
הזה ,הוא נרתם למשימה ,ובעזרתם של יו"ר הוועדה הפנסיונית
יובל ארנון והצוות של המכללה לביטוח ,ארגן סדנה לכ־ 60סוכנים
במסגרת המכללה.
כחלק מההשתלמות הסביר מנהל המכירות של המסלקה
הפנסיונית ,עופר צרפתי ,את מבנה המסלקה ,וענה לשאלות
שהפנו אליו מהסוכנים .יוסי מנור סיכם את הסדנה ברשמיו האישיים
מעבודתו עד כה באמצעות טכנולוגיית המסלקה הפיננסית ,והדגיש
את הנקודות החשובות שבגינן משתלם וכדאי לסוכן הביטוח להתחבר
למערכת.
לדברי גואטה" ,ההשתלמויות המקצועיות של הלשכה עושות את
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ההבדל בין סוכן ביטוח מקצועי למוקדן שמוכר ביטוח .מאחר שנרשמו
הרבה מעבר למה שניתן להכיל בכיתת לימוד אחת ,חולקו הנרשמים
לשני מחזורים ,כשהשנייה תיערך ביום ראשון הקרוב .30.8.15 ,אם
תהיה דרישה נוספת נשקול סדנאות נוספות בהמשך".
רונית מורגנשטרן

תכנון פרישה

הפילנתרופית מהבנק
ח' הכניסה כל חודש  22אלף שקל ,וחיה ברמת הוצאות צנועה של
כ־ 8,000שקלים בלבד  ובכל זאת ,היא הסתבכה בחובות והלוואות,
כי לא ידעה להגיד "לא" לעמותות שביקשו ממנה תרומות
רון קשת

כ

אשר הגברת ח' פסעה למשרדי כחלק
מקבוצת לקוחות בנק שהיו במבצע
פרישה ,לא יכולתי לדמיין את העתיד
להתרחש .נכנסה למשרדי גברת בגיל הפרישה,
שעל פי לבושה ניכר שהיא שומרת מסורת.
כאשר התחלתי עם השאלות הרגילות ידעה
לספק מענה מגובה המסמכים על כל שאלותיי.
שאלות כמו מה הם מקורות המחייה נענו על
ידה באופן שגרתי .כאשר בחנו יחד את מטרות
ויעדי החיים שלה ,הסתבר שהיא אלמנה
שחיה בדירה בדרום תל אביב ברמת הוצאות
צנועה של כ־ 8,000שקלים לחודש .הכנסותיה
הקבועות ,לעומת זאת ,עמדו על כ־22,000

כשראיתי את דוחות הבנק
חשכו עיני  -עשרות הוראות
קבע שהסתכמו בעד 20
אלף שקלים .עשרות גופים
ניצלו את טוב ליבה וגרמו לה
לתרום סכום גדול פי  2ויותר
מהוצאות המחיה שלה

צילוםthinkstockphotos :

שקלים לחודש ,זאת מעבר לצבירות בקופות
גמל ובקרן ההשתלמות.
מה שהתניע את הדרמה שהתרחשה הם דוחות
הבנק של  3החודשים האחרונים ,אותם בכלל
לא התבקשה להביא .כשראיתי את הדוחות -
חשכו עיני .עשרות הוראות קבע  -מעשרות
ועד מאות שקלים לחודש ,שהסתכמו ב־ 15עד
 20אלף שקלים בחודש .ההוצאות הללו גרמו
לכך שהיו לה הלוואות בסכומים ניכרים.
הסתבר שחשבון הבנק היה באופן תדיר ביתרת
חובה .שאלתי את השאלות הנדרשות והסתבר
שהיא תורמת לעשרות גופים .אכן צדקת
גמורה ,שעשרות גופים ניצלו את טוב ליבה
וגרמו לה לתרום סכומים גבוהים פי  2ויותר
מהוצאותיה החודשיות .כששאלתי איך הגיעה
אליהם  -ענתה שהם הגיעו אליה .בטוב ליבה
לא ידעה לסרב ,וכשלא היה לה מספיק ,לקחה
הלוואות למימון התרומות.
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כששאלתי האם ההתנהלות נראית לה? טענה
שלא ישנה בלילות מדאגה ,אבל לא ידעה איך
לסרב להם .שאלתי אותה האם תהיה מוכנה
להעביר את השליטה אלינו על מנת לחלץ
אותה מהמצב הלא נעים.
לאחר שהתחלנו בתהליך ביטלנו את כל הוראות
הקבע וקבענו מסגרת של מעשר .כלומר2,000 ,
שקלים לחודש ,שהתחלקו בין מספר גופים
שהיתה מעוניינת לתרום להם .לקח לנו כשנה
לכסות את ההלוואות וליישר את חשבון הבנק
שלה ,שנמצא פתאום ביתרת זכות.
היו בתהליך הזה עליות ומורדות .שני מקרים

