ביטוח

"המעבר לעולם החדש
הוא הכרח קיומי"
אי הוודאות בעניין
מודל התגמול
החדש מאיימת
על הענף כולו

ופיננסים
inf.org.il
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פרוייקט
מיוחד

בעקבות מתקפת
הסייבר :הסכנות
וההזדמנויות לסוכנים

כך תגנו על המידע שלכם  ‰זה הזמן להציע
ללקוחותיכם פוליסות ביטוח להגנה מפני
מתקפת סייבר  ‰כיצד מתמודד ענף
הביטוח בעולם עם איום הסייבר?

עמוד 6־2

ח״כ לביא:
״מקצוע סוכן
הביטוח הוא
הגב הפיננסי
של כל מבוטח״
את הדברים אמרה
ח״כ עליזה לביא
בכנס נשים
בביטוח שנערך
בשבוע שעבר
עמוד 9
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הבחירה עוברת שי באב"ד:
"תנו לרפורמות
לידי המדינה
החל מחודש יוני
הקרובההורים לשאת פרי"
תיכנס המדינה לנעלי
שלא בחרו
תוכנית חיסכון
לילדיהם
במסגרת
"חיסכון לכל
ילד"

את הדברים אמר מנכ"ל
משרד האוצר
השבוע
בפתיחת
כנס מבטחי
המשנה
ה־11

עמוד 12

עמוד 8

חדשות הביטוח

תרגיל המדמה התקפת סייבר יתבצע
בגופים המוסדיים והפיננסיים

הממונה הורתה לגופים המוסדיים על שורת פעולות להתמודדות עם מתקפת סייבר • התרגיל
יתקיים עד סוף השנה

רונית מורגנשטרן

ב

מוצאי שבת האחרון פנתה רשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,בראשותה
של דורית סלינגר ,למנהלי הגופים
המוסדיים בתחום הפנסיה והביטוח ודרשה
מהם לבצע הערכת מצב וניתוח סיכונים
בהתאם למאפייני המערכות ,כמו גם היערכות
צוותי תגובה למקרה של הידבקות והתפשטות
מתקפת סייבר.
במכתב שנשלח למנהלי הגופים המוסדיים על
ידי אלי טובול ,מנהל מחלקת טכנולוגיות
המידע ברשות שוק ההון ,נקבעו הוראות
נוספות שעל הגופים המוסדיים לבצע,
בינהם התקנת עדכוני תוכנה ,בחינת
תקינות הגיבויים של הגוף המוסדי
ועדכניותם ,בחינת ניתוק מערכות
קצה עד לטיפול בהמלצות ,ניתוח
אינדיקטורים בשרתי הדואר של גוף
מוסדי לאיתור מייל כופרה אפשרי,
ויידוע מיידי של העובדים במתקפה

ומאפייניה לרבות ערנות למיילים
חשודים.
בספטמבר האחרון פרסמה סלינגר
טיוטת חוזר מעודכנת ובה הוראות
שמטרתן לקבוע עקרונות הגנה
על נכסי הגופים בתחום סיכוני
הסייבר .העקרונות כוללים את סך
כל האיומים הטכנולוגיים העומדים
בפני גוף מוסדי.
הוראות הממונה דורשות מגופים
מוסדיים לזהות ולאפיין את
התפתחות האיומים וההתקפות בפניהם
הם עלולים לעמוד ,ולבצע פעולות
פרואקטיביות לפיתוח יכולותיהם
להתגונן מפני סיכונים אלו .גוף מוסדי
נדרש להגדיר תכנית לניהול סיכוני
סייבר :גילוי וזיהוי ,הערכת מצב,
הכלה ,בלימה והתאוששות.
סלינגר
כמו כן ,גוף מוסדי חייב לבצע

סקרים ומבחני חדירה על ידי
גורמים מקצועיים ,חיצוניים ובלתי
תלויים ,להקים מערך ניטור ובקרה
בכדי שיוכל לקבל דיווחים בזמן
אמת ולאסוף ולנתח מודיעין בתחום
הסייבר על ידי עובדיו או בעזרת
גופים ייעודיים .הגוף המוסדי יקים
צוות תגובה שיוזעק בעת אירוע
ויקיים תרגיל שנתי.
בדיון בנושא שהתקיים ביום שני,
בהשתתפות הפיקוח על הבנקים,
רשות שוק ההון ,רשות ניירות ערך ,בנק
ישראל ,רשות הסייבר והחשב הכללי ,הנחה
מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד ,לקיים תרגיל
סייבר המדמה תקיפה רב מערכתית בגופים
מוסדיים ובגופים פיננסים .התרגיל יושלם עד
סוף השנה .בתום התרגיל ,יובא למנכ"ל משרד
האוצר דו"ח היערכות ותגובת השותפים תוך
תחקיר התרגיל ולימוד יסודי של לקחיו.

סייבר.
פרוייקט
מיוחד

כך תגנו על המערכות הממוחשבות במשרדכם
לאחר פגיעתו של וירוס הכופר בסוף השבוע שעבר  -סו"ב ראובן רפ פרסם איגרת בה הוא מסביר
כיצד יש להתמודד עם מתקפות הסייבר  ‰נשיא הלשכה קורא לסוכנים להיכנס לתחום ביטוחי הסייבר

מ

ה היה קורה אם חברת ביטוח הייתה
נחשפת להשתלטות על מחשביה בידי
האקרים או לווירוס כופר כמו זה שפגע
בסוף השבוע שעבר בארגונים גדולים בעולם?
לדברי סו"ב ראובן רפ ,יו"ר ועדת הטכנולוגיות
בלשכה ,זו הייתה יכולה להיות קטסטרופה ,כי
אם החברות לא היו יכולות לגבות כספים ,הן לא
היו יכולות לשלם תביעות ובעצם היו יוצאות
מכלל פעולה .כל זאת עוד מבלי לציין את
המידע שהיה נגנב ממנה.
כדי להגן על סוכני הביטוח ,פרסם רפ איגרת
לחברי הלשכה שמפרטת כיצד להקטין את
הסיכון:
 .1להנחות את כל העובדים במשרד שלא
לפתוח מיילים מכתובות לא ידועות בהם
הנושאים לא ברורים ,ובעיקר לא לפתוח את

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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הקבצים ולא ללחוץ על הקישורים הנלווים
למיילים אלה.
 .2במקרים בהם כתובת השולח מוכרת
אך המייל מעורר חשד ,יש למחוק כל
מייל חשוד באופן מיידי ולרוקן את
תיקיית האשפה .בשום פנים ואופן לא
לפתוח אותו .כלל חשוב לכל ימות השנה.
 .3אסור לוותר על גיבוי המידע שנמצא
במחשבים שלכם :רצוי גיבוי אוטומטי שיתוכנת
מראש על ידי איש מקצוע ועדיף שיישמר מחוץ
למשרד ,בנפרד מכל גיבוי קודם (ענן).
 .4לצערנו ,תוכנות אנטי וירוס אינן מצליחות
לסגור את שערי המחשבים שלנו באופן הרמטי,
אבל חשוב שתוכנות האנטי וירוס תהיינה
מעודכנות בכל עת.
 .5יש לבצע את עדכוני מערכת ההפעלה

של מייקרוסופט ,ובעיקר עדכוני
אבטחה.
רפ ממליץ לסוכני הביטוח
מערכת
לעצמם
לרכוש
הגנה מסוג  ,s boxאותה ניתן
לרכוש בתשלום חודשי מספקיות
האינטרנט.
רפ
נשיא הלשכה ,סו"ב אריה אברמוביץ,
קרא לסוכנים להתמקצע בתחום ביטוחי
הסייבר ולהציע למבוטחיהם שירותים אלה.
"ביטוחי סייבר הינם מוצרים חדשניים
שמעט מאוד מהסוכנים עוסקים בהם היום.
זהו מסלול עם אופק התפתחות רחב ,וחשוב
שהסוכנים יכנסו לתחום ויעניקו סל הגנות
מלא למבוטחיהם .אנו נשקול פתיחת קורס
בנושא במכללה לפיננסים וביטוח".

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

חדשות הביטוח ׀ סייבר .פרוייקט מיוחד

עו”ד הר טוב“ :ככל שהמצב ילך
ויחמיר ,הפרמיות ילכו ויתייקרו”
כיצד ניתן להגן על המידע שלך מפני מתקפת סייבר ואילו
פוליסות ביטוח סייבר משווקות בישראל?

רונית מורגנשטרן
היו בעבר מספר מקרים בהן חברות ידועות
שילמו  5,000דולר כופר להאקרים מחו”ל.
לא מדברים על זה כדי למנוע נזק תדמיתי
לאותן החברות ,השאלה היא מה יהיה כשהן
ידרשו לשלם  25אלף דולר” ,כך אומרת עו”ד
ליאת הר טוב ,יועצת לניהול סיכונים וביטוח,
בריאיון ל”ביטוח ופיננסים”.
לדבריה ,ביטוח להגנת סייבר הוא מוצר
שהמודעות אליו הולכת וגדלה“ .המודעות
למוצר כל הזמן עולה ומגיעה לשיאים אחרי
אירועים כמו המתקפה שהייתה בסוף השבוע
האחרון .רוב החברות הגדולות מודעות מאוד
לנושא ,וגם הבינוניות והקטנות מפתחות אליו
מודעות”.
הר טוב מציגה מספר יתרונות לביטוח.
ראשית ,פיצוי במקרה שנגרם נזק .בנוסף,
ההכנה לביטוח היא סוג של ניהול הסיכון
כשסוקרים ומשדרגים את מערכות ההגנה.

