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גל פניות של
תושבים לסוכני
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כנס פיננסים :2016

"אל תשאירו את
תחומי הפיננסים
לבנקים"

אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח פתח את כנס הפיננסים
הארצי של הלשכה וקרא לסוכנים להרחיב את תחומי פעילותם:
"קופת הגמל החדשה להשקעה ,יעוץ פרישה ,מימון חוץ בנקאי וגם
משכנתאות – כל התחומים האלו מונחים לפתחנו ,אנו רק צריכים
להעז ולהושיט יד"  יוסי ורסנו" :עלינו להמציא עצמנו מחדש" 
יוליה מרוז" :הסוכן החדש יהיה הרבה מעבר למוכר פוליסות"

ההסתדרות והאוצר סיכמו:
ביטול הביטוח הסיעודי
קולקטיבי ידחה לסוף 2017
המודל שמציעה רשות שוק ההון כפתרון
לנפלטים יופץ כטיוטה לשימוע 
הלשכה מתנגדת“ :דחייה היא
הדבר הכי פשוט,
אך היא פוגעת
אנושות בציבור
נפלטי הביטוח"

עמוד 2־4

נדרש פתרון אמיתי/
גבי נקבלי

אחרי שלא נעשה מספיק במהלך
השנה למציאת פתרון ,שוב נבחר
הפתרון הקל וקצר הטווח ,שבניגוד
לתחושה הרווחת ,דווקא עלול לפגוע
ברבים מהמבוטחים .עם זאת ,אפשר
אולי לשאוב עידוד ולו מהעובדה
שנראה שהרשות ,כמו גם ההסתדרות
ושאר הגורמים ,בוחנים פתרונות
חדשים ומבינים שלא ניתן עוד
להסתפק בצעדים שננקטו עד כה
ויש לגבש פתרונות רחבים וארוכי
טווח
עמוד 6

"סוכן מתפעל נהפך
בעל כורחו לעבריין"
הלשכה פנתה לסלינגר
עמוד 3
בבקשה לדחות את חובת
הדיווח בממשק דמי הסליקה
| עמוד 9

“לסייע לכל חבר,
בכל עניין”
מנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי
נרתם לעזרת חבר לשכה
בפתרון בעיית ביטוח
בריאות אישית
| עמוד 13

בעקבות גל השריפות הפוקד אותנו ברחבי הארץ לשכת סוכני ביטוח פותחת מרכז טלפוני שיהווה מענה וסיוע .לכל שאלה
מקצועית יש לפנות לאריאל מונין ,יו״ר הוועדה לביטוח כללי052 - 3850860 :

לכל שאלה נוספת ובקשה לסיוע במתן שרות ללקוחותיכם ,יש לפנות ללשכה בטלפון .03 - 6366525 :בנוסף ניתן להסתייע בכל יו״ר סניף ומחוז באופן פרטני בעת הצורך
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אריה אברמוביץ" :השינויים הדיגיטליים
מהווים הזדמנות פז לכל סוכן לשדרג את
יכולותיו ואת רמת השירות שהוא מעניק”
נשיא לשכת סוכני ביטוח פתח את כנס הפיננסים השנתי של הלשכה ואמר כי זוהי פלטפורמה
ללמידת תחום חדש ומניב“ :אנו רק צריכים להעז ולהושיט יד"  יו"ר תת הוועדה לפיננסים ,יוסי
ורסנו“ :הלקוחות שלנו משוועים להכוונה מקצועית ,בכדי להגשים את החלומות שלהם"

רונית מורגנשטרן

"

רפורמת בכר אומנם הכניסה את הסוכנים
לתחום הפיננסים ,אך לצערי רק מעטים ניצלו
את האפשרויות שנפתחו בעקבות זאת .לראייה,
להערכתנו רק כ־ 25%מסוכני הביטוח חברי הלשכה
עוסקים בתחום הפיננסים כפעילות שוטפת.
כנס הפיננסים השנתי של לשכת סוכני ביטוח
היא הפלטפורמה עבורכם להכיר תחום חדש ומניב,
שיפתח לכם דלתות רבות :קופת הגמל החדשה
להשקעה ,יעוץ פרישה ,מימון חוץ בנקאי וגם
משכנתאות – כל התחומים האלו מונחים לפתחנו,
אנו רק צריכים להעז ולהושיט יד”.
כך אמר אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני
ביטוח ,בפתיחת כנס הפיננסים הארצי השני שקיימה
הלשכה בשפיים ,בניצוחה של תת־הוועדה לפיננסים
שבראשות יוסי ורסנו .הכנס נשא הפעם את
הכותרות "יוצרים חזון בעולם החיסכון" ולגיבושו
תרמו גם יובל ארנון ,יו”ר הוועדה הפנסיונית; אריק
ורדי ,יו”ר ועדת כנסים ואירועים; רענן שמחי,
מנכ”ל הלשכה ,עובדי הלשכה ופעיליה.
הכנס הוקדש לזכרו של ארז גוטמן ז”ל ,היו”ר
הראשון של תת הוועדה לפיננסים ,שנפטר לפני
כשנתיים בגיל  39בלבד .אברמוביץ ,כמו גם יוסי
ורסנו ויובל ארנון ,נשאו דברים לזכרו ,ונשיא
הלשכה העניק למשפחה מגן הוקרה מטעמה.

היתרון הגדול ביותר  -ההיכרות
לדברי אברמוביץ ,תחום הפיננסים מהווה הזדמנות
להרחבה משמעותית של הכנסות עבור כל סוכן
ביטוח“ :השינויים הדיגיטליים שענף הביטוח עובר
מהווים הזדמנות פז לכל סוכן לשדרג את יכולותיו
ואת רמת השירות שהוא מעניק .למרות מהפכת
הדיגיטציה ,מרבית הציבור עדיין מעדיף את
הגורם האנושי להיוועץ עמו .סוכן הביטוח מקשיב
ללקוחותיו ,חש אותם ומגלה אמפטיה למצבם,
כפועל יוצא מכך הסוכן מעניק שירות אישי.
לכן ,לנו הסוכנים יש את היתרון ,אולי החשוב
ביותר ,בענף הביטוח וגם בענף הבנקאות –

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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האשמה בכאוס על סוכני ביטוח.
לשכת סוכני ביטוח התריעה על הכשל המתמשך
לפיקוח על הביטוח ואנו דורשים מהרגולטור לפתור
את הבעיה במהירות האפשרית.
אני קורא לפיקוח להקפיא את ההנחיה לעבור
לפעימה השנייה בממשק הדיגיטלי עד שהתשתית
תושלם ,סוכני הביטוח לא צריכים להתמודד
עם כיבוי שריפות של הרגולטור ,אלא להתמקד
בעבודתם היומיומית”.

להמציא את עצמנו מחדש
אברמוביץ נואם בכנס

ההיכרות ארוכת הטווח עם לקוחותינו ,הביטחון
שיש ללקוחות שלנו בנו ובידע המקצועי שלנו .גם
בסיס הלקוחות הרחב של סוכני הביטוח הוא הכלי
שלנו להתרחבות וניצול אפיקים חדשים.
כמו שללקוח שלנו יש ביטוח בריאות ורכב ,כך
כנראה שהוא גם מחפש הלוואה ,פלטפורמה מתאימה
לפתיחת תכנית חסכון ,ואולי גם זקוק למשכנתא –
אל תשאירו את התחומים החשובים האלו לבנקים.
הגיע הזמן שסוכני הביטוח יכירו את יתרונותיהם
על פני מוקדן טלפוני ,פקיד בבנק או אפליקציה.
פיננסים זה גם חסכון קצר או ארוך טווח .ענף
הביטוח מהווה היום אלטרנטיבה ראויה ויש שיאמרו,
אף מועדפת ,לחסכון על פני הבנקים”.
אברמוביץ ציין עוד ,כי בימים אלו “לשכת סוכני
ביטוח פועלת על מנת להביא לסיום הכאוס שנוצר
בענף בשל הכשלים בממשק המעסיקים .בתחילת
 2017צפוי להיות מיושם השלב השני של הנחיית
הפיקוח לממשק המעסיקים ,אך לצערי היוזמה
המבורכת של הפיקוח לגבש תשתית דיגיטלית
מתקדמת ,הכניסה את הענף למערבולת לא פשוטה.
על פי הערכות מדובר ב־ 1.5מיליארד שקל כספי
הפקדות פנסיוניות ,שהעבירו מעסיקים וטרם הגיעו
לחשבונות העמיתים .מעסיקים רבים מטילים את

יוסי ורסנו ,יו”ר תת־הוועדה לפיננסים אמר כי
“מטרתה העיקרית של תת הוועדה ,היא למקצע את
חברי הלשכה בתחומי הפיננסים ויחד עם הנהגת
הלשכה ,אנחנו מנסים לפעול להרחבת הנישות בהן
יפעלו סוכני הביטוח בתחומיי הפיננסים.
אנו ניצבים בפני תקופה מאתגרת ,תקופה שבה
עלינו להמציא את עצמנו מחדש .אם בעבר ,סוכן
הביטוח עסק רק בהתמודדות עם פחדים ,הרי
שהיום ,עליו לעסוק גם בתכנון העתיד והגשמת
חלומות.
הלקוחות שלנו חולמים על פרישה ברווחה
כלכלית ,כאשר לכולנו ברור שלא ניתן לבסס את
חיי הפרישה על הפנסיה לבדה .הלקוחות שלנו
חולמים ,על חופשות בחו”ל ,על רכישת דירה ,אך
בדרך לשם הם נאלצים להתמודד עם הבנק לבדם,
ולפעמים הם גם מושכים פיצויים או פודים קרן
השתלמות כי זה ‘מה שכולם עושים’ .הם משוועים
להכוונה מקצועית ,בכדי להגשים את החלומות
שלהם .על כן ,הלקוחות שלנו זקוקים לחזון בעולם
החיסכון ,וכאן מקומנו.
מנגד ,בעידן שבו ניתן לבצע כל טרנזקציה
בלחיצת כפתור ,חשוב שגם היצרנים יפנימו כי
עליהם להקל עלינו את הביצוע הטכני בכל הקשור
לרכישת מוצרים עבור הלקוחות .זה גם אינטרס של
היצרנים ,כי הליך הצירוף באמצעות סוכן הביטוח,
יהיה פשוט ,ידידותי ומהיר”.

