ביטוח

ופיננסים
inf.org.il

שי שדה בטור
מיוחד על הקשר
בין ראש ממשלת
בריטניה בנימין
ד’יזראלי לקורס
מומחה הממ”ש
של הלשכה
עמוד 9

גיליון מס'  23 … 588ביוני 2016

סיקור מיוחד מכנס הבריאות הארצי של לשכת סוכני ביטוח

מנורה והראל
– המצטיינות
בסקר שביעות
רצון הסוכנים
בתחום הבריאות

החברה המצטיינת בביטוחי בריאות

מגדל וכלל בתחתית הדירוג .פספורט
קארד בצמרת ביטוחי הנסיעות לחו"ל

עמוד 2

ליצמן“ :יש לי הסכמה אתכם ,סוכני
הביטוח  -שנינו נגד סלינגר”
שר הבריאות מתח ביקורת נוקבת על מדיניותה של המפקחת
על הביטוח בתחום הסיעודי .אברמוביץ :התרופה למערכת
הבריאות הישראלית היא תקציב נוסף של מיליארדים
עמוד 4

יואל זיו :אין סיבה שהישראלי יממן
מכיסו  40%מתקציב הבריאות ׀ עמ 4
ליצמן (מימין)
ואברמוביץ בכנס
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ח”כ שמולי :הרפורמה מקריבה את
המבוטחים לחברות הביטוח ׀ עמ 7

הקרב על הצמרת :מנורה והראל
המובילות בתחום ביטוחי הבריאות

כך עולה מסקר שביעות רצון שנעשה על ידי לשכת סוכני ביטוח והתפרסם היום בכנס הבריאות.
כלל ומגדל דורגו אחרונות  ‰מידת מעורבותן של החברות בפעילות ישירה ירדה ביחס לשנה שעברה

רונית מורגנשטרן

מ

נורה מבטחים מובילה את דירוג
שביעות הרצון של סוכני הביטוח
מחברות הביטוח בתחום הבריאות,
כשצמודה אליה בדרוג חברת הראל .כך עולה
מסקר שביעות רצון מחברות הביטוח בתחום
הבריאות של לשכת סוכני הביטוח .הסקר
התפרסם היום במסגרת כנס הבריאות של
הלשכה בנושא "גילוי מוקדם – לעתיד בריא
יותר" ,ובהשתתפות כ־ 700אנשי ביטוח.
הסקר ,שבוצע על ידי מכון סאפיו ,דירג את
רמת השירות של החברות על פי שביעות רצון
הסוכנים העובדים עמם ,וכלל  605סוכנים .הסקר
נערך באמצעות סקר טלפוני בחודש מאי וכולל
השוואה לנתונים משנים  2014ו־ .2015נתוני
הכשרה ביטוח אינם מוצגים עקב מספר המשיבים
הקטן.
שישה קריטריונים נבחנו לצורך מדידת שביעות
הרצון :חיתום; משך זמן הטיפול בתביעות;
נכונות החברה לתשלום לפנים משורת הדין;
תמיכה והדרכה מהחברה לצורך ההתמודדות

החברה המצטיינת בביטוחי בריאות

עם רפורמת הבריאות; נכונות המנהלים בחברה
לסייע; זמינות עובדי החברה (טלפונית ,במייל
וכו') .כמו כן ,הסקר בחן את נושא המסלול הישיר
בקרב חברות הביטוח ואת נושא ביטוח הנסיעות
לחו"ל.

מה מטריד את סוכני הביטוח?

הנושאים המטרידים ביותר

לא יודע/מסרב לענות

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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תדמית כסוכן ביטוח

טיפול חברות הביטוח
בתביעות בשירות

הרפורמה בביטוח
הבריאות

שיווק ישיר שחברת
הביטוח

בדומה לשנת  ,2015חברת מנורה מבטחים
מדורגת ראשונה בדירוג החברות המצטיינות
( ,)7.6כאשר השנה הראל הצטרפה אליה (.)7.5
כלל רושמת ירידה חדה בציון הכללי מ־6.8
ל־ ,6.1ומדורגת אחרונה יחד עם מגדל ( .)6.1יש
להתייחס בזהירות לממצאים הנוגעים לאיילון,
עקב מספר משיבים קטן.
בעקבות רפורמת הבריאות ,התווספה השנה
שאלה נוספת לגבי מידת שביעות הרצון
מהתמיכה שקיבלו הסוכנים להתמודדות 

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

סערת שוקה

עם הרפורמה .במדד זה נרשמה שביעות רצון
טובה יחסית (עם ציון כללי  )6.7למעט בקרב
סוכניה של חברת הפניקס ( ,)5.1כאשר הראל
ומנורה מובילות (.)7.1
הסקר בדק מהם הנושאים המטרידים ביותר
עימם מתמודדים הסוכנים בתחום הבריאות,
מול חברת הביטוח העיקרית עימה הם עובדים.
עולה כי הבעיה העיקרית היא החיתום ()31%
ואחריה עלו איכות השירות ( ,)25%בעיית
הטיפול בתביעות ( ,)12%ההוגנות כלפי
המבוטחים ( )9%והנגישות למנהלים בחברות
הביטוח (.)4%
הסוכנים אף נשאלו מהם הנושאים המטרידים
אותם ביותר בתחום הבריאות וסיעוד בענף
הביטוח .המטריד ביותר הוא "השיווק הישיר
של חברות הביטוח" ( ,)39%אשר חווה עלייה
ביחס ל־ .)31%( 2015לאחר מכן מדורגים
"הרפורמה בביטוחי הבריאות" (,)26%
שמטרידה פחות את הסוכנים ( 36%ב־.)2015
הגורם השלישי המטריד הוא "טיפול חברות
הביטוח בתביעות ומתן השירות" בו חלה עליה
השנה ו"תדמית סוכן הביטוח" ממנו הסוכנים
מוטרדים פחות במהלך השנים.
בסוגיית הפגיעה בסוכן הביטוח מפעילות
ישירה של החברה ,ניכר שיפור במדד בקרב
כלל החברות ,למעט הפניקס (מ־ 4.8ל־.)6.3
החברות אשר בולטות לטובה הן מגדל (,)3.5
מנורה ( )3.4ואיילון (.)3.2

ביטוח נסיעות

הסקר מצביע על עלייה בשיעור הסוכנים
המשווקים ביטוח נסיעות לחו"ל .בעוד שבשנים
 2014ו־ 2015שיעור הסוכנים ששיווקו ביטוח
נסיעות לחו"ל היה  ,75%ב־ 2016השיעור עלה
ל־.79%

תמונת
עמלות

סטודיוהראל
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ריסק

בקליק

החברה המובילה בביטוחי נסיעות לחו"ל

בעקבות רפורמת הבריאות,
התווספה השנה שאלה נוספת
לגבי מידת שביעות הרצון
מהתמיכה שקיבלו הסוכנים
להתמודדות עם הרפורמה .במדד
זה נרשמה שביעות רצון טובה
יחסית (עם ציון כללי ,)6.7
למעט בקרב סוכניה של חברת
הפניקס ( ,)5.1כאשר הראל
ומנורה מובילות ()7.1