"

מוצר חדש יחסית

לדברי הר טוב ,פוליסות ביטוח סייבר
משווקות בישראל בעיקר על ידי החברות
הגדולות או כהרחבה במסגרת פוליסת עסק
או כמוצר בפני עצמו“ .לפוליסה שני חלקים.
יש כיסוי לצד א’ ,שזה מי שפרצו למחשב שלו
והוא ניזוק כתוצאה מכך .הוא צריך להשקיע
כסף בשיחזור המידע ,ואם זה מפעל אז יכול
להיות שהפריצה למחשבים משביתה את

הר טוב" .מה יהיה כשהן ידרשו לשלם  25אלף דולר"

המכונות שלו או סופרמרקט שלא יכול לגבות
כסף .יש גם כיסוי לצד ג’ שנועד לפצות את
מי שניזוק בגלל הפריצה או ההשתלטות על

בדיקה
מקצועית
ואמינה מול
כל חברות
הביטוח!

דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

"זהו זמן טוב להציע ללקוחות
העסקיים את הפוליסות לביטוח
סייבר ,משום שהפרמיות עדיין
נמוכות והפוליסות כלכליות"

בדיקת רטרו
וריטיינר
חודשית

המחשב של לקוח שלו .למשל ,חברת כרטיסי
אשראי שגונבים ממנה את מספרי הכרטיסים
של הלקוחות ואלה תובעים אותה”.
לסוכני הביטוח אומרת הר לב כי “זהו זמן טוב
להציע ללקוחות העסקיים שלכם את הפוליסות
לביטוח סייבר ,משום שהפרמיות עדיין נמוכות
והפוליסות כלכליות כי מדובר במוצר חדש
יחסית ומאוד תחרותי .ככל שהמצב ילך ויחמיר,
הפרמיות ילכו ויתייקרו”.

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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חדשות הביטוח ׀ סייבר .פרוייקט מיוחד

איאון ישראל :אירוע דומה בישראל
עשוי להוביל לקטסטרופה

הארגונים הישראלים אינם ערוכים להתמודדות בעוצמות כאלו • אדי אביעד ,מנהל תחום סייבר:
"הרוב המוחלט של בתי החולים והמוסדות הרפואיים טרם רכשו פוליסת סייבר"

מערכת ביטוח ופיננסים

מ

כנגד
סייבר
תקפות
מוסדות וארגונים הפכו
לדבר שבשגרה אך ביום
שישי האחרון היינו עדים למתקפה
מהעוצמתיות ביותר עד היום .בברוקר
הביטוח איאון ( )Aonישראל מסבירים
כי מתקפת הסייבר הבינלאומית
הנוכחית היא למעשה תרחיש יום הדין
מפניו חששו מדינות וארגונים ברחבי
העולם ,כאשר גורמים רבים לא האמינו
שהוא עשוי להתממש בעוצמה כזו.
אין ספק כי מתקפה זו תשנה את
כללי המשחק וההערכות של ארגונים תשנה את כללי המשחק  צילוםfotolia :
להתמודדות עם אירועי סייבר .אירוע
דומה בישראל אף עשוי להוביל
לקטסטרופה שכן הארגונים המקומיים אינם חמור ומטריד יותר כאשר מדובר במוסדות
ערוכים להתמודדות בעוצמות כאלו ולא תמיד יש המספקים תשתיות ושירותים קריטיים כמו בתי
חלופה לשירותים שהם מציעים במקרה של אסון .חולים ומערכות תקשורת.
“פוליסות לביטוח סייבר אינן נועדו רק לפצות
אירועי סוף השבוע מדגישים שמערכות
אבטחת המידע ,טובות ומתקדמות ככל שיהיו ,את הארגונים מפני הנזקים הכלכליים מולם הם
אינן מספיקות על מנת להגן על ארגונים חשופים אלא הן מאפשרות להם לטפל בכשל
ומוסדות מפני מתקפות אשר פוגעות ומשביתות אבטחת המידע אשר מערכות ההגנה לא הצליחו
את השירותים שאותם ארגונים מספקים .הדבר למנוע” ,אומר אדי אביעד ,מנהל תחום הסייבר

באיאון ישראל“ .ארגונים אשר נערכו
ורכשו פוליסת ביטוח מפני התקפות
סייבר יפעילו כעת את אותם צוותים
אשר יסייעו להם בניהול המשבר
הטכנולוגי ,המשפטי ,ואולי הכי חשוב
המשבר התקשורתי והתדמיתי”.
אביעד מוסיף כי “נכון להיום,
שיעור החדירה של ביטוחי סייבר
בישראל עדיין נמוך בהשוואה
למדינות אחרות .הרוב המוחלט של
בתי החולים והמוסדות הרפואיים
טרם רכשו פוליסת סייבר .כנ״ל
לגבי מוסדות ממשלתיים וחברות
המפעילות תשתיות קריטיות .אין
ספק כי בעקבות האירועים תשתנה
ההבנה של אותם ארגונים בישראל שמאמינים
כי מערכות אבטחת המידע לבדן יעשו את
העבודה ,והם ישקלו ברצינות רכישת פוליסה
אשר תסייע להם להתמודד עם המשבר ועם
הנזקים הכלכליים שהוא מביא אחריו .שינוי
תפיסה זה יאתגר גם את חברות הביטוח בארץ
ובעולם מבחינת הקיבולת הביטוחית בשווקים
לסיכונים אלו”.

הרשות הלאומית להגנת הסייבר פרסמה
הנחיות להגנה מפני מתקפות כופר
רונית מורגנשטרן

ב

עקבות גל התקפות כופר מאסיבי
כנגד ארגונים רבים בעשרות מדינות
ברחבי העולם ,קבעה הרשות הלאומית
להגנת הסייבר שבמשרד ראש הממשלה כי
התקיפה מנצלת חולשות אבטחה ,שאחת
מהן פורסמה בהדלפות Broker Shadow
במהלך חודש אפריל האחרון.
דיווחים רבים אודות המתקפה והשפעותיה
התקבלו ממספר בתי חולים ברחבי בריטניה
וגרמו ,בין השאר ,להשבתת הפעילות באותם
בתי חולים ולהפרעה בטיפול בחולים .בנוסף,
מתקפת הכופר בספרד הובילה לפגיעה
משמעותית בחברת התקשרות הענקית
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.Telefónica
תוכנת הכופר מגיעה למחשבי המשתמשים
באמצעות הודעת דוא"ל עם קובץ מצורף.
פתיחת הקובץ על ידי המשתמש ,מפעילה
את תהליך ההתקנה וההתפשטות של תוכנת
הכופר .בעת ההפעלה מבצעת תוכנת הכופר
סריקה של כתובות בתוך הרשת הפנימית
של הארגון וגם בטווח כתובות רנדומאלי
באינטרנט ,לטובת חיפוש אחר מחשבים
פגיעים לחולשת שירות שיתוף הקבצים של
מיקרוסופט בגרסה .SMB v1
תוכנת הכופר סורקת את תיקיות המחשב
ומצפינה את רוב סוגי הקבצים השימושיים.

לאחר ההצפנה ,התוכנה מציגה הודעה הדורשת
מהמשתמש לשלם עבור פתיחת ההצפנה סכום
של בין 600־ 300דולרים.
הרשות מציעה מספר פעולות לביצוע
ובמידה שבבדיקתכם התגלה ממצא כלשהו
אפשר לפנות אליה במספר  072-3990800או
במייל .team@cert.gov.il
ברמה הבסיסית ממליצה הרשות להוציא
הודעה לעובדים בארגון להעלאת מודעות
לזיהוי דוא"ל חשוד ,ולעדכן את תוכנת האנטי
וירוס במחשבים לגרסה האחרונה שלהן .ברמה
הטכנית ממליצה הרשות על סדרת פעולות
אותן שניתן לראות באתר הרשות.

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

אומדן נזקי מתקפת הסייבר
עומד על כ־ 4מיליארד דולר

ה

נפגעים ממתקפת הסייבר האחרונה ,שהיתה מתקפת כופר
מתוחכמת ,הם בעיקר חברות ומפעלים באירופה (כולל רוסיה),
ובאסיה .נזקי הפגיעות מגיע לסך של מיליארדי דולרים .עם זאת ,לא
דווח על פגיעות מהותיות של מתקפת הסייבר על חברות בארה”ב.
החברה האמריקאית להערכת נזקי מתקפות סייבר,CYENCE ,
מעריכה שנזקי המתקפה יגיעו לכ־ 4מיליארד דולר.
מדוע ארה”ב פחות נפגעה ממתקפת הסייבר? מסתבר כי תשע מתוך
כל עשר פוליסות סייבר הוצאו בארה”ב ,כך מסר קווין קאליניץ’ ,העומד
בראש מחלקת הסייבר של ברוקר הביטוח אאון .לפי בכיר בברוקר
מארש ,ישנה תודעה מוגברת בארה”ב הודות לחקיקה המחייבת את
החברות לדווח על אירועי התקפות סייבר וחדירה למחשבים .התודעה
הזו הניעה את החברות להוציא פוליסות ביטוח המכסות את הנזקים
ממתקפות סייבר.
בבריסל מעריכים שמתקפת הסייבר תזרז את מוסדות האיחוד
האירופי בהשלמת חקיקה דומה .מהלך זה יגדיל מאד את מספר
החברות שירכשו ביטוחים כנגד מתקפות סייבר.
מומחי ביטוח סייבר מציינים ,כי פוליסת הביטוח להגנה ממתקפת
הסייבר הטיפוסית תגן על חברות מפני מתקפת כופר ,תופעה שגברה
ב־ 18החודשים האחרונים .פוליסה זו תכסה את הוצאות החקירה
כמו גם את תשלום הכופר בסך  300דולר ,שההאקרים דרשו מבעלי
המחשבים שהותקפו.

