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התקבלו כל השינויים שדרשה הלשכה ברפורמה

ניצחון ענק לסוכני הביטוח
בוטלו הסנקציות הפליליות כלפי סוכנים והפרדת השיווק מהתפעול,
המוסדיים יצטרכו לספק ייעוץ פנסיוני ,וסוכני הביטוח יהיו רשאים
לגבות תשלום מהלקוחות ומהחברות  ‰אברמוביץ :הוכחנו שלשכת
סוכני הביטוח היא אחד הגורמים המשפיעים בכלכלה הישראלית
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בוטלה הפרדת
השיווק מהתפעול

02

המוסדיים לא
יוכלו לשווק
פוליסות ללא
ייעוץ פנסיוני,
אלא בתנאים
מיוחדים

בוטלו הסנקציות
הפליליות כלפי
הסוכנים

03

הסוכנים יגבו
תשלום מהלקוחות
ומהחברות לפי
קריטריונים
שבהסכמת
הלשכה
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עמוד 2

סלינגר דחתה את כל טענות
סוכני הנסיעות בעתירתם לבג"צ
טוענים כי יש לאפשר להם למכור
ביטוחי נסיעות לחו"ל ללקוחותיהם
עמוד 7

השופט פסק:
אופניים
חשמליים אינם
"רכב מנועי" –
אין חובה לבטחם
עמוד 7
 5 | 1בנובמבר 2015

על שקרים
וסטטיסטיקות

גיל מלמד ,כתב הרכב של מעריב,
בטור מיוחד לביטוח ופיננסים

התוכנית שאימצה הממשלה להתקנת
מערכות בטיחות המתריעות לפני תאונה
גם במכוניות ישנות ,היא ניסוי על שני
מיליון מכוניות .תקציב הניסוי  -בין 2־4
מיליארד שקלים  -שקול לפחות לשמונה
שנות תקציב של הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים .רגע לפני שהממשלה
נוטלת מכיסינו מיליארדים ומעבירה
אותם לחברה פרטית ,אנחנו זקוקים
לאקטואר בעל שיעור קומה שיבאר את
הנתונים ויתרגם אותם לשפה של בני אדם.
המאמר המלא בעמוד 4

רפורמה ברפורמה

הגיעו להסכם .בתמונה מימין :כהן ,ניסנקורן ,ואברמוביץ בכנסת .בתמונה משמאל :ברוש ,סלינגר וגפני

"ניצחון ענק לסוכנים"
בוטלה הפרדת השיווק מהתפעול; המוסדיים יחויבו בייעוץ פנסיוני .אברמוביץ" :ניצחון
ללשכת סוכני ביטוח שהוכיחה שהיא אחד הגורמים המשפיעים בכלכלה הישראלית"

רונית מורגנשטרן

ה

צילום :אתר הכנסת

סכם פשרה בין ההסתדרות,
המעסיקים והממונה על
הביטוח ,מבטל את הצעת
הממונה במסגרת חוק ההסדרים להפרדת
השיווק מהתפעול בחיסכון פנסיוני של
עובדים .בתמורה ,התחייבו המעסיקים
לממן את עלויות התפעול של החיסכון
הפנסיוני.
על ההסכם חתמו השבוע דורית סלינגר,
אבי ניסנקורן ,יו"ר ההסתדרות ושרגא
ברוש ,יו"ר לשכת התיאום של הארגונים
הכלכליים ונשיא התאחדות התעשיינים.
החתימה התקיימה בסוף ישיבה שיוחדה
להסכם בוועדת הכספים של הכנסת .יו"ר
הוועדה ,משה גפני ,בירך על ההסכם
ואמר כי מדובר בתקדים מבורך.
ההסכם קובע כי החל מה־ 1בינואר 02
 ,2016סוכן יוכל לבצע תפעול עבור
מעסיק ,אם יבחר המעסיק מוצר ברירת
מחדל לעובדים חדשים במסגרת הליך תחרותי,
ועל בסיס עקרונות שיקבע אגף שוק ההון,
הביטוח והחיסכון .כמו כן ,במקרה כזה המעסיק
יעביר לבעל הרישיון הפנסיוני תשלום בשיעור

01

ביטוח
ופיננסים
www.insurance.org.il
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01
בוטלה הפרדת
השיווק
מהתפעול

בוטלו הסנקציות
הפליליות כלפי
הסוכנים

03

תישאר זכות הבחירה של הסוכן והחברה
המבטחת.
בתגובה על ההסכם אמר שר האוצר,
משה כחלון" :הרפורמה שהוסכמה תגדיל
את החיסכון הפנסיוני של כל חוסך על ידי
הקטנת התשלום על דמי הניהול .מדובר
בנדבך מרכזי במאבק של כולנו להפחתת
יוקר המחיה בישראל".

"נדבך מרכזי במאבק"

"אנחנו והעובדים שותפים" ,אמר שרגא
ברוש ,נשיא התאחדות התעשיינים.
יוכלו
הסוכנים יגבו
המוסדיים לא
"ההסכם שהגענו אליו עם ההסתדרות
מהלקוחות
תשלוםתשלום
לגבות
יוכלו לשווק
מהלקוחות לפי
ומהחברות
פוליסות ללא
מכיל בתוכו את טובת המשק והעובדים".
קריטריוניםלפי
ומהחברות
ייעוץ פנסיוני,
אבי ניסנקורן ,יו"ר ההסתדרות ,אמר
קריטריוניםהלשכה
שבהסכמת
אלא בתנאים
כי הוא מודה לדורית סלינגר על העזרה.
שבהסכמת הלשכה
מיוחדים
04
02
"עשינו פה את האיזונים הנכונים בין
הרגולטור ,העובדים והמעסיקים".
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני
של  0.6%מההפרשה החודשית לביטוח הפנסיוני הביטוח ,שיגר בעקבות ההסכם איגרת לסוכני
של העובד ,ולכל הפחות  10שקלים וחצי לעובד הלשכה (ראו מסגרת נפרדת) ובה הבהיר כי ועדת
לחודש – הגבוה מביניהם .התשלום לעובד יופחת הכספים של הכנסת אישרה את כל השינויים
משכרו במלוא גובה עלות התשלום .לעובד שדרשה לשכת סוכני הביטוח להכניס בחוק 

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 .מפיקה :לייה שחף .המו"ל .R&B Media :לתגובותoffice@rbmedia.co.il :

