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עמוד 8

חדשות הביטוח

ח”כ גפני“ :אני דורש מהרשות להגיע עם
לשכת סוכני ביטוח להסכמות בתוך חודש”
ועדת הכספים דנה השבוע בכניסתן של חברות מתפעלות פרטיות בשיווק הפנסיוני
• בלשכה דורשים לבטל את החוק או לתקנו ולהגדיר מיהו מתפעל

רונית מורגנשטרן

״

המוסדיים ,בירורים ביטוחים שידרשו ייעוץ
פנסיוני ושירותי תפעול נלווים.
אברמוביץ ביקש מחברי הוועדה להחזיר את
המצב לקדמותו כפי שהיה לפני החוק ,וחילופין
לתקן בחוק ולהגדיר מתפעל כמי שמבצע
שירותי תפעול וסליקה עבור המעסיק באמצעות
חשבון נאמנות.
“ברשות שוק ההון לא מזהים פגיעה בסוכני
הביטוח אבל אני כן מזהה ולכן אני דורש מהרשות
להגיע עם לשכת סוכני ביטוח להסכמות בתוך
חודש .אם בתוך חודש לא יהיה שינוי במצב ,אכין
בעצמי הצעת חוק פרטית” ,אמר גפני.
לדברי סו"ב אורי צפריר ,מ"מ נשיא הלשכה,

אני נגד המגמה לפגוע בסוכני הביטוח.
הם גורם משמעותי בקשר בין האזרח הקטן
לחברות הביטוח” ,אמר יו”ר ועדת הכספים,
ח”כ משה גפני ,בסיכום ישיבה סוערת שהתקיימה
השבוע בוועדת הכספים בנושא כניסת חברות
מתפעלות פרטיות בשיווק פנסיוני" .אני מזהה
תקלה בחוק שחוקק בחוק ההסדרים האחרון,
וכנראה שהיינו צריכים לעסוק בחוק הזה בדיון
נפרד ומעמיק ולא במסגרת חוק ההסדרים.
הסוכנים נפגעים מהחוק .רשות שוק ההון טוענת
שהכול בסדר אבל כניסת גורמי תפעול שאין
עליהם רגולציה לתחום פוגעת בסוכני הביטוח,
ואם התחרות לא תהיה הוגנת אז בעוד חמש שנים
לא יצטרפו יותר למקצוע סוכן הביטוח”.
בתחילת הדיון הציג נשיא הלשכה ,סו”ב
אריה אברמוביץ ,את עמדת הסוכנים
ואמר כי “המציאות הקיימת בעקבות
החוק היא של כאוס .לענף נכנסו חברות
מתפעלות פרטיות כפטריות אחרי הגשם,
שלא מחזירות את הכסף לעובד המבוטח,
כשבחוק מחייבים רק את סוכן הביטוח
להחזיר את הכסף ואין שום רגולציה דומה
על אותן חברות פרטיות .כל בעל מכולת
יכול לפתוח חברת תפעול שיכולה לגבות
כמה שהיא רוצה אבל לא מחויבת להחזיר
סו״ב אריה אברמוביץ וח"כ משה גפני
לעובד .מצד שני ,דמי הניהול ירדו ממילא
בשנה וחצי מאז שנכנס החוק .זאת בעיקר
לאור התחרות הרבה ,הפרדת תגמול הסוכן מדמי שנכח אף הוא בישיבת הוועדה ,מדובר בהישג
הניהול ,מודעות צרכנית יותר גבוהה וכניסתם גדול ללשכה ובקריאת השכמה לחברות הביטוח.
לשוק של שתי קרנות ברירת המחדל .החברות "בדבריו של גפני הייתה קריאת השכמה לחברות
שנכנסו גורמות נזק עצום גם למעסיקים ,כי הביטוח ויותר מרמז לכך שלא יאפשר להוציא
גובים מהם יותר ,וגם לעובדים ,כי לא מתבצע את סוכני הביטוח מהענף".
שיוך כספים למבוטחים ואין תיקון שגויים”.
בנייר עמדה שהועבר לחברי ועדת הכספים המעסיק משלם את המחיר
עו"ד ג'ון גבע ,יועץ משפטי של הלשכה לחברי
טוענת הלשכה כי בעקבות הרשאת הממונה
על שוק ההון לאפשר לכל מי שרוצה להקים מחוז תל אביב והמרכז ,הסביר כי יש בעיה
חברות תפעול ,השוק הפנסיוני מוצף בעשרות משפטית ממנה נפגעים המבוטחים עם שינוי
חברות תפעול שלבעליהן לא בהכרח יש ידע החוק" .סוכן הביטוח הוא שליח של חברת הביטוח
ויכולות לנהל את כספים פנסיוניים של עובדים .על פי חוק ולכן כל מה שהוא אומר למבוטח
באתר של אחת מהחברות המובילות בתחום מחייב את חברת הביטוח .גוף מתפעל פרטי אינו
התפעול הפנסיוני נכתב כי השירות אינו כולל סוכן ביטוח ולכן גם לא שליח של חברת הביטוח,
טיפול מקצועי בשגויים  -עמידה מול הגופים כך שנוצר מצב בו אין הגנה על המבוטחים .הגוף

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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המתפעל יכול שלא להעביר את הכספים לגוף
המוסדי או אפילו להיעלם".
בלהב ובלשכת המסחר הסכימו עם טענות
הלשכה .נציגת להב ,לילי לאה בורוכוב ,אמרה
כי "לחברות התפעול אין את הידע המקצועי
הפנסיוני והם מחזירים הכול לפתחו של המעסיק",
וירון חתם ,מלשכת המסחר ,הוסיף כי "יש הרבה
בעיות ביישום בשטח ,ובעצם השינוי לא קורה
כפי שרצו בשינוי החוק .החברות המתפעלות לא
מעבירות את הכספים וכל ההסדר הוא על חשבון
המעסיקים .העובדים לא מרוויחים ממנו".

