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 עמוד 15
גיליון מס' 576 … 31 במארס 2016

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

ובינתיים בעולם
מה גרם לגוגל לסגור את מערכת 

השוואת מחירי הביטוח שלה, ומדוע 
פרמיות ביטוחי הרכב זינקו באירלנד?

אורי צפריר, מ"מ נשיא לשכת סוכני ביטוח מטפל כבר שנתיים 
בתלונות של סוכנים מול חברות הביטוח. בראיון ל"ביטוח ופיננסים" 
הוא מספר על המגמות המטרידות ועל ההצלחות: "אנחנו מוקיעים, 

מפרסמים בעיתון הלשכה, וזה מפריע מאוד לחברות הביטוח"

הקול של הסוכנים

 "חברות הביטוח מצהירות שהן חברות 
של סוכנים ובעצם פועלות מעל ראשיהם"

בדיון סוער בוועדת הכספים, תקפו חברי הכנסת 
את המפקחת סלינגר על פרסום חוזר קרן ברירת 

המחדל. ח"כ מיקי זוהר: "זלזול מוחלט באינטליגנציה 
של הציבור ושלנו ‰ סלינגר: "ישנה אסטרטגיה 

של האוצר לקדם את העניין הזה"

"למה הוצאת חוזר מבלי להגיד לנו"?

 עמוד 12־13

ארבע ימים של דיון, 
העשרה, ופנאי

כ־1,800 סוכני ביטוח, חברי כנסת ובכירי ענף הביטוח ישתתפו 
 עמוד 2בכנס של הלשכה שיערך באילת ב־11־14 באפריל ‰ מה בלו"ז?

… צירוף לביטוח 
– מורה נבוכים
אריאל מונין, יו"ר 

הוועדה לביטוח 
כללי, מפשט את 

החוזר המורכב
| עמוד 14

כנס ביטוח חיים ופנסיה

החוק להגבלת שכר הבכירים אושר בכנסת – 
חברות הביטוח תוקפות
החוק שיגביל את שכר הבכירים בחברות 

פיננסיות ל־2.5 עבר פה אחד בקריאה שנייה 
ושלישית ‰ איגוד חברות הביטוח: "לשינויים 

המוצעים תהיינה השלכות מרחיקות לכת"
 עמוד 4

 עמוד 3
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כנס  אילת

"ענף הביטוח עומד לרשת את 
המקום של ענף הבנקאות"

לקראת כנס ביטוח חיים ופנסיוני בו ישתתפו בכירי ענף הביטוח, שוק ההון, הרגולציה וחברי 
כנסת, פרופ' יהודה כהנא, מומחה לניהול סיכונים, מדבר על המהפך בענף הביטוח

רונית מורגנשטרן 

אם מקומו של ענף הביטוח ישתנה בכלכלה ה
החדשה? אם שואלים את הכלכלן, סטיטקאי 
ואקטואר, פרופ' יהודה כהנא, אז התשובה 
היא כן. "ענף הביטוח יכול לתפוס מקום חשוב ביותר 
את  לרשת  עומד  הוא  ולדעתי  החדשה,  בכלכלה 
המקום של ענף הבנקאות", הוא טוען בראיון ל"ביטוח 
ופיננסים" לקראת כנס ביטוח חיים ופנסיוני באילת. 
"תחום הביטוח, בעיקר הפנסיוני – הוא תחום שנמצא 
כרגע בעיצומו של מהפך. במקביל, הביטוח הפנסיוני 
הוא המקור העיקרי להשקעת כספים לטווח הארוך, 
את  ההשקעות שיעצבו  למימון  אחראי  הוא  כן  ועל 

העתיד הכלכלי של העולם". 
עם  להתמודד  יהיה  הענף  על  אלו,  לצד  אך 
ייאלץ  הביטוח  "ענף  בעולם.  שחלים  השינויים 
להתמודד עם ההשלכות של שינויי האקלים, ושל 

השינויים הטכנולוגיים דוגמת סיכוני הסייבר". 
אין  החדשה,  בכלכלה  כי  גורס  כהנא  פרופ' 

דברים בטוחים. "יש הכרח ביזמות ללא 
הפשוט  "התיווך  אומר.  הוא  הפסקה", 
אך  משתלם.  לבלי  יהפוך  או  ייעלם 
לצדו יקומו סוגי פעילות חדשים. אני 

מצפה שסוכני הביטוח יהפכו יותר ויותר 
ביטוחים  ללקוחותיהם  ויציעו  מקצוענים 

מורכבים ומתאימים יותר לצרכיהם. מאגרי המידע 
לקוחות  פילוח  לבצע  כיום  מאפשרים  הענקיים 

נבון ולהציע בכל רגע פתרונות מיוחדים".

בכירי הענף והרגולציה
ענף  בכירי  כנסת,  חברי  ביטוח,  סוכני  כ־1,800 
להשתתף  צפויים  ורגולציה  ההון  שוק  הביטוח, 
לשכת  של  ה־37  ופנסיוני  חיים  ביטוח  בכנס 
סוכני ביטוח באילת. הכנס תחת הסלוגן "חולמים, 
11־14  התאריכים  בין  ייערך  מבטחים"  מונעים, 
ייחשף  בכנס  אילת.  דן  במלון  )ב'־ה'(  לאפריל 

סקר שביעות הרצון של סוכני הביטוח 
הפנסיוניים מחברות הביטוח.

ביטוח  ההון,  שוק  אגף  על  הממונה 
שעומדת  סלינגר,  דורית  וחיסכון, 
את  שמסעירים  נושאים  כמה  מאחורי 
לצידה  בכנס.  תשתתף  ביטוח  סוכני  לשכת 
ניסן  )ליכוד(,  זוהר  מיקי  הכנסת  חברי  גם  ינכחו 
סלומינסקי )הבית יהודי( ויואב בן צור )ש"ס(, כמו 
גם המפקח לשעבר עודד שריג ויו"ר ועדת הכנסת 
דוד ביטן )ליכוד(. עוד ישתתפו בכנס יושבי הראש 
יוחנן דנינו ויונל כהן  של החברות מגדל ואיילון, 
לשכת  נשיא  דרור.  רמי  אלדובי,  הלמן  ומנכ"ל 
עורכי הדין, נשיא להב ונשיא לשכת יועצי המס, 
עו"ד אפי נווה, עו"ד רועי כהן וירון גינדי, יקחו 
מקצועיות,  הרצאות  שיכלול  בכנס  הם  גם  חלק 
מושבי שיח מרתקים בהשתתפות נציגי הרגולציה 
והכנסת, הופעות בידור, מסיבות ואירועי קוקטייל. 

פרופ' כהנא

יום שני – 11.4.16 
הכנס ייפתח בערב יום שני, בטקס 

רב משתתפים במלון הרודס 
ובהנחיית הקומיקאי רמי ורד. 

בטקס ישתתפו בין היתר: יוחנן 
דנינו, יו"ר מגדל חברה לביטוח; 
יוליה מרוז, מנכ"לית איגוד בתי 

ההשקעות; ח"כ דוד ביטן, יו"ר 
ועדת הכנסת; דורית סלינגר, 
הממונה על שוק ההון, ביטוח 

וחסכון; אריה אברמוביץ, נשיא 
לשכת סוכני ביטוח, ויובל ארנון, 

יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני 
בלשכת סוכני ביטוח. 

מה בתוכנית:

יום שלישי – 12.4.16
בין התכנים שיועברו: הרצאה 

על "שינויים אחרונים ברגולציה" 
שתינתן על ידי רו"ח הראל שרעבי, 

סגן בכיר לממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחסכון. כמו כן, יוצג סקר 

שביעות הרצון של סוכני הביטוח 
מחברות הביטוח בתחום ביטוח חיים 

ופנסיוני. בתוך כך, ייערך רב שיח 
"סוכן ביטוח 2030" בהשתתפות: 

פרופ' יהודה כהנא, מומחה לניהול 
סיכונים; יונל כהן, יו"ר איילון חברה 

לביטוח; רמי דרור, מנכ"ל הלמן 
אלדובי בית השקעות; עודד שריג, 

לשעבר הממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחסכון; רון שטיין, עיתונאי 
גלובס, וח"כ אורן חזן )ליכוד(. רב 

השיח ייערך בהנחיית מנהל פרויקט 
"סוכן ביטוח 2030", אליעוז רבין. 

בערב תיערכנה הופעות בחוף קורל 
ביץ' של DJ קיקה סמואל, איקי לוי 

ולהקת הראסטה היברו מן, ומירי 
מסיקה.

יום רביעי – 13.4.16
בין התכנים שיועברו: הרצאה 

"סוכן הביטוח הפנסיוני במבט 
הרגולטור" על ידי יואב גפני, סגן 

בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחסכון. כמו כן, הרצאה "תור הזהב 

של הסוכן הפיננסי" על ידי איתי 
ברדה, מנכ"ל הלמן אלדובי קופת 
גמל ופנסיה. פאנל "איך נכנסתי 

לפיננסים" ייערך בהנחיית יו"ר תת 
הועדה לפיננסים דודי עמית. את 
הערב יחתמו מופעי סטנדאפ של 

קובי מימון ונדב אבוקסיס.

יום חמישי – 14.4.16
בין התכנים שיועברו: רב שיח בנושא 

"פנסית חובה" בהשתתפות: ירון 
גינדי, נשיא לשכת יועצי המס; ח"כ 

אלי כהן )כולנו( ועו"ד רועי כהן, נשיא 
להב. כמו כן, רב שיח "יחסי ממשל – 

רגולציה" בהשתתפות: ח"כ מיקי זוהר 
)ליכוד(; ח"כ ניסן סלומינסקי )הבית 

היהודי(; ח"כ יואב בן צור )ש"ס(; עו"ד 
אפי נווה, נשיא לשכת עורכי הדין. 