צילוםfotolia :

נזקי הפגיעות מגיעים למיליארדי דולרים  צילומיםfotolia :

מפקחי הביטוח בארה”ב
בוחנים איך להגן על הצרכנים

א

רגון מפקחי הביטוח בארה”ב בוחנים איך להגן על הצרכנים
מפני ניצול לרעה של מאגרי מידע .לשם כך ,הוקם כוח משימה
המחפש דרכי הגנה ,כמו גם דרכים כיצד למנוע העלאות תעריפי
ביטוח בלתי מוצדקים תוך ניצול מאגרי המידע.
כוח המשימה רוצה לבחון כיצד המידע נאסף ואיך חברות הביטוח
משתמשות בו על ידי המבטחים .בנוסף ,הוטל על כוח המשימה לבדוק
שהמידע הנאסף על ידי המבטחים על המבוטחים ,מותאם לחוקי
הביטוח של המדינות בארה”ב.
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ישראל מדורגת במקום ה־34

המבטח האמריקאי FM
 :GLOBALסיכוני הסייבר

בישראל ברמה אירופית

ח

ברת הביטוח האמריקאית הגדולה  FM GLOBALדיווחה
בשבוע החולף כי סיכוני הסייבר בישראל ברמה אירופית.
הדירוג פורסם יום לפני מתקפת הסייבר.
בדירוג המוכנות למתקפות סייבר קיבלה ישראל  51.5נקודות,
כאשר הדירוג של צרפת הוא  57.9נקודות ,ארה”ב קיבלה  64.8נקודות,
איטליה קיבלה  67.6נקודות ,ולוקסמבורג קיבלה  49.4נקודות.
חברת הביטוח פרסמה גם דירוג של  130מדינות לפי פרמטרים של
חשיפה לאסונות טבע ,סיכון פוליטי ,אספקת נפט ,איכות התשתיות
והיערכות להתגוננות בפני מתקפות סייבר .אנשי החברה נתנו ניקוד
עבור כל פרמטר.
ישראל מדורגת במקום ה־ 34מתוך  130מדינות .המדינה המובילה
את הדירוג היא שווייץ ,שצברה  100נקודות ,כאשר שבדיה במקום
השלישי שכן היא פחות חשופה לאסונות טבע.

ברבעון הראשון של השנה
נרשם גידול במתקפות סייבר

ב

סמוך למתקפה הגלובלית פרסם המבטח הבינלאומי BEAZLEY

אזהרה למבוטחים מפני אירועי מתקפות סייבר על הפקדות
כספיות ,ובמיוחד על מוסדות להשכלה גבוהה.
המבטח הבינלאומי ציין כי ברבעון הראשון של השנה נרשם גידול
במתקפות סייבר .מערך האבטחה של המבטח טיפל ברבעון הראשון
ב־ 641מתקפות סייבר ,לעומת  462מתקפות סייבר ברבעון המקביל
ב־.2016
אחד הסיכונים ממתקפות סייבר הוא שהאקרים חודרים לדואר העוסק
בהפקדות כספיות ,ומבצעים שינוי בסיסמה המאפשר להם לחדור
לנתונים הפיננסיים ולגנוב כספים .העובדים ,שלמחשביהם פרצו
ההאקרים ,מקבלים מיילים מוטעים לפיהם הם קיבלו כספים מחשבונות
החברה.

חדשות הביטוח ׀ סייבר .פרוייקט מיוחד

סו”ב אמנון גור“ :סייבר זה האיום
הכי גדול שקיים”
גור ממבטחי הסייבר היחידים בארץ מספר על הייחודיות של פוליסות הסייבר
וממליץ לסוכנים להתמקצע בתחום

מערכת ביטוח ופיננסים
הבעיה המרכזית היא חוסר המודעות של
מנהלים ונושאי משרה רבים לחשיפה של
הארגון שלהם ולחשיפה האישית שלהם
במקרה של התקפת סייבר ,שהם לא התכוננו
אליה ולא נערכו מבעוד מועד .זה האיום הכי
גדול שקיים על כל סוג של תעשייה וכל
מגדר סיכון ראוי חייב לקחת אותו בחשבון”,
אומר סו”ב אמנון גור ,ממובילי מבטחי הסייבר
בישראל שפועל בתחום מזה  15שנה ,בראיון
מיוחד ל”ביטוח ופיננסים”.
סוכנות הביטוח של גור הוא בין היחידות
בארץ שעוסקות כיום בסייבר“ .אנחנו פיתחנו
את המוצר הראשון בעולם שהוא עוקב מערכת.
מצאנו פתרון ביטוחי עבור חברת סייבר
ישראלית שמגינה על מתקני גרעין בעולם בשם
“ווטרפול” ואנחנו בעצם הראשונים שחיברנו
את הפוליסה” ,מספר גור“ .היום הפוליסה

"

“המודעות והדרישה בצפון אמריקה
שנכתבה על ידי הצוות המקצועי
מאוד גדולה ,זה תלוי גם ברגולציה
שלי נמכרת בצמוד למכשיר ב־157
וגם בחוקים של אותו מדינה .אנחנו
מדינות בעולם”.
עוקבים אחרי העולם המערבי ולהערכתי
מה רמת המודעות לביטוחי סייבר
גור
זה יצריך חקיקה”.
בארץ?
בעקבות מתקפות הסייבר האחרונות והמודעות
“רמת המודעות בעולם ההיי טק גבוהה
מאוד אבל לצערי בקרב חברות ענק וארגונים ההולכת וגוברת לנושא בעולם הוא ממליץ
ציבוריים רמת המודעות נמוכה מאוד .אנחנו לסוכני הביטוח להכיר את התחום מקרוב“ .אני
עוקבים אחר התפתחות החוק הבינלאומי בנושא .ממליץ לכל הסוכנים ללמוד ולהבין מה זה
כיום בניו יורק מוסדות פיננסיים מחיובים על סייבר ולקרוא טוב את הפוליסה .לא למכור את
פי חוק להגן על עצמם כנגד התקפת סייבר זה כמוצר מדף ,זה מוצר מאוד סבוך שמתחדש
בביטוח הולם .העובדה שיש גידול של  20%בסך מידי יום .יכול להיות שהסוכנים יוכלו בשלב
התביעות העולמי בביטוחי דירקטורים ונושאי הראשון למכור פוליסות סייבר לעסקים קטנים
משרה נובעת מהעובדה שהגידול חל כתוצאה אבל ברגע שזה עולה זה מצריך מערכים
מתביעות נגד דירקטורים שלא רכשו הגנות מיוחדים .החזון שלי זה שהשוק העתידי יהיה
הסייבר והפיננסים ולכן כל סוכן ביטוח חייב
סייבר לארגונים בהם הם כיהנו בדירקטריון”.
להיות שם”.
מה המודעות לנושא בעולם?

אפשר להיות

רגועים

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב
שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות ״פנסים ומראות צד ״
החלפה של פנס קדמי/אחורי .מראת צד חיצונית בחדש במקרה שבר כל הפנסים ומראות הצד שיוחלפו הם בעלי תו תקן השירות
ניתן ללא הגבלה של מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות :איילון ,כלל ,מגדל ושומרה

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :

*בהתאם לתנאי כתב השירות  * .מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצד
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חדשות הביטוח

עו"ד רועי כהן" :אנחנו מנוע הצמיחה
האמיתי של מדינת ישראל"
בשבוע שעבר התקיים אירוע לקידום העסקים הקטנים בישראל בשיתוף
ראשי הארגונים החברים בלהב ,בינהם לשכת סוכני ביטוח