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' 5977433־korenly1@gmail.com ,054

יוליה מרוז“ :הסוכן החדש יהיה הרבה מעבר
למוכר פוליסות”
מנכ"לית איגוד בתי ההשקעות אמרה בכנס הפיננסים של הלשכה כי השאיפה היא שבתי
ההשקעות יהוו שליש מניהול נכסי הציבור" :אנחנו רואים בכם ,הסוכנים גורם מרכזי וחשוב
בפעילות זו  -ערוץ הפצה חשוב ,מרכזי ועיקרי"
רונית מורגנשטרן

ש

וק האשראי מגלגל  2טריליון
שקל במוצרים לטווח קצר וארוך.
 %52מנכסי הציבור מנוהלים בידי
הבנקים 29% ,בידי חברות הביטוח ו־ 19%בידי
בתי ההשקעות (כ־ 620מיליארד שקל).
את הנתונים האלה הציגה יוליה מרוז,
מנכ”לית איגוד בתי ההשקעות ,בכנס הפיננסים
הארצי של הלשכה“ .אנחנו שואפים להגיע
למשולש שווה צלעות ,שבו בתי ההשקעות
יהוו שליש מניהול נכסי הציבור ,ואנחנו רואים
בכם הסוכנים גורם מרכזי וחשוב בפעילות זו”,
אמרה מרוז.
מרוז ואברמוביץ בכנס
מרוז התייחסה בדבריה לפתיחת שוק
האשראי הצרכני בהתאם להמלצות ועדת
שטרום“ :בתי ההשקעות יוכלו להתחרות בבנקים יש באוצר נכונות .הצרכנים לא צריכים להיות
באשראי צרכני במחירים נוחים יותר ובשירות שבויים של הבנקים”.
טוב יותר ,כפי שעשינו בתחום האשראי
העסקי .פוטנציאל של מאות מיליארדים
המתווה של ועדת שטרום מצביע על כיוון נכון,
בהתייחסה למוצר החדש “קופת גמל להשקעה”,
אך עדיין נדרשת פתיחות מצד האוצר ליצור
תמריץ אמיתי לבתי ההשקעות להיכנס לתחום ציינה מרוז שהאיגוד בראשותה סייע בקידום
האשראי הצרכני ולבנות מודל עסקי שיצדיק זאת .המוצר“ :זו בשורה אמיתית לציבור החוסכים

המתחרה בעיקר בפקדונות הבנקים” .לדבריה,
גם את תכניות “חיסכון לכל ילד” ,שיזם
האוצר יכולים בתי ההשקעות לנהל“ :פחות
ריכוזיות בניהול כספי הציבור ,ופה אנחנו
רואים את החשיבות שבשיתוף הפעולה בין
בתי ההשקעות לסוכני הביטוח .אנו רואים
בכם ערוץ הפצה חשוב ,מרכזי ועיקרי .הסוכן
החדש יהיה הרבה מעבר למוכר פוליסות;
הוא יהיה מקצוען שידע להתאים חליפות
מדויקות ללקוח שלו ,לכוון השקעות לקופת
גמל להשקעה במקום פקדונות בריבית אפסית
בבנקים ,להציע אשראי שבתי ההשקעות
יציעו .יש פה פוטנציאל אדיר של מאות
מיליארדי שקלים ,שכל הצדדים – גם בתי
ההשקעות ,גם הסוכנים וגם הלקוחות ירוויחו ממנו.
סוכני הביטוח יראו בבתי ההשקעות בית ,ונמשיך
לפתח עבורכם ממשקים דיגיטליים”.
בהתייחסה להפרדת דמי ניהול מתגמול הסוכן,
אמרה מרוז“ :יש עמדה מחייבת של המפקחת על
הביטוח וגם חקיקה מתקדמת בנושא; כל החברות
נמצאות בהיערכות לבניית מודל תגמול חדש”.

רו”ח ג’קי מצא :חוק מיסוי דירה שלישית הוא
הזדמנות לסוכנים
מנהל רשות המסים לשעבר ,ציין בכנס הפיננסים של הלשכה כי אם החוק יעבור ,מוכרי הדירות יחפשו
אפיקי השקעה חדשים ,אך הזהיר :גם לסוכנים יש חובת גילוי בחשד לעבירת מס של לקוחותיהם

"

סוכן הביטוח צריך להיות מקצוע הרבה יותר
הוליסטי ורב דיסציפלינות מאשר ממשק
לקוח־חברת ביטוח .סוכן הביטוח מעורב בכל
שלב בחיי הלקוח ובחיי העסק של הלקוח .ואולם,
בכל פגישה עסקית בה נכחתי היו מצד הלקוח עורך
דין ורואה חשבון; רק מקומו של סוכן הביטוח נפקד.
אתם שואלים – מה לנו ולעולם המשפט והמיסוי?
קחו לדוגמה את חוק מיסוי דירה שלישית ,שאולי
יתקבל ואולי לא .תחשבו איך אתם יכולים להיות
משולבים שם; החוק אמור להביא משקיעים למכור
דירות שלישיות ומעלה .המשמעות היא שיהיה להם
הרבה כסף מזומן ,שאתם הסוכנים תוכלו לשווק להם
מוצרים פיננסיים בהם יושקעו אותם כספים”.
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כך אמר רו”ח ג’קי מצא ,מנהל רשות המסים
לשעבר ,בהרצאתו “עסק ,משפחה ,מיסוי ומה
שביניהם” ,בכנס הפיננסים הארצי של הלשכה.
רו”ח מצא הביא דוגמה דוגמה נוספת לדבריו:
“יש למעלה מ־ 8מיליארד שקל שחזרו לארץ
ממקלטי מס ,והם מחפשים השקעות” .לדבריו,
בכל טרנזקציה של העברת כספים במכירת תיקי
ביטוח ,העברת סוכנות מדור לדור ,הכנסת או
הוצאת שותף ,יש היבטי מיסוי ,והסוכנים צריכים
לדעת להיעזר ברו”ח כדי להפחית עשרות אחוזים
במסים“ :זה קשור גם אליכם ,בעלי הסוכנויות ,וגם
ללקוחות שלכם ,שמבצעים טרנזקציות כאלו מדי
פעם .גם בעולם הפוליסות אפשר לבצע טרנזקציות;

מדובר בכסף גדול ,ולכן עליכם גם להיזהר; גם לכם
הסוכנים ,ולא רק לחברות הביטוח ,יש חובת גילוי
ובהתאם לחוק הלבנת הון ,עליכם לדווח לחברת
הביטוח או לרשויות המס על הפקדות של יותר
מ־ 100אלף שקל באופן חד פעמי ,ו־ 500אלף שקל
במצטבר .אתם צריכים להריח את הטרנזקציות
החשודות; אם אדם מפקיד כסף ממקור שאינו שלו,
למשל” ,אמר מצא.
לדבריו ,על פי חידוש בחוק איסור הלבנת הון,
שייכנס בקרוב לתוקף ,תיחשב עבירת מס כעבירת
מקור שהיא עבירה פלילית.
רונית מורגנשטרן

“בתחום הפיננסים פוטנציאל של פי  3ו־4
ממה שאנחנו עושים בביטוחים”
ברב שיח שחתם את כנס הפיננסים של הלשכה הדגישו המשתתפים את הפוטנציאל הגלום
בעיסוק הסוכנים בפיננסים  עומר דגני ,סמנכ"ל בילין לפידות“ :לקשר האישי שלכם עם
הלקוחות יש יתרון אדיר לעומת פקיד הבנק"
רונית מורגנשטרן

כ

נס הפיננסים הסתיים ברב־שיח אותו
הנחה עו”ד עודד לוינסון ,מגיש “תכנית
כלכלית” בגלי צה”ל .הפאנל התמקד
בנושא “תחום הפיננסים כמנוף עסקי לחיזוק
הקשר ומיתוג הסוכן הפנסיוני” .השתתפו בו
רון קשת ,מנהל מרכז הפרישה של לשכת סוכני
הביטוח; שחר שמאי ,מבעלי ארביטראז’ ,בית
סוכן בוטיק בתחום הפנסיוני־פיננסי; גבי פרנקל,
בעל משרד עצמאי לתכנון פיננסי ועומר דגני,
סמנכ”ל בבית ההשקעות ילין לפידות.
“תחום הפיננסים הוא תחום ענק; יש בו
פוטנציאל להכנסות פי שלושה ופי ארבעה ממה
שאנחנו עושים בביטוחים” ,פתח ואמר שמאי.
קשת הוסיף כי “הפורשים מעבודה יודעים כמה
כסף יש להם לתקופת הפנסיה; הם לא יודעים
לכמה זמן ולאילו מטרות הוא יספיק .סוכני
הביטוח יכולים להפגיש בין מטרות הלקוח לעת
הפרישה לבין המצב הכלכלי שלו אז .אנחנו
צריכים לשנות את המינוח ל’מלווה פיננסי’;
שוטר התנועה האישי בתחום הפיננסים של
הלקוח ,שילווה אותו ויקבל ממנו תגמול”.
דגני אמר כי “סוכן שידע לדבר בשתי השפות:
ביטוח ופיננסים – יעשה הרבה לטובתו ולטובת

