ביטוח

בטיחות
במדורות

ופיננסים
inf.org.il

לקראת ל"ג
בעומר הושקה
פוליסת ביטוח
לפעילות
ועדי הורים
בבתי ספר
עמוד 6

גיליון מס'  26 … 584במאי 2016

נתח השוק של הסוכנים
בביטוח נסיעות קפץ פי 10

"המפקחת מונעת
משכרון כוח"
עמוד 5

בלעדי

מנכ"ל איגוד חברות
הביטוח הפורש מדבר על
הכל בראיון לפורבס ישראל
| עמוד 4

לשכת סוכני ביטוח
פותרת את משבר הביטוח הסיעודי

במסגרת יוזמה של לשכת סוכני ביטוח המבוטחים יוכנסו ל"פול"
ויבוטחו ב־ 5,000שקל תמורת פרמיה נמוכה " ‰לא מפקירים את
המבוטחים המבוגרים .נשווק את הפוליסה ללא תמורה"

קופת הגמל
להשקעה אושרה
המתנגדים" :רק העשירים
ייהנו מהטבות
המס"
| עמוד 3

עמוד 2

עוד בג”צ נגד סלינגר:

פורום מנהלי ההסדרים
הפנסיונים עתר נגד המסלקה
עמוד 8

דור ההמשך :הנשים
הצעירות שלוקחות
את המושכות

ראיון עם מיכל חורין ולילך מיטרני שמקבלות
את ההובלה על הסוכנויות של הוריהן
עמוד 11
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כנס ראשון
לכלכלה
ואריכות ימים
"בשנת  2048ישראל
לא תוכל עוד להבטיח
תשלומי קצבאות הזקנה"
| עמוד 14

מוצאים פתרון

הפתרון של הלשכה למצוקת הביטוח
הסיעודי :הקמת "פול" ושיווק ללא תמורה
לשכת סוכני ביטוח יוזמת פתרון עבור נפלטי הביטוח הסיעודי מעל גיל 70
 המבוטחים יבוטחו ב־ 5,000שקל תמורת פרמיה נמוכה

50

אלף נפלטי הביטוח הסיעודי
הקולקטיבי מעל גיל 70
יוותרו ללא כיסוי בתחילת
 ,2017או לחלופין יאלצו
לתשלום של אלפי שקלים בחודש .במטרה
למצוא פתרון למבוטחים לשכת סוכני ביטוח
שכרה את שירותיו של האקטואר ד”ר בעז
ים ,מייסד ומנכ"ל חברת עגן יעוץ אקטוארי,
פיננסי ועסקי בע"מ ,שיסייע בבניית הצעה
מעשית לפתרון.
לדברי יואל זיו ,יו”ר ועדת הבריאות
והסיעוד בלשכה ,יזמה הלשכה מתווה שבו כל
הנפלטים מעל גיל  ,70יכונסו ל”פול” מיוחד
(מאגר מבוטחים) ,שבו יבוטחו בסכום של
כ־ 5,000שקל בחודש תמורת פרמיה נמוכה,
דומה לזו ששילם בביטוח הקולקטיבי (דרך
מקום העבודה או הארגון) .המימון האקטוארי
(ההפרש) ימומן מהמדינה ומחברות הביטוח.
סוכני הביטוח מתחייבים לשווק את
הפוליסות הייחודיות הללו ללא תמורה.
“בעקבות נייר העמדה ובו המתווה שגיבשנו
אנחנו מבצעים עתה עבודה אקטוארית
מקצועית באמצעות ד”ר ים ,המתמחה
בתחומי הסיעוד והבריאות” ,אומר זיו.
“העבודה האקטוארית אמורה לחשב את
העלות הנוספת בהשתתפות בפרמיה למדינה
ולחברות הביטוח ,שתלך ותרד בכל שנה
עד שאחרון המבוטחים בקבוצה הנ”ל יילך
לעולמו .כשנגיע למספרים בתוך
כחודשיים ,אני מעריך ,נפנה לאוצר
ולהסתדרות ,שדרשה השתתפות
של המדינה בפיתרון זה ,נציג
את העבודה הישימה ונדרוש מהם
מציאת המקורות הכספיים”.
על פי הוראת המפקחת על הביטוח
דורית סלינגר ,החל מה־ 1בינואר
 ,2017ייאסר לחדש את
הביטוחים הקולקטיביים
בתחום הסיעוד .על פי
הערכות ,כ־ 1.2מיליון
ייפלטו
מבוטחים
זיו .מבהיר כי
הפתרון של סלינגר
אלה,
מביטוחים
הוא חלקי בלבד

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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הפתרון של הלשכה:

01
02

המבוטחים יוכנסו ל”פול”

03

יבוטחו בסכום של 5,000
שקל תמורת פרמיה נמוכה

ההפרש ימומן מהמדינה
ומחברות הביטוח

04

הפוליסות ישווקו ללא תמורה

שהם זולים במיוחד (עשרות שקלים
לחודש ,להם ולבני משפחותיהם),
והם יצטרכו לחפש פתרונות
בביטוחים פרטיים אישיים יקרים
בהרבה .קשה במיוחד הוא מצבם
של כ־ 50אלף מבוטחים שעברו
את גיל 70־ ,75שחברות הביטוח
לא יקבלו אותם ,או שידרשו מהם
פרמיות גבוהות של מאות ואף
אלפי שקלים בחודש.

פתרון חלקי
מסלינגר

סלינגר הורתה במקביל

לאפשר למבוטחים מבוגרים שנותרו ללא
מענה ביטוחי ,להצטרף לפוליסות הסיעוד
הקבוצתיות של קופות החולים במחיר שלא
יעלה על  300שקל לחודש וללא חיתום
רפואי ,בתנאי שאין להם ביטוח כזה בקופת
החולים .בפתרון זה ישנה בעיה והיא העובדה
שרוב המבוטחים הללו ממילא מבוטחים
בפוליסות הסיעוד הקבוצתיות של קופות
החולים ,והם לא יוכלו להשתמש בפתרון
זה“ .הפתרון של סלינגר הוא חלקי” ,מדגיש
זיו“ .אנחנו לא מפקירים את המבוטחים
המבוגרים; אם נידרש לשווק את הפוליסות,
נעשה זאת ללא תמורה .זוהי תרומה גדולה
של הלשכה לפתרון הבעיה”.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי .עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :לייה שחף | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' korenly1@gmail.com ,054-5977433

חקיקה בכנסת

ועדת הכספים אישרה את קופת
הגמל להשקעה של האוצר

בדיון סוער קופת הגמל להשקעה אושרה בוועדת הכספים ,עם תקרת הפקדה שנתית של
 70אלף שקלים  ‰יו"ר רשות ניירות הערך מזהיר" :זה אסון קיומי לבורסה"
רונית מורגנשטרן

ח

חברי ועדת הכספים אישרו ,בתום דיון סוער,
את הצעת החוק שמקדם האוצר להקמת קופת
הגמל להשקעה .עם זאת ,הוחלט בוועדה כי
תקרת הפקדה השנתית לקופה החדשה תעמוד על
 70אלף שקלים ,במקום  100אלף שקלים ,הסכום
שהציע האוצר.
מכשיר קופת גמל להשקעה ,אותו מקדם סגן שר
האוצר ,יצחק כהן ,אמור לשלב בין השקעה לטווח
קצר להשקעה לטווח ארוך ומהווה אלטרנטיבה
למוצרי החיסכון הקיימים בשוק ,כקרנות נאמנות,
פיקדונות בבנקים ופוליסות חיסכון .באוצר מציינים
כי קופת הגמל להשקעה בה ניתן לחסוך ולמשוך
כספים גם בסכום חד פעמי ,ללא הטבות מס
בהפקדה ,ומתן פטור ממס רווחי הון ,במידה והעמית
יחליט לקבל כספים אלו לקצבה .מי שיבחר להמשיך
ולחסוך בקופת הגמל הגמישה עד גיל פרישה יקבל
על כך תמריץ כפול – החיסכון יהיה פטור ממס
רווח הון ,והקצבה שהוא יקבל ממנו תהיה פטורה
ממס (כיום יש מיסוי על קצבת הפנסיה) .אם ימשוך
את הכספים קודם ,הוא לא ייהנה מהפטור .המוצר
החדש ינוהל בקופת גמל ,שתיק ההשקעות שלה
מושקע בשוק ההון ולא ייהנה מאגרות חוב מיועדות
(מבטיחות תשואה).