רונית מורגנשטרן

כ

 1,000איש הגיעו לאולמי
"בית השמחות" בתל אביב כדי
להשתתף באירוע לקידום העסקים
הקטנים .השנה התקיים האירוע בהובלת
להב לשכת ארגוני העצמאים והעסקים
בישראל ,בשיתוף בנק הפועלים ,ידיעות
אחרונות YNET ,והמרכז לשלטון
מקומי ,ועסק במצב העסקים במדינה,
לרבות הצעות לייעול ושיפור הרגולציה
ותהליכי רישוי העסקים.
באירוע השתתפו חברי כנסת ,בכירי
המשק ,ראשי ארגונים ובעלי עסקים
ראשי הארגונים
קטנים .בין הדוברים היו עו"ד רועי
כהן ,נשיא להב ,ח"כ מרב מיכאלי ויו"ר
שדולת העצמאיות והעצמאים בכנסת ונשיא אריה אברמוביץ (נשיא לשכת סוכני ביטוח).
"מיום שנכנסתי לתפקידי כנשיא להב ראיתי
לשכות המסחר ,עו"ד אוריאל לין .בהמשך
התקיים מושב במעמד יו"ר רשות המסים ,לנגד עיניי את היום הזה ,יום בו אנו עומדים
עו"ד רו"ח משה אשר ,וראשי הארגונים במטרה לסייע לעסקים הקטנים בישראל.
החברים בלהב :עו״ד אפי נוה (לשכת עורכי הפחתת הרגולציה ,הקלה בתהליך רישוי
הדין) ,רו״ח יזהר קנה (נשיא לשכת רואי העסקים ,מתן סיוע לעסקים שבתוואי הרכבת
החשבון בישראל) ,ירון גינדי (לשכת יועצי הקלה בתל אביב ,הכרה בהוצאות הטיפול
המס) ,השחקנית אסתי זקהיים (שח״ם) וסו"ב בילדים ,הכרה בהוצאות הרכב ולצערנו לא

חסרים צעדים נוספים שניתן לעשות
כדי להקל עם העסקים הקטנים" ,אמר
כהן והוסיף כי "אנחנו בלהב לקחנו על
עצמנו את המשימה לייצג ולפעול למען
העצמאים והעסקים הקטנים בישראל,
ונמשיך לעשות את זה מסיבה אחת
פשוטה :אנחנו מנוע הצמיחה האמיתי של
מדינת ישראל .אנחנו הבסיס והמשענת
של הכלכלה ,ולכן יש לחזק אותנו".
גולת הכותרת באירוע הייתה הענקת
אות להב לקידום עסקים קטנים לשנת
 2017לח"כ איתן כבל ,יו"ר ועדת
הכלכלה ,ולח"כ רועי פולקמן ,יו"ר ועדת
המשנה לעסקים קטנים ובינוניים בוועדת
הכלכלה ,על הובלתם את חוק מוסר התשלומים
(שוטף פלוס  )30יחד עם להב .בהמשך התקיים
טקס הסיום של תחרות העסקים הקטנים של
בנק הפועלים וקבוצת ידיעות ,במהלכה הוכרזו
שלושת העסקים הזוכים בתחרות ,שקיבלו פרס
מיוחד הכולל מענק יזמות כספי בסך  20אלף
שקל מתנת בנק הפועלים ,חבילת פרסום ב־
 YNETוחבילת פרסום ב"ידיעות אחרונות".

במגדל נפתח מחזור נוסף של “צומחים בפרט”
במהלך הקורס מוצבים יעדים אישיים לסוכני המשתתפים ומפקחים
אישיים מסייעים להם לעמוד בהם

רונית מורגנשטרן

55

סוכני ביטוח החלו את המחזור וכתיבה.
השלישי של הקורס 'צומחים בפרט'
במגדל ,המתמקד בשיווק ביטוחי הכשרה וליווי אישי
סיכונים לפרט ופיננסיים .ממגדל נמסר כי בקורס מוצבים יעדים אישיים שכל משתתף
אז שהתחיל הקורס לפני כ־ 3שנים ,השתתפו חייב לעמוד בהם .השגת היעדים מלווה על ידי
בו למעלה מ־ 200סוכנים ,בדגש על סוכני מפקחים אישיים של מגדל ומנהלי המכירות,
ביטוח צעירים המהווים דור ממשיך בסוכנויות ,בדגש על הכוונה ותרגום החומר הנלמד לביצוע
עובדים בסוכנויות גדולות או סוכנים עצמאיים בשטח .בסיום תהליך ההכשרה ממשיכה מגדל
ללוות את הסוכנים ולתמוך בהם ככל הנדרש.
הבונים את תיק הביטוח שלהם.
הקורס מתקיים לאורך כחצי שנה ,במתכונת הקורס הוא פרי מאמץ משותף בין יחידות רבות
של מפגשים שבועיים מרוכזים ,ותכניו כוללים במגדל ,בראשות מחלקת ההדרכה בקבוצה,
הרצאות תאורטיות ,התנסויות וסימולציות ,רונית נוי ,שאחראית על ניהול הקורס ,תכניו
מבחנים מעשיים וכן סדנאות בנושאי שירות ,ותפעולו.
קשרי לקוח ,משא ומתן ,תקשורת בינאישית לדברי דורון מושקוביץ ,מנהל מכירות
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ארצי  -בריאות וריסק" ,מגדל משקיעה
בקורס משאבים מקצועיים רבים על מנת
להעניק לסוכני הביטוח יתרונות מכירה רבים.
לשמחתנו ,אנו בפירוש מזהים את אפקטיביות
הקורס ,כאשר רבים מאוד מהמשתתפים עושים
חיל במכירות מוצרי הפרט של מגדל ואף
עוברים את יעדיהם".
גד מילר ,סמנכ"ל ומנהל מכירות ארצי ,מחזק
את דבריו של מושקוביץ ומוסיף כי "פרויקט
'צומחים בפרט' הינו נדבך משמעותי מבין
רבים ,הממחיש הלכה למעשה את תמיכת מגדל
בהרחבת אפיקיהם העסקיים של סוכני הביטוח
ובהגברת יכולות השיווק שלהם אל מול אתגרי
השוק".

חדשות הביטוח

מנכ"ל משרד האוצר" :בואו נכריז
על 'שמיטה' ברגולציה"

במהלך כנס מבטחי המשנה השבוע התייחס שי באב"ד לרגולציה בענף ויציבותן של חברות הביטוח •

"העצמאות חיונית להתנהלותה של רשות פיקוח פיננסית כדי שתוכל לממש את תפקידיה ביעילות"
רונית מורגנשטרן
אנחנו באוצר בדעה שיש לעשות בין
הרגולטורים אמנה לפיה הם יבדקו מעת
לעת כיצד לא להעמיס את הרגולציה
במשך תקופה ארוכה .בנוסף ,אני מציע שניקח
את הערך הנפלא מתורתנו הקדושה ונכריז
על "שמיטה" ברגולציה  -ניתן לכל העוסקים
במלאכה לנוח ולהתחזק ,ללמוד ,לשכלל
ולפתח .תנו לרפורמות לשאת פרי ולשוק
להפנים ולהוציא מן הכוח אל הפועל את שלל
החוזרים שכבר נשלחו אליהם".
כך אמר שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר
בפתיחת כנס מבטחי המשנה ה־ 11שהתקיים
השבוע בישראל .לכנס הגיעו כ־ 150נציגים
של מבטחי משנה מחו"ל והוא נערך ביוזמת
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים ובחסות איגוד
חברות הביטוח.

"
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הבינלאומי על הביטוח) ,קרן
בדבריו התייחס באב"ד גם
המטבע הבינלאומי וה־."OECD
ליציבות החברות וליוזמת שר
בהתייחסו לשוק ההון הישראלי
האוצר ,משה כחלון ,להפוך את
אמר באב"ד כי שוק ההון הוא מקור
אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
הון אלטרנטיבי לבנקים שמצמצמים
לרשות עצמאית" .יש לכל הצדדים
אשראי עסקי" .החזון שלי הוא ששוק
מטרה משותפת למען כלכלה חזקה
ההון הישראלי יממן פרויקטים לאומיים
החברות
ויציבה וליצירת אמון בין
באב"ד
במקום להשתמש בתקציב המדינה .אני
לפיקוח על רשות שוק ההון שהוא יסוד
מוסד בסביבה רגולטורית נטולת השפעות מאמין שהרגולציה צריכה לתמוך בפיתוח שוק
חיצוניות" ,אמר באב"ד" .העצמאות חיונית ההון והבורסה על מנת לאפשר גיוס הון או חוב
להתנהלותה של רשות פיקוח פיננסית כדי גם לעסקים קטנים ובינוניים ולא רק לחברות
להבטיח שרשות כזו תוכל לקיים את אחריותה גדולות ,ולאפשר את כניסת הגופים המוסדיים
ולממש את תפקידיה וסמכויותיה ביעילות ,לשוק האשראי הקמעונאי .שר האוצר ואנוכי
במהירות ,באופן נטול פניות וללא השפעות לא נשקוט עד שנחזור למצב בו גם הבורסה
פוליטיות .הרשות החדשה תעמוד בסטנדרטים תהיה אטרקטיבית יותר לחברות" ,סיכם מנכ"ל
בינלאומיים ביניהם( IAIS ,ארגון המפקחים משרד האוצר.

חדשות הביטוח

סו"ב אריה אברמוביץ" :חסרות נשים
מובילות בתפקידים בכירים”

בכנס נשים בביטוח שנערך בשבוע שעבר השתתפו חברי כנסת ובכירים בענף הביטוח • יאיר
המבורגר" :אין לנו מספיק נשים בהנהלה הבכירה של החברה ועל כך אני מכה על חטא"
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שהייתה לימים הבסיס להקמתה של
קבוצת הראל .אנחנו בחברת הראל
ממשיכים להאמין בסוכנים ובסוכנות
הביטוח ,ועל אף שמדובר ב"מידל מן"
אנחנו חושבים שבישראל יותר מכל
מקום אחר ,הקשר בין הסוכן ללקוח הוא
לא יסולא מפז ואנחנו מאמינים שהוא
צריך להישמר".