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
מעסיק

עסק
בקליק

עוד עולה מהסקר ,כי שני שליש מהסוכנים
המשווקים ביטוח נסיעות לחו"ל ,משווקים את
הביטוח של חברת פספורט קארד (אשר נמצאת
במגמת עלייה לאורך זמן).
בעקבות הסקר אמר נשיא לשכת סוכני
הביטוח אריה אברמוביץ ,כי "הסקר שב
וממחיש את הצורך של הענף בסוכני ביטוח,
כמי שדואגים בכל תנאי וזמן לציבור
המבוטחים .ניתן לראות שתי מגמות חיוביות:
ירידה משמעותית במידת הפגיעה של החברות
בסוכני הביטוח דרך פעילותן הישירה; ומגמת
שיפור בתדמית סוכן הביטוח בקרב הציבור.
נמשיך לפעול לצמצום הפגיעה בסוכנים,
ומחיקת החסמים בדרך לשיתוף פעולה יעיל
של החברות והסוכנים למען ציבור המבוטחים".

המכלול שלי
עבורך ,להמשך שנים של צמיחה

סערת שוקה

"הרפורמה של סלינגר בסיעוד – חבלה"
בכנס הלשכה תקף שר הבריאות יעקב ליצמן את הרפורמה של סלינגר בביטוח
הסיעודי והבטיח להיאבק בה ,גם במחיר משבר ממשלתי  ‰יואל זיו" :אזרחי ישראל
מממנים מכיסם  40%מתקציב המדינה לבריאות – השיעור הגבוה ב־"OECD

רונית מורגנשטרן

"

יש לי הסכמה אתכם ,סוכני הביטוח -
שנינו נגד סלינגר .פניתי לשר האוצר
ואמרתי לו שלא יכול להיות שבימים
אלה ,בהם אנו דנים על הביטוח הסיעודי,
המפקחת תעשה מהלך חד צדדי לקראת
ה־ 1ליולי ,ותכניס הסדרים חדשים לביטוח
הסיעוד .זו חבלה ואני לא אתן לזה יד .דיברתי
על כך גם אתמול בלילה עם שר האוצר.
ההבדל ביני ובין סלינגר הוא שהיא לא שר
ואין לה אג'נדה; אני שר ויש לי אג'נדה".
כך אמר היום שר הבריאות יעקב ליצמן בכנס
הבריאות של הלשכה ,בו השתתפו כ־700
סוכני ביטוח .ליצמן הבטיח" :אני בעזרת השם
אדאג לכך ,שההסכם הקואליציוני הכולל
ביטוח סיעוד ממלכתי מה־ ,1.1.17יתקיים
גם אם המשמעות של זה היא להגיע למשבר
ממשלתי .אני לא מתכוון לוותר על זה ,ואז
יאלצו לחפש מתווך אחר עבור נתניהו.
תפקידנו לשפר את חייהם של האזרחים
הוותיקים ,ששילמו כל חייהם לביטוח לאומי,

ליצמן" .ההבדל ביני ובין סלינגר הוא שהיא לא שר ואין לה אג'נדה"

ואין שום סיבה שהילדים יאלצו גם לממן את
הסיעוד של הוריהם".

להסכם בשבועיים הקרובים עם משרד האוצר
בעניין זה ,אנחנו קרובים מאוד לכך".

הבירוקרטיה איומה

להגדיל את התקציב

בהתייחסו למערכת הבריאות הציבורית,
אמר ליצמן" :כיום החוק קובע ששיעור שירותי
ה־ MRIייקבע לפי שיעור האוכלוסייה ,ועל
כך יש לי מחלוקת קשה עם משרד האוצר.
הבירוקרטיה במערכת הבריאות הישראלית
היא איומה ,ואנחנו יכולים לשנות את זה.
לצד הרעות במערכת הבריאות הישראלית יש
גם נקודות חיוביות רבות ",אמר ליצמן; "כך

ליצמן" .לא אוותר על ביטוח
סיעודי ממלכתי מתחילת ,2017
גם אם נגיע למשבר ממשלתי"

צילומים :ליאת מנדל
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זיו" .הגיע הזמן שמדינת ישראל תגדיל
את שיעור ההוצאה הציבורית"

למשל ישראל ממוקמת במקום הרביעי בעולם
מבחינת תוחלת חיים ,כמו כן הריפוי בישראל
מסרטן הוא מהגבוהים בעולם .תפקידנו
להמשיך את ביטוחי הבריאות ,להגדיל את
סל הבריאות ,ולאפשר לכל אדם בישראל
לקבל שירותים ותרופות מצילות חיים ,גם אם
אינן נמצאות בסל .כשר הבריאות חלה עליי
החובה להוריד את המחירים האלה ולאפשר
לכל אזרח הנגשה לתרופות .אני מקווה שנגיע

יואל זיו ,יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד
בלשכת סוכני ביטוח ,אמר בכנס" :מערכת
הרפואה הישראלית זקוקה לרפורמה אמיתית.
במערכת בה הרפואה הנה מן המתקדמות
בעולם ,אין שום סיבה שהאזרח ימתין חודשים
לתור עבור ניתוח ,חודשים רבים לבדיקת ,MRI
תוך כדי מסכת השפלות של אישורים מהרופא
הבכיר ,או הרופא המחוזי .אין שום סיבה שאזרחי
ישראל יממנו מכיסם  40%מסך תקציב המדינה
לבריאות ,וזאת בנוסף לתשלומי הביטוח הלאומי
– השיעור הגבוה ביותר בגוש מדינות ה־.OECD
הגיע הזמן שמדינת ישראל תגדיל את שיעור
ההוצאה הציבורית ,תדאג לרכישת מכשירי
דימות מתקדמים ,תדאג לרובוטים לניתוחים
ותעשה רפורמה במערכת הציבורית על מנת
שהמימון שלנו כאזרחים יקטן ,תוך כדי קיצור
תורים וזמינות גבוהה .זאת הרפורמה הנדרשת –
לא רפורמה שצפויה לפגוע ברפואה הפרטית .לא
רפורמה שאינה מאפשרת לאזרח לבחור לעצמו
את הביטוח המתאים עבורו ושוללת ממנו את
הביטחון שבעת הצורך יזכה לשירות הרפואי
הטוב ביותר".