זכורים לי יותר מכל – במקרה הראשון
היה כאשר התבקשה להביא אישורים על
כל התרומות שלה לצורך החזר מס .הגיעו
שני קרטונים שכיסו את שולחן העבודה
הענק בחדר הישיבות וגלשו גם לרצפה.
המקרה השני היה שיחת טלפון בערב ראש
השנה ,כששמעתי ממנה את המשפט הבא –
"תודה שהצלתם את חיי".
כיף לעשות הבדל בחיי אנשים.
הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה של לשכת
סוכני הביטוח

נסיעה משפטית

כמו נהג חדש
התקנות החדשות של משרד התחבורה שוללות את הרישיון של נהג שצבר  72נקודות למשך
תשעה חודשים ומחייבות אותו לחזור על כל מסלול הכשירות :בדיקות רפואיות ,תאוריה וטסט
עו"ד ד"ר יריב וינצר

ש

צילוםthinkstockphotos :

יטת "הניקוד" של
משרד התחבורה נועדה
להתמודד עם עברייני
תנועה מועדים ,השבים ומבצעים
עבירות תעבורה.
השיטה ,המפורטת בסעיף 69
א' לפקודת התעבורה ובחלק ז'
לתקנות התעבורה ,עלתה מדרגה
בהתמודדות זו באמצעות חיוב
נקודות (קובץ תקנות 545 - 6976
(ב')( 549 ,ב'( 549 ,)1ו')) שנכנסו
לתוקף בתחילת ספטמבר .2011
כדי להתמודד עם עברייני תנועה
מועדים נכנסה לתוקף תקנת משנה
(ג) בתקנה  549לתקנות התעבורה.
שר התחבורה ישראל כץ נימק את
ההחלטה בכך שהתקנה החדשה
תאפשר למשרד התחבורה להתמודד טוב יותר עם
עברייני תנועה מועדים (רצידיביסטים) ותמנע
מנהגים אלה להתחמק מאמצעי התיקון בהם הם
חייבים .על פי נתוני משרד התחבורה ,לשעתם,
נמצאו יותר מעשרת אלפים נהגים שצברו 72
נקודות ומעלה ,וכן יותר מ־ 66אלף נהגים שצברו
בין  36ל־ 72נקודות חובה.
טרם כניסתן לתוקף של אותן תקנות חדשות,

כשירות תלת־שלבית" ,בטרם יוחזר
לו רישיון הנהיגה :בדיקות רפואיות
במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
(מרב"ד); מבחן עיוני ("תיאוריה');
ומבחן מעשי ("טסט").
"נקודות" יחולו על הנהג מיום
ביצוע עבירת התעבורה הראשונה.
אם במהלך שנתיים נהג צבר יותר
מ־ 12נקודות  -הן אינן נמחקות,
והנהג יידרש להשתתף בקורס
בסיסי ב"נהיגה נכונה" שעלותו
תחול עליו .אם נהג צבר  36נקודות,
או יותר ,יישלל ממנו רישיון הנהיגה
באופן אוטומטי למשך שלושה
חודשים ,והוא יחודש רק לאחר
מעבר של מבחן עיוני ("תיאוריה").
במידה ונהג ישוב ויצבור 72
נקודות ,ייפסל רישיונו לתשעה חודשים ,ובסיום
תקופת שלילת הרישיון ,הוא יתחיל מחדש את כל
תהליך קבלת הרישיון – כאילו היה "נהג חדש".
לא תתאפשר מחיקת נקודות שנצברו ,אלא בתום
תקופת הצבירה.