נשים ,סוכנות ביטוח ומנהלות
בחברות וסוכנויות ביטוח,
השתתפו בכנס נשים בביטוח
ביום חמישי האחרון בשפיים .תחת הסלוגן
"חזקות יחד" ,נפתח הכנס בברכות של ח"כ
ד"ר עליזה לביא (יש עתיד) ,יאיר המבורגר,
יו"ר איגוד חברות הביטוח ויו"ר הראל ,סו"ב
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח
וסגנית הנשיא ,סו"ב שוש כהן־גנון.
עבודת הסוכן היא
"כחברה אנו לוקחים לעיתים כמובן מאילו
שליחות
את הנשים בתפקידי מפתח בחברה .נשים
דורית עוזיאל ,מרצה בכירה בתחום
הן כוח מוביל בחברה ,בכלכלה ובתעשייה
התקשורת ושפת הגוף ,שיתפה את
בכל העולם" ,אמר אברמוביץ" .לא חסר
הקהל בכללי התקשורת הלא מילולית,
נשים בתפקידי ליבה בענף הביטוח אך חסר מימין :סו"ב אברמוביץ ,המבורגר ,וסו"ב כהן־גנון  צילום :גיל כהן
תדמית אישית ומקצועית וברכישת
נשים מובילות בתפקידים בכירים ,יחד
כלים לשיפור אינטראקציות יומיומית
נפעל לשנות את המציאות הזו .זוהי משימה
חברתית ולאומית לא פחות מהנושאים הבוערים כנס סוכנות ביטוח של חברת הראל" ,אמר בעולם העסקים.
בנוסף ,שחר שירצקי ,משנה למנכ"ל קבוצת
המבורגר" .אין לנו מספיק נשים בהנהלה הבכירה
על סדר היום".
זהו כנס נשים השלישי שלשכת סוכני ביטוח של החברה ועל כך אני מכה על חטא .זו בהחלט איתוראן ,הרצה על מניעת תאונות דרכים
מארגנת" .לסוכנות הביטוח בישראל יש כוח לא תופעה מגמתית ואנחנו עובדים לשנות זאת ,באמצעים טכנולוגיים .לאחר מכן ,נערך מושב
ומעמד משמעותי בציבוריות הישראלית .עם לא רק בהנהלת הראל כי אם גם בדירקטוריונים"" .מיומנה של סוכנת ביטוח" במסגרתו סוכנות
המבורגר שיתף את הקהל בסיפור המשפחתי שיתפו חוויות מהתנסותן האישית והחליפו עצות
זאת ,בישראל ישנן  750סוכנות ביטוח בלבד
חברות לשכה מתוך  4,500חברים .את הנתון הזה שהוביל אותו לעולם הביטוח" .אמי הגיעה בגיל להתנהלות עסקית נכונה יותר עם הקהל" .הלקוח
אנחנו חייבות לשפר ולפעול להוספת עוד סוכנות  22מברלין .יומיים אחרי עלייתה היא נתקלה לא תמיד יודע או מבין מה עומד מאחורי פוליסת
ביטוח ,מנהלות אגפים בחברות ביטוח ונשות במודעה המפרסמת כי סוכנות ביטוח מחפשת הביטוח .על סוכנת הביטוח לפשט את הפוליסה
מפתח בשוק ההון" ,אמרה כהן־גנון והוסיפה כי מזכירה שיודעת עברית ,אנגלית ,גרמנית ובעלת ולתרגם אותה בשפת העם .הסבר בגובה העיניים
"לסוכנות הביטוח העושות עבודת קודש יש מקום יכולות הקלדה .היא ניגשה להתמודד לתפקיד הוא נדבך חשוב בהפיכת מכירה למוצלחת",
מרכזי ביוזמה שלנו להיות מנטור כלכלי בכל והתקבלה .במקביל ,אבי שהיה ציוני נלהב ניהל אמרה סו"ב איה מוכתר" .תמיד תלכי עם האמת
משפחה בישראל .אני צופה כי נראה יותר ויותר אחרי עלייתו ארצה מפעל לכפתורים בחיפה .שלך ,תסללי את הדרך לפי הערכים שלך .לעולם
סוכנות שבאות באופן שוטף במגע עם משפחות יום אחד הוא הגיע לסוכנות בה אמי עבדה וביטח אל תעשי חצי עבודה .עבודת סוכן הביטוח אינה
בה את העסק שלו .לא עבר זמן רב ,הם התאהבו סגירת עסקאות – זוהי שליחות" ,הוסיפה סו"ב
משנות את חייהן ודואגות לעתידן".
ח"כ לביא התייחסה גם היא ליוזמה ואמרה כי ואני התוצאה של זה .ככה הוקמה חברת המשמר מירה פרחי.
"הרבה מאוד נשים לא מכירות את הזכויות שלהן,
את החקיקה הקיימת או את האמצעים שיכולים הלשכה תבקש לקיים דיון נוסף בעליון בעניין "שוקה"
לסייע בידן להבטיח עתיד פיננסי טוב יותר
וועד המנהל של לשכת סוכני ביטוח אישר השבוע ברוב קולות את פניית הלשכה לבית המשפט
עבורן ועבור משפחתן .יש נשים בישראל שלא
העליון ,בבקשה לקיים דיון נוסף בפסק דין בעניין פרסומת "שוקה" .עו"ד ג'ון גבע הציג בפני
יודעות מה זו פנסיה או ביטוח חיים כי אין חינוך
הוועד את עמדת הלשכה בנושא ואמר כי "בהיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל כבר היו מקרים
פנסיוני בישראל .המיזם של לשכת סוכני ביטוח
שבדיון נוסף בעליון ההחלטה התהפכה .גם להב הצטרפה אלינו בבקשה לעליון מאחר ופסק הדין
להסברה בקרב הציבור ,ובעיקר בקרב נשים ,הוא
למעשה מאפשר בריונות פרסומית מסחרית כנגד כל בעל מקצוע ,מה שיכול לגלוש לאלימות אחר
שליחות ציבורית והוכחה לכך שמקצוע סוכן
כך".
הביטוח הוא לא רק מתווך אלא הגב הפיננסי של
נשיא הלשכה ,סו"ב אריה אברמוביץ ,הוסיף ואמר כי "ביקשנו מהיועץ המשפטי לממשלה להגיע
כל מבוטח .לקחתן את המקצוע שלכן ובאמצעותו
לדיון ולהביע את עמדתו .יכול להיות מצב שהיועץ המשפטי לממשלה יחליט
אתן משנות מציאות בחברה הישראלית".
להגיש תביעה כנגד מנהלי ביטוח ישיר".
"אני גאה ונרגש לקחת חלק בכנס הנשים
הדוח הכספי של הלשכה לשנת  2016הוצג על ידי הרואה החשבון של הלשכה ,רו"ח אורי הולצמן,
בביטוח ואני מבטיח לסייע לכן גם בקיום הכנס
ויו"ר ועדת הכספים ,סו"ב אבי ברוך ואושר ברוב קולות על ידי הוועד המנהל .הדוח יוצג במהלך חודש
הבא .מלראות את ההצלחה של הכנס שלכן
יוני בהנהלת ליסוב ,במועצה הארצית ובאסיפה הכללית לקראת הגשתו ב־ 30ביוני לרשם העמותות.
בלשכת סוכני ביטוח גמלה בי ההחלטה לערוך

ה
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ערך מוסף

הצרכן צריך יותר מקומיקאית טובה
האם מישהו היה מסכים לפרסומת הלועגת למורים או עורכי דין? כנראה שלא
" ‰סוכני הביטוח הפכו למצער לשק החבטות הנלעג של גופים עסקיים ענקיים"

מיקי קופל

ס

דרת פרסומות הביטוחים הישירים
היא ללא ספק סדרת פרסומות
מחודדת ,מושחזת ,אפקטיבית וזכירה,
המייצרת הרבה מאוד באז תקשורתי בזכות
קריאטיב משובח ומשעשע ,ובזכות כשרונה
הניכר של פרזנטורית הקמפיין  -שני כהן
הפופולארית.
ואולם ,למרבה הצער ,אינני משוכנע כי
פרסומת שכזו על מסריה הדורסניים כלפי
סוכני הביטוח הייתה מאושרת לשידור לו הייתה
יוצאת כנגד בעלי מקצוע אחרים .רק מי שלא
הגיע לשעת הצורך ולא נאלץ לעמוד מול
חברת הביטוח איננו מבין עד כמה חיוני וקריטי
תפקידו של סוכן הביטוח .חברות הביטוח הן
חברות ענק ,מרובות בירוקרטיה ,פקידות טפסים
ומגובות בסוללת עורכי דין מהשורה הראשונה,
שחלקן נוקטות לא פעם בשיטת ה"מצליח"
ומונעות מהמבוטח ,בהגיע שעת הכושר ,לקבל
את הזכויות המגיעות לו.