ציבור העשירים ירוויח

יו"ר רשות ניירות ערך ,שמואל האוזר ,הזהיר
בישיבה מפני הסכנה שטמונה לבורסה בהצעה.
"ההצעה היא טובה ,אבל ללא השינויים שביקשנו

קרן נאמנות
דמי ניהול
מקסימליים

אין תקרה .תלוי
אין תקרה .בדרך
בתמהיל ההשקעה .כלל דמי ניהול
אין מיקוח והמחיר של כ־1%־2%
זהה
בתי השקעות
חברות הביטוח
בתי השקעות
וחברות ניהול תיקים

החברה
המנהלת

 ,2%אפשרות
למיקוח
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 ,1.05%אפשרות למיקוח

חברות ביטוח ובתי
השקעות שלהן פעילות
גמל

הטבת מס

דחיית תשלום מס
רווחי הון למועד
מכירת הקרן .אין
דחיית מס בעת
מעבר בין קרן לקרן

אין הטבות מס

דחיית תשלום מס דחיית תשלום מס
רווחי הון בעת מעבר רווחי הון במעבר בין
בין מסלולים
מסלולים ובמעבר בין
קופה לקופה .פטור
מלא ממס על רווחי הון
למי שימשוך את הכסף
כקצבה בגיל פרישה

אפשרות
השקעה בנכסים
לא סחירים

לא קיימת

לא קיימת

קיימת

הגורם המפיץ
את המוצר

בנקים

בנקים ,סוכני ביטוח ,סוכני ביטוח
משווקים פיננסים

למגבלה של  25אלף שקלים ותקופת השקעה
מינימלית של  6שנים ,מי שייהנה מהטבות המס
הוא ציבור העשירים" ,אמר בדיון" .בנוסף היא
תוביל לריכוזיות שלא הייתה כמותה – יישארו
7־ 10קרנות .במתכונתה ההצעה היא אסון קיומי
לבורסה".
ח"כ מנואל טרכטנברג טען בפני נציגי האוצר
שההצעה מקדמת את הריכוזיות" .אתם משקיעים
הרבה מאוד עבודה בהכנסת תחרותיות בבנקים ,ומצד
שני ,בסיפור הזה ,אתם מקדמים את הריכוזיות" ,הוא
אמר" .בנוסף אתם נותנים פה הטבת מס גדולה מאוד
לעשירים וזה בניגוד למה שאתם אומרים שאין כאן
הטבה ,אז או שיש פה הטבה או שאין הטבה".
עו"ד רונן סולומון מאיגוד לשכות המסחר ,רמז
שהמכשיר החדש לא יעמוד במבחן בג"צ משום
ש"אין שום היגיון שמוצר אחד מקבל הטבת מס
ומוצר אחר הדומה לו ,לא יקבל אותה".

"ייטיב עם הציבור"
כהן .דוחה את הטענות מגדיר אותן כ"פאניקה"

תיק מנוהל

פוליסת חיסכון

גמל להשקעה

סגן שר האוצר דחה את הטענות והגדיר אותן
כ"פאניקה"" .על איזו הטבת מס פנומנלית בגמל

קיימת

סוכני ביטוח

אתם מדברים?" ,שאל כהן" ,פטור ממס יינתן במוצר
הזה רק אם הכספים יימשכו בגיל פרישה כקצבה.
יש דחיית מס רווחי הון אבל זה קיים כבר בפוליסות
החיסכון .מדובר כאן במסלול השקעה שייטיב עם
הציבור הרחב ואנו כחברי כנסת צריכים לדאוג
לציבור הרחב ולא רק לאינטרסים של ראשי החברות
בשוק ההון .אנחנו לא רוצים לפגוע בתעשיית
הקרנות .יש  480מיליארד שקל בבנקים שמקבל
תשואה אפסית ,עכשיו יקבלו תשואה גבוהה".
הממונה על שוק ההון והביטוח באוצר ,דורית
סלינגר טענה בדיון כי אין בהצעה פטור ממס רווחי
הון" .יש כאן דחיית מס של פחות מ־ .2%אין פה
פטור ממס רווחי הון .פחות מ־ 2%מהאנשים עוברים
מסלולים ולכן לא רלוונטי"" .העשיר יכול להשקיע
בפוליסות ביטוח והוא לא צריך את קופות הגמל",
הוסיף הראל שרעבי ,סגן בכיר לממונה.
איגוד בתי השקעות מצדד בהצעת החוק" .אין
חלופה לציבור הפשוט לחסוך את הכסף ,ולכן קופת
גמל להשקעה היא החלופה לציבור המשקיעים
הפשוט ,אלה המחזיקים את כספם בפיקדונות
בבנקים ",אמרה יוליה מרוז ,מנכ"לית האיגוד.

עתיד הביטוח

“בתוך שנה נראה לפחות חברת
ביטוח אחת שתיכנס לקשיים”

בראיון לפורבס ישראל מאיר שביט לא בחל במילים כשדיבר על האיומים על ענף
הביטוח והסוכנים " ‰מי שיקנה חברת ביטוח ישראלית במצב הנוכחי הוא אידיוט"
מיכל חיוט ,פורבס

מי שיקנה חברת ביטוח ישראלית במצב
הרגולציה הנוכחי הוא אידיוט" .כך קבע
מאיר שביט בראיון שפורסם בתחילת
השבוע לאחר שהודיע על התפטרותו מתפקיד
מנכ”ל איגוד חברות הביטוח והתאחדות החברות
לביטוח חיים" .פה חל הכלל של גראוצ'ו מרקס
לפיו – אני לא רוצה להתקבל למועדון שמוכן
לקבל אותי .יש לא מעט חברות על המדף ,אבל
אף אחד שראוי שהמפקחת תיתן לו אישור לקנות
חברת ביטוח ,לא יהיה מוכן לקנות אותן".
הדברים שלו לא מפתיעים כשהם מגיעים על
רקע דיווחים על ירידות ברווחיות של חברות
הביטוח" .התוצאות של החברות רק הולכות
ונהיות גרועות יותר” ,הוא קבע“ .ב־ 2015הייתה
ירידה משמעותית ברווחיות .אם  2016תהיה שנה
לא טובה בשוק ההון ואם  2017תהיה שנה לא
טובה ולא נביא תשואה של 2%־ 3%לפחות .ממה
נובעת השחיקה ברווחיות? מרגולציה ותשואות
שוק ההון .צועקים עלינו היום – אתם גנבים ואתם
חזירים .חברות הביטוח היום כמעט לא מרוויחות
מהחיתום .הן מרוויחות מהקצת שאפשר להרוויח
מהתשואות בשוק ההון”.

"

הטכנולוגיה מאיימת

שביט כיהן בתפקיד שנה וארבעה חדשים
בלבד וזה הספיק לו ,לדבריו ,כי חש מתוסכל
כי לא הצליח לשנות ,ולא זכה לשיתוף הפעולה
שהובטח לו מצד ראשי חברות הביטוח .בריאיון
לפורבס ישראל הוא טוען שיש היום הרבה
איומים על ענף הביטוח“ .כך למשל ,רוצים
להוריד את דמי הניהול בחיסכון לטווח ארוך.

דואגים לכם

עד הגג

אתם מוכנים שאת הכסף שלכם,
ומחוצה לו ,מעסיק גם את השביט.
את הפנסיה שלכם ,ינהל מישהו
"המפקחת עצרה את הביטוח
שלוקח ממך  0.1%דמי ניהול
ודרשה פוליסות אחידות; אני
והוא צריך להשיג לך תשואה
לא אוהב אחידות ולא אוהב
טובה? יעברו חמש שנים
את ההחלטה הזאת" ,הוא
ואנחנו עלולים לראות שקרן
אמר" .שוק הביטוח במדינת
ברירת מחדל של האוצר עשתה
ישראל יהיה כמו סופרמרקט
תשואה של  3%פחות מכל השוק
קומוניסטי במוסקבה של שנות
בגלל שלא השקיעה משאבים
השמונים – יש הרבה מדפים
מאיר שביט
בניהול השקעות” ,הוא אמר“ .בעוד 5
ארוכים אבל ריקים" .על רקע זה
שנים אנו עלולים להתעורר לקטסטרופה .יש לאחרונה נשמעים קולות השואפים להפוך את
מי שיגידו שאני מנסה סתם להפחיד .הרי הייתי הפיקוח על הביטוח לרשות עצמאית .המתנגדים
הממונה על שוק ההון והביטוח ,אז מישהו יכול טוענים כי ההצעה טומנת בחובה מתן סמכויות
לבוא ולומר שאני לא מבין ביציבות של חברות רחבות מדי לממונה על הביטוח ,דורית סלינגר,
ביטוח וחברות מנהלות?”.
ללא בקרה מספקת" .עם הרעיון עצמו אין לי
גם האיומים על סוכני הביטוח לא חמקו מעינו .בעיה" ,אמר שביט בנושא" .הבעיה היא שההצעה
“איום אחד הוא הטכנולוגיה שמייתרת את הזאת כוללת הרחבה מקיפה ומתן סמכויות
הצורך במתווך” ,ציין בראיון“ .חברות הביטוח גדולות לממונה ללא בקרות ואיזונים .על פי
חייבות לפתח שיווק אלקטרוני ישיר ,ודבר ההצעה ,כל הסמכויות של שר האוצר עוברות
לא יעזור לסוכנים ,אלא אם הם ישתלבו בכך .לממונה; חובת התייעצות עם ועדת הכספים
שנית ,הגישה הצרכנית הקיצונית שמובילים מבוטלת; ועדה מייעצת הופכת להיות חבורת
שר האוצר ודורית סלינגר שגורמת לכך שסוכני בובות של עובדי מדינה במקום ועדה מייעצת
הביטוח מאוימים מכל הפעולות שמאיימות על רצינית; המועצה המייעצת נעלמה".
חברות הביטוח עקב הגישה הזאת .כל הפעולות "היום מתקנים תקנות רק שרים ובענייני שוק
המאיימות על חברות הביטוח פוגעות גם ההון  -שר האוצר ובמקרים מסוימים גם נגיד
בסוכנים ,ואם הם לא משתפים אתנו פעולה ,אז בנק ישראל" ,הוא הסביר" .אבל הממונה לוקחת
הם לבד ואנחנו לבד .זה ייגמר בכך שהסוכנים לעצמה סמכויות לתקן תקנות ,וזה טירוף.
לדעתי זה בא משיכרון כוח בלבד .אני לא מבין
יתוגמלו בסוף כמו יועצי פנסיה בבנקים”.
איך שר האוצר ויתר על סמכויותיו מבלי להבין
שיכרון כוח
שסמכויות מגלמות גם אחריות שלא ניתן לוותר
ביטוח הבריאות שמטריד רבים בענף הביטוח עליה".