גג גג

“אדוני שר הבריאות – מערכת
הבריאות הציבורית חולה”
בכנס הבריאות פנה נשיא הלשכה אריה אברמוביץ לשר ליצמן והפציר בו להגדיל
התקציבים  ‰הלשכה מגבשת פתרון למצוקת  100אלף נפלטי הביטוח הסיעודי
ביטוח ופיננסים

"

אדוני השר מערכת הבריאות הציבורית
חולה .זה אמנם לא התחיל בקדנציה שלך
ואין די זמן ומילים בכדי שנדון בכל
הפתרונות ,אבל מערכת בריאות ציבורית
חזקה היא מרכיב חשוב ביותר בביטחון
הלאומי של ישראל .התרופה לה זקוקה
מערכת הבריאות הציבורית היא תקציב נוסף
של מיליארדים רבים .כפי שנגזר עלינו לצאת
למערכה בלבנון שעלתה לקופת המדינה 12
מיליארד שקלים ,כפי שתוכנית ההתנתקות
עלתה לקופת המדינה  10מיליארד שקלים –
כך תפקיד הממשלה הוא לפנות תקציבי עתק
ולהבריא את מערכת הבריאות הציבורית  -כי
זו המחויבות הבסיסית בין מדינה לאזרחיה".
כך אמר הבוקר נשיא לשכת סוכני ביטוח
אריה אברמוביץ בפתיחת כנס הבריאות
הארצי של הלשכה ,בה השתתף שר הבריאות,
יעקב ליצמן ,ושהתקיים בבית האופרה בתל
אביב .נשיא הלשכה החמיא לשר ליצמן על
העובדה שהוא תמיד בוחר במשרד הבריאות,
משרד שאין עליו קופצים ,ועל חדוות העשייה
שלו.
אברמוביץ התייחס בדבריו גם לח"כ איציק
שמולי ,שהשתתף בכנס ,ואמר לו" :איציק,
המעורבות שלך בנושא הביטוחים הסיעודיים,
הרגישות החברתית שלך וכנות דבריך -
מרגשת את כולנו בכל פעם מחדש .הבחירות
שלך לעסוק ברווחה ,בבריאות ,בסיעוד,
בעולם הביטוח  -הן תעודת כבוד לכנסת.
הדאגה שלך לדור המייסדים של הארץ הזו -
מעוררת השראה .אתה פניה היפות של החברה
הישראלית".

מחדל ביטוח הנסיעות

צילום :ליאת מנדל

אברמוביץ התייחס לשינוי העמדה של
המפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר ,בנושא
ביטוח הנסיעות" :לאחרונה המפקחת על
הביטוח החליטה לשנות את עמדתה ב־180
מעלות ,ולהתיר לסוכני הנסיעות למכור
ביטוח נסיעות במגבלות מסוימות .בתור מי
שניצבת בראש הפירמידה של ענף הביטוח,
מתפקידה להגן על ציבור המבוטחים –
והפרסה שביצעה המפקחת לצורך פשרה היא
לא פחות ממחדל" ,קבע אברמוביץ והוסיף ,כי
"אם המפקחת מאפשרת לעבור על החוק ,אז
היא מועלת בתפקידה".
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אריה אברמוביץ" .מפתחים מודל חדש"

אברמוביץ התייחס גם לפתרון שמגבשת
הלשכה לכ־ 100אלף נפגעי הביטוח הסיעודי
הקולקטיבי מעל גיל “ :70בימים אלו אנו
מפתחים מודל חדש שבו ישתתפו המדינה,
חברות הביטוח והסוכנים במטרה לאפשר לכל
אותם מבוטחים פוליסות שיחסכו להם מאות
ואף אלפי שקלים בחודש .שכרנו אקטואר

אברמוביץ“ :אם המפקחת
מאפשרת לעבור על החוק,
אז היא מועלת בתפקידה”
בכיר ,ד"ר בועז ים ,שפועל על מנת להפוך
את המתווה ליישומי .על פי המודל ,נפלטי
הביטוח הסיעודי יכונסו ל"ּפּול" מיוחד שבו
יבוטחו בסכום של כחמשת אלפים שקלים
בחודש ,תמורת פרמיה נמוכה ,דומה לזו
ששילמו בביטוח הקולקטיבי .אנו סוכני
הביטוח נתגייס ונשווק את הפוליסות
הייחודיות הללו ללא תמורה ונוכיח שוב כי
רק טובת המבוטחים עומדת לנגד עינינו",

הדגיש נשיא הלשכה.

שלושה הישגים

אברמוביץ הזכיר את שלושת ההישגים
האחרונים של סוכני הביטוח .הראשון שבהם
הוא האישור בוועדת הכספים של הצעת החוק
שיזמה הלשכה להפרדת דמי הניהול מתגמול
הסוכן" :זאת תהיה מהפכת צרכנים של ממש.
העידן בו חברות הביטוח מאלצות את הסוכנים
לשווק לצרכנים פוליסות בדמי ניהול גבוהים
על מנת להתפרנס הסתיים ",אמר אברמוביץ
והודה לחברי הכנסת מיכל בירן ומיקי זוהר
על התגייסותם מעוררת ההשראה בגיבוש
הצעת החוק וקידומה.
ההישג השני הוא החלטת בית המשפט
המחוזי בתל אביב נגד הביטוח הישיר באופן
חד משמעי כשפסל את הפרסומות המבזות את
סוכני הביטוח.
הישג שלישי אותו מנה נשיא הלשכה הוא
הקמת הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף
הביטוח ,בראשות השר לשעבר גדעון סער,
שבה חברים מנכ"ל משרד האוצר לשעבר,
שמואל סלבין ,והמפקח על הביטוח לשעבר,
דורון שורר.

סערת שוקה
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סערת שוקה
מימין :ד"ר ניב סרודיו ,קרמר,
ארגמן ,ח"כ שמולי ,אנגל ורזניק

צילום :ליאת מנדל

שמולי :הרגולטור כשל בהגנה על הציבור
בפאנל מיוחד בכנס היום התרעם ח"כ שמולי על הרפורמה במערכת הבריאות.
סמנכ"ל אסותא :המדינה לא תדאג למי שלא דואג לעצמו
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פאנל שעסק ב"רפורמה במערכת
הבריאות – מחדל או הזדמנות" במסגרת
כנס הבריאות של הלשכה ,עלתה שאלת
אחריותו של הרגולטור למצב אליו הידרדר הביטוח
הסיעודי והמבוטחים הסיעודיים בישראל.
"במקרה הטוב הרגולטור התרשל" ,אמר ח"כ
איציק שמולי (המחנה הציוני) והוסיף" ,בשנתיים
האחרונות אי אפשר שלא לחבר את הנקודות לקו
אחד שאומר שהרגולטור כשל בהגנה על הציבור.
למשל בביטוחים הסיעודיים הקולקטיבים ,בביטוחי
הבריאות הפרטיים והדובדבן שבקצפת – רפורמת

הבריאות במנורה; גדי ארגמן ,חבר ועדת הבריאות
בלשכה; דני אנגל ,סמנכ”ל שיווק ופיתוח עסקי
באסותא; וד”ר נאוה ניב סרודיו ,ראש אגף הבריאות
בחברת איילון לביטוח.

