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דרישות הלשכה

"אנו ניצבים מול
רגע הכרעה"

1
2
3

הגדרה ברורה על מי חלה
הפרדת התפעול מהשיווק

באגרת מיוחדת מונה אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת
סוכני הביטוח את  4האתגרים החשובים העומדים
כרגע בפני סוכני הביטוח" .בראש דרישתנו היא
שעל אגף הפיקוח יחלו כללי שקיפות מלאים
 בדיוק אותם כללים אשר המפקחתיודעת לדרוש מכל אחד בענף הביטוח"

ביטול הסנקציות הפליליות

החלת כללים ברורים על מה
מותר לסוכן לגבות מחברת
הביטוח ומהמבוטח

4

עמוד 4

ביטול הפטור לחברות
הביטוח מהליך ייעוץ פנסיוני

השנה שהיתה  -השנה שתהיה
"ביטוח ופיננסים" מסכם את תשע"ה וצופה את אתגרי תשע"ו
 ח"כ איציק שמולי" :המאבק לטובת מבוטחי הביטוחים
הסיעודיים הקולקטיביים היה אחד הנושאים החשובים בהם
טיפלתי בשנה החולפת וכנראה שגם בשנה הבאה"
 יפת בקשי ,יו"ר מחוז הדרום" :השינוי המשמעותי בשנה
שחלפה היה בכך שחברות הביטוח גילו את הדרום"
 אודי הוד ,יו"ר מחוז השפלה" :השנה החדשה תתאפיין לדעתי כשנה
טכנולוגית ,שבה ייכנסו שימושים טכנולוגיים חדשים למשרד הסוכן"

… סלינגר נגד
חדווה בר:
מתנגדת לתוכניתה
להפצת מוצרי ביטוח
באמצעות הבנקים
| עמוד 7
עמוד 2־3

ח"כ נאוה בוקר" :לא ניתן לבצע
ביטוח פנסיוני בישראל ללא טיפולו
המקצועי של סוכן הביטוח"
חברת הכנסת מהליכוד הבהירה בכנס הרמת כוסית
במחוז צפון כי תלחם להוציא מחוק ההסדרים את כל
מה שלא יטיב עם המבוטחים ויפגע בסוכני הביטוח
מימין :ליאור רוזנפלד ,ח"כ נאוה בוקר
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עמוד 10

… לא חיכה הרבה:
המפכ"ל לשעבר,
יוחנן דנינו ,מונה
ליו"ר חברת הביטוח
מגדל | עמוד 9

סיכום שנה

אז מה היה לנו בשנה שחלפה?
בכירים בענף הביטוח ובלשכה מסכמים את שנת תשע"ה ,ומצביעים על
הנקודות החשובות מבחינתם בשנה החולפת ובשנה החדשה
אריאל מונין ,יו"ר
ועדת ביטוח כללי
בלשכת סוכני הביטוח:
חידוש ביטוח
"עם פרסומה של הפוליסה התקנית החדשה
בביטוח דירה  -לאחר שנים של צעידה במקום
 בוצע יישור הקו בנוגע לפוליסה משודרגתהעונה ליותר צרכים של הציבור הישראלי,
ומכאן תהווה בסיס נכון יותר לפוליסות
חדשות ומשודרגות יותר.
מעבר לכך ,החלתו של חוזר חידוש ביטוח
 שמהווה אתגר לכל שוק הביטוח בהעברתהאחריות של חידוש הביטוח מהסוכן אל
המבוטח .האוצר שאסר על שיטת חידוש
אוטומטי ,כפי שהיה נהוג בארץ שנים רבות,
בחר ליצור מצב של העברת האחריות על
המבוטח עצמו ,במקום לטפל נקודתית
בתלונות".
ומה מצפה לנו בשנה הבאה? "נצטרך
לראות כיצד הציבור הישראלי יעמוד באחריות
זו ,ואיך יסתדר כאשר חברות הביטוח ידחו
תביעות שהוגשו כאשר הפוליסה לא בתוקף".

עמוס גואטה ,יו"ר מחוז
תל אביב בלשכה:
שנת הרגולציה
"השנה החולפת תיזכר כשנת הרגולציה
והמפקחת ,עם ערימות חוזרים ,הנחיות,
הנחתות ,הסדרים ,תהפוכות ומה לא? יהיו
שיאמרו בהומור שמדובר בהמון חומר קריאה
מרתק לסופי השבוע כתחליף לעיתונים
המשעממים .אחרים יאמרו שאולי הוסתרו
בחוזרים גם כוונות להיטיב עם המבוטחים,
אך כנראה שמרוב הסתרה נמנעה ממרבית
המבוטחים היכולת להפיק מהם את
ההטבות שהובטחו.
אין ספק שעבור נציגי לשכת
הוועדות,
ראשי
הסוכנים,
הסניפים ,המחוזות ובראשם נשיא

הלשכה הבלתי נלאה אריה אברמוביץ ,עודף
החוזרים ועודף הרגולציה היוו אתגר מורכב
וקשה של עבודה סביב השעון ,של בילוי
שעות ארוכות בקריאת החוזרים ,ניתוחם,
הכנת תגובות ,מפגשים עם אנשי משרד
המפקחת ,מפגשים עם האנשים הקובעים
בכנסת ובממשלה  -וכל זאת בניסיון לשנות
גזירות שגם ציבור המבוטחים נפגע מהן.
ובשנה הבאה? "היו הצלחות רבות אך
המשימה עדיין לא הושלמה ולנציגי הלשכה
מצפה עבודה רבה גם בשנה הבאה .ברמה
האישית כיו"ר מחוז המרכז השתדלתי להעביר
לחברים את העדכונים האחרונים בכל מה
שמתרחש בנושא זה בעזרת כנסים וסדנאות
שהפעלנו ,ואנו נמשיך בכך גם בעתיד".

ליאור רוזנפלד ,יו"ר
מחוז חיפה והצפון :לא
היה רגע דל בענף
"נדמה כי בשנה שעברה לא היה רגע דל
בענף הביטוח; חדשות לבקרים התבשרנו על
טיוטות והנחיות חדשות מבית המפקחת על
הביטוח ,מגובות ב'עיתונאי חצר' שמביאים
את דבר המפקחת לעיתים עוד לפני שיצאו
משולחנה.
גם תופעת השיווק הישיר של חלק מחברות
הביטוח מעל ראשם של הסוכנים חייבת
להדיר שינה מעינינו; לא ייתכן שסוכן
שבונה תיק במשך עשרות שנים ומפקיד בידי
חברות הביטוח את הנכס היקר ביותר שלו,
והוא רשימת המבוטחים ,יהיה חשוף למכירה
ישירה שעוקפת אותו.
רמת השרות והמקצועיות הירודה של חלק
מאנשי חברות הביטוח גם היא בעיה שלא
מקלה על ציבור הסוכנים.
חוק ההסדרים המאיים לפגוע
בציבור הסוכנים והמבוטחים
ושהוגש לכנסת בצורה רשלנית
חייב לחזור ולעבור מקצה
שיפורים נרחב.