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.

••
••

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

ש.כ.ל מבית שגריר
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לקבלת פרטים נוספים:
קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :

נוסעים בטוח

סוכני הביטוח אחראים ללמעלה
מ־ 50%ממכירת ביטוחי הנסיעות

בכנס סוכנים שקיימה "פספורטכארד" הוצגו הנתונים לפיהם גדלו המכירות של החברה ב־,54%
ומספר הפוליסות שנמכרו גדל ב־" ‰ 50%ביטוח נסיעות לחו"ל קונים רק דרך סוכן ביטוח"

רונית מורגנשטרן

מ

אז נכנסה "פספורטכארד" לשוק ,לפני ביטוח .לא נוותר בנושא ,ובמידת הצורך ,ואם
 4שנים ,גדל חלקם של סוכני הביטוח נצטרך ,נפנה אף לבג"צ".
ליותר מ־ 50%מתפוקת ביטוחי
הנסיעות .בעבר היו סוכני הביטוח אחראים התפוקה גדלה ב־54%
ל־ 5%מתפוקת ביטוחי הנסיעות .את הנתונים יואל אמיר ,מנכ"ל "פספורטכארד" הודיע
חשף יו"ר "פספורטכארד" ,אלון קצף ,בכנס במסגרת הכנס כי החברה החליטה לתגמל את
סוכנים שקיימה החברה ביום שלישי השבוע סוכני הביטוח גם כשלקוחות פונים אליהם
במלון סיטי טאואר ברמת גן בהשתתפות כ־ 600ישירות" .לאחר  4שנות פעילות צברנו מוניטין
סוכני החברה.
לא רע ,ואנחנו נתקלים בתופעה שאנשים פונים
קצף בישר לסוכנים ,כי "פספורטכארד" אלינו ישירות .למרות זאת ,במסגרת ההחלטה
הינה אחת המועמדות לפרס תכנית ביטוח שלנו לעבוד רק עם סוכני ביטוח ,החלטנו
הנסיעות לחו"ל הטובה ביותר בעולם ,המוענק לתגמל את הסוכנים שלנו גם כאשר הלקוחות
בידי ארגון  The International Travelפונים אלינו ישירות ,והשקנו לצורך כך את
 and Health Insurance Conferencesעמלת ה־ ."POOLאמיר הציג נתונים ,לפיהם
( .)ITTCבשנת  2014זכתה החברה במקום ב־ 2015גדלה התפוקה של החברה ב־,54%
הראשון בכנס החדשנות הבינלאומי של ומספר הפוליסות שנמכרו גדל ב־ 50%בהשוואה
לנתוני  .2014נכון להיום עובדים עם החברה
תעשיית התיירות.
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברמוביץ 3,000 ,סוכני ביטוח ,והיא טיפלה במהלך 2015
אמר בכנס כי בעבר תמכה הלשכה בעמדת ביותר ממיליון קריאות שירות ,מתוכן  20אלף
הפיקוח לאסור על סוכני הנסיעות למכור מקרים רפואיים ,בהם  500מקרים מורכבים עד
ביטוח נסיעות ,וכעת היא מוחה על כוונת מורכבים מאוד .אשתקד שלחה  200מטוסים ,עם
הפיקוח לאפשר להם למכור ביטוח" .המפקחת צוותי רפואה מלאים ,להטסות רפואיות ,ופעלה
על הביטוח ,שאמורה לדאוג לציבור המבוטחים ,ב־ 86מדינות.
צריכה להתעשת ולחזור לעמדה הראשונה אמיר ,שהיה בעברו איש הייטק וניהל חברות
שלה" ,אמר" .היחידים שיכולים וצריכים תוכנה גדולות ,הציג את הטכנולוגיות החדישות
למכור ביטוח הם אך ורק בעלי רישיונות שמפעילה "פספורטכארד" ,בהן אפליקציית

ה"לידומט" ומערכת ההודעות בזמן אמת
שמיידעת את סוכן הביטוח על תביעה .הוא
הציג את האתר המשופר של החברה ואפשרות
המעקב אחרי טיפול בתביעות על ידי המבוטח.
אמיר גילה גם כי החברה מפתחת מכונה
שתנפיק את כרטיסי ה"פספורטכארד" באופן
אוטומטי ,על מנת לשפר את השירות שניתן
ללקוחותיה.
סוכני החברה המצטיינים שצויינו לשבח בידי
החברה הם – ראובן ודביר רפ ,יניב מושקוביץ,
יואל זיו" ,אפיקים נ.מ .סוכנות לביטוח" ו"יקב
סוכנות לביטוח".

רק דרך סוכן ביטוח

לסיום הוצג הקמפיין הפרסומי של החברה
שיושק בקרוב במסגרתו מופנה הציבור לרכוש
את הביטוח אצל הסוכנים" .צריך לשנות את
התודעה של הציבור ,ולהסביר להם שביטוח
נסיעות לחו"ל קונים רק דרך סוכן ביטוח",
הדגיש אמיר.
במסגרת הכנס נערך פאנל בהשתתפות סוכני
ביטוח צעירים – דביר רפ ,יו"ר הוועדה לסוכנים
צעירים בלשכת סוכני הביטוח ,שי מנור ,דותן
ויגודסקי ,זיו ברק ,מירה פרחי ,משה קטורזה
ומעוז ישראל שסיפרו על העבודה המשותפת
עם "פספורטכארד" מנקודת מבטם האישית.

כשאנחנו מחוברים,

אנחנו חזקים יותר!
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 פלישמן052-802-9435 :
cramim.co.il
amir@cramim.co.il
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לחגוג בטוח
לקראת ל"ג בעומר:

איילון השיקה פוליסת ביטוח
לפעילות ועדי הורים בבתי ספר

ע

ל רקע הסיכון שלוקחים ועדי הורים
בפעילותם בבתי הספר ,שעלה לכותרות
לאחרונה לקראת ל"ג בעומר וסכנת
המדורות ,משיקה חברת הביטוח איילון פוליסת
ביטוח לכיסוי פעילות ועדי הורים בבתי ספר.
הפוליסה נבנתה יחד עם סוכנות הביטוח החיפאית
ויגודסקי ,המנוהלת על ידי דותן ויגודסקי .מדובר
בפוליסה אחת לוועד הורי בית הספר המסוים,
המכסה את כל חברי ועד ההורים המשויך לבית
הספר (כולל ועדי ההורים בכיתות) וכן את ההורים
המתנדבים במסגרת הפעילויות המאורגנות על ידי
ועד ההורים.
לדברי גיורא פלונסקר ,מנהל אגף ביטוח כללי
עסקי באיילון היעדר הכיסוי של ועדי ההורים
בפעילותם עלה לכותרות בשבועות האחרונים לאחר
שהתברר שיש צורך ואין פתרון" .איילון כדרכה
היא חברה שמנסה לייצר פתרונות כאשר היא מזהה
צרכים בשוק ובאותה מדיניות נקטנו גם כאן" ,אמר
פלונסקר" .חיברנו פוליסה קיימת ותפרנו אותה
לצרכי ועדי ההורים על מנת להעניק להם ראש

שקט על מנת שימשיכו בפעילות החשובה לכל עם
ישראל".
“כאיש ביטוח וכהורה לילדים בבית ספר ,הטרידה
אותי החשיפה לסיכון ואחריות שיש להורים המתנדבים
בוועדי ההורים ולהורים המתנדבים בפעילות השונות
שמארגן הוועד" ,הוסיף ויגודסקי" .לאחרונה בוטלו
מספר אירועים ופעילויות המאורגנות על ידי ועדי
ההורים מהסיבה שההורים המתנדבים אינם מוכנים
ובצדק לקחת על גבם האישי את האחריות המשפטית
לפעילויות אלו .אני שמח ונרגש שיש לנו פתרון
ביטוחי חדשני זה ובזכותו יכולים לפעול
ההורים המתנדבים בראש שקט וללא צורך
בביטול הפעילות לילדים”.