הציבור מבולבל
לשאלת המנחה אם הציבור מבין את הרפורמה
ורוכש את הפוליסות החדשות ,אמרה קרמר "הציבור
מבולבל והסוכנים מבולבלים וזה יצר סטגנציה.
אני קוראת לסוכנים לחזור למכור את הפוליסות
החדשות .נגמר העולם הישן ויש להסתכל קדימה על

אנגל" :הממשלה מנהלת את מערכת הבריאות בצורה פופוליסטית
מעבירה את האקדח אל הסקטור הפרטי ולא בודקת איך נראה השירות
שלה עצמה .המדינה לא מתקנת את עצמה ורק באה לאחרים בטענות"
הביטוח הסיעודי בקופות החולים שתחול ב־ 1ביולי.
זה השיא ,במקום שהמפקחת על הביטוח תהיה שם
עבור המבוטחים במלחמה על הפוליסות ותשמור
על אוכלוסיות חלשות ,כל מה שנעשה במסגרת
הרפורמה זה להקריב את המבוטחים לחברות
הביטוח .ברור שמי שניסח את הפוליסות זה נציגי
חברות הביטוח".
ח"כ שמולי רמז בדבריו כי אנשי הפיקוח מוצאים
לאחר עבודתם הציבורית תפקידים בכירים בחברות
הביטוח ,ולכן הם מוטים לטובתן .הוא אף תקף את
הרעיון להפוך את הפיקוח לרשות עצמאית וטען:
"מי מגביל את הרגולטור כל כך עד שהוא צריך
רשות עצמאית? להיפך ,צריך להגדיל את הפיקוח
על הרגולטור".
בפאנל אותו הנחה רן רזניק מהעיתון “ישראל
היום” ,השתתפו גם אורית קרמר ,מנהלת אגף
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העולם החדש .אנחנו מוכרים פוליסות חדשות ,אבל
הרבה פחות ממה שאנחנו רוצים".
אנגל ציין כי "הממשלה מנהלת את מערכת
הבריאות בצורה פופוליסטית ומעבירה את האקדח
אל הסקטור הפרטי ולא בודקת איך נראה השירות
שלה עצמה .המדינה לא מתקנת את עצמה ורק באה
לאחרים בטענות .מטרת הרפורמה היא להביא את
הסקטור הפרטי לרמה נמוכה ביותר ,כך שהרופאים
לא יעברו מהציבורי לפרטי .זו לא מטרה ראויה.
הטיפולים הופכים להיות יותר יקרים והמדינה לא
מוסיפה תקציבים .המדינה לא תדאג למי שלא דואג
לעצמו 880 .מיליון שקל שהוקצבו לקיצור תורים
לא יקצרו אפילו תור אחד ",אמר אנגל והוסיף
כי “עושים עוול לרופאים .מסתכלים על המיעוט
שבמיעוט של הרופאים והופכים את כולם לחזירים.
לרופאים החריגים – אם יש רופא יחיד שמתעסק

בנישה מסוימת – שיכריזו עליו כמונופול".
לדעת ארגמן ,יש צורך בשינויים בביטוחי
הבריאות ,אך לדבריו הבעיה היא בדרך שזה נעשה
בידי הפיקוח .ארגמן אף הצר על כך שנציגי הפיקוח
לא הגיעו לכנס.
ד"ר ניב סרודיו מחתה על תקציב הבריאות
ואמרה "עד שלא תהיה תוספת תקציבית לבריאות
הציבורית ,הלקוחות יידרשו לקנות ביטוח פרטי.
אני לא רואה מאיפה יבוא כסף לקיצור תורים".
בהתייחסה לשאלת המנחה מה עושות החברות כדי
לבדל את עצמן ,אמרה כי “לאיילון יש יתרון על
החברות הגדולות באפשרות שהתיר לה הפיקוח
לבחירת רופא לא דווקא מתוך רשימה סגורה של
רופאים .אנחנו יכולים לשלם לכל מנתח ,גם מי
שאין לו הסכם איתנו".

עמימות מסוכנת
ח”כ שמולי מתח ביקורת על פועלו של שר
הבריאות יעקב ליצמן להכנסת תרופות מצילות
חיים (מחוץ לסל) לביטוחים המשלימים של קופות
החולים" .אני חלוק על ליצמן בנושא הזה" ,אמר
ח"כ שמולי" .אני לא מוכן לוותר על המערכת
הציבורית .אינני מוכן ששירות שאמור להיות
אלמנטרי לכל הציבור ,מעבירים ומפריטים אותו".
שמולי פנה לקהל סוכני הביטוח ואמר "אתם
נלחמים מול מי שמשווק ביטוח כאילו זה ביצת
קינדר .כשאתם מסתכלים על ביטוחי הבריאות
הפרטיים ,שחברות הביטוח עושות עליהם בוננזה,
האם אתם יכולים להבטיח למבוטח שהוא יוכל
לשלם בגיל  65את הפוליסה? תסתכלו על האופן
בו החוזרים מנוסחים  -בעמימות מאוד מסוכנת.
מה שקרה ברפואה הפרטית זה מפלצת שאי אפשר
להשתלט עליה".

מהפכה צרכנית

הצעת החוק להפרדת תגמול מדמי הניהול
אושרה פה אחד בוועדת הכספים
חברי הכנסת שמובילים את ההצעה יפעלו לזירוז ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית ‰

אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח" :מהלך היסטורי ופורץ דרך למען ציבור המבוטחים"
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עדת הכספים של הכנסת אישרה השבוע (ג')
פה אחד את הצעת החוק להפרדת תגמול
סוכן הביטוח מדמי הניהול .מדובר בהצעת
חוק שמובילים חברי הכנסת ח"כ מיכל בירן ,ח"כ
מיקי זוהר וח"כ עומר בר לב בתמיכת לשכת
סוכני ביטוח .חברי הכנסת אמרו בדיון כי יפעלו
לזירוז ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית.
בדיון אמרה ח"כ בירן (המחנה הציוני) כי
"אנו מובילים את השדולה לפנסיה הוגנת
מתוך הבנה שישנם אנשים שיוצאים לפנסיה
ולא מקבלים את הכסף המגיע להם בעת
הצורך .לשכת סוכני ביטוח הבינה שישנה
בעיה במערכת התמריצים בין חברות הביטוח
לסוכנים .היום כשסוכן מוכר פוליסה בדמי
ניהול נמוכים הוא מקבל  0שקלים מהחברות ,זו
לא התנדבות של אנשים אלא העבודה שלהם.
לא צריך להיות גאון כדי להבין שנוצר תמריץ
של הסוכנים למכור למבוטחים פוליסות בדמי
ניהול גבוהים .אנחנו כאן כדי לנתק את הזיקה
בין תגמול הסוכנים לדמי הניהול ,הצעת החוק
תהפוך את ההפרדה לחובה עם סנקציה".

המפקחת פגעה
בסוכנים ובאזרחים

מימין :ח"כ מיקי זוהר ,ח"כ מיכל בירן וח"כ משה גפני

דמי הניהול לעמלות הסוכנים .עמדנו בקשר
עם גופים רבים בעניין הזה ורבים מהם הפכו
בסוגייה הזו כיצד עורכים התאמה של מבנה
התגמול למצב בו יחול ניתוק בין דמי הניהול
לעמלת הסוכנים".