רישיונו של נהג היה נשלל לשלושה חודשים
לאחר צבירת  36נקודות ,וחידוש הרישיון בתום
תקופת השלילה בת שלושת החודשים ,היה כרוך
בעמידה במבחן עיוני ("תיאוריה") בלבד.
על פי התקנות החדשות ,נהג אשר יצבור
פעמיים  36נקודות ,בתוך תקופה בת שש שנים,
יישלל רישיון הנהיגה שלו לתשעה חודשים ,ובתום הכותב הוא יועץ משפטי לחברי הלשכה
תקופת שלילת רישיון זו ,יהיה עליו לעבור "מסננת בתיקי תעבורה

צפייה בכל שלבי ניהול ההצעה באונליין עד להפיכתה
לפוליסה פעילה:
■ צפייה במסמכים שהתקבלו
■ חוסרים בהצעה
■ דרישות חיתום ואישור תנאים
■ פרטי תפוקה
תמונת הצעות והפקות החדשה
עבורך ,לשירות לקוחותיך.
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חדש במכלול שלי -
תמונת הצעות והפקות

חדשות הלשכה

יום כיף לילדי פנימיות מירושלים
כחלק משיתוף הפעולה רב השנים בין איתוראן ללשכת סוכני הביטוח ,נוהגים
לצאת ממשרדם עשרות סוכנים למשך יומיים ולהקדיש מזמנם למען רווחת
הדור הצעיר שנדחק לשוליים.
"השנה החלטנו לשלב גם פעילויות לילדים ונערים בסיכון" ,מספר שחר
שרצקי ,ראש תחום ביטוח באיתוראן ,ובין יוזמי הפרויקט" ,הבאנו  60נערים
ונערות מאזורים שונים בארץ שהגיעו אלינו בעזרת עמותת "אותות" .נערים
שמתגוררים בפנימיות לאחר שנשרו מכל מסגרת לימודית אפשרית ולאחר
שחוו אלימות .ילדים משכבות חלשות ,ילדים שנמצאים במסגרת שהיא חלופה
לבית הסוהר".
במסגרת המפגש ,שאורגן בידי הוועדה לפעילות וקשרי קהילה בראשות מיכל
וינצר ,חולקו הנערים והנערות לשתי קבוצות ,בנים ובנות .הבנים עברו סדנה של
שעתיים עם הג'ודוקא והמדליסט האולימפי אריק זאבי .במסגרת הפעילות למדו
הנערים ,המדריכים וסוכני הביטוח ,תרגילים שונים בג'ודו .הנערים עבדו בזוגות ולמדו תרגילים בשלבים עד
לניהול קרב ג'ודו מלא .בחלק השני של הסדנא ,נתן זאבי הרצאה ובה סיפר על קשיים שחווה בקריירה שלו,
ואיך הצליח לצמוח בזכות קשיים אלה .זאבי העביר לנערים מסר שהמפתח להצלחה הוא בעבודה קשה,
ושגם מכישלון אפשר לצמוח.
"הג'ודו ,אמנם נתפס כענף לחימה וספורט אגרסיבי ,אבל ג'ודו קשור המון לשליטה בגוף" ,אמר זאבי "אתה
חייב לשלוט בכוחות שלך .אם אתה מתעצבן אתה לא יכול ישר להגיב כי אז היריב ינצל את זה .אני חושב
שזה מתחבר מאוד לנערים בסיכון ,כי לפעמים הבעיה העיקרית שלהם היא בשליטה ובעשיית דברים שהם
עלולים להתחרט עליהם .בג'ודו הדבר הראשון שאתה לומד זה לשלוט בתחושות שלך .מעבר לזה ,בג'ודו יש
אלמנט של כבוד ליריב ,גם כשאתה מתחרה ועושה את הכל כדי לנצח ,בסוף לוחצים ידיים".
גליה תורן ,מומחית לתחומי היופי ,העבירה לבנות סדנה שכללה הדגמת איפור יום ואיפור ערב .במהלך
הסדנה תרגלו הבנות את האיפור יחד עם סוכנות הביטוח  -האחת על השנייה .מיטל ברונר ,מפיקת אופנה
וסטייליסטית ,העבירה סדנה שעסקה בין היתר בשדרוג התלבושת האחידה ,ואיך לקנות נכון ולא להפוך
לקורבן אופנה.
מיכל וינצר ,יו"ר הוועדה לפעילות וקשרי קהילה בלשכה ,אמרה כי "המטרה של היום הזה היא שלפחות
ליום אחד נצליח להשכיח לנוער האמיץ הזה את דאגות היום יום ולתת לו כלים שיעצימו אותם".מדריכי
הילדים התרגשו מאוד משיתוף הפעולה עם הסוכנים והסוכנות ,ואמרו שילדים אלה רגילים לקבל רק מכות
וחוסר אמון בחייהם ,ומעטות הפעמים שהם זוכים לעוצמת נתינה כזאת .המדריכים ציינו גם שמעולם לא
ראו את הילדים יושבים בקשב רב ומשתתפים ברצון".