המטרה המקורית הושגה

מנגד ,יש גם את מי שמתנגדים לביטול
החוק .רם כהן ,מחיל"ן שמייצג גוף מתפעל,
אמר כי "לא קמו חברות כפטריות אחרי
הגשם .המצב היום הוא ששיעורי הסליקה
גבוהים ,אם יש תקלה המתפעל מטפל
בשגיאה בשיעורי הצלחה גבוהים יותר
מאשר סוכני הביטוח" .מאיה אלתרמן,
נציגת ההסתדרות ,הוסיפה כי "אין מקום
להחזיר את המצב אחורה .המעסיקים
התחייבו לשלם ,לכן יש פה כסף חדש
והסוכנים לא נפגעים .אם צריך רגולציה
על חברות התפעול שתהיה רגולציה ,אבל
לא לבטל את החוק".
רו"ח הראל שרעבי ,סגן בכיר לממונה
על רשות שוק ההון ,טען בוועדה כי "המטרה
המקורית הייתה למנוע את ניגוד העניינים
בין סוכן מתפעל לסוכן משווק ,וזה הושג .סוכן
הביטוח מקבל עמלה ,כמו בעבר ,על השיווק,
ודמי הניהול חוזרים לעובד .מה השתנה? הסוכנים
לא מוכנים לתת את השירות הזה למעסיק".
בהתייחסו לכך שאין רגולציה לגבי חברות
מתפעלות פרטיות אמר שרעבי כי "אנחנו
מסדירים בלא מעט רגולציה את מערכת הקשרים
בין המעסיק לגופים המוסדיים מההפקדה ועד
הדיווח .המעסיק לא חייב להשתמש בגורם
מתפעל חיצוני – יש מסלקה ולגופים המוסדיים
יש אתרים עם הנחיות מסודרות .לא צריך לעשות
רגולציה על הגורמים המתפעלים – האחריות
לתפעול היא על המעסיק וכך אנו רוצים שיהיה".
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חדשות הביטוח

המלצה לביטוחי הסיעוד :יש לספק
הגדרות אחידות להכרה באדם כסיעודי
לאחר קבלת טיוטת החוזר ביישוב תביעות בביטוחי סיעוד – גבי נקבלי,
יועץ הלשכה לביטוח סיעודי מציג המלצות להסדרת הנושא