גם הוצאות הגנה משפטית
כאמור ,הפוליסה כוללת פעילות
במסגרת כיתתית וגם את אחריות הוועד
הכיתתי .היקף הכיסוי לביטוח צד שלישי
בפוליסה הוא בגבול אחריות של  5מיליון
שקלים למקרה ולתקופה .התלמידים

וההורים המשתתפים בפעילות נחשבים לצורך
הפוליסה כצד שלישי .בנוסף מספקת הפוליסה ביטוח
אחריות מקצועית בגבול אחריות של  500אלף שקלים
למקרה ולתקופה.
הרחבות נוספות הכלולות בביטוח הן הוצאות הגנה
משפטית מעבר לגבולות האחריות הנקובים (כולל
הוצאות משפטיות בדין הפלילי או חקירות
פליליות) ,וכיסוי לנזקי פיננסי תוצאתי,
כיסוי למעילה ,מרמה או אי יושר של מי
מחברי הוועד ,כיסוי לשון הרע ,דיבה
או השמצה ,כיסוי להפרת סמכות בתום
לב והפרת סודיות ,כיסוי להפרת
קניין רוחני – זכויות יוצרים ,סימנים
מסחריים או גניבה ספרותית.
ההשתתפות העצמית הכללית
בפוליסה היא  2,000שקלים לתביעה.
העלות לתלמיד צפויה לעמוד על
כ־ 12שקלים לשנה ,כאשר הפרמיה
שנתית ומחושבת לפי מספר התלמידים
הרשומים בבית הספר.

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.

מאחלים עבודה קלה ונעימה!
באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע״מ.
החברה המבטחת  -הפניקס חברה לביטוח בע״מ.
 26 | 6במאי 2016

ביטוח מקוון

בהוראת סלינגר :גישה דיגיטלית
למבוטחים למוצרי הביטוח

סלינגר מחייבת את חברות הביטוח לאפשר למבוטחים גישה מלאה לכל מוצרי הביטוח

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר ,דורית סלינגר ,פירסמה
את ההוראות והכללים המחייבים את
חברות הביטוח לאפשר למבוטחים גישה דיגיטלית
מלאה לכל מוצרי הביטוח השונים – רכב ,דירה,
בריאות וחיים .לדבריה ,מטרת ההוראות היא
לאפשר לכל מבוטח יכולת גישה עצמאית ,בכל
עת ,למידע הביטוחי שלו כמו סוגי הפוליסות
הפעילות ,פוליסות ישנות ואף ממשק לניהול
תביעות מול חברות הביטוח שיסייע למבוטחים
לממש את זכויותיהם .לפי בדיקת הפיקוח ,כ־70%
מחברות הביטוח לא שולחות את דו”ח התביעות של
המבוטח במייל.
לדברי סלינגר ,ההוראות פורסמו ,בין היתר ,על
רקע ביקורות וניתוח פניות ציבור שונות שהתבררו
באגף .מניתוח הנתונים עלה כי היעדר מידע זמין
מהווה גורם ביצירת ביטוחי כפל וגביה עודפת של
פרמיות הביטוח .כמו כן ,הצרכנים לא היו ערים
לכיסויים ולסכומי הביטוח לגבי המוצרים שרכשו.
עוד עלה כי מבוטחים רבים שהגישו תביעה לחברת

הביטוח נתקלו בקשיים בהליך בירור מצב תביעתם למבוטחים עם עבר ביטוחי ללא תביעות .העברת
וביכולת להשלים את המידע הנדרש לצורך בירור הדו"ח באופן מקוון תקל על ציבור המבוטחים
התביעה כך שתהליך התביעה התעכב שלא לצורך .במעבר בין חברות הביטוח ותסייע בהגברת התחרות
על מחיר הביטוח" .אני מקווה שהוראותיה של
ממשק דיגיטלי לניהול תביעות הממונה לאפשר למבוטחים גישה דיגיטלית מלאה
בין היתר ,קובעות ההוראות החדשות כי חברות לקבלת מידע לגבי מוצרי הביטוח השונים ולממשקי
הביטוח מחויבות לאפשר למבוטחיהן לעדכן פרטים ניהול התביעות בחברות הביטוח ,תאפשר גם
אישיים (כתובת ,טלפון ודוא"ל) באופן דיגיטלי ,לסוכני הביטוח להשתמש בכלים אלה – בממשק
לקבל מידע מקיף ועדכני על פוליסות הביטוח משותף וידידותי ,ובכך לתת ללקוחותיהם שירות
בענפי הביטוח השונים (לרבות עלות המוצר טוב יותר" ,מסר בתגובה ראובן רפ ,יו"ר ועדת
ותקופת הביטוח) .באמצעות ממשק דיגיטלי
טכנולוגיה בלשכת סוכני ביטוח.
לניהול תביעות ,יאפשרו חברות הביטוח
"חיובן של חברות הביטוח בפיתוח כלים,
לקבל עדכון על סטטוס התביעה להשלים
שינגישו את המידע ללקוחות ,ראוי
פרטים ולשלוח מסמכים באופן מקוון.
ורצוי שיהיה בשיתוף פעולה עם סוכני
ממשק זה ישפר את השירות ויקל על
הביטוח ,הנדרשים 'לתרגם' ללקוחותיהם
המבוטחים להגיש תביעות באופן פשוט
את המידע בדו"חות הנשלחים למבוטחים.
וקל.
ראובן רפ כסוכן ביטוח ,אני רואה בחיוב הנגשת המידע
בנוסף ,חברות הביטוח יעבירו באופן מקוון את דו"ח ללקוחות .ומכיוון שכך ,ראוי ורצוי היה ,שהממונה
התביעות הנדרש בפוליסות הרכב (חובה ומקיף) .על שוק ההון ביטוח וחסכון ,תשתף גם את ציבור
הנגישות לדו"ח זה תסייע לאפשר הוזלת פרמיה סוכני הביטוח בתכנון תהליכים כמו אלה".

להוביל את עולם הבריאות עם הכשרה

פרטים נוספים אצל מפקחי הרכישה
חפשו אותנו גם ב-

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

* ט.ל.ח ,בכפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
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סערת המסלקה

סלינגר והמסלקה שוב בבג"צ:

פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים עתר
נגד הממונה וחברת סוויפטנס
רונית מורגנשטרן

פ

הממונה על שוק ההון להוזלת עלויות המוצרים
הפנסיוניים.

ורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים עתר
אתמול לבג"צ נגד הממונה על שוק
ההון ביטוח וחיסכון באוצר ,דורית
סלינגר ,ונגד חברת סוויפטנס בע"מ ,מפעילת
המסלקה הפנסיונית .פורום מנהלי ההסדרים
הפנסיוניים מאגד בתוכו את סוכנויות הביטוח
הגדולות בישראל ,חלקן בבעלות חברות ביטוח
וחלקן עצמאיות .העתירה הוגשה באמצעות
עו"ד איל בריק ממשרד עורכי הדין יונתן ,בריק
ושות'.

בקשה לצו ביניים

היעדר סמכות

בעתירה טוען הפורום כי הממונה קבעה את
חובת השימוש במסלקה הפנסיונית לצורך
קבלת דוחות פרודוקציה בהיעדר סמכות .אי
לכך ,על פי דין ,על החיוב להתבטל .מדובר
בחיוב תשלום למסלקה בסך  12שקל לשנה לכל
תעודת זהות בגין "דוחות פרודוקציה" ,שהם
דוחות המציגים את תמונת המצב הפנסיונית
של הלקוח בחברת ביטוח או קרן פנסיה.
לטענת הפורום ,החוק מסמיך את המסלקה
הפנסיונית לבצע פעולות מוגדרות בלבד ,אשר
הפקת דוחות פרודוקציה אינה נכללת במסגרתן.
בעניין זה ראוי לציין ,כי לשר האוצר ,באישור
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,סמכות
להרחיב את הפעולות המותרות למסלקה ,אך
הוא לא עשה כך.