סדנת פיננסים לסוכנים נבחרים מת"א והשפלה
ב־ 20באוגוסט קיימו מחוז השפלה ומחוז ת"א סדנת פיננסים מיוחדת ל־ 50סוכנים נבחרים מ־ 2המחוזות.
הסדנה נערכה במתחם הכנסים של מיכל אבן בבית נחמיה ,בשיתוף "מגדל חברה לביטוח".
לדברי עמוס גואטה ,יו"ר מחוז תל אביב ,הסדנה נולדה משיחת חברים שלו עם אודי הוד ,יו"ר מחוז השפלה
ואודי אביטל ,חבר תת הוועדה הפנסיונית בלשכה" .הגענו למסקנה שמאחר שרבים מסוכני
הביטוח עדיין אינם עוסקים בתחום הפיננסי ,ושכנראה גם חסר מידע מקצועי בנושא ,כדאי
לארגן סדנה" ,מספר גואטה ,והוד מוסיף כי "תחום הפיננסים הוא תחום עתיר הכנסה ,ואנחנו
רוצים לחשוף יותר סוכנים לתחום ,לתת להם כלים מקצועיים ,כי סוכני הביטוח הם העתיד
של תחום הפיננסים".
עמוס גואטה עומר הרם ועידו הלר ,נציגי חברת מגדל ,פתחו את הסדנה והציגו את המוצרים הפיננסים
שעומדים לרשות הסוכן בחברה תוך והשוואת פוליסות החיסכון עם מה שמציעים הבנקים .רון
קשתי ,מנהל מרכז הפרישה של לשכת סוכני הביטוח ,הסביר את תיקון  190ושיווק פיננסי לגיל השלישי.
לאחר מכן התקיים פאנל בנושא הפיננסים ,אותו הנחה רם עמית .בפאנל השתתפו יוסי מנור ,נשיא
 MDRTישראל ,אודי אביטל ,חבר תת הוועדה הפנסיונית ,ואודי הוד יו"ר מחוז השפלה.
עקב דרישת הסוכנים תתקיים סדנה נוספת בנושא במהלך אוקטובר.
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אירועי הלשכה
השתלמות על
המסלקה
 - 30/8מחוז תל אביב והמרכז
יערוך השתלמות נוספת של
המסלקה הפנסיונית במכללה
לפיננסים וביטוח .נותרו מקומות
ספורים.

שולחן עגול בחיפה
 ב־ 6.9יערוך מחוז חיפה והצפון
מפגש שולחן עגול לסוכני מגדל
חברי לשכה ,בין השעות
 13.00-16.00במשרדי מחוז הצפון
של מגדל ,בן גוריון  6חיפה.

הרמת כוסית בירושלים
מחוז ירושלים יקיים ב 6.9-יום
עיון ובסיומו הרמת כוסית לחברי
המחוז ,במלון לאונרדו ירושלים,
רחוב סנט ג'ורג'  9בין השעות
 09:00–13:00בשיתוף קופל גרופ.

הרמת כוסית בשרון
מחוז השרון יקיים ב 7.9-יום עיון
ובסיומו הרמת כוסית לכבוד ראש
השנה במתחם הכנסים ספייס
בכפר סבא ,רחוב עתיר ידע 16
קומה  ,6בין השעות . 15:00 – 19:00

קוקטייל בצפון
ב 9.9-יקיים מחוז חיפה והצפון
הרמת כוסית במרפסת מלון
"גארדן" חיפה ,בהשתתפות חברות
הביטוח והנהגת לשכת סוכני
הביטוח ,ובסיום ייערך קוקטייל
ערב .האירוע ייערך בין השעות
.18.30 – 21.30

סמינר בכפר בלום
ב 18.9-יקיים מחוז חיפה והצפון
סמינר סוף שבוע לסוכנים ובני/
בנות זוגם במלון "פסטורל" בכפר
בלום .ההרשמה תסתיים ב.5.9-