סו"ב גבי נקבלי

ב

שבוע שעבר פרסמה רשות שוק ההון .8 ,ככל שיהפכו לחוזר מחייב ,ייכנסו ההנחיות
ביטוח וחיסכון טיוטת חוזר בנוגע ליישוב לתוקף בתחילת .2018
תביעות בביטוחי סיעוד .בניגוד לחלק
מהכותרות והפרסומים שהופיעו בתקשורת ,לטפל בשורשי הבעיה
ההנחיות החדשות אינן מפקיעות מידי החברות מעורבות הרגולטור ורפורמה בתחום נדרשת
את ההחלטה ,אינן מחייבות את חברות הביטוח והכרחית ,אולם חייבת להיעשות מתוך הסתכלות
להכיר באופן גורף ואוטומטי במבוטח כסיעודי רחבה ומקצועית על כלל הגורמים המעורבים,
רק על סמך העובדה שהביטוח הלאומי הכיר בו גיבוש מדיניות ארוכת טווח ,טיפול בשורשי
כזכאי לגמלת סיעוד ,ואינן הופכות אותו למיישב ומקורות הכשלים הקיימים והבנת ההשלכות על
מיליוני המבוטחים.
התביעות של חברות הביטוח.
יש בהקלות המתוכננות בשורה צרכנית אמיתית לצד הצעדים הנדרשים והחיוביים ,על הרשות
ונדרשת ,ויש בהן בכדי להקל על מבוטחי לטפל במסגרת ההסדרה בשורשי הבעיה ,שמקורם
הביטוחים הסיעודיים ולחזק את אמון הציבור בראש ובראשונה בשוני הקיים בהגדרות אדם
במוצר הכרחי זה .אולם עלולות
להיות להן השלכות משמעותיות על
ענף ביטוחי הסיעוד ולהביא ,בסופו
של דבר ,להתייקרות נוספת במחירי
הביטוח וייתכן שאף להפסקת שיווק
של חלק מהם ,ובכך לפגיעה עתידית
דווקא במיליוני המבוטחים.
להלן עיקרי הנושאים אליהם
מתייחסת הטיוטה של רשות שוק
ההון:
 .1הקלות באופן הגשת תביעת
סיעוד  -חברת ביטוח לא תדרוש ממבוטח להגיש סיעודי בין הגורמים השונים ומהיעדר כללים,
לה כל מידע שבאפשרותה להשיג באמצעות טופס טפסים ברורים והנחיות אחידות באשר לאופן בו
ויתור סודיות ,ולא תדרוש שטופסי תביעה יוחתמו נדרשות חברות הביטוח לבחון את יכולתו של
מבוטח לבצע את פעולות היום־יום בכוחות עצמו
על ידי גורם רפואי כלשהו.
 .2הגדרת וקיצור לוחות זמנים לשלבים השונים ולקבוע את זכאותו.
להלן חלק מהמלצותיי להסדרת הנושא שבנדון,
בתהליך ישוב התביעה ולהכרעה בו.
 .3התייחסות להערכת תפקוד שבוצעה על כחלק מתפיסה רוחבית ומדיניות מקיפה וארוכת
ידי הביטוח הלאומי או עבור חברת ביטוח אחרת טווח:
 .1יש ליצור הגדרה אחידה וברורה של הכרה
כמידע מספק לעניין תיאור ביצוע הפעולות.
ככל שהחליטה חברת הביטוח שיש בידיה מידע באדם סיעודי ,לפיה יעבדו כלל הגורמים המטפלים
מספק ליישוב התביעה ,היא לא תבצע הערכת בחולים הסיעודיים ובהם משרד הבריאות ,הביטוח
הלאומי ומשרד הרווחה ,קופות החולים וחברות
תפקוד נוספת למבוטח.
 .4במידה וחברת ביטוח החליטה שאין בידה הביטוח .הדבר ימנע את הבלבול והתסכול של
מידע מספק לקבלת החלטה ,היא תידרש לנמק הלקוחות ,הנובעים מהעובדה שכל גוף מגדיר
זאת ותהיה רשאית לבצע הערכת תפקוד מטעמה .אחרת מיהו אדם סיעודי.
 .5חברות הביטוח תידרשנה לקבוע רשימת  .2הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי היא
ספקים לביצוע הערכה תפקודית ותפרסם אותה מופשטת ומשאירה מקום רב מדי לפרשנות .לא
קיימים כללים ברורים לאופן ולמבחנים לפיהם
באתר האינטרנט.
 .6הערכת תפקוד מטעם חברת ביטוח תבוצע יש לבחון את יכולתו של אדם לבצע את הפעולות
על ידי ספקים שייבחרו באקראי (על ידי החברה) המוגדרות בפוליסות.
יש להגדיר טפסים ומבחנים אחידים ולקבוע מהן
מתוך רשימת ספקי הערכות תפקוד.
הבחינות שנדרש ומותר לבצע עבור כל פעולה ,הכותב הוא יועץ לשכת סוכני ביטוח לביטוח סיעודי
 .7קביעת כללים נוספים לביצוע חקירה.
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ובאילו מצבים ייקבע שאדם יוגדר כמי שמסוגל
או לא לבצע חלק מהותי מהפעולה.
בהקשר זה ,יש להקים צוות שיורכב מאנשי
מקצוע אובייקטיבים לקביעת תהליכי העבודה,
הטפסים ,אופן הבדיקה ,מרכיביה והדירוגים.
 .3יש להקים ועדת ערר לפניות מבוטחי סיעוד.
ועדה זו תורכב מאנשי מקצוע אובייקטיבים
ותקבל סמכות להוות גוף בורר ומכריע בין חברת
ביטוח לבין מבוטח במקרי מחלוקת.
בהקשר זה וכפי שהצעתי גם בעבר ,אשמח
לתרום מהידע והניסיון שברשותי בכדי לסייע
לרשות ולשאר הגורמים ולהיות שותף בגיבוש
והובלת צוותים אלה (צוותי גיבוש הכללים וועדת
ישוב מחלוקות).
 .4יש לנתק את הזיקה בין חברות
הביטוח למבצעי ההערכות התפקודיות
באופן חד יותר.
ביצוע הערכות תפקודיות על ידי
נותני שירות מתוך רשימה שתוגדר
ותאושר על ידי הרשות (כפי שמוצע).
הבדיקה תבוצע על ידי רופא או אחות
מתוך הרשימה ,על פי בחירת המבוטח.
התשלום בגין הבדיקה (יש לקבוע
תעריף מקסימום) ישולם על ידי
המבוטח וחברת הביטוח במשותף ובחלקים שווים.
 .5התייחסות להערכת תפקוד שנעשתה על ידי
הביטוח הלאומי או עבור חברת ביטוח אחרת כאל
חוות דעת מומחה ,באופן שחברת הביטוח לא תוכל
להתעלם ותחויב להתייחס לחלקים הרלוונטיים
בה.
אם הוכר אדם על ידי הביטוח הלאומי כמי
שאינו יכול לבצע חלק מהותי מפעולה מסוימת,
תהיה חברת הביטוח מחויבת להכיר בו כמי שאינו
מסוגל לבצע פעולה זו בלבד ,לצורך בחינת
עמידתו בתנאי הפוליסה .הדבר יבטיח כי חברת
ביטוח לא תוכל לקבוע רף זכאות נמוך יותר מזו
שקבע הביטוח הלאומי לגבי כל פעולה בנפרד,
ככל שמדובר בפעולה הכלולה בהגדרת מקרה
הביטוח שברשותו.
במידה וחברת ביטוח תבקש שלא להכיר
בקביעת הביטוח הלאומי לגבי אי יכולת לבצע
פעולה מסוימת ,היא תידרש לנמק את החלטתה
באופן מפורש ,בדומה לנדרש ממנה לגבי כל חוות
דעת מומחה שהוגשה לה.