עם כל אלו ועוד תתמודד הלשכה גם בשנה
הקרובה.
במקביל ,אנו יכולים להסתכל על השנה
שעברה בסיפוק וגאווה לא קטנה .אני גאה
ושמח לעמוד בראש המחוז הגדול המוביל
והפעיל בלשכה .המחמאות שאנו מקבלים,
החיוך ומילות התודה ושביעות הרצון מציבור
הסוכנים בצפון נותנים לנו את הדרייב
להמשיך ולפעול במלוא העוצמה.
מכאן מחזק את ידי חבריי נשיא הלשכה,
סגניו ,ראשי הוועדות ,יו"ר המחוזות והסניפים
וכל פעילי הלשכה על עבודה מסורה ויומיומית
שכולה בהתנדבות".

שמואל אשורי ,יו”ר מחוז
ירושלים :הרפורמה
בחוק ההסדרים
“הרפורמה בענף הביטוח בחוק ההסדרים
מהווה פגיעה חמורה במעמד סוכני הביטוח
ובגזרות שלא בטוח שנוכל אפילו לעמוד בהן.
אנחנו מקווים שפעילות הלשכה בנושא תעלה
תוצאות טובות.
מעבר לכך ,הענקת אות יקיר המחוז
לצביקה אמיתי היה טקס מרגש בהשתתפות
בני משפחתו ,נשיא הלשכה אריה אברמוביץ,
בכירי לשכה מהעבר וההווה וכ־ 150סוכנים.
אמיתי ,סוכן וותיק ופעיל ,שמילא תפקידים
בכירים בלשכה ובמחוז ,גם כיו”ר המחוז,
קיבל מאיתנו אות יקיר המחוז על פעילותו,
מקצועיותו ותרומתו האינסופית”.

אודי הוד ,יו”ר
מחוז השפלה :גיוס
סוכנים חדשים
“גיוס של  47סוכנים חדשים מהמחוז ללשכה,
שמתוכם גייס אורי ששון ,יו"ר סניף ראשון
לציון 30 ,סוכנים .זהו קצב הגידול הגבוה
ביותר בלשכת סוכני הביטוח.
מעבר לכך עמד נושא השינויים בביטוחי


ביטוח
ופיננסים
www.insurance.org.il
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סיכום שנה
 המשך מעמוד 2
הבריאות  -רצינו לפזר את הערפל בנושא
ביטוחי הבריאות ,שהשינויים בהם בעקבות
ועדת גרמן ,לא יתבצעו לאור החלטת סגן שר
הבריאות ,יעקב ליצמן .כמו כן ,קיימנו לטובת
הסוכנים ימי עיון וסדנאות.
בתחום הפיננסים – לסוכני הביטוח נפתח
שוק של כטריליון שקל .קיימנו כנסים וכיתות
לימוד עם מיטב המוחות בארץ בתחום זה.
ביטוחי בריאות ופיננסים הם מנועי הצמיחה
שיתרמו להגדלת ההכנסות של סוכן הביטוח
ולביסוס תיק הכנסות לאורך שנים”.
ומה לגבי תשע”ו? “השנה החדשה תתאפיין
לדעתי כשנה טכנולוגית שבה ייכנסו
שימושים טכנולוגיים חדשים למשרד הסוכן”.

דפנה שפירא ,משנה
למנכ"ל ומנהלת תחום
הבריאות בחברת הפניקס:
שנה של חוסר וודאות
"השנה החולפת התאפיינה בחוסר ודאות
בכיווני הפעולה העתידיים להסדרת תחום
ביטוחי הבריאות .לאורך חודשים רבים
לא היה ברור איך יראו פוליסות הבריאות
העתידיות.
ובשנה הבאה? "השינויים הצפויים
בתחילת השנה הבאה מעוררים סימני שאלה
לא מעטים האם אומנם יקבל הצרכן הישראלי
מענה מספק בפוליסות החדשות והאם אנחנו
לא עתידים לפגוע בזכות הבחירה של הצרכן
(בחירה חופשית של רופא ומנתח) ולהרע את
התנאים מהם נהנים המבוטחים בפוליסות

מערכת

ביטוח ופיננסים
מאחלת לכל קוראיה

שנה טובה
שנת שגשוג והצלחה
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הבריאות המקיפות כיום".

אתי אלישקוב ,מנכ"לית
הכשרה ביטוח :מיצוב
החברה כדומיננטית
"הייתה זו שנה שבה הכשרה המשיכה
במומנטום של צמיחה עסקית ומיצובה כחברה
דומיננטית ובולטת בתחומי פעילותה ,בשיתוף
פעולה מלא עם סוכניה .המעבר לבית הכשרה
החדש בחולון בפברואר השנה היה נדבך חשוב
בחיי החברה .מהלך זה נתן לנו השראה רבה
להמשך מינוף פעילותנו ולצירופם של סוכנים
רבים לשורותינו.
החברה ביצעה מספר מהלכים משמעותיים
המשתלבים עם מדיניותה להוביל במקצוענות,
בשירות ובחדשנות :השקת מרכז העסקים בסט
אינווסט לשירות סוכנינו ולקוחותיהם ,פתיחת
מרכז למידה חדשני ,פיתוחים טכנולוגיים
ושיתופי פעולה רוחביים בתחומי הביטוח
והפיננסים עם סוכנויות מובילות וגופים שונים
בענף".

יפת בקשי ,יו"ר מחוז באר
שבע והדרום :חברות
הביטוח גילו את הדרום
"השינוי המשמעותי בשנה שחלפה היה בכך
שחברות הביטוח גילו את הדרום ,והן משקיעות
בגיוס סוכנים ,בכנסים ,ובמפקחים .החברות
מבינות ,שלאור ההשקעה בדרום מבחינת
תשתיות (כביש  ,6הרכבת ופרויקטים כמו

עיר הבה"דים ופארק התקשוב) ,הדרום הוא
העתיד".
ומה לגבי השנה הבאה? "אני מאמין
שעולם הביטוח עומד להשתנות – סוכן
הביטוח שעובד עם שתי פקידות ושתי חברות
ביטוח לא ישרוד; מי שיצליח זה מי שיהיה
מתוחכם טכנולוגית ,יעבוד בזריזות ועם
הרבה חברות ביטוח".

דניאל קסלמן ,יו"ר מחוז
השרון :גידול במספר
הסוכנים במחוז
"חלק ממדיניות המחוז היא שיפור רמתו
המקצועית של הסוכן ,קליטת סוכנים
חדשים ,ושיפור תדמיתו של הסוכן .לכן
החלטנו לערוך אך ורק אירועים מחוזיים
שיכללו תוכן מקצועי עשיר ,לצורך העשרת
הידע המקצועי של הסוכן ועדכון הסוכנים
באקטואליה ,לרבות המגעים של הנהגת
הלשכה מול הרגולטור  -נושא המטריד מאד
את סוכנינו .מספר הסוכנים החדשים שבמחוז
גדל ב־ 66ובסך הכל מונה המחוז מעל 900
סוכנות וסוכנים".