חדשות הלשכה

מחוז השפלה – ממובילי מגייסי הסוכנים ללשכה
אורי ששון ,ואשדוד־אשקלון ,בראשות ג'ינה פלד.
קצב הגידול של סוכני הביטוח במחוז השפלה הוא הגבוה ביותר
מחוז השפלה מקיים מתחילת השנה פעילות ענפה מתחילת
במחוזות לשכת סוכני הביטוח :מתחילת השנה הצטרפו ללשכה
השנה לטובת סוכניו ,ובה כנסים מגוונים ועשירים ,ימי עיון
 47סוכנים חדשים ממחוז השפלה ,והוא מונה כ־ 600סוכנים,
מקצועיים וסדנאות" .החלטנו על הפעילויות הללו לאור
כ־ 10%יותר ממה שהיה בשנת  .2014בסך הכל הצטרפו ללשכה
אודי הוד
השינויים הרבים ורוחות הסערה שפוקדים את ענף הביטוח",
מתחילת השנה כ־ 420סוכנים חדשים ,כך שתרומתו של מחוז
השפלה  -שהוא לא מהגדולים בלשכה  -היא כ־ 11%לתוספת המבורכת .אומר הוד" ,רצינו לפזר את הערפל בנושא ביטוחי הבריאות ,ולטפל גם
בראש מחוז השפלה עומד הסוכן הוותיק אודי הוד ,שהוא גם יו"ר סניף בתחום הפיננסים – חיסכון ,קופות גמל ובתי השקעות".
רונית מורגנשטרן
רחובות/נס ציונה .המחוז מונה גם את סניפי ראשל"צ ,בראשות
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חדשות הלשכה

ליצירת קשר office@rbmedia.co.il

ביטוח השיניים לחברי הלשכה יוצא לדרך ב־ 1בספטמבר
– עדיין ניתן להירשם
בשעה טובה :ביטוח השיניים הקבוצתי לחברי הלשכה יוצא לדרך ב־1
בספטמבר הקרוב .מדובר בתוכנית ביטוח ייחודית של הראל חברה
לביטוח ,לרווחת חברי לשכת סוכני הביטוח ובני משפחתם .לדברי
אלי שטרק ,יו“ר ליסוב סוכנות לביטוח ,העומד מאחורי היוזמה ופעל
רבות ליישומה" ,מדובר בתוכנית טובה ואטרקטיבית ,בעלת כיסויים
נרחבים ,עם מיטב הרופאים של הראל הפרושים ברחבי הארץ ,דמי
השתתפות עצמית נמוכים ותוכניות טובות לילדים" .לדבריו ,הראל
ידועה בניסיונה המקצועי בתחום ביטוחי השיניים ובפריסה הארצית
הרחבה של מרפאות ורופאי שיניים בהסדר" .בליסוב נעזרנו במיטב
המומחים והיועצים ובחרנו בתוכנית קבוצתית ייחודית העונה על
הצרכים הרפואיים הדנטליים של כל אחת ואחד מאיתנו ,זאת כחלק
מהמאמצים המתמשכים לשיפור ולשמירה על בריאות הסוכנים
ומשפחותיהם" ,הוסיף שטרק.
לפי תנאי התוכנית ישלם חבר לשכת סוכני הביטוח פרמיה חודשית
בסך  115שקל בחודש; בן/ת זוג ו/או ילד בוגר (מעל גיל  115 )23שקל
בחודש; ילדים בגיל  – 23-4כ־ 40שקלים בחודש ,כאשר ילד שלישי
ואילך (במניין הילדים הקטינים) חינם .ניתן לצרף גם נכדים מעל גיל
 .4לייעוץ והצטרפות לביטוח השיניים ניתן לפנות לנציגי הראל בימים

א‘־ה‘ בין השעות 15:00־ 08:00בטלפון  .03-9208127לדברי שטרק,
הושגה ארכה לאלו שעדיין לא נרשמו ,וניתן יהיה להצטרף לביטוח עד
סוף ספטמבר .2015
לאיתור מרפאות ורופאי שיניים בהסדר יכולים סוכני הביטוח המנויים
על התוכנית להיעזר באתר הראל .www.harel-group.co.il
רונית מורגנשטרן

סוכני ביטוח
לשכת סוכניללשכת
בישראל משתתפת
ביטוח
דרוש/ההלשכה
בצערו של חבר

קובי ורדי

יועצ/ת משפטי/ת
על פטירתו של אביו

אפרים ורדי ז"ל

על המועמד/ה המתאים/ה להיות עו"ד בתחום הביטוח,
בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בתחומי הביטוח והרגולציה.
צער
משרהעוד
היקףתדע
שלא
מלאה.
למשלוח קורות חייםraanan@insurance.org.il :

אפשרויות פרסום לכנס אלמנטר

בין התאריכים  12-9בנובמבר יתקיים כנס
האלמנטרי השנתי של
לשכת סוכני ביטוח באילת
בהשתתפות של למעלה מ 1500-משתתפים.

למידע עבור אפשרויות הפרסום ,והשכרת עמדה מכובדת במתחם
המציגים בכנס ,נא לפנות לשי שמש ,מנהל השיווק של הלשכה.
ליצירת קשר
במיילshivuk@insurance.org.il :
או בנייד050-7116554 :
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