סלינגר .ממשיכה להסתבך בבג"צ

ולפיכך מהות החיוב לקבלת דוחות פרודוקציה
באמצעותה מהווה הלכה למעשה הטלת "מס
מסלקה" על בעלי הרישיון ,אשר יאלצו לשלם
סכומים של מאות אלפי שקלים למסלקה
הפנסיונית עבור מידע שהתקבל עד כה
בחינם .הפורום רומז בעתירה כי "קיים חשש
ש'מס המסלקה' מקורו בצורך להזרים כספים
למסלקה הפנסיונית ,אשר החברה המפעילה
אותה והמדינה השקיעו בה סכומים של מיליוני
שקלים ,ואשר קיים ספק האם המודל העסקי
יאפשר קיומה".
עוד מזהיר הפורום ,כי "מס המסלקה" מגדיל
העלויות יגולגלו על הלקוחות
את עלויות ניהול המוצרים הפנסיוניים ,ומטבע
עוד נטען בעתירה ,כי המסלקה הפנסיונית הדברים עלויות אלה יגולגלו בסופו של יום על
היא מונופול הפועל ברישיון משרד האוצר ,החוסכים ,והכל בניגוד למטרה המוצהרת של

בדיקה
מקצועית
ואמינה מול
כל חברות
הביטוח!

דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

בדיקת רטרו
וריטיינר
חודשית

מנהלי ההסדרים הפנסיוניים בישראל מבקשים
מבג"צ כצעד ראשון ליתן צו ביניים המאפשר
קבלת דוחות הפרודוקציה גם במסגרת ממשקים
ישירים עם החברות ולא רק באמצעות המסלקה,
וכן להוציא צו על תנאי המורה לממונה לנמק
מדוע לא תבוטלנה ההוראות בחוזר שעניינן
בחיוב בקבלת דוחות הפרודוקציה באמצעות
המסלקה הפנסיונית ,וכנגד תשלום למסלקה
הפנסיונית בלבד.
כזכור ,לשכת סוכני ביטוח הגישה שתי
עתירות לבג"צ נגד סלינגר והמסלקה; בעתירה
השנייה ביקשה לשכת סוכני הביטוח להורות
לסלינגר להסביר מדוע לא תתבטל החובה
החלה על סוכני הביטוח לעשות שימוש
במסלקה הפנסיונית ,או לחילופין מדוע לא
יתאפשר לסוכני הביטוח לקבל נתונים ישירות
מהגופים המוסדיים במקביל לאפשרות לקבל
את הנתונים באמצעות המסלקה .בית המשפט
הורה לסלינגר להשיב בתחילה עד ה־ 19במאי
 2016והאריך את התקופה בשבועיים נוספים.
בפורום מנהלי ההסדרים מציינים ,כי הם
אינם שוללים את האפשרות כי העתירה תידון
יחד עם העתירה של לשכת סוכני הביטוח,
אולם הם פועלים על מנת לקבל צו ביניים
שיאפשר לחברות הביטוח להעביר להם את
דוחות הפרודוקציה ,עד אשר יקבל בית המשפט
החלטה בסוגיה.

ליווי מקצועי
לכל אורך
הדרך עד
לקבלת ההחזר
הכספי

כי אם תשתוק ולא תבדוק ,לא תוכל לצחוק ...בדרך אל הבנק!

שושנת העמקים  41צורן ת.ד 1565 .טל054-4231093 .
פקס | 09-8320917 .דוא"לhagit2265@gmail.com :
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סו
כן ,מתי
ל
אחרונה
בד
ע קת א ת
מלותיך?

בס״ד ,אייר תשע״ו ,מאי 2016

סערת שוקה

פטור

מהשתתפות עצמית
חדש!

רכישת ביטול השתתפות עצמית במוסך הסדר
c

רכב פרטי

c

הפטור הינו בעת תיקון הנזק ברשת מוסכי "שרות "2000

c

בפוליסה בה מורשה לנהוג נהג מגיל  24ומעל שנה וותק בנהיגה
c

בכפוף לתנאי הפוליסה .ט.ל.ח.

פרטים במחוזות ובצוותים
להצטרפות ,אגף שיווק ומכירות:
marketing@ayalon-ins.co.il | 03-7569874
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חדשות הלשכה

זזים בצמרת:

יוסי ורסנו מחליף את דודי עמית
כיו”ר תת הוועדה לפיננסים
יובל ארנון מינה את יוסי ורסנו ליו"ר תת הוועדה לנושאים פיננסים ‰

"עלינו להיות הסמכות איתה מתכננים את העתיד"
רונית מורגנשטרן

י

ו"ר תת הוועדה לנושא פיננסים ,דודי
עמית ,החליט לפרוש מתפקידו לאחר
למעלה משנה לאור רצונו להתמקד
ולפתח את משרדו .יו"ר הוועדה הפנסיונית,
יובל ארנון ,מינה במקומו את חבר הוועדה יוסי
ורסנו אשר יוביל תחום זה עד לתום הקדנציה.
בישיבת הוועדה שנערכה השבוע הודה ארנון
לעמית על תרומתו לקידום הנושא הפיננסי
בקרב סוכני הלשכה ואיחל הצלחה רבה
למחליפו" .דודי עמית התחיל להטמיע את
נושא הפיננסים בקרב סוכני הביטוח בעיקר
בכנסים הארציים ובמחוזות" ,אמר ארנון.
"הוא בעיקר התרכז בדור הצעיר הפתוח יותר
לנושא .אני בטוח שיוסי ורסנו ימשיך ביתר
שאת את הפעילות הזאת".
יו"ר תת הוועדה היוצא ,עמית ,התייחס
לחשיבות תחום הפיננסים" .אני סבור שכל סוכן
ביטוח צריך לעסוק גם בתחום הפיננסים" ,אמר.
"זה חלק מהמעטפת לטיפול בתא המשפחתי.
דחפתי את הנושא בכל כנס ובמחוזות .לצערי
רוב הסוכנים עדיין אדישים וחוששים מכניסה
לתחום ,שהוא העתיד מבחינת חיזוק הפרנסה
שלהם".

האני מאמין

לדעתו של היו"ר הנכנס האתגר שניצב

תמונת
עמלות

סטודיוהראל
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ריסק

בקליק

ורסנו" :ככל שלאזרח תהיה
'מפת דרכים' ברורה ,לאירועים
פיננסים כמו החלפת רכב ,קיום
אירוע משפחתי ,לימודים גבוהים
לילדים והחלפת דירה ,כך
הנאמנות של הציבור לשמירה
על מקורות החיסכון שלו תגבר"

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
מעסיק

עסק
בקליק

בפני הוועדה הוא הפיכת הסוכן הפנסיוני
לאוטוריטה פיננסית בעיני אזרחי ישראל.
"עלינו להיות הסמכות איתה מתכננים
את העתיד הקצר ,הבינוני והארוך" ,הוא
קבע" .ככל שלאזרח תהיה 'מפת דרכים'
ברורה ,לאירועים פיננסים כמו החלפת
רכב ,קיום אירוע משפחתי ,לימודים גבוהים
לילדים והחלפת דירה ,כך הנאמנות של
הציבור לשמירה על מקורות החיסכון שלו
תגבר ,כמו גם הקשר עם הסוכן הפיננסי.
לסוכן יש את מלוא היכולות ,לסייע לאזרח
בתכנון 'צבע הכסף' מבחינת שימוש נכון
במקורות הכספיים שעומדים לרשותו".
"ככל שאנו נותנים שירות לציבור בהשגת
אשראי ,כפי שכבר קורה היום על חשבון
הצבירות ,עלינו להיות מתוגמלים על כך",
הוסיף ורסנו והציג יעדים להגדלת מספר
החברים בוועדה ,בדגש על פיזור גיאוגרפי.
"זאת כדי להנגיש את התחום הפיננסי לכל
הסניפים ,המחוזות וחברי הלשכה" ,הוא הסביר.
"אני מבקש גם להודות לחברי ,דודי עמית ,על
פעילותו עד כה ,כמו גם הפתיחות והנכונות
לסייע לוועדה בעתיד".
ורסנו ,)CFP( ,הוא חיפאי בן  ,34מבעלי
סוכנות הביטוח "ידע" .הוא נמצא בתחום
הביטוח מאז  2008וחבר הלשכה מאז .2010

המכלול שלי
עבורך ,להמשך שנים של צמיחה

דור העתיד

דור ההמשך של עולם הביטוח

הן לא בהכרח היו בטוחות שזה העולם שלהן ,אבל הן נולדו לתוכו  -וכעת שרביט הניהול של סוכנויות
הוריהן מועבר לידיהן  ‰שיחה עם מיכל חורין (דור שלישי) ולילך מיטרני (דור שני)