חדשות הביטוח

המעבר לסולבנסי  2בחברות הביטוח
יכלול תקופת מעבר של  7שנים
פשרה בין עמדת מגדל שביקשה  16שנה והממונה שנענתה ל־ 6שנים • הוראות משטר
ההון החדש אושרו בוועדת הכספים ברוב קולות בקרב חברי הכנסת

רונית מורגנשטרן

א

חרי מספר דיונים ומחלוקות בין
חברת הביטוח מגדל לבין רשות שוק
ההון ,אישרה השבוע ועדת הכספים
את התקנות שיוציאו לפועל את משטר ההון
החדש שיחול על חברות הביטוח בישראל,
בדומה לנעשה בעולם (תקנות הסולבנסי .)2
הוועדה אישרה את התקנות לאחר משא ומתן
ממושך ,ולאחר שרשות שוק ההון הסכימה
להאריך את תקופת המעבר לעמידה בהיקף
ההון הנדרש מ־ 4שנים ל־ 7שנים .קדמה
לאישור התקנות ,שאושרו ברוב של חברי
כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה ,הפסקה של
הדיון בוועדה ,שבה קרא יו"ר ועדת הכספים,
ח"כ משה גפני (יהדות התורה) למנהלת רשות
שוק ההון ,דורית סלינגר ,להסכים להארכה
נוספת של תקופת המעבר מ־ 6שנים ל־7
שנים עד  ,2024לאחר שבימים האחרונים היא
כבר הסכימה להארכה ל־ 6שנים .זאת לעומת
דרישת חברת מגדל ,היחידה מבין חברות
הביטוח שעמדה על התנגדותה לתקנות ודרשה
שתקופת המעבר תעמוד על  16שנה.
התקנות אותן פרסמה סלינגר ,הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,קובעות הוראות
שמטרתן להבטיח שחברות הביטוח יוכלו לעמוד
בהתחייבויות שלהן כלפי ציבור המבוטחים
ולעמוד בסיכונים השונים .המרכיב המרכזי
במשטר ההון החדש הינו שינוי בהיקף ההון
העצמי שהחברות צריכות לשים בצד ,על מנת
להבטיח את יכולת העמידה שלהן בהתחייבויות
הביטוחיות בכל רגע נתון .הוראות הסולבנסי 2
משנות את שיטת החישוב של ההון הנדרש ,כך
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תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
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המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה
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תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

שהוא לא ייעשה עוד על בסיס גודלה של כל הסכמנו לדחות בעוד שנתיים  -במקום ב־4
חברה בלבד ,אלא ייקח מעתה בחשבון גם חישובים שנים ,עד  ,2021ב־ 6שנים ],עד  ,2023וגם
של סיכונים אפשריים ,ביניהם גם תרחישי קיצון .לזה מגדל מתנגדת .קיימים סיכונים וחשוב
שחברות הביטוח יהיו אמינות על הציבור".
כנגד התקנות
מנכ"ל מגדל אחזקות ,ערן צ'רנינסקי אמר כי
הדיונים בנושא התארכו לאחר שמספר חברי "חברות ביטוח החיים נתונות לזעזועים ולא
יכולות לצבור הון להתמודדות עם
כנסת בוועדת הכספים הביעו תמיכה
הסיכונים בצורה טובה .באירופה
בהתנגדותה של חברת מגדל להוראות
ניתנו חלק מההתאמות לתמיד
המעבר של משטר ההון החדש .חברת
וחלק ל־ 16שנים ,ובארץ רצו
מגדל היתה היחידה מבין חברות
 4.5שנים ואז להעלות ל־ 6שנים.
הביטוח שהתמידה בהתנגדותה,
זה לא רלוונטי לחברת ביטוח
גם לאחר שרשות שוק ההון הגיעה
חיים שצריכה לתכנן לטווח ארוך.
להסכמות עם יתר החברות .בדיונים
קודמים התקיים ויכוח בנושא ,וחלק דורית סלינגר משא ומתן אמיתי לא התנהל ,היתה
ישיבה אחת שבה הצגנו את המצב של 16
מחברי הכנסת הביעו תמיכה בטענת מגדל
ואמרו שהעמדת ההון העצמי הנדרש בהוראות שנים באירופה .אנחנו בפערים ענקיים לעומת
הסולבנסי  2תגרור עמה עליות במחירי אירופה ,אבל מוכנים להתגמש ולרדת כמה
הביטוחים לאזרחים ,ומכאן שיש לבחון את שנים מ־ 16ל־ 12.5שנה .אנחנו רוצים לראות
את חוות הדעת של המומחים שעליה התבססו.
ההתנגדויות.
הממונה סלינגר אמרה בוועדה" :ב־ 2008דיברנו עם חברות באירופה והן אמרו שתקופה
התחלנו לדבר עם השוק על יישום הדירקטיבה של  16שנה זה בסיסי ביותר".
לאחר שנשמעו שוב העמדות של הצדדים,
הזאת .יחד עם זאת ,קיבלנו את הצעת יו"ר
ועדת הכספים גפני ,וביוזמתנו יצרנו קשר כמו בדיונים הקודמים ,קיים יו"ר הוועדה ח"כ
עם מגדל .היתה פגישה מקצועית וגם פגישה גפני ,הפסקה שבה זימן את סלינגר ללשכתו
שלי עם יו"ר מגדל ,יוחנן דנינו .עתה הסכמנו ודרש ממנה להסכים להאריך את תקופת
להאריך את תקופת המעבר ל־ 6שנים .מגדל המעבר בשנה נוספת ל־ 7שנים .נוכח הסכמתה
מושפעת יותר כי התיק שלה מוטה ביטוח חיים לכך ,כינס שוב גפני את הוועדה והסביר לחברי
ומשך החיים מתארך .הסכמנו לשינוי ספציפית הכנסת את ההסכמות שגובשו .לבסוף הוראות
בגלל המשקל שנדרש בגין ההון של ביטוח הסולבנסי  2אושרו ברוב שכלל חברי כנסת
החיים .נענינו לבקשות שונות של מגדל ,אך מהקואליציה ומהאופוזיציה ,למעט מתנגד אחד
נותר עניין הזמן וכאן לא הגענו לעמק השווה – .ח"כ עיסוואי פריג'.

