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ממשיכה  בדרכה

גם בביטוח רכב:

הפניקס ממשיכה לקחת לקוחות מסוכניה
בשבועות האחרונים לא מפסיקות לזרום אל הלשכה תלונות על פגיעתה של 
הפניקס בסוכניה ‰ כעת מאיימים סוכני ביטוח כי יפסיקו לעבוד עם החברה

רונית מורגנשטרן

הפניקס ל חברת  של  ההבטחות  מרות 
החברה  ממשיכה  הלשכה,  לראשי 
תוך  סוכניה  למבוטחי  ישיר  בשיווק 
הצגנו  האחרונים  בשבועות  הסוכנים.  עקיפת 
ב"ביטוח ופיננסים" מספר תלונות בהן תיעוד 
חברת  מוקדני  ישיר של  שיווק  והקלטות של 
הביטוח,  סוכן  של  השמצות  גם  בהן  הפניקס, 
הבריאות  ביטוחי  בתחום  בעיקר  שעסקו 
והחיים. הפעם הגיעה לידי מ"מ הנשיא, אורי 
הפניקס  של  ישיר  שיווק  על  תלונה  צפריר, 

בתחום הביטוח האלמנטארי – ביטוח רכב.

מנסה לגנוב מבוטחים
ביטוח  סוכני  בלשכת  וותיקה  ביטוח  סוכנת 
טוענת כי החברה פנתה למבוטח שלה והציעה 
תוך  מקיף  רכב  ביטוח  פוליסת  לרכוש  לו 
“ביום  הסוכנת.  של  הנתונים  במאגר  שימוש 
למבוטח  מהפניקס  התקשרו  האחרון  רביעי 
שלי ממספר טלפון חסוי ואמרו לו כך – 'שלום 

מדברים מהפניקס, יש לך חידוש לרכב מספר כך 
וכך' וציינו בפניו את כל נתוני הביטוח שלו, ואז 
הציעו לו לעשות את הביטוח ישירות דרך הפניקס 

ובכך להוזיל לעצמו עלויות", היא מספרת.
המבוטח טען בפני נציגי הפניקס כי הוא מבוטח 
אצל אותה הסוכנת וביצע את החידוש באמצעות 
משרדה. "הם המשיכו לנסות לשכנע אותו שכדאי 
גם  הם  באמצעותם,  ישירות  הפוליסה  לבצע  לו 
שיש  נוספות  פוליסות  של  נתונים  בפניו  ציינו 
שהיה  שהמבוטח  ומסבירה  ממשיכה  היא  לו", 

נסער מהעניין התקשר מיד ועדכן אותה. 
לדברי  התפתה  שלא  במבוטח  מדובר  "למזלי 
הפניקס  אחרים?  במקרים  יקרה  מה  אבל  הפניקס 
מנסה  בבית  הרגשתי  בה  הביטוח  חברת  שהיתה 
לגנוב את המבוטחים שלי? אני כועסת ומאוכזבת 
בחברה  ביטחון  לי  "אין  אומרת.  היא  מאוד”, 
שפועלת בצורה כזו ואני רואה את ההתנהלות הזו 
בחומרה רבה ולא מוכנה לעבור על זה לסדר היום. 
שלא יספרו שזה לא יכול להיות, כי כל הזמן יש 
מקרים כאלו שמגיעים לידיעתי במסגרת תפקידי 

בלשכת סוכני ביטוח. אני שוקלת בכובד ראש את 
אעביר  שלא  וברור  הפניקס  מול  שלי  הפעילות 
אליהם ביטוחים חדשים. חבל מאוד שזה המצב אליו 
חברת הפניקס הביאה אותי וסוכנים רבים אחרים. 
עובדים קשה מאד לפרנסתנו  הביטוח  סוכני  אנו 
ביטוח תפנה למבוטחים שלנו  יתכן שחברת  ולא 

מאחורי גבנו ותנסה לגנוב אותם”.
בהפניקס  בכיר  נציג  עם  בשיחה  לדבריה 
חברת  בוצעה ממערכות  לא  לה שהשיחה  נאמר 
הפניקס. "עם כל אהדתי לאותו נציג, לא ייתכן 
הפרטים  כל  לו  יהיו  שלי  ללקוח  שצלצל  שמי 

הנהגים  מספר  רכב,  סוג  רכב,  מספר   – שלו 
 – הביטוח  חידוש  מועד  וגילאיהם,  המורשים 
אומרת  אותן",  יידע  בהפניקס  שמישהו  בלי 

הסוכנת. "לי זה נשמע מוזר".
ב"ביטוח  פורסמו  האחרונים  בשבועות 
נגד חברת הפניקס  ופיננסים" מספר תלונות 
סוכנים  ללקוחות  הפניקס  של  הצעה  ביניהן 
מסוימים  חשמל  מוצרי  שרכש  מי  כל  לפיה 
במחיר  אישיות  תאונות  לביטוח  "זכאי" 
בנוסף, חברת  מוזל ממה שהוא מקבל מסוכן. 
הפניקס לביטוח דורשת מסוכני הביטוח שלה 
מקרה  בכל  הסוכן,  של  בכתב  הצהרה  לקבל 
לפיה  ביטוח,  חידוש  או  לביטוח  צירוף  של 
הוא פועל על פי הנחיות חוזר הפיקוח. החוזר 
באופן  מטיל  הביטוח  על  המפקחת  שפרסמה 
חברות  על  הן  ליישומו  האחריות  את  שווה 
לאחרונה  הביטוח.  סוכני  על  והן  הביטוח 
נשמעה גם תלונת סוכן, לפיה נציגה טלפונית 
של חברת הפניקס פנתה ללקוח שלו, והציעה 
לבצע  כדי  בחברה  הלקוחות  מנהל  עם  פגישה 
השמצת  תוך  עלויות,  והוזלת  ביטוחים  סקירת 

סוכני הביטוח ועוד.

על הפניקס להתחייב בכתב
כי תתחייב  הבטיחה  הפניקס  כי  מספר  צפריר 
אך טרם עשתה  מדיניותה,  כי תשנה את  בכתב 
זאת. “לצערנו הפניקס מככבת בתלונות סוכניה 
"אנו  אומר.  הוא  ראשיהם",  מעל  פעילותה  בגין 
על  הפניקס  של  אישור  בדחיפות  לקבל  מצפים 
המצאת  תוך  בעניין  ופעילותה  מדיניותה  שינוי 
באמצעות  לסוכניה  בעניין  בכתב  התחייבות 
בחברה  בכירים  עם  טלפוניות  בשיחות  הלשכה. 
לחברה  שלחנו  ואף  יהיה  שכך  לנו  הובטח 

בהסכמתה נוסח לכתב התחייבות כזה".
שנעשתה  "בבדיקה  נמסר:  הפניקס  מחברת 
כי  נמצא  הסוכנת  עם  בשיתוף  החברה  על־ידי 
השיחה לא נעשתה מטעם הפניקס.החברה שמרה 
ושומרת על מארג יחסים הוגן והגון עם סוכניה 

על כל הנובע מכך".

 "חבל מאוד שזה המצב אליו 
חברת הפניקס הביאה אותי וסוכנים 

רבים אחרים. אנו סוכני הביטוח 
עובדים קשה מאוד לפרנסתנו 
ולא יתכן שחברת ביטוח תפנה 
למבוטחים שלנו מאחורי גבנו 

ותנסה לגנוב אותם”

 צפריר: "הפניקס מככבת בתלונות סוכניה"
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מבוכה   במגדל

תשלום על כל טופס:

 כך מנסה מגדל להילחם 
ברפורמת "עקוב אחרי"

 מגדל מציעה לסוכניה תשלום עבור החתמת לקוחות על טופס התנגדות להעברת מידע לאוצר 
 על חשבונות פנסיה רדומים ‰ אברמוביץ: "אנחנו מזועזעים שחברת ביטוח מעזה לבקש 

מסוכני ם  לעשות משהו שיכול לפגוע בציבור "

רונית מורגנשטרן

לאחרונה ח פנתה  לביטוח  מגדל  ברת 
כל  על  תגמול  להם  והציעה  לסוכניה 
לחשיפת  התנגדות  על  שיחתום  לקוח 
רדומים  חשבונות  על  האוצר  בפני  מידע 
קרן  שבבעלותה  מגדל,  מנסה  בכך  שבבעלותו. 
ברפורמת  להילחם  "מקפת",  הגדולה  הפנסיה 
חשבונות  לאיחוד  ביוני,  לתוקף  שתיכנס  האוצר, 
עבודה  ממקומות  לקוחות  של  רדומים  פנסיה 
שונים, המכונה "עקוב אחרי". בחשבונות הרדומים 
עבודה  למקום  מעבר  עקב  שהוקפאו,  )חשבונות 
נכנסות  לא  אליהם  למשל,  אחרת,  קרן  עם  חדש 
ניהול  דמי  הלקוחות  משלמים  חדשות(  הפקדות 
מקסימליים, והרפורמה נועדה להעברת החשבונות 
הרדומים לחשבון פעיל שבו דמי הניהול נמוכים 

יותר מהמקסימום. 
בפנייה של מגדל, שנחשפה בעיתון "כלכליסט", 
מציעה החברה לסוכניה תגמול על שכנוע עמיתי 
קרנות הפנסיה לחתום על טופס התנגדות למסירת 
מידע למשרד האוצר שיסייע לאוצר להפחית את 
התוצאה  עמיתים.  אותם  שמשלמים  הניהול  דמי 
שנה  מדי  שקלים  מיליוני  עשרות  השארת  תהיה 
אלף   456 במקפת  היו   2015 לסוף  נכון  במגדל. 
 8.7 בסך  נכסים  בהיקף  פעילים  לא  חוסכים 
דמי  החוסכים  משלמים  עליהם  שקל,  מיליארד 

ניהול מקסימליים בשיעור 0.5%.