איציק שמולי ,חבר
כנסת "המחנה
הציוני" :הביטוח
הסיעודי הקולקטיבי
"המאבק לטובת מבוטחי הביטוחים
הסיעודיים הקולקטיביים היה אחד הנושאים
החשובים בהם טיפלתי בשנה החולפת
וכנראה שגם בשנה הבאה .בזמן שהמדינה
מנסה להבין מה היא רוצה מעצמה עליה
לחייב את חברות הביטוח להמשיך ולספק את
הכיסוי הסיעודי למבוטחים המבוגרים במקום
להמשיך ולהתיש אותם .הגשתי הצעת חוק
כזו עוד בכנסת הקודמת ,ואני ממשיך לקדם
אותה בכנסת הנוכחית.
נושא חשוב נוסף הוא המאבק למען
האוכלוסיות החלשות; הזכות הגדולה ביותר
שכרוכה בלהיות חבר כנסת טמונה ביכולת
לשנות את מציאות החיים של אנשים ואני,
מנסה להיות שם עבורם :קשישים סיעודיים,
חיילים בודדים ,אוכלוסיית הדיור הציבורי,
אנשים עם צרכים מיוחדים ,בעלי חיים שחוו
התעללות ,ומי לא ...״אחד בשביל כולם״ ,כפי
שהתחייבתי עוד בתחילת הדרך ואת ההבטחה
הזו אני אמשיך לקיים יום יום".

שעת אתגר

"נלחמים על המקצוע,
משנים את חוק ההסדרים"
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח

סוכנות וסוכנים יקרים,
יש רגעים שהם רגעי הכרעה ,ומול
רגע כזה אנו ניצבים כעת .אגף
הפיקוח מנסה להעביר חוק הסדרים
מלא בחורים ,ללא הסברים ,חוק אשר
כולו עננה אחת גדולה .חשוב שידע
כל אחד ואחת מכם שלשכת סוכני
הביטוח לא מתנגדת לרפורמות -
ההיפך הוא הנכון!
בראש דרישתנו היא שעל אגף
הפיקוח יחלו כללי שקיפות מלאים,
בדיוק אותם כללים אשר המפקחת
יודעת לדרוש מכל אחד בענף
הביטוח .לאחר שהסתיים בהצלחה
מאבקנו באמצעות הידברות ופעילות
פוליטית  -להוצאת השיווק הדיגיטלי
הישיר מחוץ לחוק ההסדרים  -עומדים
בפנינו ארבעה נושאים המובאים לידי
גמר וחקיקה .באמצעות מערכה זו נגן
על המקצוע ונביא בשורה לסוכנים
ולמבוטחים:
 .1הגדרה ברורה על מי חלה הפרדת
התפעול מהשיווק  -אנו הסוכנים
דורשים מהפיקוח להציג נייר עמדה
אשר יענה על כל אותן שאלות רבות
שנותרו ללא מענה .מהי ההגדרה
לתפעול? האם האוצר מבקש להחיל
סעיף זה על כל סוגי העסקים? אילו
אמצעי פיקוח יחולו על מתפעלים
שאינם בעלי רישיון? האם סעיף זה
יחול על כל סוגי בעלי הרישיון?
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 .2ביטול הסנקציות הפליליות -
כיום החוק מאפשר להטיל קנס כספי
על סוכנים אשר לא עמדו בדרישות
הרגולציה  -זהו קו הענישה המידתי
שראוי להימשך .כוונת הפיקוח
להרחיב את הענישה לעונש מאסר
אינה מקובלת על דעתנו ,ולא נאפשר
את קידומה.
 .3החלת כללים ברורים על מה
מותר לסוכן לגבות מחברת הביטוח
ומהמבוטח  -אנו דורשים שהפיקוח
יעשה את ההפרדה הנדרשת בין מתן
שירות ובין פעולת השיווק .לאור זאת
יוגדרו קריטריונים ברורים לגביית
עמלה הן מהמבוטח והן מחברת
הביטוח .יש להדגיש כי בסעיף זה אין
התערבות של הפיקוח בעמלת הסוכן
ובשיעורה.

1
2
3

עלעלמימיחלה
ברורה
הגדרה
חלה
ברורה
הגדרה
.1
מהשיווק
התפעול
הפרדת
הפרדת התפעול מהשיווק
הסנקציותהפליליות
הסנקציות
ביטול
הפליליות
ביטול
.2

על מה
ברוריםעל
כלליםברורים
החלתכללים
החלת
.3
מחברת
לגבות
לסוכן
מותר
מותר לסוכן לגבות מחברת
מה
ומהמבוטח
הביטוח
ומהמבוטח
הביטוח
ומהמבוטח
הביטוח

4

הפטורלחברות
ביטולהפטור
ביטול
לחברות
.4
פנסיוני
ייעוץ
מהליך
הביטוח
הביטוח מהליך ייעוץ פנסיוני

 .4ביטול הפטור לחברות הביטוח
מהליך ייעוץ פנסיוני  -גם כאשר
לקוח רוכש מוצר פנסיוני מסוים
מגוף מוסדי באופן ישיר ,מחובת הגוף
המוסדי להתאים בעבורו את המסלול
המתאים ביותר לצרכיו ,כפי שעושה
סוכן ביטוח עם לקוחותיו .גם לגופים
המוסדיים יש אחריות על עתידם
הפיננסי של המבוטחים ,גם אם הלקוח
רוכש את המוצר באופן ישיר.
יש לציין כי לשכת סוכני הביטוח
אינה מתנגדת לסעיף בחוק ההסדרים,
לפיו זכותו של כל עובד לבחור לעצמו
את סוכן הביטוח שיטפל בחסכונותיו.
אנו ניצבים בפני מערכה לא פשוטה
שתדרוש זמן ואמצעים .אני מאמין
שנוכל לנצח ,לשם כך אנו זקוקים
לכל אחד ואחת מכם .בשבועות
הקרובים נכנס כנסי הסברה ,ונקיים
מפגן עוצמה בכותלי הכנסת עם
חזרתה מפגרה.
אני גאה בלובי הפוליטי שלנו אשר
פועל באופן מעולה .השבוע פגשנו
את כל חברי ועדת הכספים וזכינו
מהם לרוח גבית .מי שרוצה רפורמות
צריך להיות מוכן לשקיפות ,מי
שרוצה לחולל שינוי בענף לא יכול
לעשות זאת באמצעות הסתרה .אני
בטוח שיחד נביא בשורה לציבור
המבוטחים ,בסיום המאבק הזה ננצח
ונשמור על המקצוע שלנו ועל טובת
הצרכן .אנחנו והמבוטחים נמצאים
באותו מקום ובעלי אותו אינטרס.