כוח נשי

דרך עיניהן :חמש סוכנות ביטוח מדברות
על מעמדן של הנשים בענף

הן עשו קריירה מוצלחת בביטוח למרות שהענף נתפס עדיין כגברי ,אך בטוחות כי השינוי כבר כאן •
"אנחנו יותר חמות ,קשובות ,חרוצות ,וגם יותר לוחמניות כשצריך״ • ראיון עם חמש סוכנות ביטוח

רונית מורגנשטרן
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ראיון משותף ל”ביטוח ופיננסים”5 ,
נשים מדברות על הצלחתן בעולם הגברי
של עולם הביטוח ,ועל מעמדן של הנשים
בענף :רויטל כהן 29 ,שנים סוכנת ביטוח ,בעלת
סוכנות יהלומית בבורסת היהלומים ברמת גן;
איילת דן 7 ,שנים סוכנת ביטוח ,בעלת סוכנות
איילת דן – אדבנס ביטוחים בפתח תקווה; רחל
כבודי 30 ,שנה בתחום ,בעלת סוכנות הביטוח
גלביט בירושלים; מירה פרחי ,סוכנת ביטוח 30
שנה ,בעלת סוכנות פרחי סוכנות לביטוח בפתח
תקווה ומודיעין ,ואיה מוכתר 8 ,שנים בתחום
הביטוח ,מנהלת תיק עצמאי ושכירה במשרד של
אביה אלי מוכתר ,סוכנות לביטוח בחיפה.
למה מספרן של הנשים בענף הוא קטן כל כך?
רויטל“ :המספר קטן משום שמקומן של הנשים
כעצמאיות ומנהלות עסק בכלל הוא קטן .בקרב
הלקוחות ,הביטוח נתפס כמלחמה מול חברות
הביטוח ,לכן הלקוח רוצה פייטר שיילחם מול
החברה ,ונשים נתפסות פחות כפייטריות .רוב
לקוחותיי הם יהלומנים ורובם המוחלט גברים.
לא פעם כשדיברתי עם לקוח פוטנציאלי אמרו
לי ‘את יכולה לתת לי את הטלפון של הבוס
שלך?’ ועניתי להם – אני הבוס .לא האמינו
שאישה מנהלת סוכנות ביטוח”.
איילת" :אני שמחה מאוד שהלשכה החליטה
להוסיף את התואר סו"ב שיכול להתייחס גם
לגבר וגם לאישה .יש משהו מושרש בתפישה
הציבורית שהמקצוע הוא גברי .אני תולה את
האשמה גם בנשים .יש לי שתי עובדות ותיקות
בעלות רישיון ביטוח והן מעולם לא העלו על
דעתן להיות עצמאיות ,הן מחשיבות עצמן
כפקידות בסוכנות ביטוח .לעומת זאת ,יש לי
גם שתי עובדות צעירות שאחת מהן בפירוש
מתכוונת להפוך לסוכנת עצמאית".
מירה" :יש הרבה סוכנות שלא מגיעות ללשכה
ולא עושים מספיק כדי לצרף אותן ולקדם אותן.
עם זאת ,זה נכון שענף הביטוח נתפס כגברי ,ועלינו
לדאוג לכך שהאמירה הנשית תישמע בו .זה לא
שאנחנו לא מבינות טקסט שכתוב בלשון זכר -