תורמים גם סיבות
על פי חוזר המפקחת יכול חוסך להתנגד להעברת 
 45 בתוך  החשבונות  איחוד  למנוע  ובכך  המידע 
ואולם,  אליו.  המנהלת  החברה  מפניית  ימים 
בשום מקום לא נכתב שהחברה צריכה לעודד את 
מגדל  זאת.  שיעשו  סוכנים  ולתגמל  ההתנגדות 
טופס  כל  על  שקלים  עשרות  לסוכנים  מציעה 
בפנייה:  נכתב  וכך  לקוח.  בידי  חתום  התנגדות 
"לקראת כניסתו לתוקף של חוזר עקוב אחריי, אנו 
במגדל רואים הזדמנות אדירה להרחבת והעמקת 
שלך  הקשר  ביסוס  תוך  הלקוחות  מול  הפעילות 
מולם כגורם משמעותי, מקצועי ומשפיע. האוצר 
מתעתד להעביר את הכספים שנצברו ללקוחותיך 
הפנסיה  לקרנות  פעילות  לא  פנסיה  בקרנות 
התנגדות  יביעו  כן  אם  אלא  שלהם,  הפעילות 
זו שהכנו עבורך ריכזנו את  פעילה לכך. בערכה 
מכלול האפשרויות העומדות בפניך, שאותן תוכל 

להציע ללקוח תוך הצפת ערך משמעותי עבורו 
ויצירת נכס כלכלי עבורך". 

החוסך.  לטובת  סיבות  תורמים  אף  במגדל 
בניהול  יישמרו  המבוטח  של  כספיו   - "הרציונל 
קרן הפנסיה הנוכחית ולא יועברו לקרן הפעילה", 
לשאריו  תאפשר  המבוטח  הסכמת  "אי  נכתב. 
לשמור על סכומי הפיצוי שישולמו לשאריו במקרה 

לקבל  יוכלו  הלקוח  שארי  יוצא,  כפועל  פטירתו. 
כיסוי שארים משני מקורות פנסיוניים שונים".

אפשרויות  שלוש  לסוכנים  מציעים  במגדל 
התנגדות  טופס  על  הלקוח  החתמת  כאמור  בהן 
למסירת מידע לאוצר וקבלת תגמול בן עשרות 
נוספת  אופציה  חתום.  טופס  כל  עבור  שקלים 
הלקוח  של  המוקפאת  הפעילות  החייאת  היא 

אליה,  החדשה  הקרן  כספי  והעברת  מקפת  בקרן 
תוך תגמול הסוכן במענקים מלאים עבור חידוש 
ועמלות לפי הסכם. האפשרות האחרונה  הפקדות 
לחיים".  מגדלור  באמצעות  קופות  "איחוד  היא 
כלומר, מגדל מציעה לסוכניה לשכנע חוסכים לא 
פעילים במקפת להעביר את הסכומים שהם צברו 
בקרן הפנסיה לפוליסת חיסכון )פוליסת מנהלים(.

בלשכה מזועזעים
מהצעתה  בזעזוע  הגיבה  ביטוח  סוכני  לשכת 
של מגדל. "אנחנו מזועזעים שחברת ביטוח מעזה 
לבקש מסוכני ביטוח לעשות משהו שבעינינו יכול 
לפגוע בציבור ולהיות עוולה צרכנית", אמר נשיא 
שסוכני  בטוח  "אני  אברמוביץ.  אריה  הלשכה, 
הביטוח מספיק חכמים כדי לדעת מה טוב לציבור 
מקצועית,  בצורה  למבוטחים  לייעץ  וימשיכו 
עושים  שהם  כפי  והוגנת,  שקופה  פניות,  נטולת 
לא  לכאורה,  הנאה,  לטובת  ניסיון  שום  ביומיום. 
יסיט את סוכן הביטוח מפעילותו המקצועית".יש 
לציין, כי קרן מקפת הפסידה הרבה מאד לקוחות 
בעיקר  מתחרותיה,  לטובת  האחרונות  בשנים 
שהשיגה  חלשות  תשואות  עקב  מבטחים,  מנורה 
בהשוואה למתחרותיה. טרם נמסרה תגובת מגדל.

אברמוביץ: אנחנו היינו בעד איחוד חשבונות הפנסיה

נכון לסוף 2015 היו במקפת 456 
אלף חוסכים לא פעילים בהיקף 
נכסים בסך 8.7 מיליארד שקל, 
עליהם משלמים החוסכים דמי 
ניהול מקסימליים בשיעור 0.5%
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שוד   הסיעוד

חברות הביטוח מצאו דרך לייקר 
את הביטוחים הסיעודיים 

 לאחר שהחמירו את תנאי הזכאות לגמלת סיעוד, חברות הביטוח מבטלות את ההנחות ‰ 
ההערכות: גם ייקור הפוליסות לא יאחר לבוא

רונית מורגנשטרן



לגמלת ל הזכאות  הגדרות  את  ששינו  אחר 
סיעוד כך שרק אי עמידה בשלוש פעולות 
יומיומיות הנכללות במדד ה־ADL מזכות 
ההנחות  את  לבטל  הביטוח  חברות  החלו  גמלה, 
הביטוח  לרכישת  הראשונות  בשנים  המקובלות 
החיים.  לכל  הנחות  נתנו  גם  כשחלקן  הסיעודי, 
הפרמיה  מגובה  10%־30%  בשווי  בהנחות  מדובר 
שנתנו החברות למצטרפים חדשים בשלוש עד שבע 
השנים הראשונות לביטוח. בפועל מדובר בייקור של 
לייקור  מביא  הזכאות  הגדרות  כששינוי  הפוליסה, 
וביטול ההנחות עוד כמה  בפועל של 11% בפוליסה 
עשרות אחוזים. בכך נמנעות החברות מייקור הפרמיה, 
עם  הביטוח.  על  הפיקוח  של  אישור  הדורש  מהלך 
זאת, בענף הביטוח משוכנעים שבקרוב מאוד יבקשו 

החברות גם את ייקור הפוליסות.

שליש מהתביעות נדחות 
העמדה  נייר  הוא  הפוליסות  להתייקרות  הרקע 
דורית סלינגר, שהורתה  של המפקחת על הביטוח, 
זכאות  לדחות  שלהן  הנוהג  את  להפסיק  לחברות 
שיכול  מי  )למשל,  מהפעולה   50% שמבצע  למי 
לשכיבה,  מישיבה  לא  אבל  לישיבה  לקום משכיבה 
שזו פעולה שלמה, נחשב אצלן לא פעם כמי שיכול 
לבצע את הפעולה(. בנוסף, חברות הביטוח, בעיקר 
המבטחות של הביטוח הסיעודי של קופות החולים, 
אלפי  מאות  המפקחת  בהוראת  לקלוט  עומדות 
הסיעודי  מהביטוח  שנפלטו  מבוגרים  מבוטחים 

הקולקטיבי, ללא הצהרת בריאות, ובפעולות הנ"ל 
הן מבקשות להקטין סיכונים. יש לציין, כי עמדת 
ב־2015 שביצעה  בדיקה  לאחר  פורסמה  המפקחת 
לפיה שליש )בממוצע( מתביעות הסיעוד נדחות על 

ידי חברות הביטוח.

הציבור הוא המפסיד 
והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר  זיו,  יואל  לדברי 
בלשכת סוכני ביטוח לא היה ספק שחברות הביטוח 
יתקשו לקבל את עמדת הממונה. "מבחינתן נשמטה 
שלהם  האקטואריים  החישובים  מבסיס  הקרקע 
ופירוש  בהגדרות  חישבו  שהן  הסיכון   ומגידור 
ה־ADL, בפוליסות הסיעוד", הוא אמר. גם לדברי 
המומחה לסיעוד דב ברומר, ביטול ההנחה של כל 
חברות הביטוח הוא למעשה העלאת מחיר ללקוח. 

 ייקור בפועל של 11% בפוליסה

 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!

רומזות  הביטוח  חברות  "כל  הוסיף.  הוא  כן",  "כמו 
שיבקשו ייקור הפרמיות עם המעבר של הקולקטיבים 

לפרט ללא הצהרת בריאות".
גם הרפורמה של פוליסת הסיעוד האחידה בביטוחים 
המשלימים )שב"ן( של קופות החולים קרובה ליישום, 
כאשר היא תיכנס לפעול ב־1 ביולי. על פי הרפורמה 
ולהמשיך  לקופה  מקופה  לעבור  המבוטחים  יוכלו 
במסגרת  ואולם  הקיים.  הביטוח  את  החדשה  בקופה 
הרפורמה הוחרגו כיסויים לביטוח סיעודי במקרים של 
תאונת דרכים, תאונת עבודה וטרור. חברות הביטוח 
כבר החלו להציע את הרכיבים האלה בנפרד למבוטחי 

השב”ן של קופות החולים.