בעשרות השנים שאני פעיל ועוסק בענף,
נחשפתי לאלפי מקרים בהם שימש סוכן הביטוח
כגלגל הצלה של ממש עבור משפחה ,ודאג באופן
אישי ומקצועי שהיא תקבל את מה שמגיע לה על
פי החוק והחוזה שנחתם בינה ובין חברת הביטוח.
נכון ,העולם הופך לטכנולוגי ואפשר לצחוק על
סוכני הביטוח ולהציגם כארכאיים ,אבל מישהו
היה מעלה על דעתו פרסומת הלועגת למורה
כי ניתן ללמוד כיום לבד אונליין? האם מישהו
היה מעלה על דעתו פרסומת הלועגת לעורך
דין בימים בהם התקדימים ,החוקים והחומרים
הרלוונטיים נגישים לכל דורש? התשובה היא,
ככל הנראה שלא.
סוכני הביטוח הפכו למצער לשק החבטות
הנלעג של גופים עסקיים ענקיים ובעיקר
עשירים ובעלי יכולת להתמודד עם האזרח הקטן,
וזאת על גבם של הסוכנים הפרטיים והמבוטחים
כאחד .אלו האחרונים ,נהנים אולי מן ההומור
המושחז ומהחיסכון שבשימוש בביטוח ישיר זה

או אחר ,אבל הפתגם "זול עולה ביוקר" מתאר
היטב את מצבם ביום סגריר ,עת יאלצו להפעיל
את הביטוח ולקבל שיפוי לו הם זכאים במימוש
תביעתם המוצדקת.
לא בכדי במושבי הכנסת האחרונים הונחו
הצעות חוק שנועדו לחייב את חברות הביטוח
בתשלום פיצוי מוגדל כאשר הן מעקבות
תשלומים .שיטת "מצליח" הפכה לא פעם
לנורמה בחברות ביטוח רבות ואפילו חברי
הכנסת למדו זאת.
חברות אלו היו שמחות להתנהל מול מבוטחים
חסרי הגנה ,הנמצאים בנקודת שפל בחיים כאשר
הם פונים לרשת הביטחון שהכינו מראש ,אבל
מגלים כי בלי סוכן הביטוח נשארו להם מהרשת
ביטחון רק חורים ,ומי שמפסיד הוא הציבור
שחושב שהוא חוסך .בשוק קנו עגבניות ואבטיח,
אצל סוכן הביטוח רכשו ביטוח ושקט נפשי.
הכותב הוא מנכ"ל קבוצת קופל

״כבר מספר פעמים שאני מבוטח דרככם בנסיעותיי
לחו"ל.הפעם צירפתי גם את אשתי לביטוח וזאת
במסגרת נסיעה של כשבועיים לארה"ב .כאשר
התקשרתי לבשר לכם על
אירוע רפואי שקרה לאשתי ,תוך זמן קצר קיבלתי אישור
על הטענת הכסף בכרטיס הפספורטכארד .אתם פשוט
נהדרים ובאמת ובתמים ,כל מילה נוספת מיותרת!
תודה על הטיפול המסור ,אני כבר דואג "להפיץ את
הבשורה" בין כל חברי ומכריי.״
המבוטחים :ליאור ומשה ממן
ישוב :גבעת אבני

משתמשים בכרטיס ,בלי להוציא כסף מהכיס!

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע״מ | החברה המבטחת  -הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.
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מידע לסוכן

ב־ 1ביוני מסתיים חופש הבחירה להורה
חצי שנה מאז שתוכנית “חיסכון לכל ילד״ יצאה לדרך ,תיכנס המדינה לנעלי
ההורים שטרם קיבלו החלטה בנושא ותגבש עבור ילדיהם חיסכון אישי • מה
ניתן להסיק מהנתונים עד כה ומה תוכלו להציע ללקוחותיכם בהתאם לכך

סו”ב אודי חברוני

מ

שרד האוצר פרסם החודש נתונים
מעניינים מאוד על “תכנית חיסכון
לכל ילד” .מהנתונים עולה כי כמות
הילדים שנמצאת ורשומה בתוכנית עומדת
על  1.5מיליון ילדים ,אך ישנה קבוצה נוספת,
המונה כ־ 1.2מיליון ילדים אשר הוריהם
צריכים לקבל החלטה עד ה־ 1ביוני על אופן
ההשקעות והחסכונות לילדים במסגרת “חיסכון
לכל ילד”.
המסקנות שעולות מהנתונים שפורסמו עד כה
ומסכמים כחצי שנה מיום השקת התוכנית הן:
 ציבור החוסכים בישראל מעדיף את ההשקעה
בקופות גמל לעומת הפיקדונות הבנקאיים
( 40/60לטובת קופות הגמל).
 68% מההורים הסכימו לוותר על  50שקל
מקצבת ביטוח לאומי לטובת החיסכון
השוטף לילדים.
 הציבור אינו נרתע מלהשקיע את כספי
החיסכון של הילדים ברמת סיכון מוגברת.
 בית ההשקעות אלטשולר שחם הצליח עד
כה למשוך אליו את היקף החשבונות הגדול
ביותר בקרב מנהלי קופות הגמל בישראל.
החל מחודש יוני הקרוב תיכנס המדינה לנעלי
ההורים שלא החליטו ,או דחו את ההחלטה על
החסכונות לילדים ,ולמעשה תגבש עבורם
את תמהיל החיסכון האישי לכל ילד ותמנע
מההורים את זכות הבחירה להחליט על החיסכון
הטוב ביותר עבור הילד שלהם.
כמקובל ,המדינה תשקיע את הכספים ברמת
סיכון נמוכה עם פוטנציאל נמוך להפסדים.
מהלך כזה אינו מותאם אישית לכל ילד ומהווה
למעשה תוכנית ברירת מחדל ,זמנית או קבועה.
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תוכנית פעולה

לאור הדברים האלה ניתן להסיק מספר
תובנות חשובות לדרכי הפעולה של סוכני
הביטוח מול הלקוחות:
 כמחצית מהלקוחות הזכאים שלכם אינם
מיודעים או מטופלים בעניין .זה הזמן לדבר
עם הלקוחות ולגבש פעולה אקטיבית.
 קצבת ביטוח לאומי לכל ילד מאפשרת
להורה רובד של חיסכון נוסף פרטי ,שבו עם
הלקוחות על מנת לשלב את כספי הביטוח
הלאומי במסגרת רובד פרטי כחיסכון ארוך
טווח עבור הילד .מדובר במהלך שיכול לשפר
דרמטית את יתרת החיסכון בהגיעם לבגרות.
זוהי גם הזדמנות לאזכר את לקוחותינו כי סוכן
הביטוח מהווה מרכז ידע מקצועי לבניית עתיד

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
בקליק

דירה
בקליק

כלכלי טוב יותר לתא המשפחתי לדורותיו.
הכותב הוא חבר תת הוועדה לפיננסים בלשכת
סוכני ביטוח

אירועי הלשכה
… מחוז תל אביב יערוך יום עיון ב 13.6-בין השעות
 ,8:30-14:00בשיתוף קבוצת איתוראן .בית תרבות,
סביון .חניה ללא עלות באזור המתחם.
… מחוז ירושלים יערוך יום עיון ב 28.6-בין השעות
 ,8:30-14:00בשיתוף "קבוצת איתוראן" .סינמה
סיטי ,ירושלים .חניה ללא עלות באזור המתחם.
… מחוז שפלה יערוך יום עיון ב 10.7-בין השעות
 ,8:30-14:00בשיתוף קבוצת שגריר .סינמה סיטי,
ראשון לציון חניה ללא עלות באזור המתחם.

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b13627/16573

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

החיסכון של הילדים ברמת סיכון מוגברת  צילוםfotolia :
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רגע משפטי

האם מבוטח חייב לסכן את חייו
כאשר פורצים לנכס שלו?
האם מבוטחת זכאית לתגמולי ביטוח במקרה של אירוע פריצה בו מורשה כניסה
הגיע לנכס אך לא ביצע בדיקה פיזית ופנימית למרות שהתחייב לכך בפוליסה?
עו"ד ג'ון גבע