את רב השיח תנחה פרשנית גלובס 
ליאת רון. 

ב־10־11 לאפריל )א'־ב'( ייערך 
כנס MDRT ישראל בהשתתפות 

יוסי מנור, יו"ר MDRT ישראל; 
מישל סיבוני, מנכ"ל הראל; קרולין 

בנקס, נשיאת MDRT העולמי 
לשעבר; השופטת הילה גרסטל, 

נציבת הביקורת על מערך התביעה 
ופרופ' ישראל דורון, ראש החוג 

לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה.
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חקיקה  בכנסת  

)ג'( ח השבוע  תקפו  הכספים  ועדת  ברי 
הממונה  סלינגר,  דורית  את  בחריפות 
על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, בדיון 
סוער סביב החלטתה לפרסם חוזר לבחירת קרן 
ברירת מחדל למרות בקשת יו”ר הוועדה משה 
גפני וחבריה להמתין עם כניסתה של קרן ברירת 

המחדל לתוקף עד קיום דיון מעמיק בנושא.
את הדיון המהיר יזם ח”כ מיקי זוהר )ליכוד( 
שתקף את סלינגר בחריפות בנוכחותה. "בסופו 
דבר מה שקורה מבחינת ההתנהלות שלך  של 
הוא זלזול באינטליגנציה של הציבור ושלנו", 
המעסיקים,  בממשק  מוחלט  כאוס  "יש  אמר. 
עברו  לא  מיליארדים  מתפקדת,  לא  המסלקה 
לחשבונות העובדים. הנושא של סוכן מתפעל 
לא  פרודוקציה  דוח  ככישלון.  עצמו  הוכיח 
באיחור.  הדוח  את  מקבלים  הסוכנים  מיושם, 
אני  עליו.  משלמים  שהמבוטחים  סרבול  זהו 
לא אומר שתכנית ברירת המחדל היא לא דבר 
יבוא  שזה  ביקשנו  חטאנו?  היה  מה  אבל  טוב, 

אלינו".

סלינגר הודתה בטעותה
הצטרפו  הדיון  לקיום  זוהר  ח"כ  של  לבקשה 
הציוני(,  )המחנה  מרגלית  אראל  הכנסת  חברי 
לוי־ אורלי  המשותפת(,  )הרשימה  טיבי  אחמד 

)ש”ס(  מרגי  יעקב  ביתנו(,  )ישראל  אבקסיס 
בהקמת  שתומכת  גלאון  זהבה  ח”כ  מרצ  ויו”ר 

הקרן, אבל טוענת כי הנושא היה צריך לעבור 
בחקיקה. “אני מודאגת מאוד מהמצב היום בו יש 
מקומות בהם המעסיקים החזקים מתמקחים עם 
קרנות הפנסיה ודווקא העובדים החלשים והלא 
מאוגדים נפגעים", אמרה. "אני חושבת שצריך 
הרפורמה  את  ולעשות  לכנסת  הכוח  את  לתת 
הרבה  יש  הכספים.  ועדת  דרך  מסודרת  בצורה 
זה  אם  הזו.  לחקיקה  חזקים שמתנגדים  גורמים 
לא יעבור בחקיקה מחר יבוא מפקח אחר ויפרק 
דווקא  לאו  הם  שלו  האינטרסים  כי  הקרן  את 

דאגה לעובדים החלשים". 
בפני  טען  גפני,  משה  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
סלינגר, כי הוועדה קיימה דיון ארוך והחליטה 
בחקיקה.  הרפורמה  את  לבצע  רוצה  היא  כי 
בתזכיר  נעשה  שזה  מתבשרים  אנחנו  "לפתע 

שקיבלת  להיות  "יכול  לסלינגר.  אמר  שלך", 
שואל:  רק  אני  טענות,  לי  אין  מהשר.  הוראה 
יושבים פה חברי כנסת וביקשנו לעשות את זה 
לנו?  להגיד  מבלי  חוזר  הוצאת  למה  בחקיקה. 

יכולנו לפנות לשר".
הכספים  ועדת  כי  סלינגר  טענה  בתגובה 
ביקשה לדחות את הרפורמה אך לא לבצע אותה 
האוצר  משרד  של  אסטרטגיה  "יש  בחקיקה. 
יודעת  "אני  הדגישה.  הזה",  העניין  את  לקדם 
לציבור".  להרע  לא  לבטח  וזה  אותי  מניע  מה 
בסיום הישיבה הודתה סלינגר, כי הייתה צריכה 
החוזר  את  לפרסם  כוונתה  על  לוועדה  להודיע 
"נשמח  לתוקף.  כבר  נכנס  שהחוזר  וציינה 
לבוא ולהציג בפני הוועדה את הרקע להחלטה 

ולשיקולים שלנו". 

 מתקפה על סלינגר בוועדת הכספים: 
"זלזול באינטליגנציה של הציבור ושלנו"

החלטתה של סלינגר לפרסם חוזר לבחירת קרן ברירת מחדל למרות בקשת ועדת 
הכספים הובילה למתקפה חריפה עלייה בדיון אתמול ‰ "כאוס מוחלט בממשק 

המעסיקים, המסלקה לא מתפקדת, מיליארדים לא עברו לחשבונות העובדים"

רונית מורגנשטרן 

סלינגרח"כ גלאוןח"כ זוהר

*השירותים בכפוף לתנאי כתב השירות והינם נוספים לכיסוי נזקי מים ונוזלים בביטוח הדירה 
ואינם באים במקומו. השירותים כרוכים בדמי השתתפות עצמית כנקוב בפוליסת הביטוח.

לקבלת פרטים נוספים: 
קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822 ש.כ.ל מבית שגריר

סוכן/ת יקר/ה, חדש בש.כ.ל
שירות תיקון נזק לדודי חשמל ושמש

אתה יכול להבטיח עבור המבוטח שלך את השירות במסגרת פוליסת ביטוח מבנה הדירה:
• טיפול בנזקים לדודי חימום מים דירתיים )דודי חשמל, דודי שמש, קולטי שמש(.

• תיקון נזק אשר ארע בדוד/קולט/גוף חימום/אוגן )פלאנג'( והשבת המצב לקדמותו.
• במידת הצורך ועל פי החלטת מבצע השירות, תבוצע החלפת הדוד/קולט/גוף החימום/אוגן )פלאנג'( הניזוק בחדש.

• השירות ניתן על ידי בעלי מקצוע מיומנים ומקצועיים.
את השירות ניתן לקבל בחברות: מנורה מבטחים והכשרה חברה לביטוח.

דואגים לכם
עד הגג
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חקיקה  בכנסת  

*לפי דוחות 2015 שפורסמו לאחרונה

למרות ההתנגדויות: הכנסת אישרה 
את הגבלת שכר הבכירים

שכר הבכירים בחברות הפיננסיות יוגבל ל־2.5 מיליון שקל בשנה  איגוד הבנקים הודיע 
כי ישקול פנייה לבג"צ וחברות הביטוח מזהירות מהשלכות מרחיקות לכת

רונית מורגנשטרן

)ליכוד( להגבלת שכר הבכירים. יחימוביץ' סיפרה 
ההצעה  אישור  לקראת  האחרונות  בשעות  כי 
ומכתבים מאיימים  היו היסטריה  במליאת הכנסת 
של משרדי עורכי דין הכי יקרים ובכירי המערכת 
הפיננסית על הפגיעה הקשה בנושאי המשרה. "עוד 
הלחם",  פת  את  וידרשו  הכנסת  מול  יעמדו  מעט 
ונהי על הפגיעה  "פונים בבכי  יחימוביץ'.  תיארה 
בירכה  הכנסת  חברת  שלהם".  בשמנת  הקשה 
והודתה לשר האוצר על עצם העמידה בהתחייבותו 
תקרת  להורדת  היוזמה  על  והן  החוק  להעברת 
פי  )על  שקלים  מיליון  מ־3.5  המקסימלי  השכר 

ההצעה המקורית( ל־2.5 מיליון שקלים.
יו”ר נשיאות הארגונים העסקיים במשק, שרגא 
האוצר  שמשרד  “במקום  להצעה.  התנגד  ברוש, 
יעסוק בצמיחה ופריון הוא מתעסק בשכר של 20 
“זה סתם פופוליזם, שאין לו  איש במשק”, אמר. 

שום השפעה”.