הלקוחות שלו .בעולם הפיננסים יש חשיבות
גדולה לאיכות המוצר ,וניתן לבחון את איכות
המוצר כי התשואות שקופות ומתפרסמות.
מי שידע להראות ללקוח שלו את המוצרים
הבולטים לטובה ,ירוויח”.
“מתכנן פיננסי לא יכול לעבוד היום לבד”,
הוסיף פרנקל“ .יש היבטי מיסוי ,משפט ,בנקאות,
כולל דרישות מלקוחות לקבל פנסיה מחו”ל
וכד’ .המתכנן הפיננסי עובד כאינטגרטור;
הוא אוסף את כל המידע מהלקוח ובונה מפה
פיננסית .העבודה שלו צריכה להיות מאוד
מקצועית; יש כאלה שרוצים תכנון פרישה ,יש
כאלה רוצים תכנון בכלכלת בית ועוד .העיסוק
הוא בצרכים של הלקוח ולא במכירת מוצרים
ללקוח; זה לא רק ייעוץ ,זה ייעוץ וליווי לאורך
שנים .לכן שכר טרחה הוא משהו מובנה ולא
המלצה על הדרך.
איך מתחילים לגייס לקוחות? הם כבר אצלכם.
תרימו טלפון ,תתעניינו בתא המשפחתי ,בצרכים
ובהתחייבויות" .לדבריו הוסיף דגני כי “רוב
הגיוסים לגמל בילין לפידות מגיעים מסוכני
הביטוח .לקשר האישי שלכם עם הלקוחות יש
יתרון אדיר לעומת פקיד הבנק”.

קופת גמל להשקעה – מנוף לעבודת הסוכן

"

המוצרים החדשים של קופת גמל להשקעה ותכנית חיסכון לכל ילד הם מנוף לעבודת
הסוכן” .כך אמר אודי חברוני ,מנהל הון בכיר בקבוצת פיוניר בכנס הפיננסים של הלשכה.
לדבריו ,המדינה תשקיע  50שקלים בכל חודש לילד עד גיל  ,18והמשפחה יכולה להשקיע עוד:
“היום על  4ילדים מקבלים קצבה של  917שקלים; אתם הסוכנים צריכים להגיע ללקוחות שלכם
ולדאוג לכך ,שהם ירתקו את הכספים האלה לחיסכון ולא שישתמשו בהם לצריכה שוטפת”.
לגבי קופת גמל להשקעה ,אמר חברוני שמדובר במוצר חיסכון אופטימלי ,וכפתרון למי שיש
להם  100אלף שקל להשקעה חד פעמית ,ובבנקים בקושי מתייחסים אליהם.
לדבריו ,שוק קופות הגמל שווה כ־ 197מיליארד שקל ,לעומת שוק הפקדונות בבנקים ,ששווה
כ־ 869מיליארד שקל“ :הגדילו לנו את השוק הפוטנציאלי פי  ,4כי הפיקדונות בבנקים לא
יכולים להשיג תשואות כמו בקופת גמל להשקעה .התפקיד שלנו להיפגש עם הלקוחות לפגישות
ממוקדות חיסכון עם המוצר הזה.
הראיה צריכה להיות ארוכת טווח; לפתח מחלקת חיסכון במשרד למשל .קצב גיוס הלקוחות
צריך להיות  5לחודש לפחות לקופת גמל להשקעה ,אחרת אין טעם להיכנס לתחום 60 .לקוחות
בשנה בנטרול ביטולים ,יביאו לאחר  5שנים לתיק של כ־ 50מיליון שקל ,בהנחה שיפקידו 50
אלף שקל בשנה”.
רונית מורגנשטרן
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יועצי המשכנתא
ישתפו פעולה
עם מיזם מרכז
המשכנתאות
של הלשכה

ה

תאחדות יועצי המשכנתאות תשתף
פעולה עם מיזם מרכז הייעוץ
למשכנתאות שיוזמת הלשכה ,וכנראה
שיקום לצורך כך גוף מאוחד .כך גילה
מקסים בוזגלו ,יו”ר ההתאחדות בכנס
הפיננסים הארצי של הלשכה.
“זהו אחד השילובים הטבעיים
והנכונים הן מבחינת הסוכן והן מבחינת
יועץ המשכנתא” ,אמר בוזגלו ופירט:
“במשכנתא יש כבר מוצר ביטוחי  -חיים
ומבנה ,שדורש הבנק .מעבר לכך ,זהו כר
נרחב של פעילות משותפת – למשל,
ביטוח פירעון מוקדם של משכנתא ,שיש
כבר כמה חברות שמציעות אותו .מעבר
לכך ,סוכן הביטוח יכול לסייע ללקוחות
שלו בארגון הכספים שלו לטובת רכישת
הדירה ,כי הסוכן יכול לעשות פרופיילינג
של הלקוח שלו יותר טוב מכל אחד אחר.
לדבריו ,כ־ 40%מנוטלי המשכנתאות
נעזרים בשלב כלשהו ביועץ“ :על פי דוח
האוצר 45% ,סומכים על סוכן הביטוח
שלהם בתחום הפנסיה ,אז למה שלא יסמכו
עליו בתחום ייעוץ במשכנתא? הסוכן לא
חייב ללוות את כל התהליך; הוא יפנה
למרכז המשכנתאות ,ושם תיבחן כל פנייה
על ידי יועצי משכנתא .אין צורך ברישוי
מיוחד לסוכן הביטוח ,כי נכון להיום ,אין
רגולציה בתחום הייעוץ למשכנתאות,
ואנחנו פועלים לתקן את המצב”.

בעיה בוערת

אירועי השבוע מזכירים שוב :אין
סיבה שיהיו דירות לא מבוטחות
 40%מהדירות בישראל אינן מבוטחות  גל השריפות שהתרחש בימים האחרונים
הוכיח את החשיבות שבקיומו של ביטוח דירה מתאים
אריאל מונין

ש

צילוםfotolia :

וב הלהבות פרצו ושרפו את כל מה
שנקרה בדרכם ,ושוב עולה השאלה -
האם הדיירים שבתיהם נשרפו ביטחו
את רכושם ,והאם עשו זאת נכון?
כסוכנים עלינו לזכור כי האש היא המרכיב
הבסיסי בענפי הרכוש ,והיא גם המסוכנת ביותר.
בעלי דירות סבורים לא פעם כי דווקא סיכון
הפריצה הוא החשוב .נכון ,אי אפשר לזלזל
בפריצות אך יש לזכור כי מרבית הפריצות נועדו
להשיג חפצים הניתנים ללקיחה בקלות ,ולא
לפגוע מהותית ברכוש המבוטח.
ואולם ,שרפה לא בוחלת בדבר והלהבות
עלולות לגרום לאובדן גמור של מרבית החפצים
והרכוש ,כך שהאדם שלא רכש ביטוח ימצא
עצמו לא מוגן.

ביטוח דירה הוא לא לוקסוס
על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
קיימות  2.5מיליון דירות במדינה ,ועל פי נתוני
האוצר רק כ־ 1.5מיליון דירות מבוטחות ,כלומר
 40%מהדירות בישראל אינן מבוטחות .זהו מספר
עצום שרק מראה שיש לנו הרבה עבודה בתחום
הגברת המודעות ומכירה נכונה של ביטוח מבנה

"המבוטחים בביטוחי הדירה זכאים לתבוע את הפוליסה כל
עוד לא יוגדרו האירועים כפעילות טרור ופעולות איבה"
ותכולה .בנוסף ,עלינו להיות אנשי מקצוע ולבטח
בסכומי ביטוח נכונים .עלויות הבניה עלו בשנים