מימין :רויטל כהן ,רחל כבודי ,איילת דן ,מירה פרחי ואיה מוכתר

אנחנו נאורות ,דעתניות ושכלתניות ,אבל מדובר
בעניין עקרוני”.
מה נדרש מכן כנשים סוכנות בעולם גברי?
רויטל" :מקצוע סוכן הביטוח נתפס באופן
מושרש כגברי ,משום שבעבר היה נהוג לגייס
לקוחות מדלת לדלת ולנשים יותר קשה לדפוק
על דלת עלומה .אני לא דפקתי על דלתות.
התחלתי את הקריירה שלי בביטוחים עסקיים
בתחום ביטוחי מנהלים ופנסיה ,את אלה עושים
במשרד ולא בבית .לאחר שצברתי מוניטין גם
באו אלי לקוחות לביטוחי פרט".
רחל" :בתחילת דרכי היה לי ממש חשוב להצניע
את היותי אישה .הייתי מאוד מיליטנטית וסמכותית
כדי שיקשיבו לי .גבר היה יכול לספר בדיחה וכולם
היו מקשיבים לו .אבל לנו הנשים יש יתרון מבחינת
התקשורת הבינאישית – אנחנו יותר חמות ,קשובות,
חרוצות ,וגם יותר לוחמניות כשצריך .כשלקוח שלי
מגיש תביעה אני הופכת ללביאה ,וכך גם סוכנות
אחרות .כי אנחנו רוצות להוכיח את עצמנו – גברים
לא מתאבדים על לקוחות כמונו".
אתן מרגישות שיש שינוי בשטח?
איה" :יש כבר שינוי ,ואני מאמינה שמספר

עליה של  50%במספר הנשים בלשכה
בהמשך לכנס הנשים אומרת סו"ב שוש כהן־גנון כי "בשלוש השנים האחרונות בקדנציה
הגדלנו את מספר הסוכנות בלשכה ב־ ,50%מכ־ 500נשים באמצע  2014ל־ 745כיום .אני
פועלת ומעודדת נשים להיכנס לפעילות בוועדות הלשכה ,ואכן בקדנציה זו יש הרבה יותר נשים פעילות
במחוזות בסניפים ובוועדות .אני קוראת לנשים שרוצות לקחת חלק בפעילויות השונות לפנות אלי".
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סוכנות הביטוח העצמאיות יוכפל בתוך 5
שנים .החשיבה של 'הגבר הוא המפרנס' ו'האשה
אחראית על גידול הילדים' כבר די מאחורינו .לא
פעם אומרים לי גברים כשאני מדברת אתם על
ביטוחי בריאות או חיים – 'דברי עם אשתי .היא
יודעת הכי טוב'".
מירה" :היום יש נשים בתפקידים הכי בכירים
בעולם הביטוח והפיננסים ,כמו הממונה על הביטוח,
המפקחת על הבנקים ,הנגידה ,מנהלות בנקים
ומנכ"ליות של חברות ביטוח .הרבה נשים נכנסו
לתפקידי מפתח בחברות הביטוח  -יש היום הרבה
יותר מפקחות בענף ,הרבה יותר מנהלות שיווק
ומנהלות אגפים ,ואת עולם הרפרנטים כבשו נשים".
איך נראה עתיד הנשים בענף הביטוח?
איילת“ :אני מאמינה שיותר ויותר נשים ייכנסו
לתחום וינפצו את תקרת הזכוכית .אני אומרת
לנשים – גדלו עור של פיל .לא לפחד להעז ,ואז
תגיע גם ההצלחה”.
רחל" :רק בשלוש השנים האחרונות יש כנס
נשים בביטוח ,שעוסק ונותן במה למה שנשים
צריכות בתחום הזה .צריך לקדם ולהאדיר
את הכנס החשוב הזה ,שממנו יוצאות הנשים
מחוזקות ,מתלהבות ומעודדות ,להשקיע בפרסום
המקצוע שהיום גם יכול להיות תואר אקדמי
שימשוך נשים שרוצות קריירה .תתקדמי – אל
תסתפקי בלהיות ראש לשכה של גבר ,תהיי את
המנהלת".
איה" :אנחנו עם מיוחד במינו וחזק .אסור לזלזל
בכוח הנשי ,ובעוד כמה שנים הדברים בשטח
ייראו אחרת לגמרי".

חדשות הביטוח

אפריל  :2017עלייה של  0.6%בתשואה
הממוצעת בקופות הגמל
 1.03אחוזי תשואה ממוצעת באפריל ,לעומת ממוצע של  0.43%במרץ • אלטשולר שחם מוליכה
את תשואות ענף הפנסיה וההשתלמות • אנליסט ממשיך לככב בקופות הגמל

יובל הירשהורן

ה

שחקניות הבולטות בענפי הפנסיה,
הגמל וההשתלמות ממשיכות במגמת
השליטה שלהן גם עם סיום חודש
אפריל .אנליסט ואלטשולר שחם בולטות בענף
הגמל ,ולצד ילין־לפידות גם בענף ההשתלמות.
את שוק הפנסיה מוליכות הפניקס והראל מבין 5
החברות הגדולות ,ואלטשולר שחם בולטת במבט
על כלל הענף.
כהרגלנו ,אנו מציגים את הקרנות והקופות
הגדולות ביותר (מבחינת היקף הנכסים המנוהלים
בהן) של כל חברה ,בהתעלם ממסלולים
המוגבלים לקבוצות גיל ספציפיות (למעט בני 50
ומטה במקרים מסוימים) .לא מדובר בהשוואה של
מוצרים על פי אותו קנה מידה ,היות שהמסלולים
השונים נבדלים זה מזה באופי הסיכון שלהם
ובהיקף המניות שבו הם סוחרים ,אם בכלל .קנה
המידה המשותף לכולם הוא העובדה שהם עומדים
למבחן הציבור ,ובכל חברה הם הפופולאריים
ביותר.