הבנקים מאיימים בבג"צ
ואיגוד  הבנקים  איגוד  ניהלו  האחרונים  בימים 
החוק  הצעת  נגד  איתנים  מאבק  הביטוח  חברות 
בטרם  הכספים  בוועדת  נוסף  דיון  לקיים  ודרשו 

העברתו לאישור המליאה. 
איגוד הבנקים פנה לשר האוצר, ליו"ר הכנסת, 
המשפטיים  וליועצים  הכספים  ועדת  ליו"ר 
בבקשה  והאוצר,  הכנסת  הממשלה,  של 
לקיים דיון דחוף נוסף בהצעת החוק. מדובר 
כתב  בראשית",  סדרי  המשנה  ב"מהפכה 
עו"ד דוד חודק ממשרד גרוס, קלינהנדלר, 

ראה שהלחצים של גופים פיננסיים גדולים, נ
להתערב  הממשלה  ראש  של  הניסיון 
והאיומים בבג"צ לא מפחידים את מליאת 
הכנסת. הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון, 
פיננסיות  בחברות  הבכירים  שכר  להגבלת 
על  ושלישית.  שנייה  בקריאה  השבוע  אושרה 
בחברה  שבכיר  ביותר  הגבוה  השכר  ההצעה  פי 
שהחברה  השכר  )כשהוצאות  יקבל  פיננסית 
על  יעמוד  מס(,  לצרכי  מוכרות  עבורו  משלמת 
לא יותר מפי 44 משכרו הריאלי של העובד בעל 
מעלות   35 פי  או  בחברה,  ביותר  הנמוך  השכר 

השכר של אותו עובד. 
תקרת השכר שתזכה את החברה בניכוי הוצאות 
שכר לצורך תשלומי מס תעמוד על 2.5 מיליוני 
עובדי  עבור  גם  תקף  החוק  בשנה.  שקלים 
או  התאגיד,  ידי  על  ישירות  המועסקים  קבלן 
המועסקים על ידי נותן שירות המועסק על ידי 
התאגיד. החוק יחול על בכירים שכבר מועסקים 
לאפשר  כדי  פרסומו  מיום  שנה  חצי  בחברות 
לחברות להיערך ליישומו. ההצעה התקבלה ברוב 

של 56 תומכים ו־0 מתנגדים. 

שכר מופרז
בכלל  ציבוריות  בחברות  הבכירים  שכר 
ובגופים פיננסיים בפרט, מצוי בדיון ציבורי זה 
שנים רבות על רקע טענות בדבר גובהו המופרז, 
בגופים  והפיקוח  הבקרה  מנגנוני  של  וחולשתם 
פיננסיים  בגופים  הבכירים  שכר  היקפי  אלה. 
גדלו בשנים האחרונות באופן ניכר. בשנת 2013 
בחברות  הגבוה  השכר  מקבלי  מארבעים  כרבע 
בגופים  תפקידים  בעלי  היו  בישראל,  ציבוריות 
הממוצע  לשכר  שכרם  בין  והיחס  פיננסיים, 

במשק גבוה במיוחד.
הגישה  הציוני(  )המחנה  יחימוביץ'  שלי  ח"כ 
כץ  חיים  ח"כ  עם  יחד  חוק  הצעת  ב־2009  כבר 

חודק, הלוי גרינברג, בשם איגוד הבנקים. 
על  קשיחה  מגבלה  קביעת  האיגוד,  לטענת 
של  בגובה  פיננסיים  בתאגידים  התגמול  תקרת 
פי 35 מהתגמול הנמוך עמוסה בפגמים ובליקויים 
בחמישה תחומים: חוקתי, תקנוני, פגיעה ביכולת 
מסוכנת  ויצירה  עבודה  בהסכמי  פגיעה  הניהול, 
של תקדים עולמי שלילי. איגוד הבנקים הזהיר 
כי יפנה לבג"צ אם ההצעה לא תידון שוב טרם 

העלאתה לאישור סופי של הכנסת. 

השלכות מרחיקות לכת
והתאחדות  בישראל  הביטוח  חברות  איגוד 
)א'(  השבוע  הם  גם  פנו  חיים  לביטוח  החברות 
וליועץ  הכספים  ועדת  ליו״ר  הממשלה,  לראש 
דודי  עו״ד  באמצעות  הכנסת,  של  המשפטי 
נוסף  דיון  תדמור, בבקשה דחופה ביותר לקיים 
בתאגידים  משרה  נושאי  לתגמול  החוק  בהצעת 
פיננסיים בהשתתפות נציגי האיגוד וההתאחדות. 
"לשינויים  כי,  היתר  בין  טענו  הביטוח  חברות 
המוצעים תהיינה השלכות מרחיקות לכת, הרבה 
בכירים  של  העסקתם  בעלות  לשינוי  מעבר 
בשינויי  מדובר  בישראל.  הפיננסים  בתאגידים 
עיקר  מופקדים  בהם  בתאגידים  מהותיים  עומק 
מאות  של  בסכומים  בישראל,  הציבור  כספי 

מיליארדים רבים של שקלים".
טבלת  את  מובילות  לא  אמנם  הביטוח  חברות 
כאמור  הן  גם  אך  הפיננסיות,  בחברות  השכר 
יידרשו ליישר קו עם החוק החדש וחלק מבכיריהן 

ייאלץ להיפרד מכמה מיליוני שקלים בשנה.  כחלון. עמד בהתחייבותו 
להעברת החוק

יחימוביץ' על בכירי המערכת 
הפיננסית: "פונים בבכי ונהי"

רביב צולר 

איזי כהן

מישל סיבוני

מוטי רוזן

מאיר שמיר

מנחם הרפז

אמיר הסל

אייל לפידות

דני נוה

יאיר המבורגר

עופר אליהו

7.8

6.84

6.5

6.3

5.5

5.3

3.7

 3.56

3.42

3.4

2.7

מנכ”ל איי.די.איי )ביטוח ישיר(

מנכ”ל כלל ביטוח

מנכ”ל הראל ביטוח

מנכ”ל מנורה ביטוח

מבטח שמיר

משנה למנכ”ל מנורה

מנהל ההשקעות הראשי בהראל

מנכ”ל הפניקס

יו”ר כלל ביטוח

יו”ר הראל

מנכ”ל מגדל

סכום  )במיליון שקלים(תפקידשם

שכר בכירי חברות הביטוח
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חדשות  הביטוח

מאחלים עבודה קלה ונעימה!

אתם מוזמנים ליהנות מחווית גלישה משופרת ויעילה:

  חיווי רחב יותר של סטטוס לידים.
  סינון וחיפוש יעיל יותר של לידים.

  אזור חדשות ועדכוני חברה.
 תצוגת לידים מפורטת יותר ואפשרויות חיתוך  

   מידע מתקדמות יותר.

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ.
החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ.

)ד'(, מ אתמול  אישרה  הכנסת  ליאת 
ושלישית את הצעת  בקריאה שנייה 
איילת  המשפטים,  שרת  של  החוק 
שקד, לפיה יוחזרו למבוטחי ביטוח חובה לרכב 
לפיצוי  הממשלתית  בקרן  שהצטברו  כספים 
נפגעי תאונות דרכים )קרנית(. הסכום הכולל 

של הכספים עומד על כ־1.5 מיליארד שקל.
האוצר,  שר  את  מסמיכה  החוק  הצעת 
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  כחלון,  משה 
וחיסכון, דורית סלינגר, ואת שרת המשפטים 
בצורה  לרכב  החובה  ביטוח  למבוטחי  להשיב 
השנים  בשלוש  הביטוח  תעריפי  הוזלת  של 
על  תעמוד  ההוזלה  הקרובה,  בשנה  הקרובות. 
כ־17%, כלומר כ־250 שקל בממוצע למבוטח, 
בשנה השנייה על כ־13%, כלומר כ־200 שקל 
כלומר  כ־5%,  על  השלישית  ובשנה  בממוצע 

כ־50 שקל בממוצע.

הכנסת אישרה וביטוח החובה לרכב יוזל
הצעת החוק לפיה יוחזרו למבוטחי ביטוח חובה לרכב כספים שהצטברו בקרנית 

בסך 1.5 מיליארד שקל אושרה. בשנה הקרובה תעמוד ההוזלה על כ־17%

קרנית  של  במאזן  העודף  של  רו  מקו עיקר 
מהכספים  עודפים  וצבירת  שקעות  ה מרווחי 
רכב  בביטוח  המבוטחים  ידי  על  שהופרשו 
לנכון  נמצא  לפיכך,  השנים.  רך  לאו חובה 

רכב  בביטוח  למבוטחים  אלו  פים  כס להשיב 
חובה ובכך להקטין את נטל ביטוח החובה על 

הציבור. 
רונית מורגנשטרן fo
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דורשים  שינוי

ניצחון למתנגדים? ועדת הכספים דורשת 
שינויים בחוק קופת הגמל

 דיון סוער בוועדת הכספים בנושא חוק קופת הגמל הסתיים בהחלטה להחזיר את החוק לוועדת 
הרפורמות  "ועדת הכספים לא תהיה חותמת גומי של האוצר"  לשכת סוכני ביטוח תומכת בהצעה

רונית מורגנשטרן

גפני י משה  ח"כ  הכספים  ועדת  ו"ר 
)ב'(  השבוע  הודיע  התורה(  )יהדות 
של  החוק  בהצעת  נוקב  דיון  בסוף 
משרד האוצר ליצור קופת גמל להשקעה, כי 
הוא מחזיר את החוק לוועדת הרפורמות של 
"הצעת  בהצעה.  תיקונים  לביצוע  הכנסת 
החוק מחייבת שינויים משמעותיים לטובת 
רוצה  האוצר  "אם  גפני.  ח"כ  אמר  המשק", 
יעבור  בה  שהדיון  שהיא,  כפי  להעבירה 
לוועדה אחרת. ועדת הכספים בראשותי לא 

תהיה חותמת גומי של האוצר".
משה  האוצר  שר  שהגיש  החוק  תזכיר 
אושר  להשקעה,  גמל  קופת  בנושא  כחלון 
הממשלה.  בידי  אחד  פה  החודש  בתחילת 

לעודד  שנועד  חיסכון  מוצר  על  מדבר  התזכיר 
השקעה לגיל פרישה. בקופת גמל להשקעה ניתן 
מי  ואולם,  גיל,  בכל  החיסכון  את  למשוך  יהיה 
לגיל  עד  החדשה  הגמל  בקופת  ויחסוך  שיתמיד 
רווח  ייהנה משתי הטבות מס: פטור ממס  פרישה 

הון, וקצבת פנסיה פטורה ממס.