שומרים על זכויות הסוכן

בית ההשקעות הלמן־אלדובי חתם על
אמנת השירות" :הסוכנים הם שותפים שלנו"
אמנת השירות מסדירה את היחסים בין החברה לסוכנים ,וקובעת כללים לעבודה
משותפת אברמוביץ :בקרוב נחתום עם גופים מוסדיים נוספים

•

רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני ביטוח חתמה השבוע על
הסכם אמנת שירות ,המסדיר את היחסים
בין בית ההשקעות לסוכנים ,עם בית
ההשקעות הלמן־אלדובי .כזכור ,לפני כשבועיים
הייתה איילון חברה לביטוח הראשונה לחתום על
אמנת הזכויות לסוכן עם הלשכה.
מטרת האמנה היא לשמור על זכויות הסוכן מול
חברות הביטוח ,קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות.
האמנה ממקמת את סוכן הביטוח במרכז העשייה,
ומייצרת מערכת קריטריונים ברורה לעבודה בין
הסוכן לגוף המוסדי בתחומים שונים ,כמו יחס
ושירות ,זמינות ,מקצועיות ונגישות.
הטקס התקיים בהשתתפות מנכ"ל הלמן־
אלדובי רמי דרור; מנכ"ל חברת הגמל והפנסיה
של הלמן־אלדובי ,איתי ברדה ,ומנהלת תחום
סוכנים בחברה ,קרן רוזנבלט .את הלשכה יצגו
הנשיא אריה אברמוביץ ,סגנו אורי צפריר ,יו"ר
הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה ,יובל ארנון,
וזאב פרלשטיין ,יו"ר המועצה הארצית.
בטקס החתימה אמר אברמוביץ כי "אני מברך
את הלמן אלדובי ,שהיו הראשונים שיצאו במודל
תגמול חדש שמפריד את דמי הניהול מתגמול
הסוכן ,על נכונותם לחתום על אמנת השירות.
בשבועות הקרובים אנו צפויים לחתום על אמנת
שירות עם גופים מוסדיים נוספים".
מנכ"ל חברת הגמל והפנסיה של הלמן־אלדובי,
איתי ברדה ,אמר כי "אני מודה ללשכה על החיבוק
החם ושיתוף הפעולה .שותפים מודדים במעשים,
ולא בדיבורים ,ואנו הוכחנו שאנחנו חזקים

מימין :אריה אברמוביץ ,קרן רוזנבלט ,רמי דרור ,איתי ברדה ,שוש כהן־גנון ,אורי צפריר ויובל ארנון

במעשים .המדיניות שלנו היא שסוכן הביטוח הוא
שותף שלנו .חברות הביטוח ששגשגו לאורך שנים
עשו זאת בזכות הסוכנים ,ומגיע לכם שאפו .מנוע
הצמיחה של הענף הוא סוכני הביטוח .אנו מציעים
לכל מי שרוצה לחולל שינוי בענף להשכיל
לראות בלשכה ובסוכנים שותפים לדרך".

שקיפות והוגנות

עיקר האמנה עוסקת ביחסים בין הסוכנים
לחברה ,וקובעת כללי התנהלות מוסדרים בין
הצדדים :בית ההשקעות לא יפנה ללקוח ללא
הסכמת הסוכן בכתב .אם הסכים הסוכן לפנייה,
גובה עמלתו תסוכם מראש ,וכל המכירות יופיעו

עיקרי אמנת השירות
בית ההשקעות לא יפנה ללקוח ללא הסכמת הסוכן וסיכום עמלתו
הסוכן ימשיך לקבל שירות ללקוחותיו מהחברה ,גם אם הפסיק לעבוד איתה
החברה תאפשר לסוכן לשווק מוצרים בתנאים זהים למערך הישירים שלה
הסוכן יקבל דוחות עמלות תוך חודש ימים מבקשתו
העמלות שישולמו לסוכן בענפים שונים לא יפחתו מהמינימום בענף
דוחות החברה לסוכנים יהיו שקופים ,ויכללו הסברים מפורטים
כל שינוי בהסכמים עם הסוכן יועברו ללשכה לעיון וקבלת תגובה
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תחת מספר הסוכן בחברה.
בית ההשקעות ימשיך לתת שירות לסוכן גם אם
הפסיק לעבוד עם החברה  -סוכן יוכל להפסיק את
עבודתו עם החברה בכל עת ,ולהמשיך לקבל שירות
מהצוות שהיה קשור אליו טרום עזיבתו ,להמשיך
להיות מחובר למערכות החברה לצורך מתן שירות
ללקוחותיו ,ולהמשיך לקבל את עמלותיו.
החברה תאפשר לסוכן לשווק מוצרים באותם
תנאים והנחות שהחברה משווקת באמצעות
מערך הישירים שלה ,תוך קבלת עמלה שלא
תפחת מעמלתו של המשווק הישיר בחברה.
הסוכן יקבל ,לפי דרישתו ,דוחות עמלות בזמן
סביר של עד חודש ימים .מדובר בדוחות מחברת
הביטוח שלא מגיעים אליו בצורה שוטפת או לא
נמצאים על מערכות החברה המותקנות במשרדו,
כמו דוחות הנוגעים לרווח תיקו ועוד.
העמלות שישולמו לסוכן בתחום ביטוח חיים,
פנסיה ,פיננסים וביטוח כללי לא יפחתו מעמלת
המינימום בכל ענף וענף ,כמופיע בידיעון.
דוחות החברה לסוכנים יהיו שקופים ,ויכללו
הסברים מפורטים שיציינו את מקור ההכנסה,
איך חושבו העמלות השונות ,הסבר מדויק ממה
נובעים החזרי כספים או קנסות אשר הוטלו על
הסוכן ודרך חישובם.
כל שינוי בהסכמי החברה עם סוכן ,בכל תחום,
יועברו ללשכה המשפטית של לשכת סוכני
הביטוח לעיון וקבלת תגובה תוך זמן סביר.