רפורמה ברפורמה
 המשך מעמ 2
ההסדרים" .הרפורמה בפנסיה שונתה מקצה
לקצה" ,כתב" .ניצחנו במאבק המשמעותי ביותר
שידעו סוכני הביטוח בשנים האחרונות ,זהו ניצחון
רוח הצדק וההיגיון הבריא .עכשיו עלינו לאחד
שורות ולנצח באתגר הגדול הבא :הפרדת עמלות
הסוכן מדמי הניהול .אנו ננצח גם באתגר הזה ח"כ מיכל בירן" :מטריד אותי שאדם ייכנס לבאנר פרסומי ,ייצור קשר עם
ונביא מציאות חדשה וטובה יותר לסוכני הביטוח
גוף מוסדי ויבחר מוצר פנסיוני ללא הבנה אמיתית בתחום ,וללא ייעוץ"
בישראל ולציבור המבוטחים".
אורי צפריר ,מ"מ נשיא הלשכה ,מסר בתגובה כי ללשכה ,לסוכנים וגם לציבור המבוטחים ,שיקבלו שלהם .נפרסם את הפתרון בקרוב ,במקביל
להנחיות שייכנסו לתוקף עבור כלל המעסיקים.
"אמנם יכולנו להגיע לתוצאות האלה בדרך קצרה שירות טוב יותר".
יותר ,אבל בכל זאת מדובר בהישג גדול ללקוחות
המעסיקים הקטנים לא יופקרו" ,אמרה.
ולסוכנים .צריך להדגיש ,כי מדובר בהסכם מסגרת פתרון מוזל לעסקים הקטנים
מנהל ההסדרים מנחם קלי אמר ,כי הנוסחה לחישוב
והמפקחת אמורה למלא אותו בתוכן ביצועי .כך במהלך הישיבה ,שאלה ח"כ מיכל בירן לגבי עלות התפעול שגויה ,משום שהיא משתנה בהתאם
למשל ,לא ברור איך מוודאים שהעובד ייהנה ,החלת ההסכם על עסקים קטנים" :אני לא מבינה למדד או השינוי בשכר" .העלויות התפעוליות יוכלו
לכלול מרכיבים אחרים .כמו למשל ההוראה של
הפיקוח להעביר את כל הפעילויות דרך המסלקה,
מה שעולה לנו מיליון שקל בשנה ",הסביר קלי.
לגבי התשלום לסוכן ,שהחוק המוצע מציין כי
יכול להגיע רק מיצרן או מלקוח ,הודיעה סלינגר
אריה אברמוביץ באגרת מיוחדת לסוכני הביטוח" :הרפורמה בפנסיה
כי בקרוב יתפרסם חוזר המכיל רשימת תשלומים,
שונתה מקצה לקצה"
שלא קשורה לנושאים הפנסיונים ,עליהם יוכל
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את כל השינויים שדרשה לשכת סוכני הביטוח להכניס בחוק
הסוכן לגבות תשלומים מהלקוח ללא קשר
ההסדרים .הרפורמה בפנסיה שונתה מקצה לקצה.
לעמלות שהוא מקבל מהיצרנים.
 .1בוטלה הפרדת השיווק מהתפעול.
הישג נוסף לסוכני הביטוח נרשם בנושא הפטור
 .2הגופים המוסדיים לא יוכלו לשווק פוליסות ללא ייעוץ פנסיוני אלא בתנאים מיוחדים.
מייעוץ פנסיוני לגופים מוסדיים :לפי הפשרה ,אם
 .3בוטלו כל הסנקציות הפליליות כלפי סוכנים.
אדם פונה לגוף מבטח ביוזמתו ,החברה תשלח לו
 .4סוכני הביטוח יוכלו לגבות תשלום גם מהלקוחות וגם מחברות הביטוח על פי קריטריונים שהושגו
טופס הצטרפות שיכלול שלוש שאלות :האם יש
בהסכמת לשכת סוכני הביטוח.
לך קרן וותיקה? האם יש לך מקדם מובטח? והאם
איגוד
לנשיא
ניסנקורן,
אבי
ההסתדרות
ליו"ר
ברוש,
שרגא
התעשיינים
אני מודה לנשיא התאחדות
יש החרגות רפואיות שונות? במקרה שהתשובה על
של
ולמנהיגות
למאבקנו,
התגייסותם
על
כהן
רועי
עו"ד
להב
ולנשיא
לין,
לשכות המסחר עו"ד אוריאל
אחת השאלות היא שלילית ,הגוף המוסדי יהיה חייב
גפני.
יו"ר ועדת הכספים משה
להפנותו לייעוץ פנסיוני מלא.
ניצחנו במאבק המשמעותי ביותר שידעו סוכני הביטוח בשנים האחרונות ,זה ניצחון רוח הצדק
אריה אברמוביץ הסתייג מהפתרון והעיר ,כי
וההיגיון הבריא .את ההישג הזה אנחנו חייבים קודם לכם ,הסוכנים ,על כך שהתגייסתם במאות
גם הגופים המוסדיים צריכים להיות מחויבים
ובאלפים ,נרתמתם לעזור ולסייע ובעיקר על הגיבוי שהענקתם לאורך כל הדרך לי ולהנהגת הלשכה.
ב"פישינג" דרך המסלקה כמו שמחייבים את
זהו לא ניצחון הלשכה על המפקחת או ניצחון סוכני הביטוח על אגף הפיקוח באוצר ,זהו ניצחון
הסוכנים .ח"כ בירן אמרה ,כי היא דורשת שהחובה
הצרכנים על פני רפורמה רעה ,שהייתה מסכנת את המבוטחים ואת העסקים הקטנים בישראל.
של בירור שלוש השאלות תהיה על חברת הביטוח
ניצחון אחד גדול וחשוב השגנו ,ועכשיו עלינו לאחד שורות ולנצח באתגר הגדול הבא :הפרדת
דרך המסלקה" .מטריד אותי שאדם ייכנס לבאנר
עמלות הסוכן מדמי הניהול .אנו ננצח גם באתגר הזה ונביא מציאות חדשה וטובה יותר לסוכני הביטוח
פרסומי ,ייצור קשר עם גוף מוסדי ויבחר מוצר
בישראל ולציבור המבוטחים.
פנסיוני ללא הבנה אמיתית בתחום ,וללא ייעוץ".
אבקש להודות באופן אישי לח"כ מיכל בירן ולח"כ דוד ביטן ,אם יש דוגמה למקצוענות ושליחות
על כך הוסיפה ח"כ נורית קורן ,כי "חובת הייעוץ
ציבורית הרי זה אתם ,חברי הכנסת .האופן בו חברי הכנסת בירן וביטן שלטו בפרטי הרפורמה ,הבינו את
היא קריטית .כשאתה עובר ממעביד למעביד אתה
משמעויותיה וסייעו באומץ לחוסכים ולסוכני הביטוח ראויים להערכה.
לא באמת יודע מה יש לך ומה אין לך".
מגיעה תודה ענקית גם לחברי הכנסת נורית קורן ,מיקי זוהר ,אורלי לוי ,נאוה בוקר ,אורן חזן ,פרופ'
ברגע האחרון הושג הערב הישג נוסף לסוכני
מנואל טרכטנברג ,אראל מרגלית ,בצלאל סמוטריץ ,באסל גטאס ,ינון מגל ,איציק שמולי ,אלי כהן
הביטוח :בעקבות דרישת לשכת סוכני הביטוח
ומיקי רוזנטל .כולם נרתמו למען ציבור החוסכים ,המעסיקים וסוכני הביטוח.
אישרה ועדת הכספים ,כי הגופים המוסדיים לא
לא עמדנו לבד במאבק זה .לצד הלשכה עמדו גם ברגעים קשים יו״ר ההסתדרות אבי ניסנקורן,
יוכלו לתת שירותי תפעול וסליקה למעסיקים.
נשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין ונשיא להב עו"ד רועי כהן .בנוסף לכל אלה ,עמד לצד
בנוסף ,המפקחת על הביטוח התנגדה להצעת חברות
הלשכה נשיא התאחדות התעשיינים ,שרגא ברוש ,שהתגלה לא רק כשותף למאבק ,אלא כמנהיג וחבר
הכנסת מיכל בירן ואורלי לוי להורדת דמי הניהול
אמת של לשכת סוכני הביטוח.
במחצית.
לפני סיום ,מילה אישית .עמדנו בלחצים חסרי תקדים במאבק הזה ,לעיתים ספגנו גם השמצות
להצבעה קדם דיון ארוך ,כשבבוקר הופסקה
קשות ואישיות .עמדנו בהן וניצחנו במאבק כי שמרנו על "הביחד" שלנו .כשניסו לכפות עלינו הסדרים
ההצבעה בנושא בטענה שהשינויים בסעיפים
ב־ 12בלילה ,אחרי  20שעות של מו״מ ,נשארנו חדים וברורים.
הם 'נושא חדש' שיש לדון בו .יו"ר הוועדה ,ח"כ
לצידי עמדה כל הלשכה ובכל זאת תודה מיוחדת לסגני ,אורי צפריר וליו״ר הוועדה הפנסיונית,
משה גפני ,עצר את ההצבעה והעביר את הנושא
יובל ארנון ,על תרומתם המשמעותית להישג זה.
לוועדת הכנסת ,שפתרה את הסוגיה והחזירה את
הוכח חוזקה וחוסנה של לשכת סוכני ביטוח כאחד הגורמים המשפיעים בכלכלה הישראלית.
ההצבעה לוועדת הכספים.
בסופו של דבר ,מהפחתת דמי הניהול .המפקחת
הבטיחה שתוציא הנחיות וכללים בתוך מספר ימים.
נחכה ונראה".
על כך הוסיף יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
הפנסיונית בלשכה ,כי "מדובר בהישג משמעותי