גל פניות של תושבי חיפה לסוכני הביטוח בעיר

גל פניות עצום של תושבי חיפה לעשרות סוכני ביטוח בעיר ,חלקם מתעניינים בביטוח הדירה
שלהם ,חלקם מבוטחים שניזוקו וחלקם רוצים לרכוש ביטוח דירה בעקבות המצב.
לדברי ליאור רוזנפלד ,יו"ר סניף חיפה בלשכת סוכני הביטוח ,הוא דיבר עם כ 20-סוכנים שכולם
סיפרו על שטף של פניות אליהם .יש גם פניות לגבי ביטוח רכב ,והאם הביטוח המקיף כולל פיצוי
בגין שריפה.
לדברי רוזנפלד ,יש מספר חברות ביטוח שהודיעו לסוכניהן שהן אוסרות על מכירת ביטוחי דירה
חדשים באזור חיפה ,חלק בכלל וחלק לתושבים באזורים מיוערים ובעלי סיכון גבוה להצתות" .יש
חברת ביטוח שפשוט סגרה את המערכת הממוחשבת להפקת פוליסות דירה" ,מספר רוזנפלד.
לדברי סוכנים בחיפה ,עמדת החברות די מובנת ,משום שיש כאלה שרוצים לקנות ביטוח דירה
לאחר שדירתם כבר ניזוקה" :כל הדרכים חסומות ,אי אפשר לשלוח שמאים ,ואי אפשר לבדוק אם
מדובר בכוונה לקנות ביטוח לאחר שיש כבר נזק" ,הם מספרים.
כרגע מדובר על עשרות דירות שנשרפו כליל ועוד עשרות שניזוקו קשה .בנוסף נשרפו גם מבני
ציבור ועסקים ,כמו גם כלי רכב" .פנו אלי סוחרים מבוטחים ,שהחנות שלהם ניזוקה ,שלא יודעים
מה לעשות .סוכנים רבים שהשתתפו בכנס הפיננסים הארצי הבוקר בשפיים ,נאלצו לעזוב ,בהם גם
אני ,כי הפלאפונים לא פסקו לצלצל".
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון העבירה לחברות הביטוח דרישה שלא לעכב תשלומי מקדמות
ולסייע ככל הניתן למי שביתם ניזוק.
רונית מורגנשטרן
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האחרונות וכיום יש לחשוב אם המבוטח יודע מהו
סכום הביטוח הנכון עבורו ,האם נכון להסתפק רק
ב־ 5,000שקל עלות בניה למטר או שיש להוסיף
תוספות שהתווספו למבנה.
למרות שהפוליסה התקנית ביטלה את סעיף תת
ביטוח במבנה יש לזכור כי במידה ונבטח פחות
מהשווי האמיתי בנזק מוחלט ,המבוטח יקבל רק
את סכום הביטוח המבוטח ולא את סכום הביטוח
לו הוא יזדקק.
המבוטחים בביטוחי הדירה זכאים לתבוע את
הפוליסה כל עוד לא יוגדרו האירועים כפעילות
טרור ופעולות איבה .במידה והמדינה תגדיר זאת,
הפוליסה מחריגה את האירועים והמבוטחים יפוצו
בהתאם לפקודת מס הרכוש .במידה והפוליסה
הורחבה בכיסוי טרור ,אזי המבוטחים יהיו זכאים
לפיצוי מעבר לסך שישולם על ידי מס הרכוש.
ביטוח דירה הוא לא לוקסוס ,הוא חובה .הוא
מגן על הרכוש הגדול של המבוטחים ועלינו
להבהיר להם זאת ,זה בדיוק הערך המוסף שלנו
כאנשי מקצוע .אין סיבה שיהיו מיליון דירות לא
מבוטחות במדינה .בואו לא נחכה לשריפה הבאה.
הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי
בלשכת סוכני ביטוח

הביטוח הקולקטיבי
כפי שפורסם לראשונה בביטוח פיננסים:

ביטול הביטוח הסיעודי קולקטיבי
נדחה לסוף 2017

ההסתדרות סיכמה עם האוצר ועם דורית סלינגר על בחינת מודל רשות שוק ההון לביטוח ארוך
טווח  הלשכה :פתרון קל שיפגע אנושות בנפלטי הביטוח

רונית מורגנשטרן

נדרש פתרון
אמיתי

מ

גבי נקבלי

סלינגר וניסנקורן

מ

ספר שעות לאחר שדורית סלינגר הכריזה לרכוש רובד נוסף.
"חשוב להדגיש כי לא ניתן להמשיך במתכונת
בכנס הראשון של רשות שוק ההון
שבראשותה ,כי דחייה נוספת של ביטול הקיימת היום של ביטוחים קולקטיביים קצרי טווח ,וזאת
הביטוח הסיעודי קולקטיבי אינה אופציה ,סוכם בינה על דעת כל הגורמים הנוגעים לעניין" ,אמרה סלינגר.
לבין ההסתדרות על דחייה לסוף  .2017בפגישה "לכן הפתרון הביטוחי חייב להבטיח ודאות בקרות
שהתקיימה ביום שלישי לפנות ערב בהשתתפות אירוע ,לכל אחד ואחת ,ובפרט לציבור המובטחים
המבוגר ,בין אם רכשו את הביטוח
סלינגר ,יו"ר ההסתדרות אבי
כפרט או כחלק מקבוצה .דחיית הקץ
ניסנקורן ,סגן שר האוצר יצחק
כהן , ,ומנכ"ל משרד האוצר שי "ההיסטוריה הוכיחה אינה אופציה .ההיסטוריה הוכיחה
כי התעלמות מהבעיות הקיימות
באב"ד ,סוכם כי הביטול יידחה עד
כי התעלמות
של מוצר פנסיוני או ביטוחי,
סוף דצמבר .2017
בישיבה סוכם כי מודל רשות מהבעיות הקיימות עלולה להביא לפגיעה חמורה
בציבור החוסכים או המבוטחים".
שוק ההון לביטוח סיעודי קולקטיבי של מוצר פנסיוני
ארוך טווח יופץ כטיוטה לשימוע
להסדרתו .במקביל ,משרד האוצר או ביטוחי ,עלולה פגיעה קשה
"ברור שדחייה של הפתרון ,זה
נעתר לבקשת ההסתדרות לבחון להביא לפגיעה
הדבר הכי פשוט ,אך הוא פוגע
את מעורבותה של הממשלה
חמורה בציבור
אנושות בציבור נפלטי הביטוח
ומדיניותה בתחום הביטוח הסיעודי
הסיעודי הקבוצתי ־ אלו שנפלטו
על כל רבדיו.
החוסכים או
במהלך השנים ,חלקם נפטרו
רשות שוק ההון בוחנת שני
המבוטחים"
כסיעודיים ,חלקם במצב סיעודי
מוצרים בתחום הביטוח הסיעודי,
היום וחלקם יהיו במהלך השנה
שמטרתם לייצר פתרונות ארוכי
טווח לצרכנים שונים ,אשר יגוונו את היצע מוצרי הקרובה .הדחייה הנוספת מביאה סבל לאותה הקבוצה
הביטוח הסיעודי .המוצר הראשון הוא כיסוי ביטוחי של המבוגרים שכנראה ממילא לא מעניינת אף אחד
למצטרפים מבוגרים והמוצר השני הוא ביטוח סיעודי ולא מהווה קבוצת כוח שמישהו צריך להתחשב בה",
קבוצתי ארוך טווח .לדברי סלינגר ,המוצרים מתאימים אמר יואל זיו ,יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד,
לצרכנים שאין להם כיסוי ביטוחי אחר או מבקשים בתגובה לדברי הממונה.
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אחר שלא נעשה מספיק במהלך השנה
למציאת פתרון ,שוב נבחר הפתרון
הקל וקצר הטווח ,שבניגוד לתחושה
הרווחת ,דווקא עלול לפגוע ברבים מהמבוטחים.
עם זאת ,אפשר אולי לשאוב עידוד ולו
מהעובדה שנראה שהרשות ,כמו גם ההסתדרות
ושאר הגורמים ,בוחנים פתרונות חדשים ומבינים
שלא ניתן עוד להסתפק בצעדים שננקטו עד כה
ויש לגבש פתרונות רחבים וארוכי טווח.
בימים האחרונים ומאז ההכרזה של יו"ר
ההסתדרות על סכסוך עבודה במשק ,היינו
עדים להתרחשויות מהירות בכל הנוגע לטיפול
בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים.
אנו נמצאים בסרט הזה כבר  5שנים ,אולם ניתן
לקוות שהפעם הסוף אולי יהיה שונה .הבשורה
הטובה אינה נעוצה דווקא באפשרות הארכתם
של הביטוחים ,אלא באמירות הנחרצות של יו"ר
ההסתדרות בנוגע לצורך בפתרון רחב וממלכתי,
ובקולות החיוביים הנשמעים מכיוונם של ראשי
רשות שוק ההון ,הביטוח והחיסכון ,בפתיחות
ובנכונות לבחון ולקדם פתרונות אמיתיים.
אז מה קורה כאן בעצם ?
 .1אפשרות הארכת ביטוחים קבוצתיים בשנה
נוספת – אתמול בבוקר עוד הצהירה הממונה כי
תהיה זו טעות קשה להמשיך ולאפשר את המשך
קיומם של ביטוחים אלה במתכונתם הקיימת.
בערב התבשרנו על האפשרות להאריכם ,בלית
ברירה .הבעיה העיקרית בהארכה הזמנית היא
שמי שעלולים להיות הנפגעים העיקריים ממנה



הביטוח הקולקטיבי
נדרש פתרון אמיתי המשך 
הם דווקא המבוטחים עצמם.
כפי שקרה בשנים קודמות ,הם עלולים למצוא
את עצמם במצב בו חברת הביטוח כלל אינה
מסכימה להאריך את ההסכם או במצב בו
יידרשו לשלם עם סיום ההסכם על פרמיות
יקרות יותר מאלה שהם נדרשים לשלם היום.
 .2הממונה הודיעה כי ניתן לארגון אישור
ראשון להמשיך ולהחזיק בביטוח סיעוד קבוצתי
עבור חבריו .יש בכך בשורה חיובית אולם עדיין
לא ברורים כל פרטי ההסדר ועל הארגון להגיע
להסכמות מול גורם מבטח.
 .3הרשות בוחנת מודלים אשר יאפשרו המשך
קיומם של ביטוחי סיעוד קבוצתיים .מעבר
לרעיונות של רכישת ביטוח בתמורה לסכום חד
פעמי ,נראה שהעיקרי שבהם צפוי להיות ביטוח
לכל החיים הכולל ערכי סילוק .למעשה ,מדובר
בביטוח בדמות הביטוחים הפרטיים בהנחה
שעיקרו ינבע מכוח הקניה של הקבוצה.
מדובר בפתרון ראוי אולם יש לקחת בחשבון
כי חברות הביטוח צפויות להיות בררניות מאוד
בקשר לאופי הארגונים עימם יסכימו להתקשר
ולהעניק להם הטבות ,וזאת בעיקר על רקע
המחויבות ארוכת הטווח שתידרש מהן ,הסיכון
הביטוחי הגבוה הכרוך בתחום וניסיון העבר.
 .4הבעיה הסיעודית הינה איום חברתי־כלכלי
אמיתי הנוגע לכל משפחה בישראל .יש לנצל
את המצב שנוצר ולמנף אותו לגיבוש פתרון
רחב היקף בדמות חוק סיעוד ממלכתי ,והכנסת
הסיעוד לסל הבריאות לטובת כל האזרחים.
 .5ניתן לצפות שחברות הביטוח לא ימהרו
להעניק הטבות או לחדש הסכמים עם ארגונים
מבוגרים או ארגוני גמלאים ,לפיכך יש להמשיך
ולפעול לגיבוש פתרונות לאוכלוסיית הסיכון.
 .6על ראשי הארגונים לנצל את חלון
ההזדמנויות שנוצר כדי לבחון את האפשרויות
המתאימות עבורם ,לקדם וליישם מודלים
ופתרונות לחברי הארגונים שלהם ברוח אלה
אותם אנו מציעים.