ראש בראש

הבנקים ימכרו מוצרי ביטוח? לא כל כך מהר

דורית סלינגר מתנגדת לתכניתה של חדווה בר להפצת מוצרי ביטוח באמצעות הבנקים .אברמוביץ:
"העברת כוח לבנקים תפגע בתחרותיות ,תייקר את הפרמיה לציבור המבוטחים ותחזק את הטייקונים"

ב

צילום :רון קדמי ,דוברות האוצר

קיבלו
הבנקאית
מערכת
בהתלהבות את התכנית שחשפה
בשבוע שעבר המפקחת על
הבנקים ,חדווה בר ,בוועידת "כלכליסט",
לפיה יוכלו הבנקים להציע מוצרי ביטוח.
רפורמה כזו תפתח בפני הבנקים גישה
לשווקים חדשים ותאפשר להם למכור
מוצרים חדשים שיגוונו את אפיקי
ההכנסה שלהם .על אף שהבנקים אינם
סובלים מירידה ברווחיהם ,מהלך כמו זה
הוא בהחלט צעד חיובי מבחינתם ,לאחר דורית סלינגר וחדוה בר
שורה של הגבלות שהונחתו עליהם ועוד
צפויות להתרחב; רק לאחרונה דובר על הפרדת ביטוח עצמאיים.
חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים ,עמלות
הפיקוח על הבנקים טוען כי יש להניח
הבנקים צומצמו בשנים האחרונות והדרישות שהרפורמה ,שתכניס מפיצים נוספים לשוק
הרגולטוריות גברו .בנוסף ,נתח השוק של הביטוח ,תגביר את התחרות ותוזיל את
הגופים המוסדיים בתחום האשראי העסקי הולך המוצרים .יש לציין ,כי אם התכנית תצא לפועל
וגדל על חשבון הבנקים.
הרי שמדובר באיום ישיר על סוכני הביטוח,
שהם כיום מפיצי מוצרי הביטוח העיקריים.

איום ישיר על סוכני הביטוח

על פי תכניתה של בר ,הבנקים יוכלו לייעץ
ולמכור ללקוחותיהם מוצרי ביטוח ובעיקר
ביטוחי חיים ואובדן כושר עבודה .כיום מוכרים
הבנקים רק ביטוחי חיים וביטוחי מבנה ורק
כנגד אשראי כמו הלוואת משכנתא .יש לציין
כי לא תאפשר לבנקים לייצר ולמכור מוצרי

"לא על סדר היום של האגף"

באגף שוק ההון ,החיסכון והביטוח טוענים
שתכנית כזו לא נמצאת על סדר היום של האגף
וכי לא בטוח שכניסת הבנקים לתחום הפצת
הביטוח ,תוריד את מחירי הביטוח בטווח הארוך.
את עמדתה בנושא המחישה ראש האגף ,דורית

סלינגר ,בהוראה שפרסמה לפני שלושה
חדשים ,בה חתכה את העמלה המשולמת
בביטוח חיים למשכנתא מ־ 40%ל־.20%
ההוראה ניתנה על רקע בדיקה של האגף
בה נממצא כי העמלה גבוהה מדי.
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני
הביטוח" :כל העברת כוח לבנקים תפגע
בתחרותיות ,תייקר את הפרמיה לציבור
המבוטחים ותחזק את ידי הטייקונים.
ההיסטוריה מלמדת כי הבנקים נכשלו
בתחום היעוץ הפנסיוני ,שהחל מ־2009
נמצא בירידה מתמדת כתוצאה של חוסר
אמון הציבור והעדפת סוכני הביטוח .לכן אין
זה מפתיע שגישת הפיקוח על הבנקים עומדת
בניגוד לתפישת משרד האוצר .פתיחת שוק
מוצרי הביטוח בפני הבנקים תחזיר לבנק את
היכולת ללחוץ על האזרח הקטן ולמכור לו
מוצרי ביטוח שאינם בהכרח צורך קיים .השיקול
אם לאפשר לבנק להיכנס לענף הביטוח ,נוגע
לא רק בסוגיית מכירת הפוליסה אלא בעיקר
בטיפול בלקוח 'ברגע האמת' .השיקול העיקרי
שצריך להנחות את מקבל ההחלטות הוא מי
יפעל לטובת האזרח הקטן  -סוכן ביטוח אשר
מלווה את המבוטח ומשפחתו במשך שנים תוך
היכרות אישית או הבנקים".
רונית מורגנשטרן

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

אנחנו מאחלים לכם
חג שמח ושנה טובה
במציאות כמו שלנו ,שתהיה
שנת שלום ,בריאות והצלחה
לכם ולבני משפחתכם.

www.mesh.co.il

סוכנים יקרים

סוגיית המסלקה

מי דואג לרווחי המסלקה הפנסיונית?
האם חובת השימוש במסלקה הפנסיונית לבדיקת תמונת המצב
הפנסיונית של אדם צריכה ליפול על הציבור  -או שמא על המדינה?

יובל ארנון

ה

מסלקה הפנסיונית שהוקמה ב־2012
לאחר זכייתה של חברת “סוויפטנס”
במכרז שהוציאה המדינה ,מציעה סל
של שירותים ופעולות לציבור ,למעסיקים,
למפיצים ולגופים מוסדיים .המסלקה ,שהינה
גוף רווחי לכל דבר ,זכתה במכרז לתקופה של
עשר שנים תוך קבלת מענק הקמה מהמדינה.
היא מרוויחה למעשה מחובות שמטילה
המדינה על המפיצים והגופים המוסדיים.
משרד האוצר ,באמצעות אגף שוק ההון
הביטוח והחיסכון ,קבע כי החל מחודש נובמבר
 2015יהיה חייב כל סוכן או יועץ פנסיוני
לבצע פניה בתשלום למסלקה כדי לקבל
נתונים על החיסכון הפנסיוני של הלקוח
הפוטנציאלי אשר לו הוא נותן יעוץ או מבצע
פעולת שיווק פנסיונית.
המדינה שרואה חשיבות רבה בנושא
הפנסיוני לאזרח ,ומכירה בעובדה שרוב
הציבור אינו מבין דבר וחצי דבר בכל הקשור
לנושא הפנסיוני ,החליטה לאלץ את המפיצים
לפנות למסלקה הפנסיונית במטרה שאלה
יקבלו את התמונה הפנסיונית המלאה של
הלקוחות הפוטנציאלים .על בסיס נתונים
אלו ,יידעו להתאים את המוצר ,תוך גיבוי כל

התהליך במסמך הנמקה מפורט .עד כאן ,אכן
מטרה נעלה של המדינה ,שמעוניינת שיסופק
ללקוחות התהליך המקצועי ביותר .אך כל זאת,
בתשלום של המפיץ ולטובת רווחי המסלקה,
אשר ללא חובת השימוש בה ,לא תתרומם
כלכלית ותחזיק עצמה ללא תלות.