רונית מורגנשטרן

מ

היא בביטוח; היא למדה מנהל
יכל חורין ולילך מיטרני
עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה
לוקחות את המושכות
כשהחלום שלה היה להיות מנהלת
במשרדי הוריהן .שתיהן
שיווק בחברה גדולה מתחום האופנה.
נשים צעירות שמגיעות עם תשוקה
“חשבתי שיחטפו אותי מיד ,אבל היה
לענף הביטוח ,תשוקה לעשייה אחרת
קשה למצוא עבודה” ,היא נזכרת“ .אז
מההורים ,ותשוקה להצליח.
נסעתי לטיול לתאילנד ,וכשחזרתי
היה ברור
קיבלתי משרה זמנית כמזכירתו של
מוטי רוזן ,מנכ”ל מנורה .לאחר שראו
מיכל חורין ( )34נולדה לתוך ענף
שהכישורים שלי גבוהים מאלה של
הביטוח; לפני  76שנה הקים סבה,
מזכירה בלבד ,הפכתי להיות רפרנטית
דניאל חורין (חורושצ’נסקי) ז”ל את
ומנהלת צוות .עסקתי בתפקיד זה
סוכנות חורין ,וב־ ,1969עקב מותו
במשך שנתיים וחצי ,ובמהלך תקופה
הפתאומי ,נכנס לנעליו אביה קובי
זו גם למדתי במכללה לפיננסים
חורין ,כשהוא בן  23בלבד .היום
מיטרני“ :אמא
מפנים חלי וקובי את כס הניהול חורין“ :מאז שאני זוכרת
וביטוח של הלשכה וקיבלתי רישיון
שיווקה את עצמה
סוכנות חסות־חורין לבתם מיכל ,את עצמי נשמתי ביטוח,
כסוכנת ביטוח”.
"התאהבתי בתחום הביטוח ,שבעיני
שעובדת במשרד מזה  11שנים.
מפה לאוזן במשך
בארוחות המשפחתיות,
הוא מקצוע הדורש ידע רב וקשר
“מאז שאני זוכרת את עצמי נשמתי
 30שנה .אותי יותר
ביטוח ,בארוחות המשפחתיות ,אורחים ,חברים והיה לי
אנושי" ,חולקת מיטרני" .יחד עם
מעניין שיווק"
אורחים ,חברים והיה לי ברור שאני ברור שאני דור המשך"
הטכנולוגיה המתפתחת והאפשרויות
הגלומות בתחום ,אני מאמינה שניראה
דור המשך בסוכנות והתחלתי לבנות
“מדובר בסוכנות שהיא טובה ולכן אני חושבת בו יותר צעירים".
את עצמי לקראת התפקיד” ,היא
מיטרני ,כאמור ,מעדיפה את תחום ביטוחי החיים
מספרת“ .עם שחרורי מהצבא התחלתי לעבוד שהכניסה הכי נכונה היא כניסה חלקה .אולי זה
בסוכנות ומילאתי מגוון תפקידים מהזוטרים מבטא שמרנות אבל זה מבטיח את היציבות .והבריאות“ .אולי משום שכילדה עברתי השתלה
ביותר וכך עברתי את כל התפקידים הקיימים ברור לי שההיכרות שלי היום עם עולם הביטוח בארה”ב של עצם האגן ,בעקבות מחלה נדירה”,
שהיא היכרות רחבה ,עדיין לא ניהלתי את העסק היא מסבירה“ .אם לא היה לי ביטוח בריאות,
בסוכנות”.
במקביל הוציאה חורין תואר ראשון בביטוח מהצד השני שלו וברור לי שאני צריכה להיכנס ההורים שלי היו צריכים למכור את הדירה שלהם.
בלי זעזועים ,להמשיך את המורשת של אבא את הסטאז’ שלי בביטוחי חיים ,פנסיה ובריאות
ומיד לאחר מכן רישיון סוכן.
“מצאתי שיש קשר בין עולם המשפט לעולם שלי ולמרות שהניהול עבר אליי אני מתכוונת עשיתי אצל אריה מדורסקי מסוכנות יעד ,ואני
עוסקת במכירות ביטוחים אלה בשנה האחרונה.
הביטוח ולכן החלטתי לעשות תואר שני בתקופה הראשונה להתייעץ איתו בכול סוגיה.
“אני מניחה שאחרי שנה – שנתיים ,כשהניהול אריה מלווה אותי עד היום; הוא המנטור שלי
במשפטים באוניברסיטת בר אילן” ,אומרת חורין
שבימים אלו משלימה לימודי ניהול פיננסי יעבור לידיי לא רק ברמה הפורמלית ,אני אתפנה ושותף לעסקים .אנשים חושבים שבעת צרה קופת
לחשוב על מנועי הצמיחה הבאים של הסוכנות ,חולים תהיה שם בשבילם; זה רחוק מהמציאות .גם
במסגרת להב ,אוניברסיטת ת”א.
תיק הלקוחות של אמא עוזר; ממש עכשיו עוסקת
איך את מתכוננת לכניסה לנעלי מנכ”ל לאן פנינו ומה המיקודים”.
"אני מאמינה גדולה בתחום הביטוח" ,קובעת בשיווק חבילת בריאות לעובדי מכון וייצמן”.
הסוכנות? את מתכוונת לחדש ,לשנות?
מה תביאי אתך לסוכנות מיטרני?
חורין" .אני רואה במקצוע סוכן הביטוח שליחות.
“אמא שיווקה את עצמה מפה לאוזן במשך
זו שליחות לטובת המבוטחים במתן פתרונות
בעת מצוקה ,והתאמת הפתרונות באופן ההוגן  30שנה .שיווק פחות עניין אותה .אותי מעניין
שיווק ולכן הכנסתי כבר כמה חידושים; בינואר
והמיטבי להם".
קיימתי כנס לביטוחי בריאות וחיים .ההיענות
מתאילנד לביטוח
משרדים ברחוב העמל,
הייתה מעל לציפיות – הגיעו כ־ 50איש ,ואנחנו
קרית אריה פתח תקווה
לילך מיטרני תחליף בסוף שנה זו את אמה סוכנות ,ולא סניף או מחוז .ב־ 15ביוני נקיים
רחל מיטרני ,סוכנת הביטוח הוותיקה ,כבעלים כנס נוסף בתחום ביטוחי סיעוד לקהל לקוחות
 40מ"ר  700 -מ"ר  ‰שכ"ד החל
ומנהלת סוכנות הביטוח מיטרני שבראשון המשרד ,שרובו אנשים מבוגרים; בדיוק הדפסתי
לציון .עיקר העיסוק של הסוכנות הוא בביטוח את ההזמנות .המטרה שלי היא להעניק ערך מוסף
מ־ 35ש"ח למטר  +דמי ניהול
אלמנטרי ,והלקוחות העיקריים שלו הם עובדי ללקוחות בעריכת כנסים ,בבדיקת תיקי לקוחות
*כולל ליווי אדריכלי
מכון וייצמן .לילך מצהירה ,שאותה מעניין יותר והצעות לכיסויים והרחבות שחסרים להם .כמובן
ישרא־לוי השקעות בע"מ
תחום ביטוחי החיים ,הפנסיה והבריאות ,ולשם שהמשרד יהיה גם יותר דיגיטלי בקשר עם
הלקוחות וחברות הביטוח ,בלי לוותר על הקשר
היא תכוון את התפתחות הסוכנות בעתיד.
זה לא היה ברור מאליו שלילך תעסוק אף האישי”.

להשכרה
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שאלה משפטית

ביהמ"ש נדרש להכריע:

האם פוליסה שלא שולמה אך לא
בוטלה כדין עדיין בתוקף?

כשלוקחים הלוואת משכנתא ,היא מגיעה עם ביטוח חיים ,כך שבמקרה של מוות
היתרה מסולקת וחברת הביטוח נכנסת בנעליו של הלווה  ‰אך מה קורה כאשר
הפוליסה מבוטלת שלא כדין ,ואם ל־ 4נשארת עם חוב?

ב

עו"ד דורון רוזנברג

צילוםfotolia :