נשיא הלשכה :כל השינויים שלנו אושרו
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מה הפתרון של העסקים הקטנים ,שלא יכולים
לנהל מכרז ,וחוששת שמא יופקרו" .סלינגר
השיבה ,כי "אנחנו פועלים ליצירת פתרון פנסיוני
מוזל למעסיקים הקטנים ,שהם אלה שמשלמים דמי
ניהול גבוהים ,כדי שיוכלו להיטיב עם העובדים

אקטואריה יצירתית

על שקרים וסטטיסטיקות
ממשלת ישראל החליטה להעביר מיליארדים מכספי הציבור לידי ספקי
מערכות התראה מפני תאונות .לאור הנתונים הפנטסטיים שהוצגו לממשלה,
כדאי שבעל מקצוע יבדוק ברצינות את האקטואריה שברקע ההחלטה
גיל מלמד

ל

צילומים ,fotolia :ויקיפדיה

מרות שלא נראה לי
שמדובר במדע טילים
או בחוכמת הנסתר ,אני
עדיין לא מבין מספיק באקטואריה.
למעשה ,התחושה שלי היא שמעט
מאד אנשים ,כולל גם כאלה
שעוסקים בביטוח ,מתאמצים
לצלול לנבכי תורה שבראייה מקרו
כלכלית אמורה להיות קריטית
עבורם ועבורנו.
לעומת זאת ,במהלך לא מעט
שנות עיתונאות צברתי קצת
ניסיון עם אנשים ,עם דוברים,
עם הודעות לעיתונות ,ובעיקר
עם נתונים "מדעיים" לכאורה הפחתה של  80%בתאונות?
ועם "סטטיסטיקה" .אני יכול
לומר באופן ברור וחד שבנימין
צדק .אני לא יודע לגבי זאב הרצל ,ובטח לא לא קיבלתי עד היום .כן זכיתי לחיבור אל מי
מתכוון לנתניהו ,אלא לבנימין ד'יזראלי שהצהיר שמנהל את הפעילות של מובילאיי בישראל בכל
ש"ישנם שלושה סוגי שקרים :שקרים ,שקרים הנוגע למכירת מערכות "אפטרמרקט"  -כלומר
מערכות שמותקנות במכוניות קיימות.
ארורים וסטטיסטיקה".
התקיימו כמה שיחות ,ובאחת האחרונות בהן גם
תחת הראיה הביקורתית ,הזאת אני טועם עם
קורטוב של מלח כל הודעה לעיתונות שמכילה שיחת ועידה עם שחר רון ,האיש שהחברה שלו
מספרים ,וכמעט לעולם אינני מתאכזב .ד'יזראלי מנהלת את האקטואריה של "מאגר מידע לביטוח
רכב חובה בישראל" ,ובעקיפין קובע לכן את
צדק ,והאמירה שלו מוכיחה את עצמה בכל
גובה הפרמיות שמשלמים בעלי הרכב
בוקר מחדש .בדצמבר  2014הבהבה מתוך
עבור מס ביטוח החובה.
תיבת הדוא"ל שלי הודעה לעיתונות
הודיתי כבר בתחילת הדברים
מטעם חברת פרסום־יחסי ציבור־לובינג
שעד היום לא צללתי לנבכי תורת
מן הגדולות במשק ,ובתוכה גרפים
האקטואריה ,אבל גם שיחת הוועידה
מפוארים שהיללו את הישגי "נוהל
הזאת לא הסתיימה בהסכמה על
רשות המיסים למניעת תאונות דרכים".
הנוהל המדובר ,מעניק זה מכבר הטבת מה ד'יזראלי הנתונים ,ולא השתכנעתי שהם קרובים
מס נדיבה מאד למערכות בטיחות שמספקות היה אומר? למציאות.
השיחה הבאה עם איש מובילאיי כבר לא
התראה מפני התנגשות ,סטייה מנתיב
הנסיעה וזיהוי הולכי רגל ,או במילים אחרות הייתה נעימה והסתיימה בצעקות ואיומים ,לכן
 המערכת שמוכרת לכולנו כ"מובילאיי" .בין מיד לאחריה התקשרתי אל זיו אבירם  -המנכ"להשאר נכתב בהודעה שמערכות כאלה הותקנו ובין המייסדים של מובילאיי ,שהבטיח לבדוק
כבר ב־ 40אלף מכוניות ,הן מנעו  450תאונות את הנושא .הוא מעולם לא חזר אלי.

דרכים וחסכו למשק  171מיליון שקלים.
נתוני צמצום התאונות נראו לי טובים מכדי
השבוע החליטה ממשלת ישראל לאמץ את
להיות אמיתיים ,ומעל כתפי הימנית לחש לי "רפורמת שר התחבורה בהפחתת מספר הנפגעים
בנימין" :תבקש מהיחצ"נים את הדוחות המחקריים בתאונות דרכים באמצעות התקנת מערכות
שעליהם מבוססים הנתונים" .נקצר סיפור ארוך בטיחות בכלי הרכב" .במצגת שהוצגה בפני
ונאמר רק ,שמחקרים שמסתכמים במספרים הללו בנימין נתניהו והממשלה ,יותר מעשרה חודשים

 5 | 4בנובמבר 2015

מאז הנתונים שקיבלתי בדצמבר
 ,2014שוב דובר על  40אלף
מכוניות ועל נתוני התאונות של
שנת  ,2014אלא שכעת כבר זינקה
התועלת המוצהרת של מערכות
מסוגה של מובילאיי אל תחום
המדע הבדיוני.
אם בדצמבר הקודם התפארו
יחצ"ני מובילאיי במניעה של 45%
מן התאונות במדינה ,ובחסכון של
נזק כלכלי בהיקף שנתי של 171
מיליון שקלים ,הרי שבתוך עשרה
חודשים זינקה תרומת המערכות
לחסכון כלכלי של  309מיליון
שקלים לשנה ,ובמצגת דובר
במפורש על " 80%הפחתה בתאונות
הדרכים על פי המפקח על הביטוח".
לו הייתה קיימת בעולם מערכת שמסוגלת
לצמצם ב־ 45%את תאונות הדרכים היא הייתה
הופכת למערכת חובה בכל מדינה שמכבדת את
עצמה .אבל אף מדינה ,חוץ מישראל ,לא החליטה
עדיין לכבד את אזרחיה על חשבונם ,במערכת
כזאת .כשהמפקח על הביטוח מבטיח הפחתה של
 80%בתאונות בזכות מערכת כלשהי( ,או אם
מישהו אחר לוקח לעצמו את החירות להכפיש
כך את המפקח)  -כולנו חייבים להבין שמזלזלים
באינטיליגנציה שלנו.
התוכנית שאימצה ממשלת ישראל ,היא ניסוי
על שני מיליון מכוניות .תקציב הניסוי  -בין 2־4
מיליארד שקלים ,שקול לפחות לשמונה שנות
תקציב של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
 1.5מיליארד שקלים מתוך הסכום הזה ,אמורים
היו לחזור לכיסינו לאחר שנגבו מאיתנו ביתר
בגלל טעות אקטוראית אחרת ,והם שוכנים
בינתיים לבטח בקופתה של 'קרנית' – לכן,
לפחות מהבחינה הזאת ,משקרים אנשי משרד
התחבורה כשהם מכריזים ש"המדינה תממן" את
התקנת המערכות.
אז רגע לפני שהממשלה נוטלת מכיסינו סכום
כל כך גדול ,ומעבירה אותו לידיה של חברה
פרטית ,אנחנו זקוקים לאקטואר בעל שיעור
קומה שיבאר את הנתונים ויתרגם אותם לשפה
של בני אדם.
הכותב הוא כתב הרכב של "מעריב"