האוצר הקים צוות בדיקה
בתוך כך נודע, כי משרד האוצר הקים צוות בראשות 
סגן שר האוצר, יצחק כהן, לבחינת פתרונות לנושא 
ממשרד  הבאות.  לשנים  הקבוצתי  הסיעודי  הביטוח 
האוצר נמסר כי מדובר בצוות פנימי המורכב מאנשי 
עם  משותף  בצוות  מדובר  ואקטוארים.  כלכלה 
ההסתדרות שהקמתו הובטחה בדצמבר 2015 בהסכם 
יו"ר  לבין  כחלון,  משה  האוצר  שר  בין  הפשרה 
לא  אם  בשביתה  שאיים  ניסנקורן  אבי  ההסתדרות 
יימצא פתרון לנפלטי הביטוח הסיעודי הקולקטיבי. 
במסגרת הפשרה נדחתה הרפורמה בביטוח הסיעודי 
הקמת  על  והוחלט   2017 לתחילת  בשנה  הקבוצתי 

הצוות המשותף. 
ומי יפגע - פרשנות 
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חברות ל להודעות  נחשפים  אנו  אחרונה 
בפוליסות  התנאים  הרעת  על  הביטוח 
הזכאות  בהגדרות  החדשות,  הסיעוד 
לתגמולי הביטוח הסיעודי, ובקרוב מאוד כנראה גם 
נהיה עדים להעלאת מחירי הפוליסות הסיעודיות. 
השאלה שעולה מיד הינה, מה קורה כאן, האם זה 
מחויב המציאות ומאיפה זה נובע? על מנת להבין 
המציאות  את  להכיר  חשוב  לעומקה,  הבעיה  את 
הגורמים  מי  הסיעוד,  בתחום  ישראל  במדינת 

התומכים בקשיש הסיעודי ומה התנאים לכך.
כולו  בעולם  הארוכה  החיים  תוחלת  בעקבות 

האוכלוסייה  שיעור  בפרט,  ובישראל 
כיום  מסחרר.  בקצב  עולה  המתבגרת 
הנו 10% מכלל  ה־65 בישראל  בני  שיעור 
לכדי  לגדול  צפוי  ושיעורם  האוכלוסייה 
14% עד שנת 2030. שיעור בני ה־80 צפוי 
לגדול פי 2.5 ולהגיע ל־10% מהאוכלוסייה, 
מבורכת  שהנה  זו,  מגמה   .2050 שנת  עד 
בפתרון  הצורך  את  מדגישה  לכשעצמה, 

הגון וארוך טווח לבעיה הסיעודית.
לנו  מציעה  שהמדינה  הפתרונות  מהם 
בתחום הזה? במסגרת "חוק ביטוח סיעוד", 
לאוכלוסיית  מאוד  מצומצם  פתרון  ניתן 
 67 גיל  מעל  )גבר  המבוגרים  הסיעודיים 
ואישה מעל גיל 62( העומדים בקריטריונים 
הלאומי  הביטוח  של  הסיעוד  הגדרות  של 
וכן במבחני הכנסה, שכלליו נקבעו בתקנות 

החוק ובתנאי שהם מתגוררים בקהילה. 
לאשפוז  שזקוקה  הסיעודיים  אוכלוסיית 

עוברת  בקהילה,  להתגורר  יכולה  ואינה  ארוך 
לטיפולו של משרד הבריאות. שם מבחני ההכנסה 
דבר  הילדים,  הכנסות  את  גם  כוללים  לזכאות 
הרבה  כולה,  המשפחה  על  האחריות  את  שמטיל 

יותר מאשר על המדינה.

הפתרון היחידי – ביטוח פרטי
חוק  לקדם  הבטיח  ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר 
ומסודר  ברור  באופן  שידאג  ממלכתי,  סיעוד 
לצרכיו של הקשיש הסיעודי, מבלי להיזרק בין כל 
הגופים שפועלים היום ומבלי לעבור ייסורי גוף 
והשפלות נפש. כמובן שרצונו של שר הבריאות 
תלוי ברצונו ויכולתו של שר האוצר לממן זאת, 

ולכן הפתרון לכך עדיין רחוק ולא נראה באופק.
לכן, הפתרון היחידי שיכול להבטיח את צרכיו 
של הקשיש הסיעודי, הנו הביטוח הפרטי. אם כך, 

עכשיו  דווקא  מחליטות  הביטוח,  חברות  מדוע 
להרע את תנאי הביטוח הסיעודי הפרטי?  

את  לבטל  שהחליט  הרגולטור  עשה  טוב 
אוכלוסיית  הקבוצתיים.  הסיעודיים  הביטוחים 
השנים  לאורך  חיה  אלו  בביטוחים  המבוטחים 
באשליה שניתן לקבל ביטוח סיעודי טוב, במחיר 

נמוך, לפעמים עד כדי גיחוך. 
מענה  סיפקה  לא  אך  נכונה,  הייתה  ההחלטה 
הגון לכל אותם מאות אלפי המבוטחים שאמורים 
הקבוצתיים  הסיעודיים  מהביטוחים  להיפלט 
ששילמו  לאחר  ביטוחי,  כיסוי  ללא  ולהישאר 

ממיטב כספם לאורך שנים ארוכות. 
בשנים  שהתקבלו  התלונות  ריבוי  לאור 
בעניין  הביטוח  על  המפקחת  במשרד  האחרונות 
סילוק  בעת  הביטוח  חברות  מצד  הוגנות  חוסר 
תביעות בביטוח הסיעודי ולאחר שנבדק כי שיעור 

הביטוח  חברות  ידי  על  המשולמות  התביעות 
החליטה  מהרגיל,  נמוך  הנו  הסיעודי  בביטוח 
באמצעות  בעניין,  עמדתה  את  להביע  המפקחת 

טיוטה לחוזר יישוב תביעות ועמדת הממונה.
בעניין  עמדתה  היה  ביותר  המהותי  הדבר 
חוסר  קביעת  בעת  הביטוח  חברות  התייחסות 
ללא  עצמאי,  באופן  לבצע  המבוטח  של  יכולתו 
)ה־ היומיומיות שלו  הפעולות  את  הזולת,  עזרת 
ADL(. המפקחת קבעה בעמדתה, כי מבוטח שאינו 
כי  לוודאי  קרוב  באופן עצמאי,  להתנייד  מסוגל 
בעת  עצמו,  בכוחות  להגיע  יוכל  ולא  יתקשה 
הצורך, לשירותים ועל כן ייחשב בהגדרתו 
קובעת  עוד  הסוגרים.  על  שולט  כאינו 
מסחרחורות  הסובל  אדם  כי  המפקחת 
לצורך  ייחשב  ונשנות,  חוזרות  ונפילות 
ההגדרה כאחד שאינו יכול להתנייד באופן 

עצמאי.
הוא  המפקחת  מעמדת  היוצא  הפועל 
שאדם שאינו יכול להתנייד באופן עצמאי 
ללא עזרת הזולת, יהיה זכאי ל־100% גמלת 
סיעוד. זאת מכיוון שייחשב גם כלא שולט 
על הסוגרים – ומכאן הוא עונה על הגדרות 
שמתקשה  אדם  כלומר  בפוליסה,  הזכות 

 .ADL לקיים שני

עניין של זמן 
יתקשו  הביטוח  חברות  כי  ספק  היה  לא 
לא  והתגובה  הממונה  עמדת  את  לקבל 
איחרה לבוא. אחת אחרי השנייה שינו את 
הגדרות הזכאות לגמלת הסיעוד, כך שבפוליסות 
של  במקרה  זכאות  הגדרת  יותר  אין  החדשות, 
שתי פעולות ADL )כאשר אחת מהן אי שליטה 
על הסוגרים(, אלא שלוש פעולות ADL לפחות. 

נראה  מאוד  ובקרוב  זמן  של  עניין  הוא  המחיר 
איום  קיים  הסיעוד.  בפוליסות  מחירים  העלאות 
המחיר,  את  להעלות  להן  יותר  לא  שאם  ממשי, 

חלקן יצאו מן הענף בשל הסיכון הרב הכרוך בו.
והקבוע  הגדול  המפסיד  את  רואים  אנו  שוב, 
במאבק בין הרגולטור שמנסה לשמור על זכויות 
המבוטחים, ובמקרה זה, אולי יתר על המידה, לבין 
 – רווחיותן  הביטוח שמנסות למקסם את  חברות 

ציבור המבוטחים.

הכותב הוא   יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכת 
סוכני ביטוח

בקרב בין הרגולטור לחברות הביטוח 
ציבור המבוטחים הוא המפסיד

הרעת התנאים בפוליסות הסיעוד החדשות של חברות הביטוח איננה מקרית ‰ 
מהם הפתרונות שהמדינה מציעה, ומדוע בסופו של דבר הם פוגעים במבוטחים?

יואל זיו

לא היה ספק כי חברות הביטוח 
יתקשו לקבל את עמדת הממונה. 

מבחינתם נשמטה הקרקע 
מבסיס החישובים האקטואריים 

שלהם ומגידור הסיכון שהן 
 ADLחישבו בהגדרות ופירוש ה־

בפוליסות הסיעוד

 סלינגר. הביעה גם היא את עמדתה בעניין 
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אני מחכה לעשות את חוק הסיעוד "
הממלכתי, ויש לי הסכם קואליציוני, 
שלפיו זה אמור להתחיל ב־1 בינואר 
2017", אמר החודש שר הבריאות, יעקב 
"אני  פורבס.  למגזין  בריאיון  ליצמן, 
מתכוון לעמוד על זה על קוצו של יוד, 
לא  זה  אם  קואליציוני,  משבר  כדי  עד 
מאחורי  עומד  אני  ההסכם,  זה  יבוצע. 
בראיון  בדבריו  להיות".  חייב  וזה  זה 
לרפורמה  התנגדותו  את  השר  הדגיש 
שמתכננת בתחום הממונה על הביטוח, 
סלינגר  של  התוכנית  סלינגר.  דורית 
של  אחידה  לפוליסה  תקנות  מבטיחה 
קופות  לחברי  קבוצתי  סיעודי  ביטוח 
החולים, שלטענת האוצר תאפשר מעבר 
חופשי של מבוטחים בין קופות החולים 
שלהם.  הסיעודי  בכיסוי  פגיעה  ללא 
לדברי סלינגר, הפוליסה האחידה תביא 
בשיפור  יתמקדו  החולים  שקופות  לכך 

השירות למבוטח.
לאוצר  שהגשנו  שלמה  תוכנית  "יש 

לו  אין  אם  שמישהו,  מצב  יש  היום  בזמנו. 
 - הילדים  של  לכיס  יורדים  אז  כסף,  מספיק 
כסף  לוקחים  למה  שוד.  זה  לדעתי,  למה? 
יש  לתקן.  צריך  זה  את  ההורים?  מהילדים, 
במס  אחוז  חצי  להעלות  בעד  אני  תוכנית.  לי 
הבריאות רק למטרת סיעוד. זה הרבה יותר זול 
מאות  זה  שם  בפרטי.  משלמים  שאנשים  ממה 

שלו  שהיוזמה  מעריך  השר  אמר.  שקלים", 
ותאפשר  פחות,  הרבה  הרחב  לציבור  תעלה 
לכלל האוכלוסייה ליהנות מביטוח סיעודי. "מי 
שמרוויח 10,000 שקל, ייצא לו, נדמה לי, 60 
שקל בחודש. אני בעד חוק הסיעוד הממלכתי, 
ההרפתקאות  לכל  להיכנס  עניין  שום  לי  ואין 

של אגף ביטוחים באוצר”. 