ב

בית המשפט העליון נדונה בקשת
רשות ערעור מטעם חברת אחים
פולק סוכנויות יבוא בע"מ שיוצגה
על ידי עו"ד קובי קפלינסקי ,כנגד הפניקס
ערעור בגלגול שלישי
חברה לביטוח בע"מ .ההחלטה בבקשה ניתנה
חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ לא
באפריל  ,2017מפי כבוד השופט אליקים
הרימה ידיים והגישה ערעור לבית המשפט
רובינשטיין.
המחוזי ,אשר קבע בין השאר ,כי אין מקום
חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ
להתערב בממצאים שקבע בית משפט השלום,
מנהלת עסק ליבוא ויצוא מוצרים מתחום
ופסק כי אין מחלוקת לכך שהמורשה לא חשש
תעשיית הקירור ,האוורור ומיזוג האוויר
לחייו ולא הייתה כל מניעה לבצע בדיקה
בפתח תקווה .הנכס בוטח באמצעות המשיבה
פנימית בנכס .לפיכך הערעור
בפוליסה לביטוח בית עסק
נדחה.
שמכסה ,בין השאר ,נזקי תכולה,
כאמור ,חברת אחים פולק
לרבות סיכוני פריצה ושוד.
סוכנויות יבוא בע"מ הגישה
הכיסוי הביטוחי לסיכוני פריצה
בקשת רשות ערעור לבית
הותנה באמצעי מיגון שונים
המשפט העליון בטענה כי תנאי
כגון התחברות למוקד אזעקות,
לכיסוי הביטוחי הדורש ביצוע
לרבות שירותי סיור ,וכן זימון
בדיקה פנימית של הנכס הוא
של מורשה פתיחה לבדיקה
תנאי שאינו חוקי ,אינו מוסרי,
פיזית ופנימית של הנכס
מנוגד לתקנת הציבור ומעמיד
במקרים של קבלת קריאה משני
מבוטחים בסכנת חיים .עוד
אזורי גילוי פריצה ,כשמנהל
נטען כי אילו המבקשת הייתה
העסק הוחתם על התחייבות
מבינה את משמעות התנאי היא
לקיום תנאי המיגון.
לא הייתה מקבלת אותו.
באחד הלילות פרצו אלמונים
בית המשפט העליון דן בבקשה
לנכס ורק בבוקר שלמחרת גילו
המורשה לא טען כי הוא נמנע מביצוע הבדיקה הפנימית מחשש לביטחונו  צילוםfotolia :
וקבע כי המקרה דנן אינו עומד
עובדי המקום אודות האירוע
בית משפט השלום דחה את התביעה וקבע בתנאים לקיום ערעור בגלגול שלישי" .במקרה
ובהתאם לכך דיווחו לחברת הביטוח הפניקס
ודרשו לקבל תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה .כי במקרה דנן המורשה מטעם החברה לא דנא איני רואה מקום להתערבות בקביעת בתי
הפניקס מצידה הפעילה חוקרים ושמאים הציג הסבר לכך שהוא נמנע מלערוך בדיקה המשפט הקודמים כי המשיבה עמדה בנטל
במטרה לברר פרטים נוספים לגבי האירוע פנימית של הנכס לאחר קבלת הקריאה במוקד ההוכחה המוטל עליה כדי לפטור את עצמה מן
עד שבשלב מאוחר יותר שוגר מכתב דחייה השמירה ,ולא טען כי הוא נמנע מביצוע החובה לשלם תגמולי ביטוח למבקשת" ,נכתב
למבקשת בטענה כי בבדיקה נמצא שלא קוימו הבדיקה הפנימית מחשש לשלמות גופו או בקביעה.
בית המשפט העליון הוסיף כי המורשה מטעם
תנאי הפוליסה" .תנאי להגעת מורשי כניסה לביטחונו .זאת ועוד ,מן הראיות עלה כי
בכל מקרה של קבלת קריאת אזעקה לפריצה בדיקה פנימית של הנכס לא הייתה מעמידה המבקשת לא טען לכך שהוא חשש לבצע בדיקה
מהמוקד משני אזורי גילוי להגיע לבדיקה את המורשה בסכנת חיים ,הואיל ובשלב שבו פנימית של הנכס .יתרה מזאת ,הראיות מוכיחות
פיזית פנימית – לא קוים" ,נכתב בדחייה .הוא הגיע למקום לא שהו הפורצים בנכס .כי הפורצים לא שהו בנכס בעת הגעתו למקום.
דהיינו ,חברת הביטוח טענה כי מורשה פתיחה אותם פורצים פגעו תחילה במערכת האזעקה ,כאשר יש חשש לסיכון עצמי ניתן לערוך את
של הנכס לא ביצע בדיקה פיזית ופנימית של עזבו את המקום ,ורק בשלב מאוחר יותר פרצו הבדיקה בסיוע המשטרה ואין לדרוש מאדם
הנכס ומשום כך אין המבקשת זכאית לתגמולי לנכס .המורשה ידע שתכלית הגעתו לנכס היא השומע קולות ותנועות בנכס ,החושש שמצויים
ביצוע בדיקה פנימית .בית המשפט הוסיף כי חמושים בתוכו ,להיכנס פנימה .בית המשפט
ביטוח.
חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ הגישה חברת אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ תבעה העליון דחה את הבקשה והותיר את פסק הדין
תביעה לבית משפט השלום ודרשה לקבל בעבר תגמולי ביטוח מהמשיבה בגין אירוע של בית המשפט המחוזי על כנו.
תגמולי ביטוח בגין הנזקים שנגרמו לה עקב פריצה אחר שלאחריו הודגש התנאי לכיסוי הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי מחוז ת"א
האירוע .לטענתה ,מורשה מטעמה הגיע לנכס הביטוחי והיא התחייבה לקיימו .עוד נקבע ,והמרכז בלשכת סוכני ביטוח
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בסמוך לאירוע ,לאחר קבלת קריאה ממוקד
השמירה וערך בדיקה חיצונית יחד עם סייר של
מוקד השמירה אך השניים לא הבחינו בממצאים
חריגים ולא ראו סממנים של פריצה ולכן עזבו
את המקום .עוד נטען ,כי דרישת הפניקס
לערוך סיור פנימי בנכס היא דרישה מוגזמת,
אשר עלולה לסכן חיי אדם .ואילו הפניקס
טענה להגנתה כי לאור אי עמידה בתנאי
הפוליסה ,אשר קיומם היה מונע את האירוע
ואת הנזק ,היא פטורה מחבותה ויש להורות על
דחיית התביעה.

כי חברת הביטוח עמדה בנטל להוכיח ,ששום
מבטחת סבירה לא הייתה מוכנה לבטח את
המבקשת בהיעדר אותו תנאי לכיסוי הביטוחי.

תגמול הסוכן

האם הסוס יתרגל לחיות בלי אוכל?

הכנס השנתי חלף אך שאלות בנוגע למודל התגמול החדש נשארו באוויר
• תמונת מצב של ענף הביטוח אחרי אפריל 2017

ר

סו"ב רון קשת

ק לפני שבועות ספורים סיימנו את הכנס
השנתי של לשכת סוכני ביטוח שעמד
תחת הכותרת "מחשבים ערך מחדש",
שהמסר מאחוריו הוא " -לכו לעשות חשבון נפש
עסקי".
במסדרונות ובחדרי האוכל דיברו רק על דבר
אחד" -מודל התגמול החדש" .עננת אי הוודאות
שמרחפת מעל התעשייה הזאת רק מתגברת
והופכת לקודרת ומאיימת יותר ויותר.
אני נמצא בשנה ה־ 38שלי בתחום ,וגם ותיקים
ממני לא זוכרים סיטואציה בעייתית כל כך ,בה
ציבור שלם של עוסקים בתחום מתבקש להמשיך
ולתפעל את עסקיו כאשר חלק ההוצאות ממשיך
לזרום .המחויבות החוקית למילוי הנחיות הפיקוח
על הביטוח עד הקצה הכי קטן נמשכת ,ורק פרט
קטן ושולי ,כמו מה יהיו הכנסותינו ,לא ידוע לנו.
בימים שלפני המועד ,הכל הרגיש מאוד אירוני
שכן היה זה אחד באפריל שנקבע להיות מועד
פרסום מודל התגמול על פי החוק .פרסמתי במשך
כמה ימים בדף הפייסבוק שלי ספירה לאחור מתוך
אמונה שברגע האחרון ,ועל פי מחויבותם החוקית
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,יגיעו הגופים המוסדיים עם מודל הכנסות מוסדר.
ככל שחלפו הימים ,השבועות וככל הנראה גם
החודשים אני מבין שהבדיחה היא על חשבוננו.
אני שואל את עצמי איך יתכן שאי קיום הוראה
חוקית עובר לו באופן חלק מבלי שהאחראים על
האכיפה שלה ינקפו אצבע?
הסיטואציה הזאת אינה מפתיעה אותי .תפיסת
העולם של מי שעוסק בענף הזה ממשיכה גם
כאשר הכל מתמוטט סביבנו .הניסיון והאמונה
האידיוטית שבסוף יימצא עטין נוסף לפרה הזאת
ששמה חברות הביטוח ממשיך להפיח תקווה .זה
מזכיר את הסיפור על הסוס שהפסיקו לתת לו
אוכל והתפלאו כשהוא מת.
התירוץ החדש של הסוכנים כרגע הוא "לא
נורא ,לא נעבוד בפנסיוני" .ההרגל רב השנים
של ההסתמכות הבלעדית על עמלות לא שקופות
חייב להיפסק בהקדם האפשרי .רק הפאסון והאגו
מונעים מאתנו להודות שחלקנו הגדול מדמם .זו
בשורה לא טובה ,שכן גם מאובדן דם אפשר למות
עסקית.
אני דורש מחברות הביטוח ובתי ההשקעות עמלה

ראויה בגין הבאת הלקוח והתחזוקה השוטפת שלו.
יחד עם זאת ,הגיע הזמן שנהיה כמו שאר בעלי
המקצועות החופשיים ונהפוך לנאמני לקוח באמת,
נדרוש מהלקוחות תשלום בגין השירות שאנחנו
נותנים להם .כדי שזה יקרה ,לא די בבקשת
תשלום שהתירוץ שעומד מאחוריה הוא "אני לא
מרוויח עליך מספיק" .זו חובתנו ללמוד לייצר
ערך שניתן לכמת אותו על בסיס קבוע.
אנשי מקצוע אחרים ,כמו רואי חשבון ויועצי
מס ,מייצרים עבור הלקוחות שלהם ערך מופחת
בהרבה ומקבלים סכומים של מאות שקלים
לחודש ,ובקלות.
ישנן לא מעט סיבות שבגינן זה לא קורה
אצלנו ,והיריעה תקצר מלהכיל את כולן בכתבה
זו .העיקריות הן חוסר הביטחון העצמי שלנו ,אי
ההפנמה שעברנו מעולם של מוצרים לעולם של
מתן ערך ,חוסר באימון ותרגולת בנושא גביית
שכר טרחה וחוסר בידע והתמקצעות .המעבר
לעולם החדש הוא הכרח קיומי ולא פחות מזה.
הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני
ביטוח