גמל

בית ההשקעות אנליסט ממשיך להוביל את ענף
הגמל עם תשואות דו־ספרתיות בכל הטווחים
הארוכים .מסלול “גמל ישראל” שלו גם השיא
לחוסכים את התשואה הגבוהה של חודש אפריל,
 ,1.60%לאחר שבחודש מרץ היה זה מסלול הגמל
לבני  50ומטה של אלטשולר שחם שצעד בראש
הענף ,עם תשואה חודשית של  .1.23%התשואה
של אלטשולר שחם היא גם הגבוהה ביותר מאז
תחילת שנת .6.98% – 2017
מסלול בר יציב ישראל של בית ההשקעות
הלמן אלדובי היה היחיד לרשום תשואה
שלילית בחודש מרץ האחרון ,ואילו באפריל
ניצב בתחתית סולם התשואות קופת התגמולים
והפיצויים במסלול אג"ח ללא מניות של אי.בי.
אי .חברת הביטוח משיאה תשואות נמוכות גם
בטווחים הארוכים ,בשלוש השנים האחרונות
מנורה מבטחים ופסגות גדיש הן היחידות להציג
נתונים נמוכים יותר ממנה.

ראוי לציין כי שורה של מיזוגי מסלולים
וחברות בענף מאז תחילת השנה (כמו למשל
ניהול אקסלנס גמל על ידי הפניקס מאז תחילת
 )2017מצמצמים את היכולת להשוואה בטווחים
הארוכים.

השתלמות

מגמת ההובלה של אנליסט ממשיכה לאפיין
גם את ענף קרנות ההשתלמות ,כשבטווחים
הקצרים היא משיאה את התשואות הגבוהות
ביותר 1.44% :באפריל  4.31% ,2017מאז תחילת
השנה ו־ 9.23%בשנה האחרונה .הישגיה גבוהים
גם בטווחים הארוכים ,לשלוש ולחמש שנים ,אך
שם ניצבת בראש הענף מזה תקופה ארוכה קרן
ההשתלמות במסלול כללי של ילין לפידות,
שמציגה תשואות של  16.49%ו־40.97%
בהתאמה.
בחודש מרץ הייתה זו אלטשולר שחם
שהשיאה את התשואה הגבוהה בענף – 

תשואות ענף הגמל ,אפריל 2017
שם הקופה

יתרת הנכסים נכון
ל־( 04/17באלפי ש״ח)

תשואה לחודש
מרץ 17

תשואה לחודש
אפריל 17

תשואה מצטברת
ל־ 12החודשים
המסתיימים
ב־04/17

תשואה מצטברת
ל־ 3שנים
המסתיימות
ב־04/17

תשואה מצטברת
ל־ 5שנים
המסתיימות
ב־04/17

כלל תמר כללי

12,260,200

0.52%

1.07%

5.00%

9.54%

32.29%

הראל גמל מסלול אג״ח עד  25%מניות

11,562,064

0.38%

0.93%

4.68%

11.01%

31.90%

ילין לפידות גמל מסלול אג״ח עד  25%מניות

5,655,400

0.39%

0.91%

5.43%

13.10%

34.93%
32.58%

מיטב דש גמל כללי

4,716,644

0.25%

1.06%

6.12%

10.80%

אקסלנס גמל לבני  50ומטה

3,985,201

0.38%

1.01%

5.29%

המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו

3,272,200

0.20%

0.84%

2.48%

7.72%

21.62%

הלמן אלדובי בר יציב ישראל

3,259,100

-0.07%

0.90%

4.02%

8.87%

31.11%

אלטשולר שחם גמל לבני  50ומטה

1,583,247

1.23%

1.25%

9.18%

המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו

מגדל לתגמולים כללי

1,257,707

0.46%

1.01%

5.75%

9.61%

28.57%

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח
עד  10%מניות

1,145,516

0.23%

0.93%

2.26%

7.65%

23.08%

אנליסט גמל ישראל

797,000

0.89%

1.60%

13.27%

20.10%

47.61%

הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול לבני
 50ומטה

349,809

0.49%

1.05%

6.88%

אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מסלול
אג"ח ללא מניות2

201,153

0.26%

0.83%

2.11%

פסגות גדיש אגח עד 10%

הערות

מניות1

המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו
7.80%

20.30%

 .1פסגות גדיש אגח עד  10%מניות היא אינה הקופה המנהלת את היקף הנכסים הגדול ביותר מבין קופות הגמל של פסגות ,אך
היא הגדולה ביותר שאינה מיועדת לקבוצת גיל ספציפית ,ושיש לה וותק של  12חודשים ומעלה
 .2אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מסלול אג"ח ללא מניות אינה הקופה המנהלת את היקף הנכסים הגדול ביותר באי.בי.אי ,אך
היא הגדולה ביותר שאינה מיועדת לקבוצת גיל ספציפית
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חדשות הביטוח
תשואות ענף הפנסיה ,אפריל 2017
תשואה לחודש
אפריל 17