“להוציא זוטות”
השר ליצמן התייחס גם לתחום הביטוחים 
על  מדבר  אני  הזה  "בנושא  המשלימים. 
משא  מנהל  אני  חיים.  מצילות  תרופות 
את  שאקבל  בטוח  ואני  חזק,  וקמפיין  ומתן 
שני  היו  שהשנה  הדבר  "עצם  הדגיש.  זה", 
ובסופו  לסל,  בקשות  שקל  וחצי  מיליארד 
של דבר, רק 300 מיליון קיבלו מענה - זה 
סימן ש־2.2 מיליארד שקל נותרו בלי מענה. 
הסל  דבר,  של  בסופו  בעיה.  שיש  סימן  זה 
יגדל. למה? כי השנה יש 2.2 מיליארד שקל 
שנשארו בחוץ. אז בשנה הבאה זה יהיה 2.4. 
לעמוד  והדרך  בזה,  לעמוד  נוכל  לא  אנחנו 
יש  מהאנשים   80% השב"ן.  דרך  תהיה  בזה 
להסכם  הגעתי  לא?  למה  אז  שב"נים,  להם 
עם הקופות שכדי לממן את התרופות האלה 
מתחייב  אני  מהסל.  זוטות  מיני  כל  יוציאו 

שלא תהיה עלייה במחיר".
הבריאות  משרד  מתמודד  מולו  אתגר 
משרד   – הדו־שנתי שמתכונן  התקציב  הוא 
הבריאות צריך לעמוד בקצב הפיתוחים המהיר 
מעמד  יחזיק  כיצד  כנשאל  הרפואה.  עולם  של 
המשרד על אותו התקציב אמר ליצמן כי, “אני 
חושב שהאוצר כיבד אותנו ועזר לנו הרבה השנה, 
בהרבה כסף. לא לכל דבר שבא בחוק ההסדרים 
הסכמתי, אבל ברגע שהתקבלה ההחלטה, אז אני 

מקבל את זה". 

"המצב בביטוחים הסיעודים הוא שוד"
שר הבריאות, יעקב ליצמן, מתנגד לרפורמת הביטוחים הסיעודיים של 

דורית סלינגר, ובטוח שיצליח להעביר חוק סיעוד ממלכתי ‰ "אני מתכוון 
לעמוד על זה עד כדי משבר קואליציוני  אם זה לא יבוצע"

יובל הירשהורן, פורבס

"אין לי עניין להיכנס להרפתקאות של אגף ביטוחים באוצר"

תרופות מצילות חיים יכללו בביטוחים המשלימים

יעקב י הבריאות,  שר  של  החקיקה  וזמת 
כל  ידי  על  עקרונית  אושרה  ליצמן, 
מאוחדת  מכבי,  )כללית,  החולים  קופות 
ולאומית(. מטרת היוזמה היא להכליל תרופות 
חיים  ומאריכות  חיים  כמצילות  המוגדרות 
להגדיל  מבלי  וזאת  המשלימים,  בביטוחים 
רפואי.  מצב  בדיקת  וללא  הביטוח  עלות  את 
ומאריכות החיים אינן  רוב התרופות מצילות 
נכללות בסל הבסיסי, וכיום ניתן לרכוש כיסוי 

עבורן בעת הצורך רק בביטוחים פרטיים. 
אם המהלך של ליצמן יצלח והתרופות ייכנסו 
הקופות,  של  )שב”ן(  המשלימים  לביטוחים 
החולים,  קופות  מחברי  כ־80%  מבוטחים  בהם 
הכיסוי  על  יוותרו  שרובם  לכך  יביא  המהלך 

הפרטי, מה שיפגע בהכנסות חברות הביטוח. 
ההערכה היא שהכנסותיהן של חברות הביטוח 
בחברות  האחרון.  בעשור  שולשו  זה  מביטוח 
אך  המהלך,  על  יקשו  החולים  שקופות  סברו 

כאמור אלו אישרו אותו עקרונית.

הליך חקיקה מזורז
ממשלתי  חוק  תזכיר  גיבש  הבריאות  משרד 
במסגרת  חיים  מצילות  תרופות  להכללת 
ביטוחי השב"ן. על פי התזכיר, כל מבוטח יהיה 
זכאי לקבל אותם במחיר מסובסד – עדיין לא 
הצעת  את  לקדם  הבטיח  ליצמן  גובהו.  נקבע 
להכניסה  כדי  הקרוב  הקיץ  במושב  כבר  החוק 

לתוקף בשנה הבאה. 
האוצר,  מכיוון  להתנגדות  צפויה  להצעה 
כיסויים  והורדת  הפרמיות  מהגדלת  שחושש 
אחרים במסגרת השב"ן לטובת מימון התרופות 
המצילות חיים. גם ח"כים וארגונים חברתיים 
שונים מתנגדים להצעה בטענה שהיא מפלה 
לבין  משלים  ביטוח  לרכוש  שיכול  מי  בין 
וכי יש  אותם 20% שאין להם ביטוח משלים, 
להכניס תרופות אלו לסל הבסיסי. יש לציין, 
כי השר ליצמן הבטיח לפני כחודשיים, ש"מי 
שמתחת לקו העוני, קופות החולים יעניקו לו 

את התרופות ללא תשלום".
רונית מורגנשטרן
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מסביב  לעולם

יוסי י האחרונות,  בשנתיים  ישראל   MDRT ו"ר 
מנור, נבחר השבוע פה אחד על ידי מטה הארגון 
אירופה.  אזור   MDRT יו"ר  לתפקיד  העולמי 
מנור ירכז תחתיו פעילות של 17 מדינות אירופאיות 
מבחינת  משמעותי  בקידום  מדובר  בארגון.  החברות 
הזה.  היוקרתי  בארגון  ישראל  מבחינת  וגם  מנור 
 MDRT שהנהלת  ביטוח,  סוכני  ללשכת  רב  "כבוד 
היוקרתי",  המינוי  את  לקבל  בה  בכיר  בחבר  בחרה 
ביטוח.  סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ,  אריה  בירך 
"ללא ספק הנהלת MDRT מינתה אדם ראוי הפועל 

רבות לטובת הארגון וחבריו. יישר כח ובהצלחה".
איחולינו על המינוי. למה בחרו בך לדעתך?

במסגרת  רחבה  מנהיגותית  פעילות  מנהל  "אני 
גם בתחום  והן בארגון העולמי,  בישראל  הן  הארגון 
הכרה  מהווה  המינוי  החברתי.  בתחום  וגם  המקצועי 
בפועלי בארגון. מי שמשקיע ומראה תוצאות, הסיכוי 
הוא  שהמינוי  ספק  אין  יותר.  גדול  להתקדם  שלו 
קידום משמעותי מבחינתי לתפקידים נוספים בארגון 
הבכירים  עם  אחת  בשורה  אותי  ומעמיד  העולמי 

בארגון".
ומדוע הצטרפת   MDRTחבר ב־ זמן אתה  כמה 

לארגון מלכתחילה?
היה  זה  אז  שנה.   25 לפני   MDRTל־ "הצטרפתי 
רק  שעסק  קטן,  יותר  הרבה  לגמרי,  שונה  ארגון 
הרבה  הייתה  הסוכנים  בין  והתקשורת  חיים  בביטוח 
לארגון  שנחשב  לארגון  הצטרפתי  מסובכת.  יותר 
קטן  שוק  ועודנה  הייתה  שישראל  משום  יוקרתי 
מבחינת ביטוח חיים, וכסוכן רציתי ללמוד מה קורה 

בעולם, איך להצליח ולהצטיין במקצועי. 
מהם הקריטריונים הנדרשים כדי להיות חבר ב־

?MDRT

כ־49  כיום  חברים  העולמי   MDRTה־ "בארגון 
אלף סוכני ביטוח חיים, פנסיה ופיננסים מכל רחבי 
הדולר'  מיליון  'מועדון  כונה  הוא  בעבר  העולם. 
משום שהתקבלו אליו סוכנים שמכרו ביטוחי חיים 
הקריטריונים  כיום  בשנה.  דולר  מיליון  בהיקף של 

שונו.
הקריטריון  השנתי,  המכירות  היקף  "מבחינת 
הבסיסי בו צריך לעמוד הוא הכנסות מעמלות בסך 
בלבד.  חדשות  מכירות  על  בשנה  דולר  אלף   93
לחילופין – פרמיה שנתית חדשה בסך 186,000 אלף 
חברות  שמכתיבות  נוספות  דרגות  קיימות  דולר. 
ביטוח של מי שעומד במכפלה של פי שלוש או פי 
שש מסכום בסיסי שהן קובעות. מעבר לכך, על כל 
חבר לעמוד בקריטריון של קוד אתי וחברות בלשכת 

סוכני הביטוח בישראל, במקרה שלנו". 

מה ההישגים שאתה יכול למנות בתפקידך כיו"ר 
MDRT ישראל?