חדשות הביטוח

לראשונה בישראל יתקיימו השתלמויות לסוקרי הגנות
מערכת ביטוח ופיננסים

א

ירוע הצתת בית האריזה בראש פינה
השבוע חושף עד כמה רגיש שוק
ביטוח הרכוש בכלל והמשק החקלאי
בפרט .החקלאים בארץ נאלצים להתמודד מזה
זמן רב עם נזקי רכוש ומוצאים עצמם חסרי
אונים נוכח גלי הפשיעה שהם חשופים להם
כשהם מכריזים כי נואשו והם אובדי עצות נוכח
ההפסדים העצומים שנגרמים להם .רק בשנה
החולפת נגנבו כ־ 20,000ראשי בקר ממשקים
בארץ.
המבטחים מפסידים פעמיים ,פעם בהפסד
מבוטחים שעלויות הביטוח והמיגון הפכו את
רכישת הביטוח למוצר יקר והם נאלצים לוותר
עליו ,ופעם בתשלום הנזקים הכבדים וחוסר
האונים ביכולת ההתמודדות בהקטנת הסיכונים
אותם הם מבטחים והתוצאות החיתומיות,
בהתאם.
"אני מלווה ומכיר את השוק והענף הזה כבר
למעלה מ־ 30שנה ,הן בראייה של העסקים טרם

כריתת חוזה הביטוח והן לאחר הנזק .זהו שוק
שמחייב התמקצעות ,העתיד הוא לא מה שהיה.
לראשונה בישראל אנו מקיימים השתלמות
ולימודי התעודה לסוקרי הגנות ,ובמסגרתם
נערוך סיורים גם במשקים חקלאיים ונשמע מפי
החקלאים על מצוקותיהם בכל הקשור לנזקי
זדון ,הצתות וגניבות של תוצרת חקלאית ,בקר
וכלי עבודה חקלאיים ,ויחד עימם ועם האיגודים
המקצועיים שלהם נמצא פתרונות מיגון מקוריים
ויצירתיים שעלותם זניחה ויסייעו בהקטנת
הנזקים במשקים החקלאיים" ,אמר חיים אטקין,
שמאי רכוש ומקרקעין מוסמך.
בין המרצים בקורס יהיו בכירים בתחום בינהם
סאבי עזר ,יהודה הלפרין ועו"ד ערן אייזיק,
שיכשירו את דור סוקרי הסיכונים המקצועיים
ויתנו מענה נאות למבטחים .ניתוחי אירוע
ברמה אקדמית מקצועית וחדירה לראשו של
הפושע ילמדו מפי בכירי חוקרי הביטוח שייקחו
חלק כמרצים ,על מנת לזהות נקודות תורפה,

ללמוד מהם כדי למגן אותם".
"בוגרי הקורס יזכו לתעודת הסמכה שתאפשר
להם להיות בחזית העשייה והתמיכה במבטחים
כדי שאלו ישיגו תוצאות חיתומיות טובות
יותר .ביטוח הוא מוצר שהביקוש לו כמעט
קשיח לחלוטין היום ובלעדיו לא תתכן כלכלה
מודרנית .יש הכרח בשמירה על רווחיות
המבטחים" ,הוסיף אטקין.
הקורס משווק בקרב פורשי מערכות הביטחון
על מנת שאלו יביאו לענף את הניסיון והעשייה
רבת השנים שלהם ועל מנת לאפשר להם
קריירה שנייה ומאתגרת" .קורס ולימודי תעודה
מתאימים גם לחתמים היכולים להשתלב בקורס
המועבר במסגרת בית שמאי  -בית הספר
לפרקטיקה שמאית" ,אמר אטקין והוסיף כי "אני
בטוח שבוגרי ההכשרות שלנו יידרשו בענף
הביטוח כשהם מביאים עימם משב רוח רענן
של חדשנות ,מקוריות ויצירתיות שהענף כל כך
זקוק לו".

לוח הביטוח

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

דרושים

למיזם ייחודי בתחום הפיננסים והפרט דרוש/ה
סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי עם או בלי ניסיון.
למעוניינים נא לפנות אל:

שכירות משנה

לשקל סוכנות לביטוח מהמובילות והוותיקות
במשק ,דרושים מנהלי תיק פנסיוני .דרישות :בעל
/ת רישיון סוכן ביטוח/משווק פנסיוני -חובה.
ניסיון במכירות שטח  -חובה .ניתן לשלוח קורות
חיים לכתובתliatei@shekelgroup.co.il :
לסוכנות ביטוח בכפר סבא ,דרושה פקידה
אלמנטריסטית בעלת נסיון ,ידע בחיים יתרון
shlomy@sureinsure.co.il 054-4590024
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות ,ידע בענפים
נוספים יתרון קורות חיים לduby@s-sapir.co.il :
לסוכנות ביטוח בצ'ק-פוסט חיפה דרושים
סוכני ביטוח חיים/אלמנטארי עצמאיים תנאים
מעולים לרבות הסכמי עבודה ללא התחייבות
לפרטים :שי052-8033305 -

לב פתח תקווה  -בבניין משרדים משרד מרוהט
לגמרי  17מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר הוא על
בסיס יומי בסך של  175ש"ח בהתאמה אישית
לשוכר  -וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות
להשכיר על בסיס חודשי ב2200-
להשכרה –חדר סוכן מאובזר +עמדת מזכירה
+משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות
ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות
וכסאות וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר
צמוד למנהל המוקד  .כמו כן אפשר להשכיר
גם למשרדי סוכן כולל שירותי משרד .לפרטים
לפנות למאיר 0522248252
להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך
סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי,
אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים
נוספים :שי052-8033305 :

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו
של יו״ר מחוז הדרום
יפת בקשי על פטירת אמו,

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של
חבר הלשכה יואב שגב
על פטירת אחיו,

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של
חבר הלשכה אילן דבי
על פטירת אביו,

מרים בקשי

יחיאל שגב

דוד דבי

שלא תדע עוד צער

שלא תדע עוד צער

שלא תדע עוד צער

למשרד ביטוח אלמנטרי ברמת השרון עם וותק
של למעלה מ־ 30שנה דרוש סוכן ביטוח חיים
לשיתוף פעולה מפרה והדדי ,וישיבה משותפת
במשרד קיים .לפרטים דוד הראובני:
 050-5359726מיילdavidh2410@gmail.com :
לסוכנות בטוח ותיקה בירושלים דרושה עובדת
בתחום ביטוחי הרכב ..עדיפות לבעלת ניסיון ,
תנאים טובים למתאימים .קורות חיים למייל:
roni5s@netvision.net.il

לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות דרוש סוכן  /ת
ביטוח בעל/ת רשיון לפחות בתחום הפנסיוני
צעיר /ה ונמרץ /ת ,לניהול המשרד ,תנאים
טובים למתאים/הלהגשת מועמדות במייל
בלבדitsik@newafikim.co.il :
לסוכנות ביטוח בפתח תקווה דרושה פקידת
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות ,ידע
בענפים נוספים יתרון .ניתן לשלוח קורות חיים
info.ins78@gmail.com

ז"ל
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sochen.project@gmail.com

ז"ל

ז"ל

להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט
לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/
חיים בכל החברות .חנייה בשפע ,לפרטים
נוספים :שי052-8033305 -
 379מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים
סגורים ואופן ספייס .שני חדרי ישיבות ,חדר
שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני
רכובות מתחנת הרכבת .לפרטים משה 054-
 8101150או moshe@etgarins.com
להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד
ואו דלפק עבודה .במשרדים חדר ישיבות
וקשר לחברות ביטוח ובית השקעות .מחיר
לדלפק סימלי  350שקל לחודש וחדר במחיר
של  800שקל לחודש .לפרטים ניתן להתקשר
לשרגא לידור 0546655736

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח ותיקה המנהלות ע"י דור
המשך מעוניינים לרכוש תיק ביטוח חיים או
אלמנטרי באופן מלא או חלקי או שותפות נייד:
nitai@kokia-ins.co.il 0505686868
בסוכנות לביטוח להשכרה כדייר משנה ,בעלות
חודשית וללא התחייבות חדר ניפרד ,ו/או פינת
עבודה “אופן ספייס“ .המחיר פיקס = כולל כל
המיסים  +אפשרות למערכת הקלטת שיחות,
ורבידי תוכנה .המשרד ממוקם בא-ת החדש
של ראשון לציון ,ליד קניון הזהב  /סינמה
סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית.
לפרטים – שלמה .052-2944888
shlomo@ks-ins.co.il

סוכנות ביטוח בצ'ק פוסט בחיפה פותחת דלת
למיזמים משותפים עם סוכני ביטוח עצמאיים
באלמנטארי/חיים לרבות שרותי תפעול
פנסיוניים לעסקים לפרטים :שי052-8033305 -