תחילת  2015ג' התאבד וכעבור כ־10
חודשים פנה בנק לאומי למשכנתאות
אל חברת הביטוח הפניקס במכתב ,בו
הוא מבקש לשלם לו את תגמולי הביטוח לכיסוי
ההלוואות הנ"ל .כידוע ,כשלוקחים הלוואת
משכנתא ,חייבים גם לעשות ביטוח חיים בדיוק
בשביל מקרים כאלה – מוות .במקרה שאדם
שרשומה עליו המשכנתא נפטר ,היתרה מסולקת
וחברת הביטוח נכנסת בנעליו.
אלא שחברת הפניקס השיבה שפוליסת הביטוח
של המנוח בוטלה ב־ 28במרץ  2012בשל אי תשלום
ומשום כך דחתה חברת הביטוח את התביעה לקבלת
תגמולי ביטוח בגין פטירה .במכתבה זה ציינה חברת
הביטוח כי שלחה מכתבי התראה אודות כך לבנק
ולמנוח בלבד .כעת הבנק דורש את יתרת המשכנתא
מהאלמנה המטפלת ב־ 4ילדים ומהאם השכולה
הערבה למשכנתא.
האישה לא ידעה שבעלה לא שילם את פוליסת
ביטוח החיים מאז  2012ודרישת הבנק לסילוק יתרת
מעבר לטרגדיה שחוו המבקשות ,הן מתמודדות עם חוב של מאות שקלים
המשכנתא נחתה עליה כרעם ביום בהיר .בלית ברירה
הגישו האלמנה ואמו של הבעל ,הערבה למשכנתא,
תביעה נגד בנק לאומי ונגד חברת הפניקס בבית אשתו ,לא שולמה ובוטלה בחלוף הזמן על ידי חברת פוליסת ביטוח החיים שערך המנוח ולא התנהג כפי
משפט השלום ת"א באמצעותי באמצעות עורך הדין הביטוח באופן שאינו כדין ,מבלי שנמסרו התראות שמצופה מבנק סביר להתנהג בעת שהוא נקשר
ליאור חיימוביץ'.
עובר לביטול ובפרט הודעות אודות הביטול .גם בנק בעסקת הלוואה רגישה המובטחת במשכנתא ,הוא
לאומי טען כי לא קיבל אף לא אחד ממכתביו של הפר את חובותיו ברגל גסה כלפי המבקשות.
הבנק התרשל והטעה?
חברת הביטוח ואילו זו טענה מצדה ,כי שלחה את גם חברת הפניקס לא עמדה בדרישה הבסיסית
בתביעה שהיא למעשה המרצת פתיחה התבקש המכתבים לבנק.
בה היא מחויבת ,קרי להודיע בכתב למבקשת,
בית המשפט לתת צו המצהיר כי האישה לא חייבת יוצא אפוא ,כי מעבר לטרגדיה שחוו המבקשות מכוח היותה מבוטחת בפוליסת הביטוח ,כי פוליסה
בפירעון המשכנתא ,כי הבנק הפר את חובותיו באובדן יקירן שהותירה את האישה מחוסרת כל ,כעת זו בוטלה .לכן ,פוליסת ביטוח החיים תקפה ,טענו
המודברות על פי דין ,התרשל והטעה את המבקשות אלו נדרשו על לא עוול בכפן להתמודד עם חוב של התובעות ,והוסיפו כי חברת הביטוח פעלה בניגוד
בכך שהציג כלפיהן מצג שווא לפיו פוליסת ביטוח מאות אלפי שקלים שהמנוח נטל על עצמו בהסתמך לדין באופן אשר מנע את שכלול ביטול הפוליסה.
החיים תקפה ,בעוד שפוליסה זו לטענת חברת על יכולת פרנסתו לפרוע אותו .מדובר במספר חברת הביטוח נמנעה מלמסור התראות אודות
הביטוח היתה כבר בטלה ,נמנע מלבדוק אודות הלוואות שנלקחו בין השנים 2002־ 2006בסך כ־ 428פיגור בתשלום פרמיית הביטוח ,נמנעה מלמסור
תקפותה ולא הודיע למבקשות בכתב על ביטולה .אלף שקל וכיום נותר בגינן חוב על סך של כ־ 360התראה על כוונת ביטול הפוליסה ונמנעה מלוודא
קבלת הודעת ביטול הפוליסה בידי המנוח ,המבקשת
כנגד חברת הפניקס טוענות התובעות ,כי הפרה אלף שקל ,אותו מבקשות התובעות לבטל.
והבנק ,מה שמנע מהם את האפשרות למנוע את
את חובותיה המוגברות על פי דין והתרשלה כלפי
המבקשות בכך שלא ביצעה מסירה כדין של הודעת לביטוח החיים חשיבות מכרעת
הסיכון שנוצר או לחילופין ליטול על עצמם סיכון
ביטול פוליסת ביטוח החיים ,למצער מסירת התראה הפסיקה מלמדת כי לביטוח החיים בעסקת זה במודע.
על הפסקת תשלומי הביטוח והסנקציה של ביטול הלוואת משכנתה חשיבות מכרעת ואין המשיבים
הפוליסה בגין כך .לבסוף התבקש בית המשפט יכולים להתנער מכך .בפרט הדברים מכוונים לבנק
להצהיר כי פוליסת ביטוח החיים בוטלה שלא כדין שאלמלא כך הם פני הדברים ,כלל לא היה טורח
 סניף חיפה יקיים ב־ 9/6יום עיון סניפי בין השעות
ולמעשה הייתה תקפה ביום פטירת המנוח.
לחייב את המנוח בעריכת ביטוח זה תוך קביעתו
8:30־ ,13:30בשיתוף קבוצת ,שגריר .מלון “רימונים”
למבקשות,
על פי התביעה ,מסיבה שאינה ידועה
הבנק
כי
התובעת,
טענה
כן
על
חוזר.
בלתי
כמוטב
(אולם גליל) ,יהונתן החשמונאי  ,1חוף הים עכו
פוליסת ביטוח החיים ,שביטחה את המנוח ואת טמן ידו בצלחת ולא טרח לוודא את תקפותה של

אירועי הלשכה
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שינוי תפישה

"מרגש שהדור הצעיר מוכן
לעזור לקהילה"
 300סלי מזון חולקו בפסח האחרון למשפחות נזקקות
ביוזמת יו"ר ועדת ביקורת בלשכה ורעייתו  ‰הפעילות
נעשתה בשיתוף עם עמותת "עושים מכל הלב בראשל"צ

י

ו״ר ועדת ביקורת בלשכת סוכני ביטוח ,זאב
לנגזם ורעייתו איטה התגייסו בערב חג פסח
האחרון לסיוע למשפחות נזקקות .לנגזם בסיוע
עובדי הפניקס חילקו  300סלי מזון .״שמנו דגש על
סיוע למשפחות ניצולי שואה מעוטות יכולת״ ,סיפר
לנגזם.

פעילות ההתנדבות נעשתה בשיתוף עם עמותת
״עושים מכל הלב בראשל״צ״ שמחלקת סלי מזון
בחגים מזה  15שנה .לנגזם הודה במכתב למנכ״ל
הפניקס ,אייל לפידות ,על התגייסות עובדיו :״זה
מאוד מרגש שהדור הצעיר מוכן לעזור ונרתם
בשמחה לסייע לקהילה ונותן מזמנו״.

השינוי בהתנהלות הסוכן
בכנס לימודי של מחוז תל אביב

ה

אולם הגדול במכללה לפיננסים וביטוח
התקשה להכיל את הסוכנים הרבים ממחוז
תל אביב שבאו ללמוד על שינוי התפישה
בהתנהלות הסוכן בעידן הירידה ברווחיות והרגולציה
– לגבות שכר טרחה מהלקוחות על שירותים עם ערך
מוסף.
את הנוכחים ואת נוגה עקל ,יו”ר מחוז תל אביב
והמרכז שארגנה את הכנס ,כיבדו גם יושבי ראש
רחוקים כמו מיכה אדוני (מחוז צפון) ,ליאור רוזנפלד
(סניף חיפה) ,שאף נשא דברים בפני העמיתים
מהמרכז; יפת בקשי (מחוז הדרום) ואודי הוד (מחוז
השפלה).
לדברי עקל ,משום שמדובר בכנס לימודי הוא חולק
לשלוש הרצאות ארוכות .רון קשת ,מנהל מרכז הפרישה
בלשכה ,הרצה בצורה מרתקת כדרכו על כיצד להפוך
“נאמן ללקוח ולהישאר בחיים”.
סוכן הביטוח הוותיק דורון הורנפלד דיבר על התהליך
הפסיכולוגי לשינוי החשיבה וניהול השינוי אצל הסוכן
ונתן לסוכנים כלים מעשיים שיסייעו בידם להתאים
עצמם לירידה ברווחיות באמצעות גביית שכר טרחה
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אורי עיני (מימין) ,עמוס גואטה ,נוגה עקל וחיים אורגל

מהמבוטח ,מבלי לוותר על העמלות.
עו”ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של הלשכה
הרצה על השינוי באחריות הסוכן בעיני בית המשפט.
“מכולם יחד למדנו שני משפטים מרכזיים שחייבים
להיכנס לשגרת היום של סוכני וסוכנות הביטוח”,
סיכמה עקל’“ .שלם לי’ ,זה לא צמד מילים גס‘ .אתם
לא מחליטים עליי ,רק אני מחליט/ה עליי’ ,זו חובת
המציאות”.