הפתרון למשבר הסיעודי –
רק ברמה הפרטית
במשך שנים התריעו סוכני הביטוח על
בעייתיות פוליסת הסיעוד הקולקטיבית ,אך
ועדי העובדים התעלמו ־ ואלפי מבוטחים בגיל
הפנסיה מצאו עצמם ללא כיסוי סיעודי
יפת בקשי

ב

הסתדרות הכריזו על סכסוך עבודה בגין סוגיית הביטוח הסיעודי הקולקטיבי שבוטל .לאורך שנים
התריעו סוכני הביטוח על חסרונות הפוליסה הקולקטיבית אך וועדי עובדים רבים במשק אפשרו את
הפוליסה הקולקטיבית למרות חסרונותיה הרבים.
כתוצאה מכך אלפי עובדים בוטחו בכיסוי סיעודי בתקופת עבודתם ,כשהסיכוי להזדקקות בתקופה זו היה
קטן .אותם עובדים הזדקנו ויצאו לפנסיה כשחברות הביטוח התנערו מהקולקטיב .וכך מצאו את עצמם אלפי
פנסיונרים מבוגרים ללא כיסוי סיעודי.
ציבור העובדים רכש את הביטוחים הקולקטיביים ללא התייעצות עם סוכן ביטוח מקצועי ,שללא ספק
היה מדגיש את יתרונות
הפוליסה הפרטית מול
חסרונות פוליסת הקולקטיב.
היום ,יותר מתמיד ,בולטת
חשיבותו של סוכן שיודע
להבליט ולהדגיש יתרונות
כמו אורך חיי הפוליסה (לכל
החיים) ,פרמיה קבועה (לכל
החיים) ,ערכי סילוק ,פיצוי
ולא שיפוי והתאמת הפוליסה
לכל מבוטח על פי מידותיו.
כיסוי למקרה סיעוד
הינו הכיסוי החשוב ביותר
במשפחה .ככל שתוחלת לא התייעצו עם סוכן ומשלמים מחיר
החיים גדלה ,אחוז הנזקקים
לעזרה במקרה סיעודי
הולכת וגדלה .כיום ,אחד מתוך שלושה נקלעים למצב סיעודי בהזדקנותם.
נושא הסיעוד הוא "פצצת זמן" בכל בית בישראל .אין לו פתרון ברמה הממלכתית ולכן רק ברמה הפרטית
ניתן לפתור סוגיה זו .סוכן ביטוח מקצועי יוכל וידע לתת פתרון הולם.

הכותב הוא יועץ הלשכה בתחום הסיעוד
הכותב הוא יו”ר מחוז הדרום בלשכת סוכני ביטוח

הסוף “לטעויות" חברות הביטוח!
 ‰בדיקת עמלות חודשית (היקף  +נפרעים) וקבלת דוח עדכני חודש בחודשו
 ‰בדיקת עמלות חודשית באמצעות תוכנה ייחודית שפותחה על ידי החברה
 ‰ניסיון של  15שנה בענף
 ‰מעל ל־ 1000לקוחות סוכני ביטוח
 ‰הבדיקה הינה לכל חברות הביטוח
info@idan.biz | www.tamir-finances.co.il | 09-9563006
חברת קומישן בק בע”מ .חברת בת מבית תמיר חישובים פיננסים בע”מ
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חדשות הביטוח

יונל כהן פרש מתפקידו כיו"ר איילון ביטוח
אריק יוגב צפוי להתמנות ליו"ר במקומו של כהן ,שפורש לאחר שנה בתפקיד
אתי אלישקוב צפויה להתמנות לתפקיד מנכ"ל איילון ביטוח



רונית מורגנשטרן

ה
צילום :ישראל־סאן

יחסים המתוחים בין השותפים בקבוצת
איילון ,לוי רחמני ויונל כהן הגיעו
לפיצוץ ,כשכהן הודיע אתמול על
פרישתו מתפקיד יו"ר איילון ביטוח לאחר שנה
בלבד בתפקיד.
יונל כהן הוא בעל השליטה בשותפות אופק דן,
המחזיקה ב־ 22%ממניות איילון .אופק דן ביקשה
למנות במקום כהן את אריה זילברברג ,אקטואר
בהכשרתו המכהן כיום כדירקטור בחברת הבת
איילון פנסיה וגמל .ואולם ,ההערכה היא שמי
שיחליף את כהן בתפקיד היו”ר יהיה אריק יוגב,
מנכ”ל איילון ביטוח ,ואילו אתי אלישקוב ,שרק
לפני מספר חדשים מונתה לתפקיד מנכ”ל איילון
אחזקות (כפי שפורסם כאן לראשונה) תתמנה גם
לתפקיד מנכ”ל איילון ביטוח ,תפקיד אותו סימנו
רחמני ואלישקוב עבורה עוד במו”מ ביניהם על
תפקיד מנכ”ל קבוצת האחזקות.

יונל כהן

שלמה ביטוח
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כהן עוזב את תפקידו לאחר שנה שכללה הכנת
אסטרטגיה של איילון לטווח ארוך תוך מוכנות
לעולם החדש של סולבנסי  ,2ואיחל הצלחה במימוש
התוכניות הרב שנתיות" .הריני מבקש להודות
לחברי הדירקטוריון ,למנכ"ל החברה ולחברי
ההנהלה המוכשרים והמסורים על שיתוף הפעולה
לטובת איילון ביטוח" ,ציין כהן בהודעת הפרישה.
בעל השליטה ונשיא קבוצת איילון ,לוי יצחק
רחמני ,הודה למר כהן על שירותו ותרומתו
לחברה בתקופת כהונתו ואיחל לו הצלחה
בהמשך .כהן נשאר שותף באיילון אחזקות ואולם
הוא מתכנן למכור את אחזקותיו בחברה .לפני
שלושה חודשים נחתם הסכם בין רחמני וכהן
המעניק לרחמני אופציה לרכוש את אחזקותיו
של כהן בחודש דצמבר בכל אחת מהשנים 2016
ו־ .2017במקביל ,לכהן יש זכות לחייב את רחמני
לרכוש את אחזקותיו.

פניה למפקחת

הלשכה פנתה לסלינגר בבקשה לדחות
את השימוש בממשק דמי סליקה

בלשכה טוענים כי הסוכנים לא יוכלו לעמוד בחובת הדיווח שתיכנס לתוקפה ב־ 1בינואר  במכתב
ששלח למפקחת יובל ארנון ,יו״ר הוועדה לביטוח פנסיוני ,הוא טוען כי “לסוכן הביטוח המתפעל אין כל
אפשרות לפתח ממשק מעין זה בכוחות עצמו ,במיוחד לאור ההשקעה הכלכלית העצומה שנדרשת"

רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני ביטוח פנתה בתחילת השבוע אצל החברות היצרניות השונות (חברות הביטוח) .יחד להוראות חוק ההסדרים נקבע כי ביום 1.12.16
לדורית סלינגר בבקשה לדחות את יישום עם זאת ,לסוכן הביטוח המתפעל אין כל אפשרות תעביר הרשות לוועדת הכספים דיווח מפורט על
הוראות חוזר “מבנה אחיד להעברת נתונים לפתח ממשק מעין זה בכוחות עצמו ,במיוחד לאור אופן יישום החוק ,בין היתר בעניין הורדת דמי
הניהול .אין עוררין כי  11חודשים לאחר יישום
בשוק החיסכון הפנסיוני" ,שיחול מה־ 1בינואר  .2017ההשקעה הכלכלית העצומה שנדרשת".
המהלך ,הרי שבפועל לא קרה דבר ,תהליך ההשבה
במכתב לסלינגר טוען יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
לא מיושם ,ומסמך החוזר האחיד כלל לא ניתן
לביטוח פנסיוני ,כי על פי חוק הייעוץ הוגדרו עבריינים בעל כורחם
במכתב מציין ארנון כי ההשקעה הכספית העצומה ליישום בפועל על ידי אף אחד מהגורמים בשטח",
מחדש חובות הסוכן כמשווק ומתפעל עבור המעסיק.
בהתאם לכך פורסם ב־ 31באוגוסט  2016חוזר "כללים מרתיעה גם גופים גדולים כמו המסלקה הפנסיונית ,כותב ארנון" .לכן לשכת סוכני ביטוח קוראת
לוועדת הכספים לעצור את המחדל המתמשך
לתפעול מוצר פנסיוני" בו נקבע כי החל משנת  2017אשר בחרה שלא להיכנס אליה .בסופו של
וליזום חקיקה מחודשת אשר תאפשר
תתקיים חובת דיווח באמצעות ממשק דמי סליקה יום סוכן מתפעל אשר רוצה לעבוד לפי
את יישום החוק במשרדי הסוכנים
נספח ח' לחוזר מבנה אחיד ימצא את
שתתבצע באופן רטרואקטיבי לכל שנת .2016
המתפעלים ובכלל הגופים הרלוונטיים
"מהות התיקון לחוק הייעוץ ,כפי שבא לידי ביטוי עצמו בתחילת ינואר בפני שוקת שבורה,
במשק".
בחוק ההסדרים ,מטרתו להוביל למצב בו סוכן כשלמעשה אין ביכולתו לבצע את
נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ ,פנה
ביטוח אשר בחר לייעץ לעובדי המעסיק ובמקביל הדיווח הנדרש ממנו ,והוא נהפך ,בעל
בנושא ליו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה
להעניק למעסיק שירותי תפעול ־ יגבה מהמעסיק כורחו ,לעבריין".
סלינגר
גפני ,בבקשה להיפגש עמו" .ממשק דמי
ארנון מדגיש כי בדיקות שערכה לשכת
דמי תפעול ,ידווח על גובה דמי התפעול שגבה
הסליקה החדש אמור ליישם את הוראות חוק
מהמעסיק לחברת הביטוח ,וזו תקזז את הסכום סוכני ביטוח העלו כי אין כל גורם במשק ,בין
האמור מעמלת הסוכן ותעבירו לחשבון החיסכון של אם חברות הביטוח ,המסלקה הפנסיונית או משרדי ההסדרים האחרון מנובמבר  ,2015ביחס להפרדת
אגף שוק ההון ,אשר מסוגל להביא ליישום השיווק מהתפעול בביטוח פנסיוני והשבת דמי
העובד" ,כותב ארנון ומוסיף כי "לכאורה,
הממשק הנדרש במשרדי הסוכן ולמול התפעול לחשבונות החיסכון של העובדים .בפועל,
סוכן הביטוח היה יכול להגיש קובץ
ממשק זה אינו ניתן ליישום ואין גוף במשק שמסוגל
הגופים היצרנים.
אקסל עם עמודות הכוללות את שם
"לשכת סוכני ביטוח רואה בחומרה רבה להרים ממשק שכזה עד למועד התחילה שלו ,קל
המעסיק ,סכום דמי התפעול אשר גבה
את התעלמות אגף הפיקוח אשר מצד אחד וחומר ,סוכן ביטוח מתפעל" ,כתב אברמוביץ לגפני.
מהמעסיק ביחס לעובד ומספר הפוליסה
ארנון הציע לרשות שוק ההון ,הביטוח והחיסכון
מייצר חוזרים עם דרישות מקיפות ביותר,
של העובד .אולם בפרסום חוזר מבנה
ומצד שני אינו שם את דעתו ליכולת את סיוע לשכת סוכני ביטוח בישראל בכלל
אחיד ,נראה כי הפורמט הסיבובי הפשוט
ארנון
היישום בפועל של אותן דרישות בשטח" ,כותב והוועדה לביטוח פנסיוני בפרט" .אנו מאמינים כי
הפך בתצורה המוגדרת כנספח ח' למסמך
ארנון ומוסיף כי "פניות שנעשו לאנשי רשות שוק אין ברצונה של הרשות 'לשים מכשול בפני עיוור'
מפורט ,עתיר עמודות ושורות ,אשר ספק אם
ההון נתקלו במשיכת כתפיים ובאי יכולת לתת מענה ואם אכן טובתו של ציבור החוסכים עומדת לנגד
ניתן למכן או לתמוך בו במישור הפרקטי".
עיניכם ,מן הראוי שתדאגו גם לפתרונות אשר
"ממשק דמי הסליקה הינו ממשק מורכב ביותר לאופן היישום בפועל של נספח ח'".
לשכת סוכני ביטוח פנתה גם לוועדת הכספים יאפשרו לציבור המתפעלים לפעול בצורה מסודרת
אשר אמור להיבנות בפורמט  XSDולכלול בתוכו
שדות רבים ומורכבים שיתאימו למערכות הקליטה בבקשה לבצע חקיקה חדשה בנושא" .בהתאם וברורה במסגרת הליך הסדרה".
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תחזית שנתית

“הצריכה הפרטית תמשיך לגדול”

מיטב דש מפרסמת את התחזית הכלכלית של החברה לשנת   2017מהנתונים עולה כי
הממשלה אינה מוכנה למשבר בשוק הדיור וכי הצריכה הפרטית תמשיך לגדול בקצב
גבוה ותוביל את הצמיחה ל־3.5%

רונית מורגנשטרן

"

צילוםfotolia :

שוק הדיור צפוי להתקרר ב־ 2017לא
רק מבחינת כמות העסקאות אלא גם
המחירים" ,מציין אלכס בז'ז'ינסקי ,כלכלן
ראשי במיטב דש ,בתחזית הכלכלית של
בית ההשקעות לשנת  .2017על פי הסימנים
השונים ,כגון הירידה במספר העסקאות וגידול
בכמות הדירות הלא מכורות ,שוק הדיור כבר
החל להתמתן וצפויה האטה בעליית המחירים.
עלייה משמעותית בריבית למשכנתאות והמשך
הגידול בהיצע הדירות יסייעו בכך".
על פי התחזית" ,הנסיבות שתומכות בצריכה
הפרטית ,המנוע העיקרי של הצמיחה במשק,
לא עומדות להשתנות .הידוק שוק העבודה צפוי
לתמוך בעליית השכר .ניתן לראות כי הצריכה
הפרטית לא חריגה ביחס למצבו של הצרכן היות
וקצב הצמיחה של הצריכה השוטפת במחירים
שוטפים מהווה כ־ 80%מסך הצריכה הפרטית,
נתון לא גבוה בהשוואה לתקופות בעבר ,זאת
לעומת הקצב הגבוה של הגידול בצריכה
הריאלית .למעשה ,ההוצאה הכספית לצריכה
צמחה בקצב לא גבוה יחסית ובגלל האינפלציה
הנמוכה הכסף קונה יותר".
בנוסף לכך ,בשנה האחרונה חלה עלייה
משמעותית בקצב הגידול באשראי הצרכני
במונחים כספיים ,לעומת שנים קודמות .להערכת

שלא צפויה להשתנות".
במיטב דש מעריכים כי קצב הגידול בצריכה

בנק ישראל עשוי לבצע העלאת ריבית אחת אם הצמיחה
במשק אכן תשתפר וסביבת האינפלציה תתגבר
מיטב דש" ,לא צפויה התמתנות בלקיחת האשראי
ללא שינוי בתנאים התומכים בו ,כגון הריבית

הפרטית יתמתן לכ־ 5%בשנת  .2017הסיבה לכך
היא רכישות חריגות של מכוניות בשנת 2016

והתמתנות בשוק הדיור בשנת .2017

המשבר הבא

בז'ז'ינס'קי מזהיר מפני חוסר מוכנות של המשק
למשבר הכלכלי הבא" .למשבר בשנת  2008המשק
הגיע עם הממשלה בלי גירעון ומערכת בנקאות
יציבה אך עם בועה בשוק האג"ח הקונצרני .היום
המוכנות למשבר פחות טובה .מחירי הנדל"ן עלו



הדרך הקלה לעבודה יעילה
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום הביטוח ,הפנסיה והפיננסים
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תחזית שנתית

ביותר מ־ 100%ועלולים לרדת בחדות במקרה של
משבר ,הגירעון הממשלתי עומד על כ־ 3%במצב
של תעסוקה מלאה ועם הכנסות ממסים שנשענים
בחלקם על הרכיבים המחזוריים כגון מסי הנדל"ן,
מסי הרכבים והצריכה המוגברת .כמו כן ,האשראי
הצרכני שלא לדיור גדל במהירות ,בפרט
למכוניות ,משקל רכיבי הסיכון בתיק הנכסים
של הציבור עומד כמעט על אותה רמה כמו ביוני
 38.4%( 2008לעומת  ,)37.7%רק שהפעם התיק
מוטה יותר לחו"ל ־ מה שיכול להקל על מימוש
מהיר יותר של ההשקעות במקרה הצורך .בנוסף
לכך ,אין מרחב פעולה למדיניות המוניטארית".
בהתייחסו לצמיחה במשק צופה בז'ז'ינסקי
עלייה לקצב של כ־ 3.5%לעומת כ־ 3%הצפויים
בשנת  ,2016ואילו קצב הצמיחה בצריכה הפרטית
יתמתן מעט .לא צפוי שיפור ביצוא הסחורות אך
קצב הצמיחה ביצוא השירותים יישאר גבוה.

עלייה קלה

מבחינת האינפלציה לא צפוייה עלייה
משמעותית .ההערכה היא שהאינפלציה ב־12
החודשים הקרובים תעלה ב־0.5%־ .1%השקל
יאבד מעט מערכו מול הדולר אך ימשיך להתחזק
מול סל המטבעות.
בהתייחס לריבית במשק ,במיטב דש מעריכים
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כי לא תהיה העלאה בריבית ,למעט לקראת סוף
 .2017בנק ישראל עשוי לבצע העלאת ריבית
אחת אם הצמיחה במשק אכן תשתפר וסביבת
האינפלציה תתגבר.

איפה להשקיע את הכסף?