“מסרבות לפעול
למען ההגינות”

ח"כ זוהר (ליכוד) ,היה הראשון מהקואליציה
לקדם את הצעת החוק" .אני מצפה מכם נשיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברמוביץ,
לממלכתיות ואיכפתיות לעתידם של אזרחי התייחס לאישור הצעת החוק בוועדה" .אני
ישראל" ,אמר בפנייה לנציגי חברות הביטוח .נרגש וגאה להוביל את המהלך ההיסטורי
"המפקחת פגעה באינטרס של סוכני הביטוח
כשאפשרה את המציאות ,בה הסוכן
פועל ח"כ זוהר" :המפקחת פגעה באינטרס
לגבות כמה שיותר כסף מהלקוח ,וכך אפשרה
של סוכני הביטוח כשאפשרה את
את הפגיעה בשמו הטוב .סוכני הביטוח הם
אלו ששומרים על האינטרס של האזרחים ,המציאות ,בה הסוכן פועל לגבות כמה
והם אלה שדואגים שהלקוח יקבל את
כספו שיותר כסף מהלקוח .סוכני הביטוח
בזמן ובהיקף כפי שסוכם מול סוכן הביטוח
שלו .חברות הביטוח והסוכנים הם נדבך חשוב הם אלו ששומרים על האינטרס של
בכלכלת ישראל ,אם לא נמצא את הדרך לעבוד האזרחים ,והם אלה שדואגים שהלקוח
יחד בשיתוף פעולה נמצא את עצמנו בכאוס
יקבל את כספו בזמן ובהיקף כפי
מוחלט".
שסוכם מול סוכן הביטוח שלו"
יואב גפני ,סגן בכיר לממונה על שוק ההון
ביטוח וחסכון אמר כי באגף לא מתנגדים
להצעת החוק" .הממונה פרסמה בפברואר  2015ופורץ הדרך ,להפרדת דמי הניהול מתגמול
את עמדתה לפיה חובת הנאמנות של הסוכנים הסוכן" ,אמר בעקבות האישור" .מזה שנתיים
ושל החברות מחייבת שלא תהיה זיקה בין שאנו פועלים ליישום המהלך לטובת ציבור
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הצרכנים .מצער שחברות הביטוח ממשיכות
למלא את פיהן מים ומסרבות לפעול
למען ההגינות כלפי סוכני הביטוח וציבור
המבוטחים .חברת הלמן אלדובי היא הוכחה
שאכן ניתן לשמור על הגינות ,לייצר הפרדה
בין דמי הניהול לעמלת הסוכן ועדיין לשמור
על רווחיות .אני מבקש להודות לחברי הכנסת
שהרימו את הכפפה לשם כך – יו"ר הוועדה,
ח"כ משה גפני; וחברי הוועדה מובילי הצעת
החוק ח"כ מיכל בירן ,ח"כ מיקי זוהר וח"כ
עומר בר לב .כמו כן אני מבקש להודות
ליובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני על
פעילותו האינטנסיבית והמעמיקה למען ציבור
המבוטחים".
רמי דרור מנכ"ל הלמן אלדובי ,אמר בעקבות
אישור ההצעה כי "מדובר במהלך צרכני חשוב
מאוד .אנחנו גאים להיות החברה הראשונה
והמובילה שניתקה את הקשר בין התגמול ודמי
הניהול שהלקוח משלם .בימים בהם הסוכנים
נאבקים בשיימינג שעושים עליהם ,המסר
שעבר היום עם החוק שקודם על ידי הלשכה
וסוכני הביטוח הוא מסר של מנהיגות שמוכיח
את הגישה והערכיות של הסוכנים .אני קורא
לכל החברות ולכל הסוכנים להצטרף ולאמץ
את המודל השקוף של הלמן אלדובי ובכך
להפיץ את השורה הצרכנית .כמו כן ברצוני
להודות לכל מאות הסוכנים שהצטרפו אלינו
להצלחה בשנתיים האחרונות".

עתיד הביטוח

קורס סוכן ממ"ש :להיות חלק
מהעתיד של עולם הביטוח

השוק משתנה ללא הרף ,הן מבחינת הלקוחות והן מבחינת הרגולציה וכך
הגיע שינוי בתפיסת עולמו של הסוכן  ‰כיצד תהפכו למומחי ממ"ש

שי שדה

ב

נימין ד'יזראלי ,שהיה ראש ממשלת
בריטניה במאה ה־ 19אמר "אנו יוצרים
את עתידנו וקוראים לזה גורל" .בעת
פרסום שורות אלו ,בממלכה הבריטית מתקיים
משאל עם גורלי על המשך הישארות באיחוד
האירופאי .אנגליה הגדולה ,זו שהביאה את
הבשורה של הביטוח לעולם ,החליטה שהיא
לוקחת את גורלה בידיה ,והגיע הזמן שגם
אנחנו נפעל כך.
השוק משתנה לנגד עינינו ,הן מבחינת
הלקוחות (דור ה־ )Yוהן מבחינת הרגולציה ,ולנו
אין אפשרות לשבת מנגד ולהביט .אחרי סקר
שערכנו בקרב מאות סוכנים ,וניתוח הפעילות
של עולם סוכני הביטוח בארץ ובעולם ,מצאנו

דואגים לכם

עד הגג

בלשכת סוכני ביטוח כי הגיע הזמן לחולל שינוי
בתפיסת עולמו של הסוכן ,ואופן הפעילות שלו.
בימים אלו יוצא לדרך מחזור א' של קורס

השוק משתנה לנגד ענינו ,הן
מבחינת הלקוחות (דור ה־)Y
והן מבחינת הרגולציה
הדגל – מומחה הממ"ש (מומחה מניעה
משפחתי) במסגרת פרויקט סוכן הביטוח .2030
מטרת הקורס היוקרתי הוא להפוך את סוכן
הביטוח ,מאיש מקצוע אשר מעניק הגנות
ביטוחיות ללקוח שלו ,למומחה אשר יודע גם
למנוע מהתא המשפחתי והעסקי את הסכנות

הצפויות .בין אם בתחום הרכוש בהתקנות
טכנולוגיות מתקדמות ואמצעי ניטור שעוזרים
למנוע נזקים גדולים ובין אם בתחום הבריאות
באורח חיים בריא ,בחשיפה קטנה יותר לגורמי
סיכון וסביבה בריאה יותר.
אם אתם רוצים להיות חלק מהעתיד שעולם
הביטוח נע אליו במהירות ,קורס מומחה הממ"ש
זה המקום בשבילכם.
הכותב הוא יו"ר תת הועדה לגיוס חברים בלשכת
סוכני ביטוח

לפרטים ורישום יש לפנות לקרן מלאך
בכתובת המיילkeren@insurance.org.il :

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 :
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חדש בתפקיד