כנס אלמנטר  2015ייפתח
ביום שני הקרוב באילת

לכנס ,המתקיים זו הפעם ה־ 29בחסות הלשכה ,תגיע כמות המשתתפים הגבוהה
ביותר אי פעם .באירוע ירצו חברי כנסת ,עורכי דין ובכירים בשוק הביטוח

רונית מורגנשטרן

כ

 1,700סוכנים ובכירים בענף הביטוח
ישתתפו בכנס אלמנטר  ,2015שיתקיים
בין התאריכים 9־ 12בנובמבר באילת.
לדברי אריק ורדי ,יו"ר ועדת אירועים וכנסים
בלשכה ,מספר המשתתפים השנה גבוה מאי
פעם .השנה יערך הכנס תחת הכותרת "לקחת
אחריות זה אלמנטרי".
המשתתפים יתארחו בבתי המלון ,דן אילת
(בו יתקיימו רוב אירועי הכנס) ,הרודס ,הילטון
מלכת שבא ,רויאל ביץ' ורויאל גארדן ושלמה
המלך .בין היתר ,יתארחו חברי הכנסת ינון מגל
וניסן סלומינסקי ממפלגת הבית היהודי ,חברות
הכנסת נורית קורן ונאוה בוקר מהליכוד ומיכל
בירן ממפלגת העבודה .בטקס הפתיחה יברכו
דורית סלינגר ,המפקחת על הביטוח ,שוק ההון
והחיסכון ,אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני
הביטוח ואריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח
כללי בלשכה .בנוסף אליהם ,ייקחו חלק בכנס
גם עו"ד רועי כהן ,נשיא להב ,עו"ד אפי נוה,
ראש לשכת עורכי הדין בישראל ורבים נוספים.
המשתתפים ייהנו מתערוכה מרהיבה
של מכוניות ישנות ,אותה יציג האמן רפי
הרשקוביץ במלון הרודס החל מהשעה .17:00
בין היתר ,תוצגנה מכוניות קלאסיות כמו יגואר
משנת  ,1938מרצדס ,פליימות' ורולס רויס
משנת .1927
ביום ג' ,ה־ 10בנובמבר ,ייערך בין יתר המושבים,
מושב "סוכן ביטוח בין הפטיש לסדן – האחריות
בין הסוכן לחברה" ,אותו ינחה עו"ד אורי אורלנד.
ברב השיח ישתתפו :אסף מיכאלי ,מנהל תחום
ביטוח כללי באגף הפיקוח על הביטוח ,אורי
צפריר ,מ"מ נשיא לשכת סוכני ביטוח ,עו"ד אפי

ישתתפו בכנס :מגל ,רביץ ,מילר ונוה

נווה וגיורא פלונסקר ,מנהל אגף ביטוח כללי
עסקי בחברת איילון .לאחר מכן ,יחשוף אריאל
מונין את תוצאות סקר שביעות רצון הסוכנים
מחברות הביטוח ,לשנת .2015
עוד בין תכני הכנס ביום זה תיכלל ההצגה
"מהן סכנות הסייבר בעולם ,וכיצד יוכל המבוטח
להיערך להן ברכישת הפוליסה המתאימה",
שתועבר על ידי עו"ד ריטה בעל טכסא ,סמנכ"ל
מארש ישראל .מיד לאחר מכן ,יעל ליבוביץ,
מנהלת תחום עסקים בשומרה חברה לביטוח,
תקיים הרצאה בנושא "כיצד נבטח את האופניים
החשמליים".

סוכן הביטוח 2030

יום ד' ,ה־ 11בנובמבר ,יכלול בין היתר את
המושב "מול פני העתיד" ,בו תוצגנה מסקנותיו
של אליעוז רבין ,מנהל פרויקט הלשכה
"סוכן הביטוח  ."2030במושב יידונו הנושאים
הבאים :לאן הולך ענף הביטוח ומהם הסיכונים,

תגיע לאילת :תערוכת רכבי
האספנות של רפי הרשקוביץ'
צילום ,fotolia :יח"צ ,ויקפדיה
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האתגרים וההזדמנויות העומדות בפני סוכני
הביטוח בעתיד.
ביום האחרון לכנס יתקיים רב שיח "חוק
ההסדרים  – 2015לאן הולך השוק?" ,בהנחיית
הפרשן הכלכלי ,יהודה שרוני .כמו כן ישתתפו
בו חברי הכנסת ינון מגל ,מיכל בירן ,נורית
קורן וניסן סלומינסקי .משתתפים נוספים
שיגיעו הם :ד"ר אודי ניסן ,יו"ר דלק ומנהל אגף
התקציבים לשעבר ,ויובל ארנון ,יו"ר הוועדה
לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח.
בתוך כך ,באי הכנס ייהנו משלל הרצאות
מרתקות ומופעי בידור :יהודית רביץ תארח
בהופעה את עברי לידר ואדיר מילר יציג מופע
סטנדאפ .ח"כ נאווה בוקר תרצה על העצמה
נשית וגונן בן יצחק ,מפעיל לשעבר בשב"כ,
ירצה על חוויותיו משירותו שהיוו השראה לסרט
"הנסיך הירוק".
לאתר הכנס:

/http://www.go-conference.tv

חדשות הביטוח

בג"צ סוכני הנסיעות :סלינגר
דחתה את כל טיעוני העותרים

בית המשפט קבע :אין חובה
לבטח אופניים חשמליים

ב

סוכני הנסיעות עתרו לבית המשפט בבקשה לאפשר להם
למכור ביטוחי נסיעות לחו"ל .בתשובתה לבג"צ ,טענה
המפקחת כי "עיסוק של גוף שאינו מפוקח בתיווך ביטוח,
עלול להוביל לפגיעה חמורה בזכויותיהם של המבוטחים"

ה

קיץ  2011עבד ש' (אז קטין בן  )16כשליח בחנות אופניים
בתל אביב ורכב על אופניים חשמליים בדרכו לשליחות.
למרבה הצער התנגש ברכב ונפצע ברגלו .ביטוח לאומי הכיר
באירוע כתאונת עבודה וקבע לו  31.6%נכות רפואית לצמיתות.
לפני כשנתיים תבע הנער פיצוי מנהג הרכב וחברת הביטוח שלו
– ביטוח ישיר .בתביעה טען ,כי בעקבות נכותו ובהתחשב בגילו
הצעיר ,נגרמו לו הפסדי שכר ונזקים בסך של כ־ 1.8מיליון שקל.
עקב ניסיונם של ביטוח ישיר והנהג להתנער מאחריות ,צורפה
קרן "קרנית" כנתבעת להליך .הקרן מפצה נפגעי תאונות דרכים
שאינם זכאים לפיצוי מחברות הביטוח.
התובע טען כי לפי החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ,אופניים
חשמליים אינם נחשבים ל"רכב מנועי" החייב בביטוח חובה,

ואולם ,ברור כשמש כי תכניות אלה הן
למעשה פוליסות ביטוח".