שוקי המניות עלולים לאבד בשנה הקרובה
את הריביות הנמוכות" ,הזרז" העיקרי שדרבן
אותם מאז המשבר ,ולא בטוח שהם יקבלו כוחות
"שווי ערך" שיתמכו בהם .התחזית ממליצה על
חשיפה בינונית ומטה באפיק המנייתי ,וחשיפה

הרווחים שמופנה לתשלומי הדיווידנד ,סביבה
של ריביות גבוהות יותר צפויה לפגוע במניות
אלה .עם זאת מציינים במיטב דש כי שוק המניות
הישראלי אטרקטיבי להשקעה.
בנוסף לכך ,בדומה לשנים האחרונות ,הגורם
המשפיע ביותר על תשואות האג"ח בישראל בשנה
הקרובה צפוי להיות תשואות אג"ח אמריקאיות.
האיומים על האג"ח האמריקאי גברו לאור תוכניתו
הכלכלית של הנשיא האמריקאי החדש והתחזית
ממליצה על משך חיים ממוצע של כ־ 5שנים,
הטיית התיק לטובת האפיק השקלי וחשיפה לאפיק

"המוכנות למשבר פחות טובה .מחירי הנדל"ן עלו ביותר
מ־ 100%ועלולים לרדת בחדות במקרה של משבר ,הגירעון
הממשלתי עומד על כ־"3%
גבוהה לשוק המניות האמריקאי והיפני (באירופה
ובשווקים המתפתחים ממליצים על חשיפת חסר).
עם העלייה בתשואות האג"ח כדאי להקטין
חשיפה למניות הדיווידנד ולמניות החברות
שביצעו רכישות עצמיות מוגברות .מניות אלו
נהנו מזרימה חזקה מאוד של הכספים .החברות
"התאמצו" להטיב עם בעלי המניות על חשבון
היציבות הפיננסית שלהן ועל ידי הגדלת שיעור

הצמוד באמצעות הניירות הצמודים הקצרים־
בינוניים והאג"ח הקונצרניות בדירוג גבוה.
בהתייחס לאג"ח קונצרניות ,המצב הפיננסי של
החברות השתפר ומצבו הפיננסי של המגזר העסקי
בישראל יחסית טוב .במיטב דש ממליצים להשקיע
באפיק הקונצרני בישראל באג"ח בדירוגים AA
מינוס ומעלה ולרכז את החשיפה לאפיק ברמות
סיכון גבוהות יותר בחו"ל.

עדכונים אחרונים

כיסוי אובדן כושר עבודה :קווים מנחים
לשינויים משמעותיים

במאי  2017צפויים שינויים נרחבים לטובת המבוטחים והקלות לסוכן הפנסיוני
המקצועי בהתאמת הכיסוי ללקוח ובטיפול בתביעות  כתבה ראשונה בסדרה

חיים גולדיס

מ

אמר זה מתבסס על חוזר קווים מנחים חד פעמיים או תשלומים לתקופה קצובה אחרת ,למעט קיזוז
לביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע) שיכנס

תשלום לשיקום מקצועי או על חודשי זכאות קודמים.

הפיקוח כפי שצוינו על ידי יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
לביטוח פנסיוני ,בגיליון  604של ביטוח ופיננסים.
הנושא יוצג בשלושה מאמרים שיתפרסמו בגיליונות
הבאים.
כל כיסוי אכ"ע שיימכר ללקוחות החל מה־ 1במאי
כרכיב (ריידר) בפוליסה פנסיונית/פרטית/תכנית
עצמאית חייב לעמוד בהוראות הפיקוח שנקבעו בחוזר
הסופי שיצא ב־.29.09.2016
ביטוח אכ"ע הוא הכיסוי הרחב והחשוב ביותר לאדם
העובד והוא מגן עליו ועל משפחתו מבחינה כלכלית,
בימי מחלה ובמצבי אכ"ע בעיסוקיו
הפעילים.
הכיסוי מורכב מקטגוריות רבות
ומאפשר עד  12נספחים הדורשים
בחירה "כירורגית" ומודולרית ,מתוך
הבנה עמוקה של עיסוקיו המקצועיים
ואורח חייו של המבוטח .האחריות
המקצועית שלנו ,סוכני הביטוח
הפנסיוני ,כבדה מאוד ויש להקדיש
תשומת לב מרבית להתאמה האישית
של המוצר ללקוח.
לא מן הנמנע שהלשכה תעביר הדרכות לסוכנים על
"המוצר החדש" ,היות וכל כיסוי לאובדן כושר עבודה
שיימכר כפוליסה או כריידר בפוליסה מה־ 1במאי
יהיה כפוף לחוזר הקווים המנחים החדש .בנוסף ,החל
מתאריך זה ניתן יהיה להמיר "מוצר ישן" בחדש עם
חיתום ,שינוי בפרמיה והנמקה נאותה במסמך החלפה.
להלן ההוראות שיתקיימו "במוצר החדש":

סכום הפיצוי החודשי הראשון שישולם למבוטח לא
יעלה על  75%מ"ממוצע השכר המבוטח בפוליסה".
ממוצע זה לשכירים הוא ממוצע השכר המבוטח
בפוליסה ב־ 12החודשים או  3החודשים שקדמו למועד
קרות הביטוח ,לפי הגבוה מביניהם.

לתוקף ב־ 1במאי  ,2017ומפרט את הוראות גובה תגמולי הביטוח

תקופת הביטוח

ביטוח אכ"ע לא קבוצתי יבטח את המבוטח ,על פי
ברירת המחדל ,מתחילתו ועד גיל פרישה חובה לפחות.
אם גיל הפרישה יוארך במהלך תקופת הביטוח ,על
המבטח להאריך את גיל סיום הביטוח בהתאמה ללא
חיתום ,והוא זכאי להעלות את הפרמיה.
בהתאם לכך ,המבוטח יוכל לסרב תוך  60יום ואף
לבטל את ההארכה לאחר מכן .אם במועד החלטת
ההארכה המבוטח מצוי באובדן כושר עבודה ,גיל
הסיום יוארך אך למבטח אסור להעלות את הפרמיה עד
החלמתו ושובו לעבודה.

תשלום הפיצוי

בהתרחש אירוע אכ"ע יש לשלם תגמולי ביטוח
במישרין למבוטח מיד לאחר תקופת ההמתנה ,מדי
חודש עד תום אי הכושר .למבטח אסור לשלם סכומים
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הגדלת תגמולי הביטוח

המבטח מנוע מלדרוש חיתום על גידול של עד 15%
בממוצע השכר בשנה .במקרה גידול של מעל 15%
מהשכר ,הוא רשאי לעשות חיתום רק של החלק העולה
על .15%

זהו סעיף המטפל בכפל ביטוח ,כאשר המבוטח ביטח
עצמו כנגד אכ"ע אצל מספר מבטחים.
במקרה בו הביטוח והפיצוי המשולם למבוטח
מהפוליסה ומשאר המבטחים עולה על  100%ממוצע
שכרו מכל מקור הכנסה ,המבטח יהיה רשאי להפחית
את סכום הפיצוי החודשי עד ל־ 100%מממוצע השכר
מכל מקורות הכנסתו .סעיף זה לא תקף במקרה של שני
ביטוחי אכ"ע אצל אותו מבטח (פרט למקרה של קיום
פוליסה קודמת קבוצתית שיש לגביה אישור המפקח
לפי תקנה  11לתקנות ביטוח אכ"ע קבוצתי הפוטר את
המבטח מחובת ניהול רשימת מבוטחים) .סעיף הקיזוז
תקף גם לגבי כפל עם פיצוי מגורם ממשלתי .בכל
מקרה ישולם למבוטח לפחות 30%
מסכום הפיצוי אשר לו הוא זכאי
על פי תנאי הפוליסה .לעומת זאת
השחרור מהפקדות יהיה מלא בכל
המקרים.

כיסוי בתקופת היעדר עבודה

הכנסה אחרת
אם קיים כיסוי אכ"ע המזכה בפיצוי בפוליסה והמבוטח
עובד גם בעבודה אחרת שאינה "עיסוק סביר אחר",
ההכנסה מעבודתו האחרת תיקרא "הכנסה אחרת”.
אם המבוטח נקלע לאובדן כושר עבודה בעיסוקו
הרשום בפוליסה ,חברת הביטוח תהיה חייבת לשלם
לו פיצוי חודשי ,אך תהיה רשאית לקזז לו סכום כסף
מהכנסתו האחרת בכפוף להגבלות הבאות:
 .1לא תובא בחשבון ולא תקוזז הכנסה פסיבית של
המבוטח.
 .2לא תובא בחשבון ולא תקוזז הכנסה מעבודה
שנעשתה טרם קרות מקרה הביטוח ושולמה באיחור.
 .3יש לסכם את ממוצע הכנסותיו של המבוטח מכל
המקורות גם יחד ולהכפיל ב־.120%
בשנה הראשונה לאי כושר רשאית חברת הביטוח
לקזז סכומים שהם מעל תוצאת  .120%בשנה השנייה
והשלישית לאי כושר ,היא רשאית לקזז סכומים שמעל
 100%מממוצע ההכנסות מכל המקורות ,ומהשנה
הרביעית רשאית חברת הביטוח לקזז סכומים מעל 75%
מהממוצע הנ"ל.
 .4דמי הלידה שמשולמים לעובדת ייחשבו כ"הכנסה
אחרת".