פגיעה בבורסה
להצעת החוק מתנגדים בעיקר בתעשיית קרנות 

לשכות  איגוד  כמו  גופים  בקרב  וגם  הנאמנות, 
החוסכים  של  לטובה  לאפליה  שטוענים  המסחר, 
בקופת הגמל המוצעת. במהלך הדיון בוועדה טען 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, כי 
החוק יפגע במוצרים הנסחרים היום בבורסה )כמו 
קרנות נאמנות( שאינם נהנים מהטבות כמו קופת 
ההשקעות,  בתי  איגוד  מנכ"לית  להשקעה.  הגמל 
יוליה מרוז, ביקשה מהאוזר לחזור בו מהתנגדותו 
לקופת הגמל החדשה, משום שהיא מהווה תחליף 

לקרנות  ולא  בבנקים  לפקדונות  בעיקר 
הנאמנות. 

לכאן ולכאן
יאיר  אופיס,  פאמילי  אולימפוס  מנכ"ל 
מקיף  פיננסי  בתכנון  המתמחה  ספיר, 
הון  עבור  השקעות  ובתכנון  ואסטרטגי 
מושכת  המשק  "טובת  כי  טוען  משפחתי 
ולכאן כי מחד מדובר במוצר שעשוי  לכאן 
שמושקעים  מהכספים  חלק  אליו  להסיט 
בנדל"ן ומאידך השקת המוצר עלולה להביא 

לפגיעה נוספת במחזורי המסחר בבורסה". 
קריאות  נשמעות  ביטוח  סוכני  מלשכת 
מתריעים  "אנחנו  החוק.  בהצעת  תמיכה 
כבר תקופה ארוכה, שלאחר תיקון 3 לחוק קופות 
הגמל ב־2008 נותר רק מוצר חיסכון אחד לפנסיה 
לחיסכון  הוועדה  יו”ר  הסביר,  הפנסיה",  קרנות   –
פנסיוני, יובל ארנון. "כלשכה אנחנו מברכים על 
את  באמצעותו  להגדיל  שניתן  איכותי  מוצר  כל 
הפנסיה בגיל הפרישה לאזרחים. בנוסף, זה יאפשר 
שלנו  ללקוחות  נוסף  מוצר  להציע  הסוכנים  לנו 
וגם להגדיל הכנסות מול השחיקה הגדלה במוצרי 

קרנות הפנסיה".

ארנון. בלשכה תומכים בהצעהגפני: "ההצעה מחייבת שינויים"

כספות חצור החברה האמינה ביותר לכספות בארץ 
במבצע מיוחד שלא יחזור לכספת הטובה ביותר

לכספת משוריינת
משקל: 110 ק"ג

 מידות חוץ בס"מ: גובה 57 ‰ רוחב 38 ‰ עומק 40 
‰ עובי: גוף ודלת 10 מ"מ פלדה

מחיר מיוחד לסוכני הביטוח

2,800 ₪ כולל מע"מ
*המחיר אינו כולל הובלה והתקנה

www.kasafot.com :בקרו אותנו באתר

כספות חצור בע"מ  |  לתיאום והזמנות: 1-800-701-333  |  08-8566713

http://www.kasafot.com
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פרישה  מאוחרת

בהתאם לדרישות: מונתה ועדה לבחינת 
העלאת גיל הפרישה לנשים

לאחר מאבק חוצה מפלגות בנוגע להעלאת גיל הפרישה לנשים, הקים שר האוצר ועדה לבחינת 
הנושא  צוות הוועדה יבחן את ההשלכות הכלכליות של החלופות השונות לגיל הפרישה

רונית מורגנשטרן

כחלון, ש משה  האוצר,  ר 
ועדה  השבוע  בתחילת  מינה 
לבחינת העלאת גיל הפרישה 
אמור  לנשים  הפרישה  גיל  לנשים. 
לעלות בשנת 2017 מ־62 ל־64, וזאת על 
פי חוק הפרישה החדש. שר האוצר יכול 
ועדה  יקים  רק אם  לשנות את ההחלטה, 
ציבורית שתמליץ אחרת בנושא עד סוף 

יוני השנה. 
הוועדה הציבורית תורכב משמונה נשים 
הממונה  יעמוד  בראשה  גברים.  וארבעה 
על התקציבים, אמיר לוי והיא תבחן את 
של  והתעסוקתיות  הכלכליות  ההשלכות 
כמו  הפרישה.  לגיל  השונות  החלופות 
גיל  להעלאת  מודל  הצוות  ישקול  כן, 
הפרישה באופן אוטומטי כפועל יוצא של 
שנעשה  כפי  החיים,  תוחלת  התארכות 

 .OECD במספר מדינות
כלים  של  יישומם  את  גם  יבחן  הצוות 
תומכים ומשלימים להעלאת גיל הפרישה 

הנחה  האוצר  שר  מבוגרים.  תעסוקת  ולעידוד 
במגוון  להתחשב  בראשו  והעומד  הצוות  את 
ככל  רחבה  להסכמה  להגיע  במטרה  הדעות 
אפשרות  תינתן  כי  נמסר  מהאוצר  הניתן. 
לכלל הגורמים המקצועיים, הציבור וכן לחברי 
הכנסת מכל הסיעות להשמיע את עמדתם תוך 

שוויון מלא בין קואליציה ואופוזיציה.

התנגדות חוצת מפלגות
היא  לנשים  הפרישה  גיל  להעלאת  ההתנגדות 
חוצת מפלגות בכנסת. בין קולות הנגד, שטוענים 
כי הפרישה צריכה להיות מבחירה, ישנה גם השרה 

"יש  )ליכוד(.  גמליאל  גילה  חברתי,  לשוויון 
לקבוע את גיל הפרישה על בסיס המקצועות 
אמרה  מגדר",  בסיס  על  ולא  המדוברים 
השרה. "ישנם מקצועות שוחקים במשק שאין 
בגיל  לעבוד  שימשיכו  כחברה  אינטרס  לנו 
מבוגר, ולעומתם ישנם מקצועות שיש מקום 
ביטול  או  יותר  הרבה  גבוה  רף  בהם  לבחון 

פרישת חובה". 

בנוסף ללוי ישבו בוועדה גם מנכ"ל הביטוח 
הלאומי, פרופ' שלמה מור יוסף, הממונה על 
סלינגר,  דורית  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' נתן 
זוסמן, סגנית הממונה על התקציבים במשרד 
המועצה  ראש  סגנית  מבורך,  יעל  האוצר, 
נציגת  איתן,  יוליה  לכלכלה,  הלאומית 
עמותת  נציגת  בוזגלו,  דגן  נוגה  אדווה,  מרכז 
והדרת,  עמותת  נציגת  זועבי,  ג'ידא  אינג'אז, 
ריבי בלר, עו"ד יובל אלבשן מהקריה האקדמית 
אונו, ראש תחום חקיקת עבודה בהתאחדות ויו"ר 
התעשיינים, עו"ד מיכל חילי ויו"ר נעמ"ת, גליה 

וולוך. 

גמליאל. לקבוע את גיל הפרישה על בסיס המקצועות המדוברים

השרה גמליאל: "יש לקבוע את 
גיל הפרישה על בסיס המקצועות 

המדוברים ולא על בסיס מגדר"
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"זו לא נקמנות": אורי צפריר על 
המלחמה עבור סוכני הביטוח

מ"מ נשיא הלשכה, נאבק מול חברות הביטוח לטובת הסוכנים, 
שנפגעים יותר ויותר מהתנהלותן. ריאיון לוחמני

רונית מורגנשטרן

כבר א החנית  בחוד  ניצב  צפריר  ורי 
בהצלחה  מטפל  כשהוא  שנתיים, 
חברי הלשכה  בתלונות מהותיות של 
מול חברות הביטוח. הוא גויס לתפקיד גם בשל 
תפקידו הבכיר בלשכה, מ”מ הנשיא, וגם בשל 
בהיותו  הביטוח  בחברות  הבכירים  תפקידיו 
ואיתן  אררט  הביטוח  חברות  מנכ”ל  בעבר 
גם  מילא  צפריר  ביטוח.  כלל  למנכ”ל  ומשנה 
תפקיד בכיר במוסד לביטוח לאומי והיה שותף 

לחקיקות בנושאים בהם טיפל המוסד. 
לאור ניסיונו הרב ב”צד השני”, הוחלט בלשכה 
על הטלת התפקיד הקשה )הנעשה בהתנדבות( 
הסוכנים  לטובת  המאבק  במסגרת  צפריר.  על 
הכתובת  הוא  צפריר  הביטוח,  חברות  מול 
שלהם לכל בעיה עקרונית והתנהלות פוגענית 
בהם. “אני תמיד פונה בהתחלה בצורה נעימה 
זה לא עוזר,  ואם  ועניינית, במיילים, בטלפון, 
הפניה היא תקיפה יותר, ובחלק גדול מהמקרים 

אני נענה בחיוב”, הוא מתאר. 
יש יותר תלונות בתקופה זו מאשר בעבר?

לצערי,  מבעבר.  תלונות  יותר  הרבה  “יש 
חברות הביטוח מחפשות איך להרוויח או לחסוך, 
על גבו של הסוכן, ולצמצם את האחריות שלהן. 
היום רוב החברות עוסקות בשיווק ישיר, בעיקר 
פונות  הן  בריאות.  ובביטוחי  הפנסיוני  בתחום 
באמצעות מוקדי טלפנים למאגרי לקוחות שיש 
שונות.  ביטוח  תכניות  להם  ומציעות  ברשותן 

לא פעם מדובר בלקוחות של של סוכנים באותה 
חברה, והפעילות שלי גורמת להן להעביר את 
הסוכן,  ישירות על השם של  הפוליסה שמכרו 
העמלה  את  שיקבל  כך  פנו,  שלו  הלקוח  שאל 
המגיעה לו על פי ההסכם שיש לו עם החברה”.