מפקחת על הביטוח ,דורית
סלינגר ,דחתה את טענות
העתירה לבג"צ שהגישו סוכני
הנסיעות ,התאחדות משרדי הנסיעות אינם מוסמכים לעסוק בביטוח
ויועצי התיירות בישראל .העותרים
באשר לטענת העותרים ,כי פעולתם
טוענים ,כי יש לאפשר להם למכור של משרדי הנסיעות ויועצי התיירות
ללקוחותיהם ביטוחי נסיעות לחו"ל .לפני אינה מוגדרת כתיווך ,ועל כן הם אינם
כשנה וחצי ,פרסמה סלינגר חוזר האוסר מפרים את חוק הפיקוח ,השיבה המפקחת
לסוכני נסיעות למכור ביטוח נסיעות ,כי החוק אינו מגדיר את המונח "תיווך
אלא אם יעבירו את פרטי הלקוחות
בביטוח" ,אך מגדיר את המונח סוכן
לסוכני ביטוח מורשים .בתגובה,
ביטוח כמי שעוסק בתיווך
הגישו גופים אלו עתירה לבג"צ
ביטוחים בין מבוטחים לבין
נגד החלטת הפיקוח ,בטענה
מבטחים" :עיסוק של גוף
שהיא פוגעת בפרנסתם ,וכי
שאינו מפוקח בתיווך ביטוח,
מדובר בפוליסה פשוטה שהם
עלול להוביל לפגיעה חמורה
מוכרים במשך שנים רבות.
בזכויותיהם של מבוטחים.
סלינגר הגישה את תשובתה לבג"צ דורית סלינגר.
מוכשרים" העותרים שאינם סוכני ביטוח
"לא
בשבוע שעבר באמצעות פרקליטות
ואינם מחזיקים ברישיון לעסוק
המדינה ,ובה דחתה את כל טיעוני בתיווך ביטוח ,אינם מוכשרים לסייע
העותרים .בין היתר ,דחתה המפקחת את ללקוחותיהם".
טענת העותרים כי העמלה שהם גובים
כמו כן ,דחתה המפקחת על הביטוח
על מכירת הביטוח היא "דמי טיפול" ,את טענת העותרים ,כי אין בסמכותה
וכי לא מדובר בדמי תיווך" .בעתירתם לפרסם חוזרים החלים על גופים אשר
מציינים העותרים כי פעולותיהם הן אינם מפוקחים על ידה.
בעיקר טכניות ופשוטות ,והם אינם גובים
לאור עמדתה של סלינגר ,שוקלת
דמי עמילות אלא 'דמי טיפול' .אין בידינו לשכת סוכני הביטוח לבטל את בקשת
לקבל טענה זו ,משום ההגדרה הרחבה ההצטרפות כצד שלישי במשפט .יואל
הקבועה בחוק :דמי עמילות – עמלה ,שכר זיו ,יו"ר הוועדה לבריאות וסיעוד
או כל הטבה אחרת ,במישרין או בעקיפין .בלשכת סוכני הביטוח ציין" :מאחר
עוד טוענים העותרים ,כי הפוליסות אותן שראינו שהמפקחת נשארה נטועה בדעתה
הם משווקים למבוטחים בכוח הן למעשה הראשונית ,ניהלנו סבב טלפונים ונחליט
'תכניות קבועות המשווקות באופן אחיד' .בקרוב אם לבטל את בקשת ההצטרפות".

מצטרפים עוד היום
למהפכת המודל השקוף
של הלמן-אלדובי!

03-6000100

כך שאין מי שיפצה אותו למעט הנהג וחברת הביטוח שלו,
האחראים לנזקיו .לחלופין ,טען כי במידה שהאופניים כן יוכרו
כ"רכב מנועי" החייב בביטוח ,הרי "קרנית" צריכה לפצות אותו.
ביטוח ישיר ביקשה לדחות את התביעה נגדה ,בטענה שאופניים
חשמליים נחשבים "רכב מנועי" מאחר שיש להם מנוע .כמו כן,
לשיטתה ,ניתן היה לבטח את האופניים בביטוח חובה.
שופט בית משפט השלום ,ד"ר מנחם (מריו) קליין ,הבהיר כי
המשמעות של הכרה באופניים חשמליים כרכב מנועי תגרום
להכבדה על הציבור ותהווה תמריץ שלילי לתופעה שהיא בעיקרה
חיובית ,התורמת לדילול עומסי תנועה והפחתת זיהום האוויר.
השופט הוסיף שעצם הפעלת מנוע האופניים על ידי כוח פיזי
(הזזת הדוושות) ,מראה לנו שמדובר בכלי תחבורה שאינו יכול
להיחשב ל"מכני" ,כתוצאה מכך ,הגיע השופט למסקנה שאופניים
חשמליים אינם נחשבים ל"רכב מנועי" ,לא הייתה חובה לבטח
אותם ולפיכך ,ביטוח ישיר והנהג אחראים לנזקיו של התובע.
נכותו התפקודית של התובע נקבעה על שיעור של .25%
בהתאם לכך ,העריך השופט את נזקיו בסך  845אלף שקל ,עבור
אובדן שכר לעתיד והוצאות רפואיות.

"מיישרי

ם קו עם סלינגר,
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ת
ג
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ל
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הביטוח
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.7.15
29

האמור לעיל נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד .המידע האמור איננו מהווה ייעוץ/שיווק ו/או תחליף
לייעוץ /שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם .המידע נכון ליום פרסומו  27.10.15ט.ל.ח.
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משה כחלון

שגריר מרכזי שירות
פחחות וצבע לרכב

ליהנות מהשירות הטוב והמקצועי ביותר
הצטרפו גם אתם לשירותי רשת המוסכים מקבוצת שגריר
והעניקו למבוטחים שלכם את הטוב ביותר.

הטבות ייחודיות לסוכנים:

•
•
•
•
•
•

השתתפות עצמית מוקטנת למבוטחי כל חברות הביטוח.
מפתח תמורת מפתח  -רכב חלופי מיידי ולכל תקופת התיקון.
שירות נהגים  -איסוף רכב לתיקון ומסירת רכב חלופי ישירות מבית הלקוח וחזרה.
שירותי גרירה  24שעות בכל רחבי הארץ.
הסדרי תשלום נוחים בתביעות צד ג'  -דחיית צ'ק ל 90-יום ויותר.
הטבות נוספות ללקוחות אשר אינם זקוקים לרכב חלופי.

היתרונות שנותנים לכם יותר:

•
•
•
•

הסדרים עם חברות הביטוח :הפניקס ,כלל ,שומרה ,מנורה ,ביטוח ישיר ,שירביט,
הכשרה ביטוח ,מגדל ,הראל ,איילון וביטוח חקלאי.
מחלקת תביעות עם ניסיון וידע רב בטיפול בתאונות ,מילוי טפסים ,הגשת תביעות ועוד.
טיפול וליווי אישי בהגשת תביעות ביטוח מול צד שלישי.
מעטפת שירות כוללת לסוכן ולמבוטח.
סניפי הרשת:

תל אביב :רח' המקצוע  ,3טל ,03-6128303 .פקס03-6128905 .
רעננה :א.ת .רח' היצירה  6ת.ד 2442 .טל ,09-7446814 .פקס09-7446815 .
חולון :א.ת .רח' השופטים  26מיקוד  58842טל ,03-5588428 .פקס03-6500566 .
אשדוד :א.ת .צפוני רח' הפלדה  31ת.ד 12541 .טל ,08-8563343 .פקס08-8563591 .
ירושלים :רח' מעשה חושב  ,8תלפיות טל ,073-2288242 .פקס03-5582123 .
חיפה :רח' יוחנן הסנדלר  ,3א.ת .צ'ק פוסט ,טל ,073-2288241 .פקס04-6963892 .
נתניה (חדש) :רח׳ יד חרוצים  ,8א.ת .נתניה ,טל ,073-2288287 .פקס09-7496575 .
לשירותך *8888 :24/7

מרכזי שירות

ביטוח דיגיטלי

טכנולוגיה עם מגע של סוכן

הסמארטפונים והפיתוחים הטכנולוגיים לא מחליפים את סוכן הביטוח
 -הם דווקא מאפשרים לו להעצים את יחסיו עם לקוחותיו

חגי לוינסון

ה

עולם מתקדם ,את זה אנו רואים בכל
תחומי החיים .מה שהיה טוב לציבור
לפני חמש שנים ,כבר אינו מספק עוד
את הצרכים.
עולם האינטרנט אשר החל בצעדי גישוש
הגיע לכל תחום בחיינו ,ועוטף אותנו מכל
כיוון .מהפכת הסלולרי ,אשר חיברה את
מכשיר הנייד אל האינטרנט ,הגבירה את
הגישה של הציבור למידע ולנתונים ,וכיום
כל העולם נמצא בכף היד :ניתן להתחבר אל
הרשת הגדולה בכל זמן ובכל מקום ,לאסוף
נתונים ,ללמוד ,לחקור ולבצע פעולות שונות.