הכנסים  ארגון  את  למנות  יכול  אני  היתר  "בין 
שאלה  חדשים,  חברים  והוספת  המקצועיים 
קריטריונים חשובים למעמד ראש מדינה בארגון. ב־
MDRT ישראל יש כיום 122 חברים. מטבע הדברים 
יש נשירה טבעית עקב גיל והפסקת עבודה. לטובת 
הנושא הוצאתי קבוצה גדולה של סוכני ביטוח לכנס 
התפעלות  מלאי  משם  שחזרו  קונג,  בהונג  חווייתי 
לאחר שישבו בהרצאות עם 12 אלף סוכנים מרחבי 
חברות  את  לרתום  הצלחתי  אחד.  באולם  העולם 
אתי  שיתפו  אשתקד  לארגון.  חברים  לגיוס  הביטוח 
שכולן  מאמין  אני  והשנה  ו'כלל'  'מגדל'  פעולה 

יצטרפו ליוזמה". 
בארגון?  אירופה  אזור  לניהול  נערך  אתה  איך 

גיבשת כבר חזון?
מתכוון  שאני  מבחינתי  גדולה  במחויבות  "מדובר 
לעמוד בה. בין הדברים שאני מתכוון לעשות כיו"ר 
אזור אירופה – להנחיל את המנהיגות עם המחויבות 
בארגון;  האירופאיות  המדינות  לראשי  האישית 
להביא לגידול של 10% במספר חברי הארגון באזור, 
למרות הקשיים הרגולטוריים שאנחנו חווים, להרבות 
והניו־ בטכנולוגיה  השימוש  את  ולהחדיר  בכנסים 
מדיה בקרב החברים. לא רק בישראל יש לנו בעיה 
עם החדרת הטכנולוגיה המתקדמת למקצוע, זה בכל 

העולם".
לשכנע  כדי  בישראל  לסוכנים  אומר  אתה  מה 

אותם להצטרף לארגון?
"מעבר ליוקרה ולחוויה הבינלאומית שבמעמד חבר, 
זהו בית ספר למצוינות אישית ומקצועית, להעשרה 

ולמיקסום הפוטנציאל שטמון בכם".   

גאווה ישראלית:

יוסי מנור נבחר ליו"ר MDRT אירופה
לאחר שנתיים בראש MDRT ישראל נבחר פה אחד מנור ליו"ר הארגון באירופה ‰ בריאיון 

לרגל המינוי שמציב אותו בשורת ההנהגה של הארגון הוא חושף את החזון שלו
רונית מורגנשטרן

"לא רק בישראל יש לנו בעיה עם החדרת הטכנולוגיה"

ליווי מקצועי 
 לכל אורך 
הדרך עד 

לקבלת ההחזר 
הכספי

בדיקה 
מקצועית 

 ואמינה מול 
כל חברות 

הביטוח!

בדיקת רטרו 
וריטיינר 
חודשית

כי אם תשתוק ולא תבדוק, לא תוכל לצחוק... בדרך אל הבנק! דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

 שושנת העמקים 41 צורן ת.ד. 1565 טל. 054-4231093  
hagit2265@gmail.com :פקס. 09-8320917 | דוא"ל

סוכן, מתי 

לאחרונה 

בדקת את 

עמלותיך?
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חדשות  הביטוח

office@rbmedia.co.il

 יש לכם מה להגיד? 
אנחנו נשמח לפרסם

אתם מוזמנים לשלוח למערכת ביטוח ופיננסים 
מאמרים, טורי דעה ופרשנויות 

מאיר ב שוחח  בערב  ראשון  יום 
שביט, מנכ"ל איגוד חברות הביטוח 
חיים,  לביטוח  החברות  והתאחדות 
מגדל,  מנכ"ל  אליהו,  עופר  האיגוד  יו"ר  עם 
וארבעה  שנה  התפטרותו,  על  לו  והודיע 

חודשים בלבד לאחר שהחל בכהונתו. 
גם הגיש לעופר אליהו  הוא  למחרת בבוקר 
באה  זו  "בקשתי  ההתפטרות.  מכתב  את 
כי  למסקנה,  שהביאתני  התלבטות,  לאחר 
הזו,  בעת  האיגוד  פועל  בהן  הנסיבות  מכלול 
מלוא  את  ביטוי  לידי  להביא  לי  יאפשר  לא 
מהמטרות  חלק  ולממש  המקצועיים  כישורי 
כניסתי  עם  לעצמי  שהצבתי  המקצועיות, 
לתפקיד", הוא כתב. "כיוון שכך, אני מעדיף 
ולפנות  הפרטיים  בעסקי  ולהתמקד  לחזור 
אחר,  ראוי  לאדם  האיגוד  מנכ"ל  תפקיד  את 
שאעמוד  כמובן,  בהקדם.  שתגייסו  שבטוחני 
בכל  האיגוד  מנכ"ל  ולרשות  האיגוד  לרשות 
סיוע ותמיכה שידרשו, בכל עת וככל הניתן. 
קשר  מקיים  אני  הפרטיים  בעסקי  שגם  כיוון 
ושוק  הטווח  ארוך  החיסכון  הביטוח,  ענף  עם 
נזכה  ועוד  נפרדים  שאיננו  בטוחני  ההון, 

לעבוד ביחד".

באיגוד לא הופתעו
אליהו  את  הפתיעה  לא  שביט  של  התפטרותו 
כי  שידעו  האחרים,  הביטוח  חברות  ראשי  ואת 
זו כוונתו של שביט מזה מספר חודשים. באיגוד 
כבר הוחלט על מחליף לשביט – המשפטן ורואה 
מנכ"ל  לשעבר  רוטקופף,  גיא  ד"ר  החשבון 

מזה שלושה  רוטקופף משמש  המשפטים.  משרד 
ייבחר  ואם  פיתוח,  באי.די.בי  כדירקטור  חדשים 
באי.די.בי.  מתפקידו  להתפטר  יצטרך  לתפקיד 

עד  בתפקידו  ימשיך לשמש  כי  הודיע  שביט 
סוף שנה זו, בהתאם לתנאי החוזה בינו לבין 
רוטקופף  כי  היא  ההערכה  ואולם,  האיגוד, 

ייכנס לתפקיד בתוך כחודשיים. 
מקורבים לשביט סיפרו, כי הוא היה מתוסכל 
חברות  ראשי  של  הפעולה  שיתוף  מחוסר 
שהבטיחו  למרות  האיגוד,  בפעילות  הביטוח 
ממנו  כשביקשו  הדוק  פעולה  שיתוף  לו 
לעמוד בראש האיגוד. בין היתר הוא קבל על 
בחברות  ההחלטות  ומקבלי  שהמנכ"לים  כך, 
האיגוד  בישיבות  להשתתף  מיעטו  הביטוח 
ושלחו דרג זוטר יותר; הם לא שיתפו פעולה 
שהותיר  מה  שביקש,  ציפיות  הבהרת  בסקר 
המטרות  וביצוע  בבניית  למדי  בודד  אותו 
לייצג  שאמור  האיגוד  של  העבודה  ותכניות 

את החברות. 
שביט שימש כממונה על שוק ההון, הביטוח 
נחשב  הוא  1992־1995.  בשנים  והחיסכון 
בולט  והפנסיה,  הביטוח  בתחום  למומחה 
לחברות  מספק  שהוא  דעת  וחוות  בהערכות 
הביטוח  בענף  מאד  ומוערך  המשפט,  ובבתי 
חברה  הקים שביט  ב־1996  בכלל.  והפיננסים 
בבעלותו תחת השם "מאיר שביט ניהול והשקעות" 
העוסקת בייעוץ בתחום הביטוח לגופים גדולים. 

בלשכת סוכני ביטוח בירכו את מנכ"ל האיגוד 
הנכנס. “אני מאחל דרך צלחה לגיא רוטקופף על 
מינויו לתפקיד המנכ”ל החדש של איגוד חברות 
אריה אברמוביץ.  נשיא הלשכה,  הביטוח”, מסר 
בהצלחה  ינהיג  רוטקופף  כי  ובטוח  סמוך  “אני 
את חברות הביטוח לדרך של שיתוף פעולה עם 

הסוכנים למען ענף הביטוח כולו”. 

הרקע לעזיבתו של מאיר שביט: חוסר 
שיתוף פעולה מצד חברות הביטוח 

שביט הגיש השבוע מכתב התפטרות מתפקידו כמנכ"ל איגוד חברות הביטוח ‰ ד"ר גיא 
רוטקופף, מנכ"ל משרד המשפטים לשעבר, ימונה כנראה במקומו. אריה אברמוביץ: "סמוך 

ובטוח כי רוטקופף ינהיג בהצלחה את חברות הביטוח לדרך של שיתוף פעולה עם הסוכנים"

רונית מורגנשטרן

התפטרותו של שביט לא הפתיעה 
את אליהו ואת ראשי חברות הביטוח 

האחרים, שידעו כי זו כוונתו של 
שביט מזה מספר חודשים. באיגוד 

כבר הוחלט על מחליף לשביט

 רוטקופף. יכנס לתפקיד בעוד כחודשיים

mailto:office%40rbmedia.co.il?subject=
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לתת  שירות

למדוד ל האוצר  החל  שנים  כמה  פני 
ציונים  להן  ולחלק  הביטוח  חברות  את 
הן  אותן  השירות  לרמת  הקשור  בכל 
נבנה מדד שירות שבמרוצת  כך  מעניקות. לשם 
שונים  רכיבים  בו  ונוספו  והשתכלל,  הלך  הזמן 
שמטרתם הגיע לממוצע משוקלל רחב אשר אמור 
על  המשפיעים  הפרמטרים  מכלול  את  לשקלל 

מתן השירות ללקוח.
מרכזים  ענפים  במספר  זה  בשלב  נערך  המדד 
הבריאות  ביטוחי  דירה,  וחובה,  רכוש  רכב  בהם 
רפואיים(  ובנזקים  הוצאות  בהחזר  )הן  והסיעוד 

ונסיעות לחו"ל.