מובטל רשאי לשמור על הכיסוי
הביטוחי על כל מאפייניו והרחבותיו
בהסדר "ריסק זמני" .הפיצוי ישולם
ביחס לשכרו בחודשים שקדמו לחודש
שבו הפסיק המבוטח לעבוד .בטרם
מקרה הביטוח תעמוד בפני המבוטח המובטל הזכות
להפעיל נספח "ברות ביטוח" .המבטח חייב להציע
למבוטח נספח זה מיד כשנודע לו על תחילת תקופת
אבטלה ,ולהסביר לו בכתב את ההשלכות הנובעות מאי
רכישת הנספח על היקף הכיסוי הביטוחי בפוליסה.
הנספח מאפשר את הפחתת הפרמיה החודשית בתקופת
המעבר (האבטלה) עם שמירה על הזכות להחזיר את
סכום הביטוח (הפיצוי החודשי) לקדמותו בעתיד ללא
חיתום ,כשהמבוטח ישוב לעבוד.
החזר פרמיות למבוטח
אם לאחר מקרה הביטוח מסתבר כי זכאות המבוטח
על פי תנאי הפוליסה היא בסכום נמוך מסכום הביטוח
הנקוב ,יחזיר המבטח למבוטח את עודף הפרמיות
ששולמו עבור כיסוי אכ"ע עד  7שנים אחורה.
אם הכיסוי נרכש אגב חיסכון פנסיוני ,יוחזר העודף
בתוספת הצמדות מדד באמצעות הפקדתו לקופת
התגמולים של המבוטח .בנוסף ,אם בביקורת שגרתית
יתברר ששולמו פרמיות עודפות ועדיין לא קרה מקרה
ביטוח ,ניתן יהיה לתקן את סכום הפיצוי החודשי אך
המבוטח לא יהיה זכאי להחזר הפרשי פרמיות קודמות.
הכותב חבר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני
ביטוח

לפני סיום

"עבורכם בכל זמן"
מנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי נרתם לסייע לחבר הלשכה נאור מילכה בבעיית ביטוח בריאות
אישית " עובדי הלשכה חרטו על דגלם לסייע לכל חבר בכל עניין"

ב

מהלך חודש ספטמבר פנה סוכן הביטוח חבר
הלשכה ,נאור מילכה ,למנכ"ל הלשכה,
רענן שמחי ,וביקש פגישה בעניין אישי.
במהלך הפגישה תאר הסוכן מקרה אישי מצער בו
להוריו אשר היו סוכני ביטוח ואף חברי לשכה ,היה
ביטוח בריאות קבוצתי של הלשכה בחברת הביטוח
"שילוח" (כיום הראל) .לדברי הסוכן ,במהלך 1999
העבירה הלשכה את ביטוחי הבריאות של הוריו
לחברת הפניקס .לפני כעשר שנים ,במהלך שנת
 ,2006הציעה הפניקס לחברים לשדרג את כיסוי
התרופות שבפוליסה ,והסוכן שלח מכתב להפניקס
בנושא.
לדבריו ,ככל הנראה המכתב לא טופל ,ונפל "בין
הכסאות" .כיום ,עשר שנים לאחר ששלח את המכתב,
ולאור מצבה הרפואי של אימו ביקש הסוכן כי מנכ"ל

הלשכה יסייע לו לשדרג את הכיסוי האמור לתרופות
באופן רטרואקטיבי ,חרף העובדה כי הוא מודע לכך
שהנושא אינו תחת אחריותה של הלשכה ,כבעלת
הפוליסה.
מנכ"ל הלשכה שמחי ,אשר הבין את המצוקה ,נרתם
מיד לסייע ופעל ישירות מול הגורמים הרלוונטיים
בחברת הפניקס ,תוך הצגת הנסיבות המקרה ולאחר
מעורבות פעילה של אנשי הפניקס ,לרבות הממונה
על פניות הציבור עו"ד אפרת מלכי ,הוסדר הנושא
לשביעות רצונו של חבר הלשכה.
מהלשכה נמסר כי "עובדי לשכת סוכני הביטוח,
ובראשם מנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי ,חרטו על דגלם
לסייע ולעזור לכל חבר מחברי הלשכה בכל עניין,
בין אם אישי ובין אם עבור לקוחות הסוכן והם גאים
לעשות זאת עבורכם בכל זמן".

רענן שמחי

לוח הביטוח

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

דרושים
לחברת מס־פיק – האתר לחיסכון פיננסי www.
 maspick.co.ilדרוש/ה סוכן/ת ביטוח חיים,

פנסיה ופיננסים עצמאי לעבודה על מאגר
לקוחות החברה בתחומים של החזרי מס,
ביטוח ושוק ההון .פוטנציאל עצום .הדרכה
צמודה .עדיפות לסוכני ביטוח עצמאיים
בתחילת הדרך .קורות חיים למייל
jobs@maspick.co.il
במשרדי סוכנות ביטוח באזור צ'ק פוסט חיפה
אפשרות השכרה של בן חדר ל־שני חדרים
כ־30־ 50מ"ר עם כל השירותים :אינטרנט,
טלפונים ,מזגן ,חדר ישיבות ,מטבח ,שירותים,
חניה ,משופץ כחדש!!! אפשרות לשת"פ עסקי.
טל' ליצירת קשר אייל 052 :־6785553

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של חבר
הלשכה איל הוכהויזר
על פטירת אביו

שמואל הוכהויזר
ז"ל

שלא תדעו עוד צער
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למשרד ביטוח בת"א דרושה רפרנטית ביטוח
חיים ניסיון־  3שנים לפחות ,שליטה מלאה
בכול המערכות  5ימי עבודה 08.00־16.00
 8,000ש"ח Ido121098@gmail.com

מכללה לביטוח .מיידי ,דיסקרטיות מובטחת.
קורות חיים ל .igalm@misgav.co.il:המשרה
פונה לנשים וגברים .פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח בפתח תקווה ,דרוש/ה ־ חתם/ת עסקים
חיים ,פנסיה ופיננסים להגדלת תיק ביטוח קיים מיומנ/ת ומקצועית! דרישות התפקיד :הבנת
ופיתוח תיק חדש ,תנאים מצוינים למתאים/ה .הפוליסות ודרישות חברות הביטוח ,הכרת
מערכות חברות הביטוח השונות ,יכולת עבודה
כמו כן ,תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח
על מערכות ממוחשבות ,אחראי/ת ראש גדול
עצמאי קורות חיים למייל:
בעלי מוטיבציה גבוהה וראייה קדימה .ניסיון
dudi@gamafinansim.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת ביטוח בתחום חובה! יוצאי סוכנויות ביטוח ־ יתרון !
לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח רכישה שכר  +בונוסים .מיידי ,דיסקרטיות מובטחת.
קורות חיים ל .igalm@misgav.co.il:המשרה
לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים .קורות
פונה לנשים וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
חיים למייל jennyl@dorot־ ins.co.ilפרטים
נוספים בטלפון8662188 :־( 08ג'ני)
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת
בפתח תקווה דרוש/ה מתאמ/ת פגישות .טיפול
בשיווק החברה ללקוחות קיימים במסגרת
מחלקת קשרי לקוחות .מיידי ,דיסקרטיות
מובטחת .קורות חיים ל:
 igalm@misgav.co.ilהמשרה פונה לנשים
וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות הסדרים בפתח תקווה ,דרושה
מנהל/ת לקוחות בתחום הפרט .עבודה מול
לקוחות החברה ומול גורמים בתוך החברה:
סוכנים ,תביעות ,בק אופיס .התפקיד כולל
מענה לשאלות ,הפניה לגורמים מטפלים בתוך
החברה ,ביצוע בקרה על איכות הטיפול .נדרש
ניסיון של שנה לפחות בתחום הביטוח ,יתרון
לבעלי/ות רישיון משווק/ת ,יתרון לבוגרי

שכירות משנה

להשכרה משרד מפרטי ברחוב פייבל בתל
אביב  5חדרים  +שירותים ומטבחון בשטח של
כ־ 74מ"ר –  5,480ש"ח לחודש .ליצירת קשר־
0544522961
משרדים להשכרה בפתח תקווה 196 ,מ"ר,
מתאים למוקד מכירות ,כ־ 60עמדות ,אפשרות
להשכרה חלקית קובי  – 0505233671מייל
Jacob@eshel־ins.co.il

משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים
קומה ב .החל מהתאריך  1לאפריל  2017לפנות
לאבי ענבר 054־4535632
משרד להשכרה כ־ 180מטר בהר חוצבים
(קרוב לאינטל) .המתחם מוכן ,מסודר ומחולק
למשרדים .מתאים למשרד לסוכני ביטוח,

עורכי דין ועוד .אפשרות לשיתופי פעולה.
אכלוס מה־ .1.10.16לפרטים לפנות לנטלי
052־yosi@faynermanbituah.co ,8196304
להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה .לפרטים:
מאיר 052־2248252
להשכרה חדר לסוכן ביטוח ,עם כל התשתיות
הדרושות ,ביד חרוצים בתל אביב ,בסוכנות
ביטוח איכותית .השכירות כוללת שימוש בחדר
ישיבות מכובד ,מטבח מאובזר ,בקיצור הכל
מוכן ,להביא רק מחשב נייד .ליצירת קשר:
amitdav26@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
פור יו .מעוניין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי
וחיים .בתנאים גמישים .כולל שירותי משרד
מלאים .סודיות מובטחת .ליצירת קשר
Michaele@b4־u.co.il 0528741331
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר
(רוב הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות,
ומיעוטן כלי רכב) .טלפון050 :־0090254
סוכנות ביטוח בצפון מעוניינת לרכוש תיק
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא
או חלקי ,במגוון רחב של אפשרויות כולל
אפשרות של העסקה לטווח ארוך.
 dudi@gamafinansim.co.ilאו לנייד:
050־5368629
אתר פרישה למכירה – טל'1599 :־500־570
()www.prisha.co.il