“כל סוכן פנסיוני ופיננסי בישראל
חייב להיות חבר ”MDRT

רגע אחרי שנכנס לתפקיד יו"ר  MDRTישראל ,מצא אלון אבן חן זמן לשיחה עם ביטוח
ופיננסים על החזון שלו ,החברים מכל העולם והתרומה לקהילה הבינלאומית

רונית מורגנשטרן
כשיוסי מנור פנה אלי בבקשה להסכים למינוי,
וזאת בעקבות המלצת הנהלת הארגון בארה”ב,
הרגשתי נפלא ,מוחמא וגם מאותגר .אודה שהיו
לי התלבטויות ,כי ידעתי שאני לוקח על עצמי
אחריות והתמסרות גדולה לתפקיד .אך מאחר
שהפנייה הייתה בהמלצת הנהלת הארגון ,נעניתי
יותר בקלות” .כך אומר בראיון לביטוח ופיננסים
אלון אבן חן ,יו”ר  MDRTישראל הנכנס.
אבן חן מחליף בתפקיד את יוסי מנור שקודם
ומונה ליו”ר  MDRTאזור אירופה .אבן חן הוא
מסוכני הביטוח הוותיקים בארץ בתחום ביטוח
החיים והביטוח הפנסיוני ,בו הוא פועל מאז 1975
( 41שנה) ,והוא בעל תואר .CLU
אבן חן ,63 ,הוא חבר ותיק בארגון הבינלאומי
היוקרתי לביטוח חיים  ,MDRTהמונה היום כ־43
אלף חברים מ־ 71מדינות בכל רחבי העולם.
הוא הצטרף לארגון לפני  37שנה ומזה  21שנה
מזדהה עם תפיסת "האדם השלם" של הארגון .אבן חן
נמצא בדירוג המוביל שלו “טופ אוף דה טייבל”
( ,)TOTשבו יכולים היום להיות חברים מי שיש
להם הכנסות מעמלות על מכירת ביטוחי חיים
או פרמיות חדשות ,לפחות בגובה פי  6מהמכסה “השתתפתי במעל ל־ 20כנסים של
הרלוונטית המחייבת חבר רגיל של ה־MDRT
בישראל .,ארגון ה־ MDRTבחו”ל ,בהם כנסים
לקראת כניסתו לתפקיד יו”ר הארגון
שוחחנו עם אבן חן על תובנותיו ותכניותיו לגבי ארציים וכנסים של ה”טופ אוף דה
טייבל” .בכל הכנסים האלה במהלך
פעילותו החדשה ,היוקרתית והמחייבת.
ל־20
במעל
“צריך להדגיש ,שהשתתפתי
השנים צברתי חברים רבים ממדינות
כנסים
בהם
בחו”ל,
כנסים של ארגון ה־MDRT
רבות ,כולל ממדינות שאין לנו
ארציים וכנסים של ה”טופ אוף דה טייבל” .בכל
קשרים אתן כמו דובאי ואיראן”
הכנסים האלה במהלך השנים צברתי חברים רבים
ממדינות רבות ,כולל ממדינות שאין לנו קשרים
מתנדבים .אשתקד תרם הארגון לטובת אזורים
אתן כמו דובאי ואיראן”.
שסבלו מבעיה של מים נקיים“ .כשאני תורם
הרגשה טובה
לארגון כזה שתורם לנזקקים ,זה מוסיף להרגשה
עוד אומר אבן חן“ :אני מזדהה מאד עם הטובה שלי כחבר בו”.
תפישת העולם העומדת מאחורי ארגון ה־
 ,MDRTשבמהותה היא “האדם השלם” ( Wholeזאבים בודדים
לדברי אבן חן ,החזון שלו לגבי MDRT
 .)Personבתוך מהות זו באים לידי ביטוי
היכולת המקצועית של סוכן הביטוח ,הסוכן כאיש ישראל הוא “להביא את רוח הארגון לסוכנים
משפחה ,תרומה לקהילה והרצון להיות אדם טוב בארץ ,כולל אלה שלא נחשפו אליו .יש עדיין
יותר ולקבל סיפוק מזוויות רבות בחיים ,לא רק גורמים בכירים בענף ביטוחי החיים והפנסיה
שלא מכירים את הרוח והחשיבות של ארגון ה־
מהמקצוע”.
הארגון תורם לקהילה הבינלאומית החלשה בכל  .MDRTלשם כך מקים בימים אלו צוות חשיבה
שנה; בכנס האחרון בוונקובר שבקנדה שהתקיים והנהלה לגבש תכנית פעולה ומדיניות להגשמת
בשבוע שעבר ,נתרמו כ־ 300אלף דולר על ידי חזון זה .לדעתי ,כל סוכן פנסיוני ופיננסי חייב
הארגון לספינה “פרינס שיפ” שהיא בית חולים להיות חבר ב־ ,MDRTלחוות לפחות כנס אחד
שט הפועל באזור אפריקה ובעוד מקומות נוספים ,בחייו כדי להבין את הגדולה והחוויה העצומה
ובו חדרי ניתוח וטיפולים ,רופאים ואחיות שמקנה החברות בארגון .לאחר מכן כנראה

"
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שיידבק בחיידק ה־.”MDRT
בארץ ,מוסיף אבן חן“ ,אנחנו מתכוונים להמשיך
בכנסים ולעודד הקמת קבוצות לימוד של סוכנים
חברים בארגון בישראל בינם לבין עצמם ,כאשר
לפני מספר שנים הקמנו קבוצת דיון כזו בה אני
חבר .בסופו של יום אנחנו זאבים בודדים ,וקבוצות
הלימוד האלו הן פתרון מצוין להתייעץ בסוגיות
מקצועיות ולהיעזר זה בזה .כשסוכן צריך סיוע
בחברת ביטוח שהוא לא עובד אתה באופן קבוע,
הוא יכול לבקש זאת מסוכן שעובד עם אותה
חברה וכדומה”.
"אני רוצה כמובן להגדיל את מספר החברים
בארגון  MDRTישראל ,המונה היום  122חברים.
הפוטנציאל קיים – יש אלפי סוכנים בתחום
הביטוח הפנסיוני וביטוח החיים .השאיפה שלי
היא להגדיל בשנה הראשונה שלי את מספר
החברים ב־ 20%לפחות”.
לסיכום ,אבן חן רוצה לברך ולהודות למנור,
קודמו בתפקיד ,על פעילותו המאומצת
והפרודוקטיבית בשנתיים האחרונות“ .הייתה
לי גם הזכות לשמש כחבר בוועדת ההיגוי של
 MDRTישראל לצד יוסי מנור .הוא ערך ימי עיון
מצוינים וסלל לעצמו בצדק באמצעות הפעילות
הענפה שלו את הדרך לתפקיד היוקרתי של
יו”ר  MDRTאירופה .זו פעם ראשונה שישראלי
מתמנה לתפקיד בכיר זה ,ואני מאחל לו הצלחה
רבה בתפקיד שהוא בהחלט ראוי לו”.