על  מסתכלים  בלשכה  כי  מסביר  צפריר 
הנושא בראייה עקרונית. “לא העמלה שנמנעת 
העיקרון  אלא  המרכזי,  העניין  היא  מהסוכן 
לפיו חברות הביטוח מצהירות שהן חברות של 
הוא  ראשיהם”,  מעל  פועלות  ובעצם  סוכנים 

לאסור  יכולים  איננו  חוקית  “מבחינה  אומר. 
על חברות הביטוח לשווק ישירות, אבל איננו 
מתביישים לפנות בתקיפות כשהן עושות זאת 

על גבם של הסוכנים בפנייה אל לקוחותיהם”.
על  המפקחת  מאפשרת  הישיר  השיווק  את 
יפעל  שהוא  בהנחה  סלינגר,  דורית  הביטוח, 
של  טוענים שבסופו  “אנחנו  הלקוחות.  לטובת 

הלא  בטווח  ואפילו  במבוטחים,  יפגע  זה  דבר 
הביטוח  שסוכני  “ברגע  צפריר.  קובע  רחוק”, 
במגרש,  שחקנים  פחות  יהיו  מהמשחק,  ייצאו 
למעשה,  יעלו.  והמחירים  תיפגע  התחרות 
אולי  החברות,  בין  אחידים  די  יהיו  המחירים 
שתהיה  בוודאי  אבל  קרטל,  של  התנהגות  לא 
הרי   – השונות  החברות  בין  מחירים  התאמת 
לראות  יכול  מנכ”ל  וכל  מפורסמים  המחירים 
מה התעריף שהמנכ”ל האחר לוקח. מי שמחולל 
זה  התעריפים  לירידת  ומביא  התחרות  את 

זאבים  הם  הסוכנים  כל  ללשכה  מחוץ  הסוכן; 
כך  ולשם  לפרנסתם,  קשה  שעובדים  בודדים 
הם מורידים לא פעם את המחירים כדי לגייס 
לקוחות. לצערי, לא הפיקוח ולא חברות הביטוח 

רואות את זה כך”.

נאבק עד חורמה
כשמדובר במקרים של שיווק ישיר ללקוחות 
“אנחנו  להתפשר.  מוכן  לא  צפריר  הסוכנים, 
מוקיעים, מפרסמים בעיתון הלשכה, וזה מפריע 
לא  “זו  מספר.  הוא  הביטוח”,  לחברות  מאוד 
אנחנו  שלי,  אישיים  אינטרסים  ולא  נקמנות 
לסוכנים  כשירות  בעיקר  בעיתון  מפרסמים 
– שיראו מה החברה  אותה חברה  האחרים של 
שלהם עושה, כיצד הלשכה מטפלת ויידעו כיצד 
להתנהל מול אותה חברה. נכון שזה מעמיד את 
סוכניה,  מול  נעים  לא  במצב  הביטוח  חברת 
אבל אולי זה יגרום לה להימנע מכך בפעמים 
סוכנים  תלונות  של  המקרים  ברוב  הבאות”. 
על מכירה ישירה מעל ראשיהם ללקוחותיהם, 
שני  של  משותפים  בלקוחות  שמדובר  מתברר 
יותר  למבוטח  יש  פעם  לא  יותר.  או  סוכנים 
למשל  רכב  ביטוח  רוכש  כשהוא  אחד,  מסוכן 
אחר,  סוכן  אצל  חיים  וביטוח  אחד,  סוכן  אצל 
יש  השני.  של  לקיומו  מודעים  לא  כשהשניים 

לאור ניסיונו הרב ב"צד השני", הוחלט בלשכה על הטלת התפקיד 
הקשה )הנעשה כולו בהתנדבות( על צפריר. במסגרת המאבק שלו 

לטובת הסוכנים מול חברות הביטוח צפריר הוא הכתובת שלהם לכל 
בעיה עקרונית והתנהלות פוגענית בהם.

אורי צפריר. “יש הרבה יותר תלונות מבעבר"
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סוכן  פונה אל ללקוח של  מקרים בהם החברה 
ביטוח  לו  ומציעה  פעולה  שיתוף  לה  יש  איתו 
בתעריף זול יותר, למרות שהוא מבוטח בביטוח 
זה אצל סוכן אחר. צפריר מסביר כי בפועל רוב 

המקרים האלה נפתרים בקלות. 
שפונות  חברות  גם  ישנן  זאת,  לעומת 
ראשיהם,  מעל  שלהן,  סוכנים  של  ללקוחות 
בעיקר בתחום הפנסיוני, ומציעות דמי ניהול 
היה  הוא  אותן,  מציע  היה  הסוכן  אם  נמוכים 
צפריר.  אומר  מפסיד”,  ואף  בחינם  עובד 
“במקרים אלו אנחנו נאבקים עד חורמה. רוב 
יפנו  שלא  פה  בעל  בפנינו  התחייבו  החברות 
ללקוחות סוכניהן. רק החברות הראל ואיילון 

התחייבו לכך בכתב”. 

תהליך מתמשך
התנהלות  הוא  צפריר  מטפל  בו  נוסף  נושא 
פוגענית של חברות הביטוח בסוכנים. כך היה 
שבטופסי  ומנורה,  איילון  חברת  עם  לאחרונה 
הצירוף שלהן רשמו את הסוכן כשלוח המבוטח, 
בחוק   33 לסעיף  בניגוד  החברה,  כשלוח  ולא 
חוזי הביטוח לעניין כריתת חוזה ביטוח, הקובע 
אליהן,  “פנינו  המבטחת.  שלוח  הוא  שהסוכן 

יחליפו  כי  לנו  והודיעו  בטעותן  הודו  ושתיהן 
את הטפסים”.

הביטוח  חברות  “מוותרות”  לדעתך  למה 
יותר ויותר על הסוכנים?

שהרגולציה  סבור  אני  מתמשך.  תהליך  “זה 

הנוקשה בשנים האחרונות על חברות הביטוח, 
הסוכן  על  אחריות  יותר  להטיל  אותן  מובילה 
ולחסוך על גבו. הציבור, הפיקוח וחברי הכנסת 
את  האשימה  העיתונות  המבוטחים;  על  מגנים 
הסוכנים בדמי הניהול הגבוהים בפנסיה, למרות 

שמי שקובע אותם אלו חברות הביטוח, אז נוח 
הסוכנים  אל  האש  את  לכוון  הביטוח  לחברות 
אנחנו  כאמור.  הפנסיה"  ל"גזל  הקשור  בכל 
מרוויחים בביטוח הפנסיוני? הרי אנחנו מקבלים 
הניהול  דמי  את  הביטוח.  מחברת  רק  תגמול 

משלם הלקוח לחברת הביטוח או קרן הפנסיה. 
הניהול  דמי  להורדת  נלחם  הביטוח  כשסוכן 
עבור לקוחות, הוא מסתכן באבדן פרנסתו, כי 
בדמי ניהול נמוכים התגמול לסוכן הוא אפסי”. 
את  מלהפריד  הביטוח  חברות  נמנעות  היום 
)כדרישת  הניהול  דמי  מגובה  הסוכן  תגמול 
ידי מירב  והמפקחת, שנתמכת גם על  הלשכה 
חברי הכנסת(. צפריר סובר כי העניין נובע מכך 
הביטוח”.  חברות  עם  מיטיב  הקיים   ש”המודל 
למרות זאת הוא מעריך, שלחברות הביטוח לא 
תהיה ברירה, כבר בעתיד הקרוב, לאמץ מודל  
לדמי  הסוכן  תגמול  בין  הקשר  את  המפריד 

הניהול.
בשטח  דומה,  מצב  קיים  הניוד  “בנושא 
 96%“ צפריר.  טוען  ממשי”,  ניוד  ניראה  לא 
המובטח  המקדם  עם  המנהלים  מביטוחי 
מוחזקים בידי חמש חברות הביטוח הגדולות; 
שיש  מי  ניוד?  לבצע  להן  יש  אינטרס  איזה 
להן אינטרס לנייד אליהן ביטוחים מהחברות 
החברות  אלו  נמוכים  ניהול  בדמי  הגדולות 
‘הכשרה ביטוח’ הציעה  בינתיים רק  הקטנות; 
נוספות,  רבות  חברות  יהיו  לא  לניוד.  תכנית 
בדרישות  לעמוד  היכולת  את  להן  אין  כי 
הגדולות.  החברות  מול  ולהתמודד  ההון 
להפסיד  יעדיפו  מצדן,  הגדולות  החברות 
אולי  הם  מהם  שחלק  שלהן,  מהלקוחות  חלק 
במלאי  לפגוע  ולא  כדאיים,  לא  לקוחות  גם 

הפוליסות הקיים שהוא נכס כלכלי אדיר”.
של  חברות  שהן  מצהירות  הביטוח  “חברות 
סוכנים, ושהן בעד הסוכן, כי הן באמת צריכות 
הציבור  אמון של  יש  עוד  כל  הסוכנים,  אותנו 
בסוכנים. אז מצד אחד הם הן זקוקות לנו כאנשי 
נתונות  הן  שני  ומצד  ביותר,  הזולים  השיווק 
את  לגוון  שלהן  הדירקטוריונים  של  ללחצים 

ערוצי השיווק שלהן”, מסכם צפריר.