שקיפות ,זמינות ושליטה

צילוםfotolia :

מחקרים שנערכו לאחרונה ,מצאו כי ל־75%
מהאוכלוסייה קל יותר למצוא מידע באינטרנט
על מוצרים ושירותים לפני החלטה על רכישה.
 36%מהעסקים הקטנים מדווחים כי לקוחות
מוצאים אותם דרך אתר העסק או המדיה
החברתית 62% ,מהעסקים הקטנים והבינוניים
כבר מוכרים באינטרנט ,ו־ 16%נוספים מתכננים
להיכנס לעולם המכירות המקוון בשנה הקרובה.
סוכנים קטנים ,בינוניים או גדולים ,חווים
את הגל המגיע :הציבור רוצה יותר שקיפות,
זמינות ושליטה ברכישות שהוא מבצע,
וכמובן גם במחיר ההוגן ביותר שניתן למצוא.

ארגז כלים לסוכן

הוא שלכל סוכן תהיה גישה לארגז כלים דיגיטלי
הכולל פיתוחים טכנולוגים מתמידים ,שיתאימו
עצמם למציאות המשתנה ,ולאתגרים הגוברים
של סוכני הביטוח והעובדים במשרדיהם.
אמנם ,פיתוח טכנולוגי מחייב השקעה כספית
גדולה ,אך מבחינה כלכלית על כל סוכן לראות
כיצד הוא יכול למקסם את מצבו .שהרי ,הסביבה
הטכנולוגית כבר נמצאת בענף וכל חברת
ביטוח משקיעה כספים רבים באתר אטרקטיבי
ויישומים סלולאריים נגישים לציבור ולסוכן.
משרד האוצר מפעיל את ה"ביטוח נט",
מחשבון השוואת תעריפים בין היצרנים
השונים ,והודיע שיש בכוונתו להמשיך
לפתח אתרי השוואה בחסות המשרד .כאן
עולה השאלה ,האם השוק המתפתח והתחרות
מחייבים השקעה של כספי מדינה בפיתוח
שכזה? וזאת ,כאשר הציבור בישראל נחשף
בכל פעם שהוא גולש באינטרנט או פותח
טלוויזיה ,לאותם מחשבונים של מיזמים שונים
המפרסמים בתקציבי ענק ומתחרים בסוכני
הביטוח .אנו באורלן ,השקענו שעות פיתוח
רבות בטכנולוגיה זמינה ,אותה נעמיד לרשות
הסוכנים ללא כל תמורה .בכניסה לאולם
ההרצאות בכנס אלמנטר  2015באילת ,כל
סוכן יוכל להתנסות במחולל החדש.

במציאות העסקית המאתגרת של היום ,על
סוכני הביטוח להתאמץ פי שניים רק כדי
לשמר את אותה רמת הרווחיות שהורגלו אליה
בעבר .מצד שני ,הטכנולוגיה מאפשרת לחזק
ולהעצים את מערך היחסים של לקוח־סוכן־
חברת ביטוח.
כמי שמנהל סוכנות גדולה ,אני חושב שאין
מדובר רק בזכותנו ,אלא בחובתנו להעמיד
לרשות הלקוחות והסוכנים כלים דיגיטליים
יותר .החזון שעל כל ציבור הסוכנים ללכת לפיו ,הכותב הוא מנכ"ל אורלן

■
■
■
■
■

מידע על תיק הלקוח שלך בהראל
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך ,לשירות לקוחותיך.
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חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

בס”ד ,תשרי תשע”ו ,אוקטובר 2015

איילון,

המובילה בהשקת מוצרים חדשים בשנה שחלפה,

מזמינה אותך להצטרף להצלחה!
הנך מוזמן להכיר את המוצרים שיסייעו ,גם לך,
להגדיל את פעילותך העסקית בענף

איילון מדיקל

פרא רפואי

ביטוח אחריות מקצועית
לרופאים ולרופאי שיניים

אחריות מקצועית למקצועות
הפרא-רפואה

אחריות מקצועית
לסוכני ביטוח ,מהנדסים,
אדריכלים ועוד

הגנה מתאונה AL

ג’ בריבוע

מסלול חדשני לביטוח צד
שלישי  +גניבה לרכב פרטי

אוטו prestige

מסלול חדשני לביטוח צד
שלישי לרכב פרטי

ג’+

ביטוח תאונות אישיות
בפרמיה קבועה לכל החיים,
גם לילדים!

פוליסת חבויות לחברות מדעי
החיים

ביטוח אחריות מקצועית
וחבות המוצר
לענף ההיי טק

 Bביוטי

מבצר איילון

ביטוח מערכות
פוטו וולטאיות

מסלול חיתום מהיר
לרכבי יוקרה

היי טק

צימרים

תכנית רחבה ומקיפה לביטוח
צימרים

פוליסה ייחודית ,לענפי
הספרות ומכוני היופי

אוטו deal

פוליסת רכב הכוללת חבילת
כיסויים רחבה ללא תוספת
תשלום

תכנית ביטוח לבונה ולמשפץ
הפרטי

הכל בה למשרד

תכנית מודולרית לביטוח
המשרד ,על בסיס
כל הסיכונים

מדעי החיים

ביטוח למערך יצור אנרגיה
סולארית ירוקה

הכל בה לקניונית

תכנית לביטוח עסקים וחנויות
בקניון ,על בסיס כל הסיכונים

איילון ,הביטחון של סוכני הביטוח!

המסלקה יוצאת לדרך

איך פונים למסלקה לצורך
קבלת נתונים?
יובל ארנון

כ

צילוםfotolia :

ידוע ,החל מתחילת נובמבר קיימת חובה
לבדיקת זהות המוצרים הפנסיוניים
הקיימים אצל הלקוח ,בעת עריכת
הייעוץ ,בדבר כדאיות החיסכון הפנסיוני על
ידי בעל רישיון חדש .במילים אחרות ,יש לפנות
למסלקה הפנסיונית.
קיימות שתי דרכים לקבלת החומר הנדרש:
 .1הלקוח פונה ישירות למסלקה דרך האתר,
מגיש בקשה ,משלם את עלותה ומעביר אל הסוכן
את החומר שקיבל .הסוכן עובר על החומר ,מכין
את הנדרש ומתאם פגישה עם הלקוח לקידום
צירופו לתוכנית הפנסיונית.
 .2הסוכן מחתים את הלקוח על נספח א’,
האחרון נכנס לאתר המסלקה ,מבצע זיהוי עם
כרטיס האשראי שלו ומקבל קוד .באמצעותו,
סוכן הביטוח מבצע את פעולת ה”פישינג” מול
המסלקה.
במקרים בהם אין ללקוח כרטיס אשראי ,אין
אפשרות לקבל קוד באופן מיידי .תחת זאת ,ניתן
להגיש בקשה דרך המסלקה והלקוח יקבל בדואר
רשום את הקוד,ימסור אותו לסוכן וכך ישלים את
תהליך הפישינג.
לתאגידים ביטוחיים בלבד (שעומדים בדרישות
אבטחה על בסיס הוראה  10להוראה  322להוראות
ניהול בנקאי תקין) ,יש אפשרות לחתום על
תצהיר כמופיע בנספח ג’ לחוזר יפוי הכח .זאת
לאחר אימות שנעשה מטעמו על ידי אדם שאינו
בעל רישיון ,ובעזרת תצהיר זה המועבר למסלקה
לקבלת החומר הנדרש.
הלשכה פנתה לפיקוח בבקשה לפשט את הליך
הזיהוי וקבלת הקוד ,כולל במקרים בהם אין
ברשותו של הלקוח כרטיס אשראי .הובטח כי
בתקופה הקרובה ייצא חוזר בנושא אשר יפשט
את ההליך הקיים ויקל על ביצועו.
ראוי לציין ,כי בחומר המגיע כיום מהמסלקה
על בסיס נספח א’ (אשר תקף לשלושה חודשים
בלבד) ,מתקבלת אינפורמציה חשובה גם לגבי
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החל מהחודש חובת שימוש במסלקה הפנסיונית

ללא תוכנית פנסיונית פעילה ,ניתן להתחיל
להפריש לאחר חצי שנה ,ואילו עובד אשר מגיע
עם הסדר פנסיוני פעיל ,זכאי להפרשות כבר
מהיום הראשון לעבודתו ,כאשר לרשות המעביד
שלושה חודשים להתחיל להפריש את הכספים
רטרואקטיבית.
נכון להיום ,אין לעובד אפשרות לחתום על
ויתור ולפטור את הסוכן מפניה למסלקה ,ולכן
במקרים מסוג זה ,בהם אין שיתוף פעולה מצד
העובד ,יש לערב את המעסיק .זוהי אחריותו
המלאה לצרף את עובדיו לתוכנית פנסיונית ,על
בסיס צו הרחבה או הסכם קיבוצי ,ולנסות לסיים
בהתערבותו את התהליך כנדרש לפי ההנחיות.