מסביב לעולם

ראשי לשכות סוכני הביטוח באירופה
התרשמו מפרויקט סוכן הביטוח 2030
בכנס  Biparבפראג בשבוע שעבר הציג אברמוביץ את הפרויקט האסטרטגי
שמובילה הלשכה .ברומניה כבר שוקלים לאמץ אותו

ביטוח ופיננסים

א

ריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני
ביטוח ,השתתף לפני שבוע בכנס
ה־ Biparבפראג ,בו נפגשו ראשי
לשכות סוכני הביטוח באירופה .עוד השתתף
בכנס יוסי מנור ,נציג לשכת סוכני ביטוח
בישראל ב־.Bipar
אברמוביץ הציג בפני מאות המשתתפים את
הפרויקט האסטרטגי שמובילה הלשכה בשנה
האחרונה  -סוכן הביטוח  ,2030המתמקד במעבר
מסוכן מכירתי לסוכן מניעתי" .אם ההבטחה
שלנו עד היום למבוטחים הייתה 'כאשר יקרה לך
דבר מה ,אנחנו כאן כדי לפצות אותך' .ההבטחה
החדשה שלנו תהיה 'אנחנו כאן להבטיח ששום
דבר לא יקרה לך' .כל לקוח ישמח להשקיע את
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כספו במניעת אסונות ,במקום
בזכות לקבל פיצוי אחריהם",
הסביר אברמוביץ.
נשיא הלשכה שיתף את הנהגת
הלשכות באירופה גם בפעילות
הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף
הביטוח ,בראשות גדעון סער ,וכן בקורס
היוקרתי החדש שפותחת הלשכה בימים אלה -
קורס מומחה הממ"ש (מניעה משפחתית) במסגרת
פרויקט הדגל סוכן הביטוח .2030

ללמוד מישראל

"אני שמח לספר כי הדברים התקבלו בהתלהבות
והתרגשות רבה .התגובות שקיבלתי היו מחזקות

ומחממות את הלב ואני בטוח
שלשכות רבות יאמצו את
הדברים האלה בעקבותינו",
אמר אברמוביץ לאחר הכנס.
בויגו אנדרסקו ,נשיא לשכת
סוכני ביטוח ברומניה ,ברך את
אריה אברמוביץ על החדשנות של
לשכת סוכני ביטוח בישראל ואמר כי הוא
שוקל לאמץ את הנושא גם במדינתו.
פנגיוטיס ללדאקיס ,נשיא לשכת סוכני ביטוח
ביוון ,ציין כי הסוכנים במדינתו מתמודדים
כיום עם רגולציה מוגברת ואתגרים חדשים.
הוא הודה לאברמוביץ על הרעיון פורץ הדרך,
וביקש ללמוד אותו לעומק.

מפגש אחר

ערב מהסרטים לסוכנים צעירים

בערב שקיימה הלשכה לסוכנים הצעירים בשבוע שעבר ,סקר דביר רפ את הפעילויות
העתידיות של הוועדה .גולת הכותרת :המפגש הקרוב עם סגן המפקחת על הביטוח

רונית מורגנשטרן

ה

צילומים :אייל גליה

וועדה לסוכנים צעירים בלשכת סוכני
הביטוח קיימה בשבוע שעבר ערב
“בסגנון אחר” לסוכני הביטוח הצעירים
ובני ובנות זוגם.
כ־ 180משתתפים ומשתתפות נענו להזמנה
והגיעו לערב המיוחד שהתקיים בסינמה סיטי
שבצומת גלילות.
את הכנס פתח דביר רפ ,יו”ר הוועדה לסוכנים
צעירים ,שסיפר על ההחלטה לקיים את הערב
המשותף לסוכנים ובנות זוגם .רפ סקר בפני
הנוכחים את פעילות הוועדה שבראשותו ואת
הפעילויות העתידיות בהן גולת הכותרת הקרובה
– מפגש סוכנים צעירים עם סגן המפקחת על
הביטוח ,אסף מיכאלי.
שוש כהן־גנון ומיכל וינצר הציגו בפני
הסוכנים והסוכנות הצעירים את “המיזם החברתי”
המיוחד לכוח הנשי של סוכנות הביטוח ,שמרצות
בפני הקהילה על ניהול פיננסי וביטוח במשפחה.
כהן־גנון סיפרה גם על קורס סוכן הממ”ש
(מניעה משפחתית) שייפתח ב־ 2לאוגוסט
במכללה לביטוח והמליצה לסוכנים הצעירים
להירשם אליו.
אריאל מונין ,יו”ר הוועדה לביטוח אלמנטרי
בלשכה ,לא דיבר הפעם ישירות על ביטוח אלא
על “כוחה של מחשבה” ,כשריתק את הנוכחים
והנוכחות בסיפורים על “איך הכל נמצא בראש
שלנו”.
יואל זיו ,יו”ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד
בלשכה ,הרצה על חשיבות הביטוח הסיעודי.

הוועדה מקווה
שסוכנים צעירים
נוספים ישתתפו
בפעילויותיה בעתיד

הזדמנות נדירה

הכנס נערך בשיתוף עם חברות שגריר ופוינטר.
נציגי החברות הציגו בפני הקהל את רשת

להשכרה

משרדים ברחוב העמל,
קרית אריה פתח תקווה
 40מ"ר  700 -מ"ר  ‰שכ"ד החל
מ־ 35ש"ח למטר  +דמי ניהול
*כולל ליווי אדריכלי
ישרא־לוי השקעות בע"מ
טל'052-6213835 ,03-6883101 :
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המוסכים של שגריר ואת המערכות החדשות
לרכב מבית פוינטר.
בסוף הערב הוקרן בפני הסוכנים והסוכנות
הצעירים ובני זוגם הסרט שובר הקופות “מפלצת
הכסף” בכיכובם של ג’וליה רוברטס וג’ורג’
קלוני ,שהתאים לרוח השאיפה להצליח כלכלית
ובכלל ,שאיפיינה את הערב.
לאחר הכנס אמר רפ ל”ביטוח ופיננסים”,
“אני מודה לכל הסוכנים שלקחו חלק והשתתפו

בערב זה .אנחנו מצפים לראות עוד ועוד סוכנים
צעירים משתתפים בפעילויות הוועדה”.
רפ ביקש להזכיר שוב את חשיבות המפגש עם
מיכאלי“ .מדובר במפגש אישי בין סגן המפקחת
על הביטוח לבין סוכנים צעירים ,שיתקיים ב־29
לחודש בלשכת סוכני הביטוח .זאת הזדמנות
נדירה לסוכנים הצעירים להכיר אישית דמות
בכירה במשרד האוצר ,להציג לו שאלות
שמטרידות אותם ולקבל עליהן תשובות”.