את השיווק הישיר מאפשרת המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, 
בהנחה שהוא יפעל לטובת הלקוחות. "אנחנו טוענים שבסופו של דבר 

זה יפגע במבוטחים, ואפילו בטווח הלא רחוק", קובע צפריר

מנכ"ל איילון, אריק יוגב. הודה בטעות והחליף את הטפסים

גם מנורה תשנה את טופס ההצעה לחידוש
בטפסי חידוש סטנדרטיים של מנורה מופיע הסוכן כשלוח של הלקוח, ולא של החברה 

המבטחת  צפריר התריע בפני מנכ"ל החברה על כך, וזה הודיע כי הטפסים יעודכנו

סוכני ב לשכת  של  פנייה  עקבות 
מבטחים  מנורה  חברת  אל  הביטוח 
מוטי  הודיע מנכ"ל החברה,  ביטוח, 
חדש,  ביטוח  חידוש  טופס  תפיק  זו  כי  רוזן 
הסטנדרטיים  בטפסים  כי  טענות  לאחר 
של  כשלוח  הביטוח  סוכן  מופיע  מנורה  של 
המבוטח )ולא של החברה המבטחת(. "למבוטח 
תינתן אופציה למנות את הסוכן כשלוח שלו", 

אמר רוזן.
נשיא  מ”מ  פנה  הסוכנים  תלונות  בעקבות 
רוזן  אל  צפריר  אורי  ביטוח,  סוכני  לשכת 
והתריע בפניו, כי על פי סעיף 33 לחוק חוזי 
ביטוח לעניין כריתת חוזה ביטוח, הסוכן הינו 
שלוח של המבטחת. עוד הסביר צפריר כי רק 
הסוכן  את  למנות  לבקש  הזכות  הלקוח  בידי 
הטופס,  את  לשנות  ביקש  צפריר  כשלוחו. 

וכאמור מנכ”ל מנורה נענה לבקשתו.
לפני שבועיים גם איילון הורתה על הכנת 
יהיה  שבהם  ביטוח  להצעת  חדשים  טפסים 
וזאת  החברה,  הוא שלוחה של  כתוב שהסוכן 
איילון  מנכ"ל  אל  צפריר  פניית  בעקבות 

ביטוח, אריק יוגב.

רונית מוגרנשטרן
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חוזר צירוף הביטוח – מה בעצם הוא אומר?
 חוזר “צירוף לביטוח" הוא מהמורכבים שהוצאו בשנים האחרונות. בעוד החוזר נמצא 

כעת בתהליך שינוי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני ביטוח, מביא כמה כללי אצבע

אריאל מונין

מהמורכבים ח הוא  לביטוח”  “צירוף  וזר 
בשנים  שהוצאו  ביותר  והמקיפים 
קיימת  לחוזר  האוצר.  ידי  על  האחרונות 
לאחר  נושאים,  מספר  לתקן  הבאה  נוספת,  טיוטה 
את  בפניה  להציג  המפקחת  משרד  מול  שפעלנו 
הנופלים  הרב  המידע  ועומס  התפעוליים  הקשיים 

על גורמי הענף.
להצליח  המטרה  עומדת  האוצר  עיני  לנגד  גם 
להכתיב לענף חוזרים, שבסופו של יום יכולים להיות 
מבוצעים על ידי כל הגורמים בשוק. אנו מצפים כי 
יוצג חוזר שמצד אחד עונה על  לאחר כל הטיוטות 
תהליך  בכל  בסיסיים  כללים  ויוצר  האוצר  מטרת 
שני  ומצד  סוכן,  או  חברה  ידי  על  לביטוח,  צירוף 

מאפשר כללי התנהגות ברורים שניתן לבצעם.
להלן עקרונות שעל ציבור הסוכנים לנהוג לפיהם 
בעת עריכת פוליסות אלמנטאריות – ומהווים את 

המהות המרכזית של חוזר מורכב זה.

תהליך  כל  בסיסים:  התקשרות  עקרונות   

על  מושתת  יהיה  המבוטחים  עם  ההתקשרות 
שנשאל  השאלות  המבוטח.  מול  והגינות  שקיפות 
תהיינה ברורות, לא מכשילות ומתאימות למאפייני 
בטרם  למבוטח.  מהימן  מידע  נעביר  אנו  המבוטח. 
המבוטח  כל מסמך שיבקש  נעביר  הביטוח  רכישת 
את  נשלח  הביטוח  עריכת  ולאחר  לידיו,  לקבל 
כולל כל הנספחים  ודף הרשימה  הפוליסה המלאה 
הרלוונטיים. על מנת למנוע אי הבנות, נתעד את 

התהליך בדרכים שונות.
סוכן שיערוך או יפעיל מוקד שיערוך שיחות יזומות 
למכירת ביטוחים שונים, חייב לוודא שהמבוטח מבין 
שהוא רוכש ביטוח ולקבל את אישורו. מלבד הצגת 
מהות הפניה, יזדהה אל מול המבוטח בשם ובתפקיד 
כדי  גלויים  מטלפונים  יתבצעו  והשיחות  בסוכנות, 

שהמבוטח יוכל לחזור אליהם. 

ועריכת  צירוף  בעת  חדש:  ביטוח  עריכת   

צרכי  לברר  החובה  עלינו  מוטלת  חדש,  ביטוח 
בטרם  עבורו.  הנכון  הביטוח  את  ולהציע  המבוטח 
הדברים  את  המבוטח  עם  נסכם  העסקה,  סגירת 
הפרמיה,  המבוטחים,  הכיסויים  כמו  העיקריים 
וירצה  במידה  התשלום.  ואמצעי  מבוטחת  תקופה 
לו. נעביר  הרכישה,  לפני  עצמו  החומר  את   לקבל 

מה הכוונה בבירור צרכים? 
  דוגמה לבירור צרכים בביטוח רכב:  

… מהו הכיסוי הנדרש וההבדלים בניהם. )מקיף / צד 
ג’ / + גנבה(

… תיאור הרכב ושימושו.
…מי נוהג ומי צפוי לנהוג.

אביזרי  )כמו  ברכב  מיוחדות  והרחבות  תוספות   …
שמע ומיגון קיים(.

… כתבי השרות, שיעבוד במידת הצורך.

  דוגמה לבירור צרכים בביטוח דירה:  

… מה הכיסוי הביטוח הנדרש. )מבנה / תכולה(
… שטח המבנה וחישוב סכום ביטוח, הרחבה מחסן או 

צמודי מבנה. 
שכירות  בחלקו,  )עסקי  במבנה  השימוש  מהו   …

משנה(.
ידי  על  הערכה  ביטוח,  סכום  קביעת  התכולה:   …

מבוטח.
… הרחבת כל הסיכונים לדברי ערך.

… חבויות: התאמת גבול אחריות צד ג' או נזקי טרור. 
… צרכים בנזקי המים. רעידת אדמה, הרחבת סכום 

ביטוח נוסף.
… התאמת פוליסה משועבדת.

דוגמה לבירור צרכים בפוליסות מובנות של    

בתי עסק:
… מה מהות העסקה והתאמת הפוליסה המתאימה.

שיפורי  מבנה,  צמודי  המבנה,  לגבי  שאלות   …
מבנה, מחסן.

… שאלות לגבי תכולת העסק והמלאי העסקי.
בפוליסה  השונות  לחבויות  התייחסות  חבויות:   …

לבתי העסק. 
… בדיקת הרחבות המוצעות בפוליסה העסקית.

… נזקי המים, נזקי טבע, רעידת אדמה.

רכב/ החלפת  או  שנה,  לאחר  חידוש  ביצוע   

הצרכים  בירור  מאז  כי  לוודא  עלינו  דירה: 
צרכיו  השתנו  לא  הלקוח,  עם  שנעשה  האחרון 
לערוך  עלינו  והשתנו  במידה  מהותי,  באופן 
למבוטח  נציע  ולא  במידה  מחדש,  צרכים  בירור 

אישורו. את  מחדש  ונקבל  נוספת  לשנה  ביטוח 

 היחסים בינינו לבין החברות: הסוכנים מחויבים 

סוגיה  זוהי  ולחוד עם חברות הביטוח.  ביחד  לחוזר 
יש  להסדיר.  יידרשו  האוצר  או  שהשוק  מסובכת 
חברות שפרשו לא נכון או לחומרה את הוראות החוזר 
 לדעתו, והלשכה תפנה אליהן על מנת לקבל הבהרות.
על  ואחראית  המוצר  בעלת  היא  הביטוח  חברת 
על  לקחת  יכולים  כשלוחה  ואנחנו  החוזר,  הוראות 
רצון ששנינו  אין כל  אך  נושאים באחריות  עצמנו 
נערוך פעילות כפולה שתוסיף על הוצאות התפעול 
שממילא נוספו בחוזר זה. החוזר אינו משנה מהותית 
אנו  החברות.  עם  שלנו  ההתקשרות  הסכמי  את 
שלוחי החברה ואמורים, כמו בשלב החיתום, לקבל 
הביטוח  חברת  ועל  בשמה,  אחריות  עצמנו  על 
לאפשר לנו בצורה התפעולית הנוחה להם או לנו 

לעמוד בחוזר זה.

לביטוח  צירוף  חוזר  את  נפשט  אם  לסיכום,    

נראה שהוא מדייק אותנו לעבודה הנכונה שלנו 
כסוכנים, ויאפשר לנו לא רק להיות מקצועים יותר 

אלה להגדיל הכרות עם המבוטח. ועל כן:
נברר צרכי המבוטח, נתאים לו הפוליסה ברכב,   …

דירה, ופול בתי עסק.
… נסביר לו מה הוא הולך לרכוש ופרטים מהותיים.

הפוליסה  את  ונשלח  המבוטח,  אישור  את  נקבל   …
והנספחים.