מממנים מונופול

נשאלת השאלה  -אם המדינה חושבת
שבדיקה מקיפה היא חשובה לכל אזרח לפני

למעשה המסלקה הינה
מונופול ,והמדינה דואגת
להכנסותיו על ידי הטלת ”מיסי
מסלקה“ על ציבור המפיצים
עריכת תנאיו הסוציאליים ,מדוע היא אינה
משלמת עליה?
המדינה ,שראתה חשיבות גבוהה מאוד בהקמת
המסלקה הפנסיונית צריכה לקחת על עצמה

מהמשטרה אל מגדל :יוחנן דנינו
מונה ליו"ר חברת הביטוח
המפכ"ל היוצא יחליף את עמוס ספיר ,שמצדו יחליף את עודד שריג
הפורש כיו"ר מגדל החזקות

צילום :ויקיפדיה

שלמה אליהו ,בעליה של מגדל הפתיע היום את המשק כולו כאשר הודיע על
מינויו של מפכ"ל המשטרה לשעבר ,יוחנן דנינו ,לתפקיד יו"ר חברת הביטוח.
דנינו ,שפשט את המדים הכחולים רק לפני כחודשיים ,לא המתין הרבה לפני
שצלל אל עולם העסקים ,ויחליף את היו"ר הותיק ,עמוס ספיר.
יוחנן דנינו
ספיר מצדו ,יחליף את פרופ' עודד שריג כיו"ר חברת האם ,מגדל החזקות .שריג
שימש בתפקיד שבעה חודשים בלבד ונאלץ להתמודד עם מגבלות שצמצמו את פעילותו
לנושאים שאינם קשורים לפעילות של הגופים המוסדיים .זאת בשל עברו כממונה על שוק
ההון ,הביטוח והחיסכון באוצר – תפקיד שמילא עד הגעתה של דורית סלינגר.
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את פעולות החובה אשר אמורות להתבצע
דרך המסלקה ולהשאיר את התשלום לשאר
הפעולות לציבור .לדוגמה ,אם חוסך רוצה
לבדוק את מצבו באופן עצמאי ,הוא יאלץ
לשלם על כך מכיסו או אם סוכן ביטוח החליט
להעביר מסמכים לחברת ביטוח דרך המסלקה
(ולא בדרך אפשרית אחרת) ,יאלץ לשלם
על כך .בניגוד לפעולות רשות כמו אלו,
על פעולה שהמדינה כופה – עליה להואיל
ולקחת על עצמה ,כחלק מסל השירותים שהיא
מעמידה לטובת אזרחיה.
לחילופין ,אם הייתה תחרות בין מספר גופים
אשר נותנים שרותי מסלקה פנסיונית ,הייתה
מתפתחת גם תחרות בריאה ואמתית על המחיר,
על השירות ,על איכות המידע שמגיע לציבור
וכו’ .למעשה המסלקה הינה מונופול ,והמדינה
דואגת להכנסותיו על ידי הטלת “מיסי מסלקה”
על ציבור המפיצים כולל יועצים ,סוכני ביטוח,
גופים מוסדיים ,בנקים ועוד.
המסלקה הפנסיונית שכמעט ואין לה אח
ורע בכל העולם המערבי ,היא גוף יוצא דופן
בתחום זה .חשיבותה רבה והיא אכן מהווה כלי
מתקדם ביותר שיכול להקל על קבלת מידע
אמיתי ומקצועי  -ובשלב הבא ,גם לסלוק
כספים .מדוע אם כך ,המסלקה ,אשר כונתה
לא פעם על ידי ראשי משרד האוצר כ”פרויקט
לאומי” ,אינה ממומנת על ידי המדינה (בכל
הקשור לפעולות החובה אשר יבוצעו דרכה)
כחלק מתקציב המדינה?
מדינת ישראל ,אשר רואה בבריאות תושביה
ערך נעלה הקימה בעשרות גנים ופארקים
במדינה פינות ספורט בהם מונגשים לציבור
מתקני ספורט פשוטים לביצוע תרגילים
והכל ללא תמורה כספית  -ובצדק .אדם
הרוצה לקבל גישה למתקנים מורכבים יותר,
נרשם למכון פרטי ומשלם על כך .המדינה
צריכה להנגיש לציבור האזרחים והמפיצים
חלק משירותי המסלקה בחינם ועל חשבונה.
אלה שירצו לעשות בה שימוש לצורך פעולות
נוספות ,אשר קיימות להן אלטרנטיבות
אחרות  -ישלמו זאת מכיסם.
הכותב ההוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
בלשכת סוכני ביטוח

אירועי הלשכה

כמו בביטוחי הבריאות :האוצר
בוחן הצעה לכיסוי מהשקל
הראשון לביטוח סיעודי
רונית מורגנשטרן

ב

ישיבה שהתקיימה באגף שוק
ההון ,הביטוח והחיסכון באוצר,
הוגש מתווה ינון ,שנועד למצוא
פתרון לבעיית הנפלטים מביטוחי הסיעוד
הקולקטיביים .המתווה קורא לחייב את
חברות הביטוח לשווק תכניות לביטוח
סיעוד שכוללות כיסוי המקנה פיצוי או
שיפוי מהשקל הראשון.
בישיבה נכחו שרונה פלדמן ,מנהלת
מחלקת ביטוחי בריאות באוצר ,לירון
הרשקוביץ ואודי לוי מאגף שוק ההון ,ומצד
מגישי המתווה  -דב ברומר ,מומחה לביטוח
סיעודי ,העומד מאחורי המתווה ,סיגל ברומר
מומחית בסיעוד ,וחבר ועדת בריאות וסיעוד
של לשכת סוכני הביטוח ,איגור מורי.

 1.2מיליון איש ייפלטו בסוף
השנה

בעקבות הרפורמה בביטוח הסיעודי
הקבוצתי משנת  ,2011הביטוחים
הסיעודיים הקולקטיביים יסתיימו בסוף
 .2015כתוצאה מכך ,כ־ 1.2מיליון איש
שהיו מבוטחים בביטוחים אלה ימצאו עצמם
בקרוב ללא כיסוי סיעודי מספיק .מבוטחים
שירצו לעבור לביטוח סיעודי פרטי ,ימצאו
פוליסות יקרות ב־ 60%בממוצע מהמחיר
ששילמו עד כה .האוצר גיבש פיתרון לפיו
יצורפו הנפלטים לביטוח הסיעודי של
קופות החולים ,ללא צורך בהצהרת בריאות,
אך רבים כבר מבוטחים גם בביטוח סיעודי
של קופת החולים שלהם ,ואין אפשרות
לקנות כיסוי נוסף במסגרת זו.
בישיבה הומלץ לאוצר לדחות בשלב

ראשון את הרפורמה עד לסוף מרץ 2016
ולחייב על פי צו השעה את חברות הביטוח
בביטוח סיעודי מהשקל הראשון( ,דוגמת
חוזר הביטוח 2007־1־ 6בביטוח הבריאות).
כמו כן הומלץ כי חברות הביטוח יחויבו
להציע למבוטח אפשרות לרכוש תוכנית
בעלת כיסוי ביטוחי משלים ,שיהיה חוזה
אישי לכל החיים ,תוך אפשרות לרכוש
כיסויים נוספים על פי צרכי המבוטח .אנשי
האוצר טענו בישיבה ,כי בחיוב חברות
הביטוח יש גם סוגיה משפטית והיא תיבדק.