מה מודד האוצר?
שאושרו  התביעות  אחוז  תביעות:  תשלום   …
ושולמו, ומהירות הטיפול בהן )משקלו של פרמטר 

זה הוא 40% מהמדד הכולל(.
… שביעות רצון לקוחות: מידת שביעות הרצון 

והמלצת הלקוחות על חברת.
… הביטוח: פרמטר זה שמשקלו 30% נקבע על 
שנה  כל  המבוצעים  טלפונים  שירות  סקרי  ידי 
ואשר במהלכם נשאלים הלקוחות את חוות דעתם 

על השירות אותו קיבלו. 
על  נקבע  הכולל(  בשקלול   20%( נוסף  פרמטר 

פי מספר התלונות שהוגשו לאוצר כנגד החברות,  
פעלה  לא  שהחברה  נמצא  בהן  התלונות  ומספר 
זמני  כנדרש. 10% מהציון הכולל נקבעים על פי 
המתנה למענה טלפוני של נציג שירות של החברה.

החשיבות שבפרסום
הוא  המדד  חשיבות  עצם  כי  ציינו  בעבר  כבר 
בעריכתו, משום שבסופו של דבר אנו מעריכים 
היצרנים  בין  כי התחרות תביא לכך שההבדלים 
יהיו קטנים, וכן הציבור הרחב לא יתעמק בציון 
וישאף להתרכז במחיר עצמו, ותנאי הפוליסה. לכן 
המדד  של  המרכזית  החשיבות  כי  מעריכים  אנו 

היא בעצם פרסומו והסתכלות החברות עליו. הרי 
אף חברת ביטוח לא תרצה להיות בתחתית, ובכך 
כל הענף ישאף לשפר את רמת השירות הניתנת 

לצרכנים וכולם ירוויחו מכך.
מדד התביעות שלו חשיבות מרכזית בשקלול 
אשר  נתונים  באמצעות  נקבע  הסופי  הציון 
מועברים מהחברות בסיכום כל שנה. בנתונים 
אישורי  אחוזי  התשלום,  זמני  בעיקר  נבדקים 
מסך  התביעות  דחיית  או  התביעות  תשלומי 
נלקחת  לא  עדיין  זאת,  עם  הכולל.  התביעות 
מסך  המבוטח  של  הרצון  שביעות  בחשבון 
תביעתו  האם   - בפועל  ששולם  התביעה 
אושרה כולה, או האם החברה הסכימה לשלם 
כתשלומי  לנו  המוכרים  נוספים  תשלומים 

אקסגרציה.

ציונים טובים לסוכנים
בלקוחות,  הטיפול  מדד  את  בהבנה  נצלול  אם 
נראה כי הוא נקבע על ידי סקר טלפוני שמתבצע 
לקוחות  היא  אחת  אוכלוסיה  אוכלוסיות,  לשתי 
שפנו למוקדי השירות של החברות בשאילתה כזו 
שהחברה  ללקוחות  אחרת  ואוכלוסיה  אחרת,  או 
ביצעה עבורם פעולה )תביעה או שינוי בפוליסה(. 
לקוחות  גם  היתר  בין  השנה  נדגמו  זה  בפרמטר 
משום שרכיב  הביטוח.  מסוכני  שירות  המקבלים 
לא  ישירים,  למוקדים  פניה  גם  בתוכו  כולל  זה 
שפנו  הלקוחות  ציון  את  לגמרי  לבודד  ניתן 
מהירה  מהסתכלות  כבר  אך  הסוכנים,  באמצעות 
אותנו  מפתיע  אינו  הנתון שכלל  עולה  בנתונים 
אשר  לפעולות  מבוטחים  שמעניקים  הציונים   –
הסוכנים,  באמצעות  גם  השנה  במרוצת  בוצעו 
טובים באופן בולט מאשר השירות שהעניקו רק 
של  הישיר  שהקשר  ספק  אין  החברות.  מוקדי 
הסוכן עם המבוטח עצמו יוצר תחושה טובה יותר 
יותר  טובים  שירותים  מקבלים  אשר  ללקוחות, 

מאשר פניה למוקדי החברות.
מהמדד עולה בין היתר, כצפוי, כי רוב חברות 
ועשו  המדד  פרסום  את  ברצינות  לקחו  הביטוח 
אנו  שעברה.  משנה  הסופים  במדדים  שיפור 
שיפורים  נראה  השנים  במרוצת  כי  מעריכים 
נמשיך  כסוכנים  אנו  שגם  ספק  ואין  נוספים, 
השירות  במתן  השיפור  את  מהחברות  לדרוש 
אישי  שירות  להעניק  להמשיך  שנוכל  מנת  על 

ומיטבי ללקוחותינו בשנים הבאות.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת 
סוכני ביטוח

הסוכן תורם למדד השירות 
הטוב של חברת הביטוח

בפרמטר הטיפול בלקוחות של מדד השירות בחברות הביטוח נדגמו 
השנה גם לקוחות שמקבלים שירות מסוכנים ‰ באופן לא מפתיע הציונים 

שנתנו המבוטחים לפעולות שבוצעו באמצעות סוכנים, גבוהים יותר

אריאל מונין

 מהמדד עולה בין היתר, כצפוי, 
 כי רוב חברות הביטוח לקחו 
 ברצינות את פרסום המדד 

 ועשו שיפור במדדים 
הסופים משנה שעברה

  הקשר הישיר של הסוכן עם המבוטח יוצר תחושה טובה יותר
fo

to
lia
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ההרשמה  נפתחה

יכולים ס הלשכה  חברי  ביטוח  וכני 
השנה  לוחות  את  להזמין  להתחיל 
“ככל  תשע”ז.  שנת  לקראת  החדשים 
הלוחות  את  שתקבלו  הסיכוי  להזמין,  שתקדימו 
לפני ראש השנה גדול יותר”, מסביר עוזי ארגמן, 
לוחות  פרויקט  על  האחראי  הרווחה  ועדת  יו”ד 
ב־2  ההרשמה  את  סוגרים  “אנחנו  בלשכה.  השנה 
בתחילת  ההזמנות  את  לספק  ומתחילים  ביולי 

אוגוסט”.
ביטוח  סוכני  לשכת  בה  השלישית  השנה  זו 
שיכולים  סוכניה,  עבור  שנה  לוחות  מפיקה 
להעניק אותם ללקוחותיהם, ספקים או להשתמש 
בהם בעצמם. עד אז רכשו הסוכנים את הלוחות 
הלשכה  ארגמן,  לדברי  הביטוח.  מחברות  לרוב 
למעט  רווח  מטרת  ללא  הלוחות  את  מפיקה 
רווחת הסוכנים. “אנחנו משיגים להם את הדיל 
מרוכז  והכל  להערותיהם  קשובים  ביותר,  הטוב 
“המוצר  מסביר.  הוא  לנוחיותם”,  אחד  במקום 
הוא ברמה גבוהה מאוד, השקענו מאמצים רבים 

בעיצוב הלוחות והמסרים”. 
בשבוע הבא יפתח גם טופס הרשמה דיגיטלי בו 
תתאפשר רכישה באופן מקוון באמצעות כרטיס 
אשראי ובתשלומים. המחירים הם אותם מחירים 
בשנה  ארגמן,  של  לדבריו  שעברה.  בשנה  כמו 
אלף  מ־250  למעלה  הסוכנים  רכשו  שעברה 
היא  השאיפה  והשנה  הלשכה,  של  שנה  לוחות 

להגיע ל־300 אלף לוחות.

חשיבות הסוכן 
הערבי  המגזר  כמו  שונים  ממגזרים  פניות 
לארגמן.  הופנו  ייחודיות  בקשות  ובהן  והחרדי 

“סוכנים מהמגזר הערבי ביקשו כתוביות בערבית 
להם  והבהרנו  למסקנה  הגענו  אך  העברית,  לצד 
שלצערנו אין מספיק מקום כדי להוסיף כתוביות 
“היו  מסביר.  הוא  העברית”,  לצד  זרה  בשפה 
יהיו  שלא  שביקשו  חרדים,  מסוכנים  פניות  גם 
תמונות של נשים בלוחות השנה. הבהרנו שאנחנו 
השנה   – צנועות  תמונות  להכניס  משתדלים 
התמקדנו בילדים. זה לא מרצה אותם ולצערי חלק 
מהסוכנים החרדים לא רוכש את הלוחות. אנחנו לא 

יכולים לקלוע לטעם כולם ולדרישותיהם. יכולנו 
להסתפק בלוחות עם תמונות נוף משעממות, אבל 

זה לא מה שאנחנו שואפים אליו”. 
של  חשיבות  השנה  בלוחות  הודגשה  השנה 
סוכן הביטוח בליווי חיי המבוטח ומשפחתו. כמו 
יותר  צבעוניות  התמונות  חדשני,  העיצוב  כן, 

ולסוכנים יהיה קל לשווק אותם.