… נתעד את כל התהליך אל מול המבוטח. ונתחיל 
להשתמש בטכנולוגיה רבה יותר.

ושקיפות  הגינות  תוך  נעשה  זה  כל  את  וחשוב:   …
מרבית, ואי הכשלת המבוטח.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני 
ביטוח

 מכירה נכונה

לשאול שאלות ברורות ולא מכשילות
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חדשות  הלשכה
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גוגל מתקפלת
החליטה  כי  גוגל  הודיעה  שעבר  בחודש 
שלה  הביטוח  מחירי  השוואת  אתר  לסגור 
בארצות הברית ובבריטניה ב־23 במרץ. האתר 
מחברות  הצעות  להשוות  למשתמשים  איפשר 
ביטוח  וחברות  אשראי  כרטיסי  משכנתאות, 
רכב. האתר הושק בבריטניה ב־2012 ובארה"ב 
ולא  בציפיות  עמד  לא  אך  שעברה,  בשנה 
הצליח לייצר הכנסות יציבות. לדברי מומחים 
בבריטניה, האתר התחרה עם חברות מובילות 
כמה  לשכנע  הצליח  ולא  בביטוח,  ומבוססות 

מבטחים גדולים להיות חלק מהמערכת. בארה"ב 
עדיין  לסוכנים  שבמדינה  משום  האתר  נכשל 
תפקיד מכריע ביותר במכירות הביטוח, במיוחד 
אמריקאים  צרכנים  וחיים.  מסחרי  ביטוח  עבור 
וותיקות  ממותגות  חברות  אצל  ביטוח  רוכשים 

בענף הביטוח. 
דומה  שירות  ליצור  ניסתה  גוגל   ,2013 בשנת 
בצרפת אבל ויתרה כעבור כמה חודשים. בחברה 
הפרסום  בשירות  תתמקד  היא  כעת  כי  אומרים 
AdWords, שמאפשר לעסקים להציג מודעות 
בגוגל וברשת הפרסום שלה רק בהתאם לכניסות 
החיפוש  זה  בשירות  המפרסמים.  של  לאתר 
"ביטוח" הוא אחד הרווחיים ביותר. בקרב מומחים 
עדיין עולות השערות כי גוגל תפעיל מחדש את 

השוואת מחירים בעתיד הקרוב.

עלות ביטוחי הרכב זינקה
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האירית 
עולה כי פרמיות ביטוח הרכב עלו ב־31% בשנה 
שעברה, והמבטחים מתריעים מפני עליות נוספות 
של עד 25% בשנת 2016. על פי דו"ח שפורסם 
)S&P( פור'ס  אנד  סטנדרד  ידי  על  לאחרונה 
נשא  הביטוח  סקטור  ותאונות,  רכוש  ביטוח  על 
התעסקות  לאחר  ו־2015,   2014 בשנים  הפסדים 
ונכשל  רכב  לפוליסות  נמוכים  מחירים  בקביעת 

לשים עתודות מספיקות עבור התביעות. 
פעילות  עקב  עליות  נרשמו  רכב  בתביעות 
תנועה  יותר  מכך  וכתוצאה  מוגברת,  כלכלית 

רכב  ומבטחי  בהנחה  כי  ציין   S&P ותאונות. 
איריים רוצים לחזור לרמות רווחיות מקובלות, 
הם צריכים להעלות פרמיות שוב ב־2016, גם 
האוצר  שר  שוק.  נתח  לאבד  מועדים  הם  אם 
שלו  המחלקה  כי  הודיע  נונאן,  מייקל  האירי, 
החלה בסקירה של ענף הביטוח, עם דגש מיוחד 
 10 מתוך   7 כי  אמר  הוא  הרכב.  תעשיית  על 
תביעות יושבו מחוץ לכותלי בית המשפט, וכי 
נונאן  זו.  התנהלות  סביב  שקיפות  חוסר  היה 
גורם  היה  וגודלן  התביעות  שכיחות  כי  אמר 

מכריע בהפסדים.

agéa הצרפתית בעד דיגיטציה
נשיא  הבטיח  צרפתי  ביטוח  למגזין  בראיון 
agéa, פטריק אבררד, כי הוא מקדם את האמנה 
הסוכנים  ועדת  ידי  על  שאומצה  דיגיטציה  על 
יחד עם   agéa .האחרון בינואר  בחודש   BIPAR
 )BIPAR חברי( אחרות  ביטוח  סוכני  עמותות   9
שמדגישה  האמנה  על  חתמה  שונות,  ממדינות 
הפצה  רשתות  בתוך  הסוכנים  של  התפקיד  את 
שעוברות שינויים רבים. אבררד הדגיש כי מטרת 
מתנגדים  לא  הסוכנים  כי  להזכיר  היא  האמנה 
לדיגיטציה אבל זו צריכה להישאר כלי בשירות 
היחס האנושי בין הסוכנים והלקוחות שלהם, כמו 

גם בין סוכנים והחברות שלהם. 

מסביב לעולם: מה קורה בביטוח 
בארה"ב, צרפת ואירלנד?

גוגל ביטלה את מערכת השוואת מחירי הביטוח שלה בארה"ב ובבריטניה, ובאירלנד 
מחירי ביטוחי הרכב זינקו בלמעלה מ־ 30% ואת מי מעסיקה הדיגיטציה?

יוסי מנור, יו"ר MDRT ישראל 

סקטור הביטוח באירלנד נשא הפסדים בשנים 2014 ו־2015

הסוף למערכת השוואת מחירי 
ביטוח של גוגל

 כרמים - סוכנות הביטוח הגדולה והוותיקה,
מזמינה אותך להצטרף למשפחה
 ליהנות מגמישות וחופש פעולה כסוכן

מרוח גבית בהתמודדות עם אתגרים שונים
ומידע רחב של קהילת סוכנים חזקה

עמיר פלישמן: 052-802-9435

 c r a m i m . c o . i l
 amir@cramim.co.il

כשאנחנו מחוברים,
אנחנו חזקים יותר!
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כמיטב המסורת: סוכני חיפה 
ומשפחותיהם חגגו את פורים

את חגיגות הפורים ערכו השנה סוכני חיפה בכפר הילדים "נהר 
  הירדן" שהוא בית הארחה לילדים עם נכויות ולקויות שונות

החלטנו לתרום את כל ההכנסות מהיום הזה לטובת ילדי הכפר"

סוכנים מסניף חיפה ובני  140 
את  חגגו  משפחותיהם  
בכפר  אתגרית  בפעילות  הפורים  חג 
אבני  שבגבעת  הירדן"  "נהר  הילדים 
ובכך המשיכו מסורת רבת שנים הקיימת 
בסניף. "אני רואה חשיבות רבה בגיבוש 
בפעילות  עצמם  לבין  בינם  הסוכנים 
בלתי רשמית ובשיתוף בני המשפחה", 
חיפה  סניף  יו"ר  רוזנפלד,  ליאור  אמר 
שנה  בכל  הסוכנים  עם  לחגוג  שנוהג 
פסח  ובחוה"מ  בשבט  ט"ו  בנטיעות  גם 
בכפר  בחרנו  "השנה  הדישון.  בצעדת 

בו  המתקיימת  הקדושה  הפעילות  בשל  הירדן  נהר 
לטובת  הזה  מהיום  ההכנסות  כל  את  לתרום  והחלטנו 

ילדי הכפר".
לילדים  הארחה  בית  הוא  הירדן,  נהר  הילדים  כפר 
עם נכויות ולקויות שונות בראשו עומד השחקן האגדי 

לשעבר  הראשי  המודיעין  קצין  ומנהל  טופול  חיים 
גם  תרמה  המיוחד  היום  לקיום  חלמיש.  יובל  תא"ל 

חברת שגריר שירותי דרך.

רונית מורגנשטרן

"חשיבות רבה בגיבוש סוכנים בשיתוף עם בני המשפחה"

חבילת משאית חלופית
משאית חלופית 7.5 טון עם ארגז סגור/פתוח או קרור

שירותי דרך וגרירה
החלפת שמשות 

חדשני!

חבילת שירות מקיפה
שירותי דרך וגרירה (החלפת גלגל, החלפת נורות, אספקת דלק,כביש 6)

החלפת שמשות כולל גומיות
רכב חלופי לנהג חדש/צעיר ללא תוספת תשלום (בכפוף לפוליסה)

Bרכב חלופי בכשל מכני/חשמלי (אוטומט   ) 

  חבילת Perfect פרימיום  
שירותי דרך וגרירה (החלפת גלגל, החלפת נורות, אספקת דלק, כביש 6)

החלפת שמשות כולל גומיות
30 ימי רכב חלופי בגניבה ואובדן מוחלט/להלכה, 15 ימים בתאונה

רכב חלופי לנהג חדש/צעיר ללא תוספת תשלום (בכפוף לפוליסה)
רכב חלופי בכשל מכני/חשמלי (אוטומט   ) 

רכב חלופי על גרר 24/7 למקום התאונה
חילוץ לאחר תאונה

B

חדשני!
+ ייחודי!