ח"כ בוקר במחוז
הצפון :אלחם להוציא
מחוק ההסדרים
סעיפים הפוגעים
במבוטחים ובסוכנים
"אני סבורה שלא ניתן לבצע ביטוח פנסיוני בישראל
ללא טיפולו המקצועי של סוכן הביטוח .אלחם להוציא
מחוק ההסדרים את כל מה שלא יטיב עם המבוטחים
בנושא החיסכון הפנסיוני ובכל מה שיפגע בציבור
סוכני הביטוח" ,כך אמרה ח"כ נאוה בוקר (ליכוד)
באירוע הרמת כוסית של מחוז חיפה והצפון ,שהתקיים
במלון גארדן בחיפה.
דבריה של ח"כ בוקר התקבלו במחיאות כפיים
סוערות מכ־ 500סוכני ביטוח ,הנהגת לשכת סוכני
הביטוח ומנהלי חברות הביטוח בצפון.

"יש תקווה"

לדברי ברומר ,דורית סלינגר כבר
המליצה על פוליסות רזות באחת הישיבות
של ועדת העבודה והרווחה" .לכן יש תקווה
ואופטימיות זהירה להצלחת התוכניות
שגיבשנו ,לפיהן הפרמיות תוזלנה ב־60%
ויותר מהתוכניות הרגילות של חברות
הביטוח ,מה שיאפשר למאות אלפי
מבוטחים לקנות בכיסוי כלשהו".
יואל זיו ,יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות
וסיעוד ,מסר כי "לשכת סוכני הביטוח
פרסמה נייר עמדה בו הצעות לפתרון
הבעיה האמתית  -המבוטחים המבוגרים
שנפלטו וייפלטו בעתיד ,מביטוחי הסיעוד
הקולקטיביים .הלשכה טוענת כי על חברות
הביטוח יחד עם המדינה ,לקחת אחריות על
אותם עשרות אלפי המבוטחים ולמצוא
מענה הולם במסגרתו ימשיכו להיות
מבוטחים בביטוח סיעודי לכל חייהם,
במחיר סביר .נייר העמדה הוגש לחברי
כנסת לצורך חקיקה בנדון".

ליאור רוז

נפלד ,ח"כ נאוה בוקר ואריה אברמוביץ

יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד ,פנה בפתיחת
דבריו אל אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח
ואמר" :סוכני הצפון מגבים אותך ,תומכים בך ,נותנים
ויתנו לך רוח גבית להמשיך את העבודה המצוינת
שאתה עושה .נסייע לך במאבק הקשה שעוד צפוי לנו
על מנת להגן על פרנסתינו".
הכנס נחתם בהענקת תעודות הוקרה לשמעון
אזולאי וליצחק גולן סוכני ביטוח המתנדבים במחוז
לאורך שנים ובהופעה של הזמרת סי היימן.

סוכנים יקרים,
לאור השינויים הצפויים בתחום חיסכון ארוך הטווח וביטוח חיים ,אורלן מזמינה אתכם לכנס בנושא

השימוש במסלקה הפנסיונית

הכנס יתקיים ביום ב‘ 21.9.2015
רחוב היצירה  2פתח תקווה ,במרכז ההדרכה של מגדל

למידע נוסף והצטרפות אנא צרו קשר עם סופי דרומי
sofi@orlan.co.il
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חדשות הלשכה
מפגש טעון בצפון

במפגש שולחן עגול משותף למחוזות הצפון של מגדל ולשכת סוכני
הביטוח ,שהתקיים בקרית ביאליק ,אמר סמנכ"ל התפעול במגדל ,ליאור רביב,
כי החברה שגתה בכך שלא הכינה כראוי את הסוכנים למהלכי שינוי ושדרוג
נושא התפעול באגף לחיסכון ארוך טווח .המפגש ,שהתקיים ביוזמת מחוז
הצפון בלשכה ,אירח כ־ 20סוכנים והיה טעון ביותר .הסוכנים העלו טענות
קשות על שירות לקוי ממוקד הסוכנים במגדל ,ועל עיכובים ארוכים בהפקה
ובתפעול .עם זאת ,מחוז הצפון במגדל ,בראשותו של שלומי מנור ,קיבל
מחמאות על עמידה איתנה ופתרון בעיות דווקא בעת שמחלקות החברה
מתפקדות באופן לקוי .יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכה ,ליאור רוזנפלד ,ברך
על המפגש" :אני מודה לשלומי מנור שהרים את הכפפה וקיים מפגש איכותי
שאפשר לסוכנים לשמוע ולהשמיע .הסוכנים הוציאו את אשר על ליבם ואני
מקווה שהנהלת מגדל תלמד ותיישם את ששמעה במפגש".

לחשב מסלול מחדש

בכנס לסוכני איילון במלון דן כרמל אמר השבוע יו"ר מחוז חיפה
והצפון בלשכה ,ליאור רוזנפלד ,כי המפקחת מביאה לפתחם
של חברי ועדת הכספים מוצר שאינו מוגמר ,לא ברור
ומעורפל" .חברי ועדת הכספים קיבלו את חוק ההסדרים
כחבילה אחת ,כאשר לרובם לא נהירים השינויים הצפויים
בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני" ,אמר רוזנפלד" .במקרה כזה
הייתי מצפה מהרגולטור לחשב מסלול מחדש ,להתייעץ עם

ראשי הלשכה ולשתף אותם ,לרבות בישיבות ועדת הכספים ,באשר לשינויים
הצפויים".
רוזנפלד הוסיף כי "הלשכה תהפוך כל אבן ותיפגש עם כל גורם שיש
ביכולתו לסייע על מנת להוציא מחוק ההסדרים את הגזרות שלא ייטיבו עם
הציבור".

הרמת כוסית – מחוז ירושלים

בתחילת השבוע ערך מחוז ירושלים בראשות שמואל אשורי אירוע
הרמת כוסית לשנה החדשה במלון ליאונרדו בבירה .כ־ 140איש ,בהם
כ־ 120סוכני המחוז ,השתתפו באירוע שהתקיים בחסות “סטארט
שירותי רכב”.
אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה ,קיים שיחה ערה עם הסוכנים על
נושאים המטרידים אותם ועדכן אותם לגבי חוק ההסדרים ופעילות
הלשכה בנושא.
פרופ’ נורית הילר ,מנהלת מכון דימות בהדסה עין־
כרם ,ריתקה
את הנוכחים בהרצאה על התפתחות הרנטגן בישראל
ואריאל מונין ,יו”ר וועדת ביטוח כללי בלשכה ,עדכן את
הנוכחים על השלכות הרגולציה בביטוח כללי.
אורית סיאני־דהרי קינחה בהרצאה על ניתוב לשוני
פיזיולוגי ( ,)PLNונתנה לסוכנים כלים מעשיים
וטכניקות לשיפור התקשורת.