אירועי הלשכה
 מחוז חיפה והצפון יערוך ב־ 4/7יום עיון בנושא אלמנטר בין השעות 9:00־ ,13:00בשיתוף
"איילון חברה לביטוח"" .בית גבריאל בכינרת" ,עמק הירדן
 מחוז ירושלים ומחוז באר שבע יערכו ב־ 7/7יום עיון דו מחוזי בין השעות 8:45־ ,16:00בשיתוף
"כלל חברה לביטוח" ו"פוינטר" .מלון קראון פלאזה ,ים המלח

לפני סיום

כחלון יוזם :בוררות מול חברות הביטוח ב־ 28שקלים
מומחה הסיעוד דב ברומר :הצענו מודל כזה כבר ב־2014

ש

ר האוצר ,משה כחלון,
והמפקחת על הביטוח ,דורית
סלינגר ,יוזמים הצעת חוק
חדשה שתחייב בוררות בתחום תביעות
הביטוח .הבוררות תבוצע בידי מוסד
בוררות לענייני ביטוח ,שפסיקתו תהיה
סופית ושאחריה לא ניתן יהיה להביא את
התביעה לבית משפט.
הצעת החוק גובשה לאור נתונים של
הפיקוח על הביטוח לפיהם מספר תביעות
הביטוח הנדחות בידי חברות הביטוח זינק
בתוך שלוש שנים מכ־ 15אלף דחיות
בשנת  2011לכ־ 77אלף ב־ – 2014פי .5
ברוב המקרים החברות מתבססות בדחיית כחלון .מגבש הצעת חוק
התביעות על כך שהמבוטחים יחששו
לתבוע אותן בבתי המשפט .לא פעם מעדיפות על פי הצעת החוק החדשה יוקם מוסד חדש
החברות להגיע לבית המשפט ובלבד שלא לשלם לבוררות ביטוח ,שאליו יוכל לפנות כל מבוטח
את התביעה ,משום שהן סומכות על המחלקות שיש לו תביעה לתשלום בגין מקרה ביטוח מחברת
הביטוח בה הוא מבוטח ,תמורת אגרה סמלית בסך
המשפטיות המקצועיות שלהן.

 28שקלים .סמכויות מוסד הבוררות יהיו
מוסדרות בחוק ,כשהמודל על פיו הוא יוקם
מתבסס על מוסדות דומים הקיימים
לדברי המומחה לסיעוד דב ברומר ,הוא
הציע מודל דומה לאוצר כבר ב־ ,2014אך
הצעתו לא התקבלה" .הצעתי ,בתמיכת
הסתדרות הגמלאים ,ארגוני עובדים גדולים
והאקדמיה ,להקים גוף ציבורי מקצועי
שיטפל בתביעות סיעוד שנדחו על ידי
חברות הביטוח .על פי הצעתנו ,הוועדה
הציבורית תורכב מנציג ציבור ,נציגי
חברות הביטוח ,נציג הסוכנים ,מומחים
בסיעוד ,רופאים גריאטרים ,נציג ארגון
צרכני בריאות בישראל .נציג האוצר ,ונציג
אקדמיה ומשפטן .בנוסף ,אומר ברומר,
"הצענו בישיבת וועדת הכספים האחרונה לקנוס
את חברות הביטוח עד פי שתיים וחצי מהגמלה
שהייתה אמורה להיות משולמת לתובע ,אם
הוועדה תכריע לטובת המבוטח".

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
לסוכנות ביטוח בפתח תקווה ,דרוש/ה פקיד/ת
עם ניסיון מוכח בתחום אלמנטרי והיכרות
עם תוכנות הפקה של חב' ביטוח .משרה
חלקית .תחילת עבודה מיידית .ניתן לפנות
במייל ionamor@gmail.com :איתמר
050-7332287
לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה
פקיד/ה אלמנטרי – חובה ניסיון של שנתיים
לפחות ,בטיפול והפקה של רכב ודירות ,ניהול

אדמיניסטרטיבי של המשרד ,שליטה מלאה
במערכות מחשוב וסריקה –ידע בתחומי ביטוח
נוספים – יתרון  .משרה מלאה –  8שעות – 5
ימים בשבוע .נא לשלוח קורות חיים למייל
avital@ashani.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה ,משפחתית ונעימה
במרכז תל אביב דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
אלמנטרי לטיפול שוטף בחידושים ,חדשים,
תביעות וניהול יומן .ניסיון קודם באלמנטרי
 חובה .הכרת תוכנת הפקה של כלל ביטוח-יתרון .ראשון –חמישי ,חנייה פרטית במקום.
עבודה מיידית .ניתן לפנות במייל:
ori@saar-ins.com
חתם/ת עסקים ברמה גבוהה ,שליטה בהנדסי,
וניסיון מוכח ,למשרה מלאה בפתח תקוה.
למתאימים יוצעו תנאים טובים ואופק קידום.
קורות חיים למייל jobs@avivit.co.il
דרושים סוכני ביטוח עצמאים המעוניינים

להצטרף ליחידה בתנאים טובים ולקבל 10-12
פגישות איכותיות חדשות בחודש .לפנות
במיילint_101@walla.co.il :
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

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
לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של מ״מ
נשיא הלשכה אורי צפריר
על פטירתו של אחיו,

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של
חבר הלשכה אמיתי שגב
על פטירתה של אימו,

ז"ל

ז"ל

מאיר צפריר
שלא תדעו עוד צער
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פרידה שגב
שלא תדעו עוד צער

לסוכנות ביטוח פעילה ,המעוניינת לשכור
שולחן במשרדה ,במחיר מסובסד ,המשרד כולל
 ריהוט ,מחשב ,אינטרנט ,טלפון ,שירותים,ומטבחון ,המחיר כולל את המיסים הדרושים.
הרעיון שיתוף פעולה עסקי עם סוכן המעוניין
בהתקדמות בענף .עדיפות לסוכן חיים לטובת
שת"פ .לפרטים אלמוג כהן 050-9880807
shivukalmog@gmail.com
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

להשכרה משרד ברחוב פייבל בתל אביב74 .
דהרי סוכנות לביטוח בע"מ מעוניינים
מ״ר מחולק ל 5-חדרים ,כולל פינת קבלה,
בקניית תיקי ביטוח במגוון אפשרויות ,קניה
מטבח ,שירותים ,מחסן ,מרכזיה ,פינת מחשוב,
מתמשכת (קניה ופרישה בשלבים ) ,קבלת
ארון תקשורת וריהוט .חניה באזור .לפרטים:
ניהול תיקי ביטוח ,צירוף סוכנים ל"בית-סוכן".
אטי 0544522961
בכל ענפי הביטוח – סודיות מובטחת .לפרטים
בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן מוטי דהרי   dahar@017.net.il 053-7490000
מרוהט/ים ,עם כל הציוד הנלווה שכלולות
במחיר (תשתית רשת ,חיבור לחברות ביטוח,
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
הקלטת שיחות , ,חדר ישיבות ,חשמל ,ארנונה ,תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי באופן מלא
או חלקי ,כולל אפשרות להמשך ליווי התיק
מים ,ניקיון ,חדר ישיבות מאובזר ועוד).
והעסקה .ניתן לפנות למייל :
לפרטיםziv@avivit.co.il
 dudi@gamafinansim.co.ilאו לנייד