כתבי שירות לשירותי דרך זה אנחנו

*2113www.zebracar.biz המצודה 31, אזור  
zebra@zebracar.co.il שירות 24/7, מוקד שירות מתקדם

אירועי הלשכה
מחוז תל אביב והמרכז יקיים 

ב־6.4 יום עיון והרמת כוסית לחג 
הפסח בין השעות 12:00־16:15, 

בשיתוף איתוראן.  מרכז פרס 
לשלום, קדם 132 תל אביב. חניה 

ללא עלות באזור המתחם

מחוז השרון יערוך אירוע 
הרמת כוסית ב־18.4 בין השעות 

15.00־19.00 חניה ללא עלות 
באזור המתחם במרכז הכנסים 09, 

ברחוב התעש 14, כפר סבא

מחוז השפלה יקיים ב־19.4 יום 
עיון והרמת כוסית בין השעות 

15:00־20:00, בשיתוף שומרה חברה 
לביטוח. אולמי "פברז'ה כנסים 
ואירועים", המפואר, בנס ציונה

 מחוז חיפה והצפון יקיים ב־20.4 
הרמת כוסית לחג הפסח בין 

השעות 10:00־14:30, בשיתוף 
חברות הביטוח: מנורה מבטחים, 
איילון חברה לביטוח, כלל חברה 
לביטוח ושומרה חברה לביטוח. 

 "ימה" כנסים ואירועים, דויד 
אלעזר 10, חיפה



17 | 31 במארס 2016 

לפני  סיום

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

דרושה פקידה לעבודה בחצי משרה או במשרה 
מלאה במשרד ביטוח ופיננסים בבני ברק ליד 

משרדי בסר . ניתן לפנות ליצחק - 0544433244

חתם/ת עסקים ברמה גבוהה, שליטה בהנדסי, 
וניסיון מוכח, למשרה מלאה בפתח תקוה. 

למתאימים יוצעו תנאים טובים ואופק קידום. 
jobs@avivit.co.il :קורות חיים למייל

דרוש/ה פקיד/ה ביטוח חיים עם ניסיון וידע 
בעבודה מול חברות הביטוח והלקוחות. נא להעביר 

bootsi@pitronot-bit.co.il-קורות חיים ל

למשרד ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה ביטוח 
אלמנטרי , לטיפול בקהל הלקוחות. חובה ניסיון של 

שלוש שנים בהפקה וטיפול בביטוחי רכב ודירה. 
טיפול בחידושי רכב, דירה ועסקים טיפול בתביעות 

ומתן הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים. דרישות 
חובה ניסיון בהפקה ובטיפול בביטוחי רכב ודירה 
יכולת עבודה תחת לחץ נא להעביר קורות חיים 

yuval@seiffer-ins.co.il למייל

דרוש/ה סוכן/ת ביטוח בתחום ביטוח חיים לעבודה 
במשרד ביטוח ותיק ומנוסה. תנאים טובים 

למתאימים /ת המשרה ברחובות לפרטים: פאני - 
fany@newafikim.co.il 054-6080300

דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת למשרה מלאה 
בירושלים במרכז העיר, ידע וניסיון בביטוח 

אלמנטרי פרט ומחשוב יתרון. תנאים מעולים 
 למתאים/מה. ניתן לשלוח קו”ח למייל 

shmolik@hayot-ins.co.il

דרוש עובד מקצועי למשרה מלאה/חלקית 
ברחובות. ידע וניסיון בביטוח אלמנטרי פרט 

ומחשוב. תנאים מעולים למתאים. ניתן לשלוח קו”ח 
atidbat@gmail.com למיל

דרוש פקיד/ה למשרה חלקית בראשון לציון. ידע 
בביטוח רכב ורצוי דירות, ידע במחשוב ובעבודות 

 משרדיות. ניתן לשלוח קורות חיים 
Yossi@zilbi.co.i

סוכנות ביטוח “עתיד-ניהול פנסיוני לעצמאים” 
מגייסת לשורותיה סוכנים. אנחנו מחפשים סוכן/ת 

ביטוח עצמאית עם חשיבה לטווח רחוק, ראש גדול, 
יחסי אנוש מעולים ובעל/ת רצון לבנות תיק פנסיוני 

ולייצר הכנסה פאסיבית. אנחנו מציעים עתודה 
ניהולית ואפשרויות קידום לניהול צוות סוכנים 

איתור לידים בצורה עצמאית + קבלת לידים חמים 
מהסוכנות. רישיון פנסיוני חובה! ניסיון במכירות 

 חובה. לתאום ראיון ניתן לפנות 

: litgid10@gmail.com

דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון בביטוח אלמנטרי 
בעיקר, תנאים טובים למתאים/ה המשרה 

 ברחובות לפרטים: פאני  054-6080300 
 fany@newafikim.co.il 

שכירות משנה 

להשכרה משרד- חדר עצמאי ועמדת מזכירה בתוך 
משרד ביטוח בפתח תקווה ניתן לפנות למאיר- 

0522248252

להשכרה חדר במשרד ביטוח ופיננסים בבני 
ברק צמוד למשרדי בסר. ניתן לפנות יצחק- 

 0544433244

להשכרה משרד  86 ממ"ר ברחוב הגיבורים 53 פינת 
הרברט סמואל בחדרה  ב- 2000 ₪. 04-6377399   

  0775377140

להשכרה משרד איכותי ומסודר בראשון לציון 
במרכז העיר רחוב הרצל בבניין משרדים מחודש, 
חניה צמודה לסוכן, במשרד קיימות עד 3 עמדות 

עבודה כולל ציוד משרד מלא ותשתיות רשת, 
אזעקה, מצלמות ועוד. רק לבוא ולשבת לעבוד. 
לפרטים: אורי 052-2496104, אפשרות כניסה 

מידית

משרד יוקרתי באזור הבורסה בר”ג, לסוכן ביטוח 
חיים בריאות וחיסכון המעוניין בשרותי משרד 

כוללים ורחבים בכל תחומי הביטוח הפנסיוני. ניתן 
לקבל בסכום סמלי ובעבודה משותפת – אטרקטיבי 

09-7738381

בסוכנות ביטוח בפתח תקוה משרד/ים לסוכן 
מרוהט/ים, עם כל הציוד הנלווה: תשתית רשת, 

חיבור לחברות ביטוח, הקלטת שיחות, חדר ישיבות, 
חשמל, ארנונה, מים, ניקיון, ועוד). לפרטים: מ: 

ziv@avivit.co.il

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
מרוהט/ים, עםכל הציוד הנלווה 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 משרד מפואר 21 מטרים, במרכז חדרה 
סמוך לפיאצה ולמשרדים להשכרה. טלפון: גיני 

04-6343536 אילנה 052-2260788

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים יצחק חיימוף 
052-4892421

למעוניינים בהשקעה בתיקי ביטוח. לפרטים 
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות  

מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים. לפרטים- אביחי : 
050-9114142

למשרד לביטוח ותיק מאוד, דרוש תיק ביטוח 
)חיים/אלמנטרי( לניהול בתנאים מעולים אפשרות 

להעסקה על התיק, אפשרות לשילוב מכירה וניהול. 
סודיות מובטחת. פרטים: פאני - 054-6080300 

fany@newafikim.co.il

סוכנות ביטוח מובילה רוכשת במכפיל שוק גבוה 
תיקי אלמנטרי ופנסיוני באופן מלא או חלקי. 
 תנאים מעולים קורות חיים ניתן לשלוח לשי

shay@klauzner.co.il 052-8033305 

מעוניין לקלוט וללוות עד לרכישה של תיק סוכן. 
חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול סודיות 

 מובטחת. מיכאל. נייד 052-8741331-
michaele@b4-u.co.il

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערו של חבר 
הלשכה אלטבך שמואל 

 בפטירתו של אביו 

משה אלטבך 
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

חברי 20   צעירים  סוכנים 
השבוע  קיבלו  הלשכה 
תעודות סיום של קורס 
יו"ר  שיזם  המקצועית",  "הסיירת 
בלשכת  צעירים  לסוכנים  הוועדה 
לי  "היה  רפ.  דביר  ביטוח,  סוכני 
צעירים  לסוכנים  סיירת  להקים  חזון 
מה  בכל  ויתמקצעו  תשובות  שיקבלו 
בתחילת  כסוכנים  אותם  שמטריד 
דרכם וכסוכני דור שני", אמר. "פניתי 
והמנכ"ל  הרעיון,  עם  איילון  לחברת 
שלה דאז, אמיל וינשל, נענה ברצון".

חברת איילון סיפקה את כל הדרוש 
ושורת  איילון  בבית  אולם  כולל  הקורס  לקיום 
החומר  מרבית  את  גם  כמו  מקצועיים,  מרצים 

מקצועיות  מצגות  הועברו  כן  כמו  המקצועי. 
בידי יושבי ראש הוועדות בלשכת סוכני ביטוח. 

הסוכנים  התמקצעו  בהם  הנושאים 
הצעירים היו בתחומי הביטוח השונים, 

ניהול משרד ומוטיבציה.
איילון,  מנכ"ל  חילקו  התעודות  את 
אריק יוגב, נשיא לשכת סוכני ביטוח, 
הלשכה,  מנכ"ל  אברמוביץ,  אריה 
שוקלים  “אנחנו  ורפ.  שמחי  רענן 
בשיתוף  נוסף  דומה  קורס  לפתוח 
הביטוח  מחברות  אחת  עם  פעולה 
הקורס  את  רפ  סיכם  והלשכה”, 
"אנחנו  השבוע.  ב’  ביום  שהתסיים 
בו  לקחת  צעירים  לסוכנים  קוראים 

חלק ולהעשיר את עולמם המקצועי."

רונית מורגנשטרן 

הסיירת המקצועית: 20 סוכנים 
צעירים סיימו קורס מיוחד

קורס "הסיירת המקצועית" שנוצר בשיתוף פעולה בין איילון ולשכת 
סוכני ביטוח להכשרת 20 סוכנים צעירים בענף הסתיים השבוע

 רפ: “שוקלים לפתוח קורס 
נוסף בשיתוף פעולה עם 

אחת מחברות הביטוח"
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