הרמת כוסית במחוז ירושלים
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אירועי הלשכה

ליצירת קשר office@rbmedia.co.il

הרמת כוסית מחוז השרון

לכבוד חוה פרידמן וינרב

הפעם נערך המפגש בשעות אחר הצהריים ונחל הצלחה כבירה  -מעל  100סוכנות
וסוכנים אשר מילאו את אולם ההרצאות.
בפתיחת המפגש שהתקיים ב"ספייס" בכפר סבא ,ערך יו"ר המחוז דני קסלמן ,סקירה קצרה
על פעילויות המחוז בשנה החולפת ועדכן על פעילויות עתידיות .יו"ר הסניפים סקרו בקצרה
את פעילות הסניפים בשנה האחרונה.
עו"ד גו'ן גבע העביר הרצאה מרתקת על הכנת משרד הסוכן לפעילות נכונה מחד
ולביקורת הפיקוח על הביטוח מאידך.
סמי זליכה ,חבר הועדה הפנסיונית הרצה על המסלקה הפנסיונית ,והבהיר כי החל מחודש
נובמבר תחול חובה על סוכן ביטוח פנסיוני לכלול במסמך ההנמקה את כל המידע מכל
חברות הביטוח ,בתי ההשקעות ,קרנות פנסיה ותיקות ,קופות גמל וקרנות ההשתלמות –
מידע שניתן יהיה להשיג רק באמצעות המסלקה .זליכה הזכיר לנוכחים כי הלשכה חתמה
על הסכם המוזיל עלויות
קבלת מידע מהמסלקה.
אריה אברמוביץ סיים את
המפגש בסקירה קצרה על
פעילות הנהגת הלשכה
ו פעילותה למען הסוכן
בראיה של תכנית . 2030
המפגש הסתיים בברכות
למשפחות הסוכנות
והסוכנים ובהרמת כוסית
לראש השנה.
ה

ברצוני להביע את תודתי ותודת המשפחה כולה על
טיפולך המסור ,כסוכנת הביטוח ,בתביעת הסיעוד
שלנו .החומר הועבר לטיפולך ב־ 4.8.15וב־24.8.15
שמחנו לקבל הודעתך ומכתב מחברת הביטוח מגדל ,כי
הדרישה לתשלום סיעוד לאבי אושרה והתשלום הועבר
לחשבון הבנק של שלו.
נוכחנו לראות פעם נוספת את המסירות ,האכפתיות
והעבודה הנאמנה שלך כסוכנת ביטוח מול חברת הביטוח.
הפוליסה המעולה נמכרה לנו על ידך לפני שנים רבות
– והיום ,בשעת הצורך ,עמדת לצדנו ,טיפלת בתביעה
הקשה הזו ותוך  20יום הכסף הגיע אלינו.
בתקופה זו ,כאשר מייתרים את עבודתו של סוכן
הביטוח חדשות לבקרים ,ופרסומות בטלוויזיה מראות
שבמשך חודשים ארוכים אנשים לא מקבלים תשלום
עבור תביעת סיעוד לבן משפחה חולה ,נוכחנו כי בשעת
הצורך עמדת לצדנו ,עשית מעל ומעבר ,ועל כך את
ראויה לכל הערכה על עבודתך המופלאה.
שוב ,אנו מודים לך על מסירותך ונאמנותך משך שנים.

רמת כוסית במחוז השרון

בכבוד רב,
ד"ר בוריס מורבין

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
לסוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות
דרושים/ות אנשי/ות טלמרקטינג או שטח
נמרצים ובעלי יכולת מכירה מוכחת .
* העבודה כפרילנסרים
* עמלות מכירה גבוהות מאוד למתאימים
קורות חיים ניתן לשלוח 0503230003
lital@newcom.co.il
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050-4520900 :

למשרד ביטוח בפ"ת דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
זמנית של כחצי שנה .בעל ידע בהפקת דירות ורכב.
ניסיון חובה .משרה חלקית או מליאה.
office@oliver-ins.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה באשדוד דרוש\ה בעל\ת
רישיון פנסיוני לעבודה משרדית בשכר קבוע .קורות
חיים למיילjennyl@dorot-ins.co.il :
לסוכנות ביטוח ברעננה דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
אלמנטרי למשרה מלאה .ניסיון הפקה ושירות לקוח
חובה .קורות חיים למיילefrat@liadins.co.il :
לסוכנות ביטוח חיים ובריאות במתחם הבורסה
ברמת גן דרושה עובדת לעבודה זמנית עקב יציאת
הפקידה לחופשת לידה .שעות העבודה ומס' הימים

גמיש .עדיפות לעבודה עם כלל חיים ובריאות.
לפרטים03-6005060 :
למיילmamashi@zahav.net.il :
הצטרפו אלינו לחממת סוכני ביטוח חיים של ביג
גיא ביטוח ,בית חם והוגן ,תמיכה ומנוע צמיחה
מובטחים .למעוניינים
נא לפנות לטלפון052-2492453 :
לסוכנות ביטוח מובילה באזור נתב״ג דרוש/ה
פקיד/ה מקצועי/ת
בתחום האלמנטרי .טלפון ליצירת קשר
Nave@dolfin-ins.co.il | 050-6996801

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

משתתפים בצערו של חבר הלשכה

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050-4520900 :

בפטירתו של אחיו

יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר מוצרי ביטוח
בענף זה? סוכנות לביטוח מקצוענית מציעה לך
שת"פ .נא לפנות במיילincox68@gmail.com :

אריה כהן

רפאל כהן ז"ל
שלא תדע עוד צער
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סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ"
רוכשת תיקי ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש.
תהליך הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן.
נא לפנות לנורית בטלפון073-2366666 :

למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א.
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות.
לפרטיםdani@gsr.co.il :

השכרה ושכירות משנה
להשכרה חדרי משרדים בסוכנות ביטוח
בפתח תקווה .החדרים מרוהטים ומאובזרים
 כסא,שולחן ,טלפון .המחיר פיקס – כוללחשמל ,ארנונה ומים .לפרטים :מאיר,
 052-2248252ובמייל
meir@ofir-insurance.co.il
להשכרה משרד המותאם לסוכן בטוח
חדר מנהל  3 +עמדות ברחוב הסיבים קריית
מטלון משרד חדש ומפואר כולל מטבח גדול
ושרותים לפרטים לפנות ליגאל בטלפון:
054-2992299
סוכנות בטוח מאיזור המרכז מעוניינת לרכוש
תיקי בטוח חיים ואלמנטרי.
הסוכנות קיימת  26שנה ויש בה דור המשך.
הסוכנות עובדת עם כל חברות הבטוח.
סודיות מובטחת .נא ליצור קשר למייל:
ron@peri-israel.co.il
מעונינים לרכוש תיקי ביטוח חיים עם אפשרות
שילוב עבודה בהמשך ניהול התיק  .סודיות
מובטחת  .לפנות אל:שרגא לידור
”shragalidor@gmail.com