 כדאי להזמין: 
לוחות השנה החדשים כבר הגיעו
לוחות השנה של לשכת סוכני ביטוח לשנת תשע"ז כבר זמינים להזמנה ‰ השנה 
הודגשה בלוחות השנה חשיבות של סוכן הביטוח בליווי חיי המבוטח ומשפחתו

רונית מורגנשטרן

poi_00023 | פוינטר | סטריפ | גודל: 20/6.2 | תאריך: 20.4.16

אפשר 
להיות 
רגועים שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות "פנסים ומראות":

• החלפה של פנס קדמי/אחורי, מראה צד חיצונית בחדש במקרה שבר
• כל הפנסים והמראות שיוחלפו הם בעלי תו תקן

• השירות ניתן ללא הגבלה של מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי
• את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות: כלל ומגדל

עם כיסוי מקיף למנויים בשגריר הכולל
שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

ניתן להזמין כאן

http://www.insurance.org.il/Article.aspx%3FItem%3D1077%26ln%3Dhe%0D
http://www.insurance.org.il/
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סערת  שוקה

הכיפורים כ יום  מלחמת  שהסתיימה 
שאלו  העגומות  תוצאותיה  ונודעו 
למה  הממשלה?  היתה  היכן  כולם 
היא התעלמה מהאזהרות ונרדמה בשמירה? 
קברניטים  הודחו  מלחמה  אותה  בעקבות 
מתפקידם, שילמו מחיר אישי ונרשמו לעד 

בדפי ההיסטוריה כאחראים לכישלון.
מלחמה  בין  להבדיל  וצריך  שכדאי  נכון 
לבין  אלפים  של  חיים  לאבדן  הגורמת 
מלחמה על תדמית מקצועית והכפשות אך 
עדיין קשה להתעלם מהעובדה שגם לאור 
את  לשים  צריך  מישהו  "שוקה",  קמפיין 

המפתחות על השולחן.
ומספר  ערב  מידי  שנים  ארבע  במשך 
הטלוויזיה  ערוצי  בשני  ערב,  בכל  פעמיים 
ציבור  והוכפש  הושפל  בישראל,  המרכזיים 
מקצועיים,  רובם  ביטוח  סוכני  אלפי  של 
הצגתם  תוך  ואיכותיים,  שירותיים  ישרים, 
כמיושנים, מיותרים, מאותגרים טכנולוגית 

ונהנתנים.
מכיוון  נשמעו  לא  הזאת  התקופה  בכל 
הערה,  בישראל  הביטוח  על  המפקחת 
הזה  המכוער  לקמפיין  גינוי  או  הסתייגות 
שגרם מעבר לפגיעה בתדמית גם לפגיעה 

כלכלית ואישית בסוכנים רבים כל כך.
ב"טובת  הדוגל  שהרגולטור  ייתכן  האם 

הציבור" ימלא פיו מים במשך 4 שנים כאשר 
בישראל  והמקצועי  המוביל  המכירות  ערוץ 
מושפל  וגמל  פנסיות  ביטוחים,  מכירות  של 

מידי ערב?
בהשפלה  הציבור  טובת  הייתה  בדיוק  מה 
הזאת? מדוע לא מצאה המפקחת במשך ארבע 
שנים את הדרכים לעצור את מסכת ההכפשות? 
האם לא הייתה לה במה ראויה כדי להביע שאת 
הגדולה  והשאלה  הזאת?  מההתנהלות  נפש 
במסגרת  מצאה  לא  האם  מכולן,  והחשובה 
מסע  את  לעצור  וסנקציות  דרכים  סמכויותיה 

הפרסום הזה שגם על חוקיותו ניתן להתווכח?
שכבר  ולאחר  ופנסיוני  חיים  ביטוח  בכנס 
נודעו תוצאות פסק הדין שהורה לביטוח ישיר 
להסיר לאלתר את מסע הפרסום המבזה, עלתה 
המפקחת על בימת כנס לשכת סוכני הביטוח 
לשמוע  ציפו  אוזניים  זוגות   1,700 באילת. 
ממנה סוף סוף התייחסות לנושא, אך לא. כמו 
המפקחת  מצאה  לא  הפעם  גם  התקופה  בכל 
לנכון לגנות את השערורייה שהתחוללה כאן 

במשך ארבע שנים רצופות.
לא נותר לנו אלא לתהות האם טובת הציבור 

לנגד עיניה ואם כן איזה ציבור בדיוק?

הכותב הוא יו"ר סניף חיפה של לשכת סוכני 
ביטוח 

היכן הייתה המפקחת?
בכל התקופה בה כיכב קמפיין “שוקה” על המסכים, לא פצתה המפקחת 

על הביטוח את פיה ‰ גם לאחר שנודעו תוצאות פסק הדין לא אמרה 
המפקחת דבר ‰ טובותו של איזה ציבור נמצאת לנגד עינייה?

ליאור רוזנפלד 

המכלול שלי
עבורך, להמשך שנים של צמיחה תמונת

סוכן
תמונת
לקוח ריסק בקליק תמונת

עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

אל
הר

דיו
טו
ס

בכל התקופה הזאת לא נשמעו מכיוון 
המפקחת על הביטוח בישראל הערה, 

הסתייגות או גינוי לקמפיין המכוער הזה
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בס”ד, חשוון תשע”ה, נובמבר 2014

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד
לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

לשרותך, איילון חברה לביטוח - אגף ביטוח כללי, שרית נהון:
sarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .טל 

התוכנית כוללת:
תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע פריצה וגניבה.  #

מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי מים ופריצה.   #
חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך 500 ₪ בלבד.  #

כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
שבר שמשות ומשטחי זכוכית  #  כספים  #  שחזור מסמכים ונתונים  #  אובדן דמי שכירות  #  ביטוח לחפצי אמנות  #

#  ביטוח תאונות אישיות
#  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 20 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של 1 מיליון ₪.  

ביטוח חבות מעבידים -  #
גבולות אחריות בפוליסה: 20 מיליון ₪.   

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 40 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.  

  #  כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #  ועוד ...

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה: 1,000 ₪ | התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

חדש!
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חדש  בביטוח

תוכניות ב ימים האחרונים התבשרנו על 
ידי  על  אושרו  אשר  חדשות  ביטוח 
הרגולציה ונמצאות כבר על המדף של 
תאפשרנה  אלו  תוכניות  הביטוח.  חברות  כל 
לכל סוכן להציע ללקוחותיו במסגרת פגישות 
חשובים  נוספים  כיסויים  הקבועות  השירות 
לקוח  כל  של  וחלומותיו  רצונותיו  להבטחת 

ולקוח.
התוכנית הראשונה, “למרות הכל ממשיכים”, 
החיים  רמת  את  לשמר  שנועדה  תוכנית  הינה 
סיבה,  מכל  פטירה  במקרה  השאירים  של 
תאפשר  ולמעשה  תאונה,  או  מחלה  אם  בין 
נפטר  בה  הראשי  המפרנס  אשר  משפחה  לכל 
להמשיך לתפקד ללא כל פגיעה ברמת החיים 

לאור המקרה הקשה שחוותה.
להמשיך  לשאירים  לאפשר  ההגנה  משמעות 
לממש  צורך  מבלי  הקיימת  בדירה  ולהחזיק 
אותה, להמשיך לאפשר לילדים ללכת לחוגים, 
הלימודים,  את  עזר  בשיעורי  לתגבר  להמשיך 
חברת  למעשה  ועוד.  לחו”ל  לצאת  להמשיך 
וממשיכה  הנפטר  של  בנעליו  נכנסת  הביטוח 
לספק למשפחה את ההכנסה הדרושה לשמירה 

על רמת החיים לה הורגלה.
שונים  מסלולים  בשלושה  תשווק  התוכנית 

בהתאם לרצון הלקוח ומבנה המשפחה:

• סכום חד פעמי.
• קבלת הכנסה חודשית קבועה לזמן מוגדר

   מראש.
• שילוב מעניין של קבלת סכום חד פעמי 

   והכנסה חודשית לזמן מוגדר מראש.

של  התועלת  בחשיבות  להרחיב  צורך  אין 
תוכנית חדשה זו, וזה הזמן לשבת עם הלקוחות, 
ולהתאים  וחלומות  צרכים  רצונות,  לבדוק 
ללקוח  יצאה  עתה  שזה  החדשה  התוכנית  את 

ומשפחתו.
בידך”,  ילדך  של  “העתיד  השנייה,  התוכנית 
של  חלומם  את  לממש  שנועדה  תוכנית  הינה 
גבוהה  השכלה  לילדיהם  להקנות  רבים  הורים 
דירה, שכר  כולל שכירת  בכך,  כל הכרוך  עם 

לימוד ומימון הוצאות.
סבא,  הורה,  לכל  תאפשר  זו  חדשה  תוכנית 
אשר  קבוע  חודשי  סכום  להקצות  סבתא,  או 
בחירת  פי  על  שונים  סיכון  במסלולי  יושקע 

לטווחים  בתוכנית  שמדובר  כיוון  ההורים. 
ובינוניים מסלולי מוטי מניות כנראה  ארוכים 
יהיו המסלולים הנרכשים ביותר, כאשר בונוס 
נוסף לכל מצטרף זו האפשרות למשוך כספים 

במידת הנדרש על ציר הזמן ללא קנסות.
התוכנית מתמודדת בהצלחה גדולה ומוחלטת 
עם כל חסכון במסגרת הבנק, עדיפה מכל פק”מ 
או מק”מ או חסכון אחר עם קנסות יציאה והיא 

תשולב בשני מסלולים עיקריים:

• הפקדת סכום כספי חודשי.
• הפקדת סכום כספי חודשי והפקדה של 

    סכום חד פעמי בפתיחת הקופה או במהלכה.
גם פה אין צורך להרחיב בתועלת הרבה של 
תוכנית חדשה זו להורים, אשר חלומם להקנות 
מקצוע  לרכישת  גבוהה  השכלה  לילדיהם 
היא  זו  שעלות  ברור  כאשר  ונדרש,  מכובד 

כבדה וחייבים להתכונן לה מבעוד מועד.
לשכת סוכני ביטוח תצא בקרוב בימי עיון על 
להקנות  במטרה  וזאת  החדשות  התוכניות  שתי 

את הידע והכלים לכל סוכן חבר לשכה. אם שתי 
ועדיין  מוכרות  לך  “מצלצלות”  כבר  התוכניות 
לא הצעת אותן ללקוחותיך, אז קדימה לעבודה, 

אל תדחה למחר את שאפשר לעשות היום.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני 
בלשכת סוכני ביטוח

 תוכניות ביטוח חדשות –
עוד סיבה לפגישה

תוכניות ביטוח חדשות שאושרו על ידי הרגולציה נמצאות כבר על המדף ‰ מה 
מציעות התוכניות ללקוחות, ולמה כדאי להתחיל להציע אותן?