ביטוחי ריסק ,ביטוחי אובדן כושר עבודה שנמכרו
ללא קשר למוצר פנסיוני כזה או אחר ,וכן מידע
על ריסק משכנתא .מידע זה יכול לסייע בבניית
התוכנית המתאימה ללקוח (חשוב לציין כי אין
צורך במילוי נספח א’ ,ובפניה למסלקה בעת
מכירת ביטוח ריסק או ריסק משכנתא .המידע
המתקבל עבורם הוא בנוסף למידע המגיע על
המוצרים הפנסיוניים).
אנו ממליצים ליידע את המעסיקים מולם אתם
עובדים על תהליך הפניה למסלקה ,ולהמליץ
למעסיק אשר קולט עובד חדש ליידע את הסוכן
באופן מיידי ,כדי שאפשר יהיה לבצע את הפניה
באחת משתי הדרכים שהוזכרו לעיל ,בטווח
זמן קצר ומהיר .ראוי להזכיר ,כי על בסיס צו
ההרחבה של פנסיית חובה לעובד ,אשר מגיע הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

חדשות הלשכה

שולחן עגול בצפון :מנכ"ל שומרה הרגיז את הסוכנים

"

שקלנו בחברה מכירה ישירה ,אבל
ירדנו מהרעיון כי הבנו שהמכירות
האיכותיות מגיעות דרך סוכנים".
כך גילה דני יצחקי ,מנכ"ל שומרה
חברה לביטוח במסגרת מפגש שולחן
עגול משותף להנהגת מחוז הצפון של
הלשכה והנהלת שומרה.
במפגש בו השתתפו  20סוכני שומרה
מהצפון ,חברי הלשכה ,העלו הסוכנים
נושאים ובעיות מול החברה .תוך כדי
ההתנצחות בין מנכ"ל שומרה לסוכנים,
אמר יצחקי כי " 50%מהסוכנים עוברים מנכ"ל שומרה תקף  -וחזר בו
על החוק כאשר הם מתוגמלים על ידי
בעלי מוסכים" ,וגרם לסערה.
הקונגרסים בחיפה .הערב נערך ,בין היתר,
ליאור רוזנפלד ,יו"ר מחוז הצפון ,התרעם בחסות מחוז הצפון בלשכה שעוסק בכל ימות
על דברי יצחקי וביקש ממנו לחזור בו מדבריו :השנה בתרומה וסיוע לקהילה.
"אתה לא יכול להכליל ולקבוע שציבור שלם
 2,500האיש שהגיעו לתרום ולצפות
הוא עבריין" ,אמר רוזנפלד .בעקבות הבקשה בהופעה של להקת קולות אורט והזמר אייל
של יו"ר המחוז ,חזר בו יצחקי מדבריו.
גולן הריעו ממושכות כאשר הוזכרה לשכת
סוכני הביטוח כאחת מנותנות החסות לערב
ערב ההתרמה – בחסות מחוז הצפון זה.
"זוהי גאווה ענקית לראות את סמל הלשכה
עשרות סוכנות וסוכני ביטוח הגיעו ביום
ראשון השבוע לערב ההתרמה השנתי של על מסכי ענק כאשר  2,500זוגות ידיים
העמותה לילדים בסיכון שהתקיים במרכז מוחאות כפיים על הפעילות שלנו" ,אמר

ליאור רוזנפלד ,יו"ר מחוז חיפה והצפון.

איילון :סדנה לסוכני החברה
איילון חברה לביטוח קיימה השבוע
סדנה מקצועית ,בהשתתפות למעלה
מ־ 300סוכנים .המאמן האישי אלון
אולמן ,הנחשב למרצה מוביל לתחום
פריצת גבולות ,העביר לסוכני איילון
סדנה מקיפה בנושא העצמה ,פריצת
גבולות ומצוינות .במסגרת הסדנה
קיבלו המשתתפים כלים מעשיים
במישור המקצועי ,והאישי.
סדנה ייחודית זו מצטרפת למגוון
פעילויות חדשניות שאיילון מקיימת לאורך
השנה ,דוגמת הסיירת המקצועית לפיתוח
סוכני ביטוח צעירים .פעילות זו פיתחה
איילון במסגרת המכון לביטוח ופיננסים על
שם שלמה רחמני ז"ל ובשיתוף לשכת סוכני
הביטוח בישראל .קורס הסיירת ,אשר החל
ביולי השנה ,זכה להיענות רבה בקרב הסוכנים
הצעירים .במסגרתו נבחרו בקפידה  25סוכנים,
אשר ימשיכו את הכשרתם המקצועית באיילון
לטובת השתלבותם בענף הביטוח .הקורס
עתיד להסתיים בסוף מארס .2016

סוכני ראשון לציון נחשפו ליתרונות
הכנסים המקצועיים של הלשכה

כ

 60סוכני ביטוח מראשון לציון השתתפו בכנס
מקצועי שקיים השבוע יו”ר הסניף אורי ששון,
במתחם סינמה סיטי בעיר .לדברי ששון,
הסוכנים שהשתתפו בכנס היו סוכנים שאינם מגיעים
בדרך כלל לכנסי הסניף ,והם נבחרו לשם כך על ידיו.
“המטרה הייתה לחשוף את הסוכנים האלה למפגשי
הלשכה וליתרונות של הכנסים המקצועיים שהיא
מארגנת”.
הסוכנים שמעו את עו”ד ג’ון גבע ,שהרצה על
התקנות החדשות של הפיקוח על הביטוח ומשמעותן
המשפטית.
מנהל סניף בנק יהב בראשל”צ שגיא עזרא ,חשף
בפני הסוכנים את ההסדר של לשכת סוכני הביטוח
עם בנק יהב ,הכולל הטבות ויתרונות לסוכנים
שיפתחו חשבון בבנק.
המאמן העסקי רז אוחנה ,ריתק את הסוכנים
בהרצאתו על כלים טכנולוגיים חדשים העומדים
בפני סוכן הביטוח .לדברי ששון ,סוכם עם אוחנה
על פתיחת סדנאות בנושא זה לסוכני הסניף במחיר
מסובסד ,והמעוניינים להצטרף לסדנא יכולים לפנות
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אירועי הלשכה
כנס מחוזי
בכפר המכביה
 ב־ 23בנובמבר יתקיים בתל
אביב כנס מחוזי בשיתוף "שומרה
חברה לביטוח" ,בהשתתפות
סמנכ"ל שומרה איל טולדנו
והבעלים של קופיקס אבי כץ.
האירוע יערך בין השעות
9:00־ 14:00בכפר המכביה
שברחוב פרץ ברנשטיין  ,7רמת גן.