כנס אשדוד
אשקלון:
העולם החדש
בחיי סוכן

ס

וכני סניף אשדוד־אשקלון התכנסו
ביום חמישי שעבר במלון לאונרדו
באשקלון ליום עיון בשיתוף חברת “שגריר”,
אותו אירגנה ג’ינה פלד ,יו”ר הסניף .פלד
ראתה לנגד עיניה את החשיבות של גירוי
הסוכנים להתארגן לקראת
השינויים החלים ושיחולו
בעולמו של סוכן
הביטוח ,לצד העשרה
בתכנים על המצב
הקיים.
פלד
ואברמוביץ
תמר הראל ,מנהלת
קשרי לקוחות ביטוח,
מ”שגריר” סיפרה למשתתפים על מרכזי
השירות של החברה והתנהלותם .אריאל מונין,
יו”ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה ,הסביר
במקצועיות על כללי הרגולציה בביטוח
האלמנטרי ,וכיצד מיישמים אותם הלכה
למעשה.
עודד יערי ,מנכ”ל משותף בסוכנות
“אליפים” ,סיפר בהרצאה מרתקת איך לקדם
את העסק באמצעות חשיבה יצירתית,
קידמה טכנולוגית – לשנות כדי להתקדם
ולהצליח .עוד הרצו ביום העיון דורון הורנפלד,
בעלי סוכנות פרימיום גרופ ,ועו”ד עדי בן
אברהם ,היועץ המשפטי של הלשכה .אריה
אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח ,ענה
לשאלות הסוכנים בשיחה חופשית בה עדכן
אותם בפעילויות האחרונות של הלשכה.
“הסוכנים היו מרוצים מאוד מהתכנים
ומהארגון” ,סיכמה פלד“ .אני מודה לשי
שמש מהלשכה שתמיד מסייע ולאודי הוד,
יו”ר מחוז השפלה ,שהגיע במיוחד ואף נשא
דברים בפני סוכני המחוז שלנו”.

לפני סיום
אברמוביץ בכנס "כלכלה ואריכות ימים":

"ענף הביטוח הולך ונבנה מחדש"
רונית מורגנשטרן

"

בשנת  2048מדינת ישראל לא תוכל
עוד להבטיח את תשלומי קצבאות
הזקנה .אין ספק שיש צורך בתוכנית
לאומית ,ותוכנית כזו יכולה להגיע רק ממקום
אחד – מראש הממשלה" .כך אמר פרופ'
שלמה מור־יוסף ,מנכ"ל הביטוח הלאומי,
בכנס הארצי בנושא "כלכלה ואריכות ימים"
שהתקיים אתמול באוניברסיטת חיפה ,על ידי
החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטה שבראשות
פרופ' ישראל (איסי) דורון.
לדברי מור־יוסף ,ייקור דמי הביטוח הלאומי
ב־ 0.4%יאריכו בכ־ 15שנים את האפשרות
של המדינה לשלם את הקצבאות" .אני לא
ממליץ דבר .אבל אלה המספרים וחשוב
לדעת אותם" ,ביקש להדגיש.
מבקר המדינה יוסף שפירא ,הודיע בכנס כי
הוא מגבש פיילוט שבו ישותף הציבור בביקורת
המדינה בנושא טיפול בקשישים סיעודיים.
“בדו"ח זה נבקש גם לשמוע את החוויה של

האנשים עצמם והמשפחות שמשתמשות
בשירותים הסיעודיים" ,אמר שפירא" .שיתוף
הציבור יתקיים בשני מישורים :נוציא קול
קורא לציבור וגם נגיע לביקורים וסיורים
במוסדות סיעודיים על מנת להתרשם מהמצב
ללא ריחוק או מגבלות".
מפכ"ל המשטרה לשעבר יוחנן דנינו,
המשמש כיום כיו"ר חברת הביטוח "מגדל",
התייחס להסכם הקואליציוני שנחתם בין
הליכוד לישראל ביתנו ,ולפיו יועברו 1.5
מיליארד שקלים לטובת קצבאות לקשישים.
"לא יכול להיות שפתאום צצים  1.5מיליארד
שקלים .נושא כזה חשוב צריך להיות עם
עבודת מטה מסודרת ,והסכום צריך להיכנס
לתקציב באופן קבוע" ,טען.

מוכרים תכנית לפרישה בכבוד

אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני

ביטוח ,סיפר לנוכחים על יוזמת ההקמה של
המרכז לתכנון פרישה של הלשכה ,שמאפשר
לציבור המבוטחים והחוסכים לבצע תהליך
תכנון פרישה על ידי אנשי מקצוע מהשורה
הראשונה" .אנחנו לא מוכרים תוכנית פנסיה
– אלא תוכנית לפרישה בכבוד" ,אמר.
נשיא הלשכה אף שיתף את הנוכחים
בחזון הלשכה לענף הביטוח וסוכן העתיד
במסגרת תכנית הלשכה סוכן  2030והקמת
הוועדה בראשות גדעון סער לבחינת עתיד
ענף הביטוח" .סוכן העתיד יהיה מומחה
ממ"ש – מומחה מניעה משפחתית .בכל
בית ,בכל משפחה בישראל סוכן הביטוח
יהיה מעורב בהחלטת פיננסיות ובעיצוב
אופן החיסכון והביטוח של המשפחה עד
הפרישה" ,סיפר.
לפני מספר שנים עוד דיברו על סוכני
הביטוח כמקצוע הולך ונעלם – היום אפשר
כבר לדבר על ענף אשר הולך ונבנה מחדש".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
דרושים
למיזם יחודי בסוכנות ביטוח בתחום
הבריאות במרכז הארץ ,דרוש/ה שותפ/ה:
סוכן/ת ביטוח כמנהל/ת עסקים לסוכנות
קיימת לתפעול הפעילות בסוכנות :מכירת
פוליסות בתחום הבריאות ללקוחות קיימים,
שווק ,קידום ופיתוח הפעילות הקיימת
טלפון 052-2786152
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.קורות חיים למייל:
jennyl@dorot-ins.co.il
פרטים נוספים בטלפון( 08-8662188 :ג'ני)
לסוכנות ביטוח ותיקה ורצינית בכפר סבא
פקידת אלמנטרי לחצי משרה לפרטים:
razinsu@gmail.com 050-3256205
לסוכנות בפ״ת דרוש סוכן שטח נמרץ .רשיון
סוכן פנסיוני חובה תיאום פגישות ותפעול
ע״י המשרד .תנאים מעולים .פניות  /קורות
חיים למיילamir@sheiman.co.il :
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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 .סודיות
מובטחת .נא להעביר קורות חיים למייל
reuvenr@rozin-group.co.il
דרושה פקידה לחצי משרה ,אפשרות
למשרה מלאה בעתיד בראשל"צ ,ידע
בביטוח אלמנטרי ,חיים ,טיפול בתביעות רכב
וכו' .ניתן לשלוח קורות חיים במייל:
haimedri22@012.net.il
טלפון8448811 :־050

חיפוש עבודה
מתפנה למשרת ניהול הולמת  -מנהל תחום
ביטוח עו"ד בהשכלתו מתמחה בביטוח אחריות
מקצועית ובריאות ,ניסיון עשיר בניהול מכרזים,
מו"מ מסחריים ,כתיבת הסכמים כולל גיבוש
מדיניות ,ליווי עסקאות ואסטרטגיות שיווק
ומכירות לפרטים052-2786152 :
debbyr@hever.co.il

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).
לפרטיםziv@avivit.co.il
להשכרה משרד/חדר גדול ,מואר ,אפשרות
למרוהט במתחם איכותי הכולל מטבח,
שירותים ,ניקיון ,אינטרנט ,מערכת הקלטת
שיחות ,ועוד .המחיר פיקס כולל את כל
המיסים ,דמי ניהול ,מים ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון
יומי ועוד אפשרות לשכירות חודש בחודשו
וללא התחייבות .המשרד ממוקם בא-ת החדש
של ראשון לציון ,ליד קניון הזהב  /סינמה סיטי.
גישה לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית .עדיפות
לסוכן אלמנטארי לטובת שת"פ .לפרטים:
שלמה 052-2944888
shlomo@ks-ins.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח ותיקה ,צעירה ודינאמית
באווירה משפחתית מעוניינת ברכישת
תיק סוכן ,כולל אפשרות המשך העסקה.
משרדינו נמצאים במרכז .לפניות:
GuyZilb0@gmail.com
למכירה תיק ביטוח חיים פרט מאזור חיפה.
לפרטים נוספים אנא ליצור קשר טלפוני
בנייד  0528033305או בדוא"ל
.shay@klauzner.co.il
סוכנות ביטוח ותיקה ,צעירה ודינאמית
באווירה משפחתית מעוניינת ברכישת
תיק סוכן ,כולל אפשרות המשך העסקה.
משרדינו נמצאים במרכז .לפניות:
GuyZilb0@gmail.com

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן
מרוהט/ים ,עם כל הציוד הנלווה (תשתית
רשת ,חיבור לחברות ביטוח ,הקלטת שיחות, ,
חדר ישיבות ,חשמל ,ארנונה ,מים ,ניקיון ,חדר
ישיבות מאובזר ועוד) .לפרטים:
ziv@avivit.co.il

למכירה מוקד טלמרקטינג פעיל לרבות
עמלות הנפרעים מאזור הצ'ק פוסט חיפה.
לכל המעוניין אנא לפנות למייל
 sagi.lgo@gmail.comאו לנייד
0507275799

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,
 5ימים בשבוע .נא לשלוח קו"ח למייל
miki@gl-ins.co.il

מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי ו/
או חיים באופן מלא או חלקי ,במגוון רחב
של אפשרויות כולל אפשירות של העסקה
לטווח ארוך ליצירת קשר:
 dudi@gamafinansim.co.ilאו לנייד :
050-5368629