יובל ארנון

 זה הזמן לשבת עם הלקוחות, לבדוק רצונות, צרכים וחלומות ולהתאים 
את התוכנית החדשה שזה עתה יצאה ללקוח ומשפחתו

אירועי הלשכה

  להבטיח את עתיד הילדים

 מחוז השרון יקיים ב־18.5 יום עיון בין השעות 
12:30־17:00, בשיתוף "איתוראן". מרכז המוסיקה, 

הנשיא ויצמן 80, אור עקיבא )בצמוד להיכל התרבות(.

 סניף אשדוד־אשקלון יקיים ב־19.5 יום עיון סניפי 
בין השעות 9:00־13:00, בשיתוף “קבוצת שגריר”. מלון 

“לאונרדו”, רחוב גולני 11, אשקלון. חנייה ללא עלות 
במתחם. 

מחוז תל אביב יקיים ב־23.5 מפגש מקצועי בנושא 
" ניהול השינויים בעולם סוכן הביטוח" בין השעות 

9:45־14:00. המכללה לביטוח ופיננסים, המסגר 42 
קומה 8, תל אביב

fo
to

lia
ם: 

לו
צי
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פניות  ציבור

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

אחר ניוד קרן פנסיה לעובדי שתי חברות, ל
החזירה סוכנת ביטוח ותיקה את המבוטחים 
למנורה, וזאת לבקשת האחרונה שהבטיחה 
שהוחזרו  לאחר  לדבריה,  נמוכים.  ניהול  דמי 
גבוהים  הניהול  דמי  נותרו  למנורה,  המבוטחים 
במנורה  למפקח  פניתי   2015 "במהלך  כשהיו. 
חברות",  לאותן  הניהול  דמי  את  להוזיל  וביקשתי 
מספרת הסוכנת. "הוא טען שלא ניתן, ולכן פניתי 
למגדל מקפת, דמי הניהול הוזלו וניידתי העובדים 

למגדל מקפת".
אותם  לנייד  וביקשו  לעובדים  ממנורה  פנו  אז 
חזרה. "העובדים הפנו את נציגי מנורה אליי ואחרי 
שיחה עם הנציגים הוזלו דמי הניהול", היא מספרת. 
מכתב  אליי  העבירו  ואז  כתוב  הסכם  "ביקשתי 

להחתמת כל עובד".
האחרון  מינואר  שהחל  לסוכנת  הבהירו  בנוסף, 
את  לסוכן  לשלם  המעסיק  על  לפיה  תקנה  ישנה 
מחברת  יותר  תועבר  לא  והעמלה  ישירות,  העמלה 
הביטוח. "לכן ביקשו שהמעסיק יעביר מכתב ביטול 
נוידו  "העובדים  הסוכנת.  מסבירה  סוכן",  מנוי 

המעסיק  הנמוכים.  הניהול  לדמי  הבטחה  עם  חזרה 
לרבות  דרכי  מתנהל  הכל  שכן  מכתב,  העביר  לא 
להפתעתה  והצטרפויות".  פדיונות  כספים,  העברת 
מההפקדה   6% על  נותרו  הניהול  דמי  הסוכנת  של 
ו־0.5% מחיסכון. כשפנתה למבטחים וטענה שהחברה 
אינה עומדת בהסכם, השיבו מהחברה שדמי הניהול 

יופחתו רק כשהמעסיק יעביר ביטול מנוי סוכן.

צפריר התערב
אורי  הלשכה  נשיא  מ"מ  התערבות  בעקבות 
צפריר, הוזנו ההטבות לעמיתים באופן רטרואקטיבי 
"לא  הסוכנת.  על  שמירה  תוך   2015 מנובמבר 
איתרנו כל פניה של המפקח לקבלת הטבה כאמור 
היא  מה  סמך  על  לדעת  אפשרות  לנו  אין  ולכן 
ניתנה", אומרים במנורה. "בנסיבות העניין ניתנה 
הטבה כאמור ללקוחות במסגרת שימור וייתכן כי 
הייתה  הבקשה  לו  מראש,  ניתנת  הייתה  ההטבה 
מועברת בזמן על ידי המפקח לגורמים הרלוונטיים 

בטרם החל הניוד למגדל”.
רונית מורגנשטרן 

בעקבות התערבות הלשכה: מנורה 
הורידה דמי ניהול כמובטח לסוכנת

דרושים

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

לתנופת הפיתוח של קבוצת קמפוליסה 
במשרדים הראשיים בטבריה, דרושים/ות:

 -חתמים/ים בתחום הביטוח האלמנטארי- פרט 
- רפרנט/ית גביה + ביטוח חיים + אלמנטארי

 -סופרווייזר לניהול כ - 40 סוכני ביטוח פנסיוני
shirel@campolisa.co.il קורות חיים למייל   

"עמיתים" – דוד עמית סוכנות לביטוח בע"מ 
מחפשת סוכן/ת ביטוח בעל רישיון בביטוח 

חיים לעבודה במשרדינו על מאגר לקוחות קיים 
+ הפניות ללידים באמצעות המשרד , חלוקה 

הכנסה הוגנת שתתרום להתפתחות מהירה 
בהכנסת הסוכן בהווה ובעתיד. קורות חיים למייל: 

dudi@amitim-ins.co.il

למשרד ביטוח במרכז העיר כפר-סבא דרוש/ה 
פקיד/ה ביטוח אלמנטרי, לטיפול בקהל הלקוחות. 
חובה ניסיון של שנתיים בהפקה וטיפול בביטוחי 
רכב ודירה, כולל חידושי רכב ודירה ומתן הצעות 
ללקוחות חדשים. מגורים באזור השרון, שליטה 

מלאה במערכות המיחשוב וסריקה. יתרון בתוכנת 
רבידי תוכנה. סודיות מובטחת. נא להעביר קורות 

reuvenr@rozin-group.co.il חיים למייל

מחפש פקיד/ה עם ניסיון לתחום החיים ופנסיה. 
מחפש פקיד/ה עם ניסיון בתחום האלמנטרי.

במשרה מלאה בתנאים טובים. לא מעשן/ת. קורות 
reuven@rd-ins.co.il :חיים למייל

דרושה פקידה לחצי משרה, אפשרות
למשרה מלאה בעתיד בראשל"צ, ידע

בביטוח אלמנטרי,חיים. טיפול בתביעות רכב
וכו'. ניתן לשלוח קורות חיים במייל. מייל:

haimedri22@012.net.il טלפון: 8448811־050

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה
מנהח"ש עם ידע בביטוח אלמנטרי וחיים

למשרה חלקית קורות חיים למייל:
Haimedri22@012.net.il

סוכני ביטוח עצמאים המעוניינים להצטרף
ליחידה בתנאים טובים ולקבל 10־12 פגישות

איכותיות חדשות בחודש. לפנות במייל
int_101@walla.co.il

למשרדנו באבן יהודה דרוש/ה פקיד/ה ביטוח
רכב + תביעות רכב . ניסיון קודם הכרחי.

סביבת עבודה נעימה ותומכת. משרה מלאה.
 נא לשלוח קו"ח למייל 

ins.co.il־Yoram@barzilay

דרושה פקידה עם נסיון ביטוח חיים מול
החברות ומול הלקוחות ניתן משרה חלקית /
מלאה אזור פתח תקוה טלפון: 0505236616
ilan@ungar-ins.co.il קורות חיים למייל

למשרד ביטוח בירושלים תלפיות דרוש/ה
פקיד/ה ביטוח אלמנטרי, חובה ניסיון של
לפחות שנה בהפקה וטיפול בביטוחי רכב

ודירה. טיפול בחידושי רכב, בתביעות ומתן
הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים. להעביר 

ron@rz-ins.com קורות חיים למייל

למשרדנו בצפון תל אביב דרוש/ה פקיד/ה
לביטוח אלמנטרי לטיפול בחידושי רכב
ודירות. ניסיון קודם הכרחי. ידע בענפים

נוספים-יתרון. סביבת עבודה נעימה ותומכת,
5 ימים בשבוע .נא לשלוח קו"ח למייל 

miki@gl-ins.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת
ביטוח לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח

רכישה לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים.
jennyl@dorot-ins.co.il קורות חיים למייל

שכירות משנה 

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
מרוהט/ים, עם כל 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

משרד חדש וגדול )14 מ"ר( לסוכן במתחם 
איכותי הכולל חדר ישיבות, מטבחון, ותשתיות 

avgilat@gmail.com :רשת. לפרטים

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 שקל.

  0775377140  ,04-6377399

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

סוכנות ביטוח ותיקה, צעירה ודינאמית באווירה 
משפחתית מעוניינת ברכישת תיק סוכן, כולל 

אפשרות המשך העסקה. משרדינו נמצאים 
GuyZilb0@gmail.com :במרכז. לפניות

מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים 
באופן מלא או חלקי, במגוון רחב של אפשרויות 
כולל אפשרות של העסקה לטווח ארוך ליצירת 

קשר: dudi@gamafinansim.co.il או לנייד : 
050-5368629

למעוניינים בהשקעה בתיקי ביטוח. לפרטים 
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות 
מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים. לפרטים - אביחי: 

050-9114142

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

להעסקה על התיק, אפשרות לשילוב מכירה 
 וניהול. סודיות מובטחת. פרטים: פאני - 
fany@newafikim.co.il 054-6080300

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

shay@klauzner.co.il 052-8033305 

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

עטר יעקב קובי במות אביו
צבי כרמיל ז"ל

שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערם של משפחת כץ 
בפטירתו של חבר הלשכה

מאיר כץ ז"ל
שלא תדעו עוד צער
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