אורי ששון .היתרונות של הכנסים המקצועיים

בעניין לששון.
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ,סיים את המפגש
עם הבשורה על הישגי הלשכה בתחום הרפורמה
הפנסיונית ,שהוצגו בישיבת ועדת הכספים אתמול.
אברמוביץ הסביר את ההישגים וזכה לתגובות
נלהבות מהמשתתפים ,שהודו לו על מאבקו.
בכנס נכחו גם יו”ר מחוז השפלה אורי הוד ,ונציגי
הלשכה ,זאב פרלשטיין ,אריק ורדי ,אבי ברוך ורון
קשת.
רונית מורגנשטרן

מפגש בוקר
בבאר שבע
ב־ 26בנובמבר יקיים מחוז באר
שבע והדרום מפגש בוקר בשיתוף
"כלל חברה לביטוח" .המפגש
יתקיים בין השעות 9:00־12:30
בלשכת המסחר והתעשייה באר
שבע והנגב ,ברחוב רמב"ם 30
בבאר שבע.

לפני סיום

ליצירת קשר office@rbmedia.co.il

פתחו מסורת :סוכני ביטוח התנדבו
באירוע של עמותת "גיבורים קטנים"

ס

וכנים מארבעה מחוזות השתתפו
לראשונה באירוע של עמותת "גיבורים
קטנים" ,המקיימת פעילות התנדבותית בקרב
ילדי החינוך המיוחד 12 .סוכנים וסוכנות ממחוז
תל אביב ,מרכז אשדוד ,אשקלון וירושלים,
השתתפו לראשונה באירוע הגיוס לצה"ל של
ילדי תנועת "גיבורים קטנים" ,לצד מתנדבים
ממשטרת ישראל ,תזמורת צה"ל ,משמר הגבול
ושחקני מכבי נתניה" .גיבורים קטנים" היא עמותה
חברתית המארגנת פעילות התנדבותית בקרב
ילדי החינוך המיוחד הסובלים ממגבלות שכלית.
הוועדה לפעילות וקשרי קהילה בראשות מיכל
וינצר ,פעלה לטובת האירוע מטעם הלשכה,
בשיתוף מחוזות ת"א ,ירושלים ואשדוד.
האירוע התקיים ביום חמישי שעבר באנדרטת
חיל הלוגיסטיקה בתל חדיד ,סמוך לשוהם.
"במסגרת ההפנינג ,העמדנו דוכנים של לשכת

סוכני ביטוח .הסוכנים והסוכנות נפגשו עם
ילדי העמותה בעמדה שנפתחה עבורם ובאהבה
ביצעו איתם פעילויות שונות" ,מספרת וינצר.

בדמנו הסוכנים – זורמת הנתינה
טליה נוימן ,חברת הוועדה לפעילות וקשרי
קהילה ,שהייתה אחראית על הפרויקט מטעם
הלשכה ,מספרת כי "הרוח ההתנדבותית שאפפה
את הדוכן של לשכת סוכני ביטוח ,חיממה את
הלב .אני אישית בכיתי מאושר" .היא העידה כי
עיני המתנדבים האחרים נצצו מדמעות של אושר
והתרגשות" .אין לי ספק כי פתחנו במסורת – דוכן
של לשכת סוכני ביטוח ביום חיול ופתיחת שנה
לילדי גיבורים קטנים" .נוימן הודתה לסוכנים,
ואמרה כי "בדמנו הסוכנים  -זורמת הנתינה לאחר".
גם יהודה זכריה ,חבר ועד מחוז ירושלים,
התרגש ואמר כי הוא מודה לנוימן על הרצון הטוב

גיבורים קטנים

וסוכני הביטוח בתל חדיד

להתנדב לטובת עמותת גיבורים קטנים" .גם כאן,
כולם מעריכים ומוקירים את משפחת וינצר על
הנתינה הגדולה שלהם".

לוח הביטוח

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

דרושים
אמצא עבורך את הסוכן/ת ,עובד/ת הדרוש/ה,
אשאיר לך את הזמנתם לתחילת עבודה.
בעלת ניסיון רב בגיוס כוח אדם
יעל yaelwe@012.net.il

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה ,דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח חיים ובריאות למשרה מלאה ,בעל/ת ניסיון
וידע קורות חיים למיילhadar@avivit.co.il :
לסוכנות ביטוח בתל-אביב ,דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
חיים ובריאות .ניסון חובה .רישיון ביטוח יתרון.
שעות עבודה מ  8:30עד  17:00קורות חיים ניתן
לשלוח למייל inbal@sechel.biz

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 בתל-אביב ,דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
חיים ובריאות ניסון חובה רישיון ביטוח יתרון שעות
עבודה מ  8:30עד  17:00קורות חיים ניתן לשלוח
למייל inbal@sechel.biz

לסוכנות ביטוח ברמת גן דרוש/ה פקיד/ה ביטוח
אלמנטרי למשרה חלקית .קורות חיים למייל
gs.ins1948@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

לסוכנות ביטוח ברמת גן דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי למשרה חלקית.
קורות חיים למייל gs.ins1948@gmail.com

לסוכנות ביטוח בתל-אביב דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
חיים ובריאות .ניסון חובה .רישיון ביטוח יתרון.
שעות עבודה מ 8:30-עד  .17:00קורות חיים ניתן
לשלוח למייל inbal@sechel.biz

סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה ,מעוניינת בניהול
תיקי ביטוח (אלמנטרי וחיים)  +אפשרות להמשך
תעסוקה במשרד .תנאים מצויינים .סודיות
מובטחת .לפרטיםitsik@newafikim.co.il :

לסוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות
דרושים/ות אנשי/ות טלמרקטינג או
שטחנמרצים 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 :

סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה ,מעוניינת בניהול
תיקי ביטוח ( אלמנטרי וחיים)  +אפשרות להמשך
תעסוקה במשרד ,תנאים מצויינים - ,סודיות
מובטחת  -לפרטים itsik@newafikim.co.il :
לסוכנות ביטוח ביטוח בפ"ת דרושה פקידת
אלמנטרי עם ניסיון בלבד והמלצות למשרה מלאה
קו"ח למייל ezabel@ofir-insurance.co.il

יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר מוצרי ביטוח
בענף זה? סוכנות לביטוח מקצוענית מציעה לך
שת"פ .נא לפנות במיילincox68@gmail.com :
סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ"
רוכשת תיקי ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש.
תהליך הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן.
נא לפנות לנורית בטלפון073-2366666 :

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערה
של קדוש בריז'ט חברת הלשכה
בפטירתה של אמה
שלא תדעו עוד צער
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למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א .גשר מיזוגים,
רכישות והשקעות .לפרטיםdani@gsr.co.il :
סוכנות ביטוח מהמרכז מציעה לסוכנים
המעוניינים לפרוש מהענף לחשב מסלול
מחדש :שת"פ בתנאים מעולים ,רכישת
התיק ,מיזוג ואפשרות להמשך פעילות
בסוכנות .הצעות הולמות ותנאים מעולים,
אמינות ומקצועיות .לפרטים :איציק:
 ,054-2240454סודיות מובטחת.

שכירות משנה
להשכרה בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים
לסוכן מרוהטים ,עם כל המערכות הנלוות שכלולות
במחיר (תשתית רשת ,חיבור לחברות ביטוח,
הקלטת שיחות , ,חדר ישיבות ,חשמל ,ארנונה ,מים,
ניקיון ,חדר ישיבות מאובזר ועוד) .לפרטים:
ziv@avivit.co.il
להשכרה חדרי משרדים בסוכנות
ביטוח בפתח תקווה .החדרים מרוהטים
ומאובזרים -כסא ,שולחן ,טלפון .המחיר
פיקס – כולל חשמל ,ארנונה ומים.
לפרטים :מאיר 052-2248252 ,ובמייל
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
להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת.
המוקד מרוהט ומאובזר בכיסאות ,שולחנות,
טלפונים .המקום בנוי כ open space-וכולל
עמדת אחמ"ש וחדר מנהל .המחיר פיקס  -כולל
חשמל ,ארנונה ,מים .לפרטים מאיר:
 052-2528422ובמיילmeirofir-insurance.co.il :