תשואה מצטברת
ל־ 12החודשים
המסתיימים
ב־04/17

תשואה מצטברת
ל־ 3שנים
המסתיימות
ב־04/17

תשואה מצטברת
ל־ 5שנים
המסתיימות
ב־04/17

שם הקופה

מנורה מבטחים החדשה מסלול כללי א'

71,625,393

0.57%

0.87%

7.27%

15.58%

38.62%

מגדל מקפת אישית  -מסלול כללי

48,688,540

0.51%

0.97%

7.32%

13.71%

33.93%

כלל פנסיה מקיפה

45,566,339

0.51%

0.88%

6.84%

13.75%

37.87%

הראל פנסיה  -גילעד כללי1

36,046,794

0.57%

1.05%

8.22%

16.28%

40.21%

הפניקס פנסיה מקיפה לבני  50ומטה2

10,260,373

0.47%

1.01%

8.12%

17.45%

40.82%

מיטב דש פנסיה מקיפה

6,385,200

0.04%

1.16%

7.50%

13.82%

34.59%

אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה

1,089,990

הלמן־אלדובי קרן פנסיה מקיפה

401,400

הערות

תשואה לחודש
יתרת הנכסים נכון
ל־( 04/17באלפי ש״ח) מרץ 17

1.03%

0.98%

9.92%

17.61%

42.78%

-0.10%

1.01%

5.85%

10.71%

27.00%

 .1סגור למצטרפים חדשים החל מינואר 2016
 .2נכסי קופה זו נוהלו עד ל־ 31.12.2015במסגרת קרן 'הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול כללי'

 .1.09% הישגיה גם בטווחים הארוכים
קרובים לצמרת :שנייה בשנה האחרונה
רק לאנליסט ( ,)7.44%שלישית בשלוש השנים
האחרונות ,לצד הפניקס ,עם  13.9%אצל כל
אחת מהן ושנייה לילין לפידות בלבד בחמש
השנים האחרונות (.)39.45%
את הביצועים הנמוכים בענף רושמת קרן
ההשתלמות הכללית של הלמן אלדובי,
שהייתה היחידה להשיא תשואה שלילית במרץ
האחרון ( )-0.16%והיא האחרונה גם מתחילת
 ,)1.85%( 2017בשנה האחרונה ( 3.72%ובשלוש
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השנים האחרונות ( .)8.38%בחמש השנים
האחרונות ( )28.75%נמוכה ממנה רק קרן
ההשתלמות הכללית של מגדל ,עם .28.02%

פנסיה

מבין חמש חברות הפנסיה הגדולות ,שמנהלות
את מרבית הנכסים בענף ,ממשיכות לבלוט
קופות הפנסיה של הפניקס (מקיפה לבני 50
ומטה) ושל הראל (גילעד כללי) ,שמוליכות
אותו לסירוגין ביניהן בכל הטווחים.
מעניינת לשם ההשוואה גם קרן הפנסיה

הנפוצה ביותר של אלטשולר שחם (מקיפה),
שמובילה בכל הטווחים על כל יתר הקרנות
בענף – קטנות וגדולות כאחת .הקרן ,שאיננה
משמשת כברירת מחדל בשוק מצד אחד ,וגם
לא מנהלת נכסים בקנה מידה שמהווה תחרות
משמעותית לענקיות הפנסיה כמו מגדל ,כלל,
מנורה והראל ,מציגה תשואות תחרותיות בשוק
ומבהירה שוב עד כמה הפוקוס של רפורמת
ברירת המחדל סביב דמי הניהול הוא לא
האלמנט המרכזי שהשחקנים בענף מתמקדים
בו כדי להישאר תחרותיים.

חדשות הביטוח

 1.4מיליון ילדים טרם הצטרפו
לתכנית "חיסכון לכל ילד"

בשבוע הבא תסתיים זכות הבחירה של ההורים והאחריות על בחירת תכנית החיסכון
של ילדים ,שהוריהם טרם בחרו עבורם חיסכון ,תעבור לידי המדינה

רונית מורגנשטרן

א

כזבה במשרד האוצר מהיקף ההצטרפות
לתכנית חיסכון לכל ילד ,שבה המדינה
מפקידה  50שקל בחודש לילד עד גיל
 .18חמישה וחצי חודשים מתחילת התכנית שיזם
שר האוצר ,משה כחלון ,נבחרו תכניות חסכון
עבור כמחצית מהילדים הזכאים להן .ל־1.4
מיליון ילדים לא נבחרו עדיין תכניות חסכון.
על פי נתוני האוצר ,עד כה נבחרו תכניות
חיסכון עבור  1,563,000מהילדים הזכאים.
מתוכם ,כ־ 945,000מההורים פתחו תכנית
חיסכון בקופות גמל וכ־ 618,000מהם פתחו
תכניות בבנקים .ל־ 1.4מיליון ילדים לא נבחרו
עדיין תכניות חסכון כאשר נותר פחות משבוע
לבחירת התכנית.
באוצר מבהירים כי במידה והורה לא יבחר
את הבנק או קופת הגמל עבור ילדיו עד ה־31
בדצמבר ,המדינה תבצע בחירה באמצעות מנגנון
ברירת המחדל לחיסכון לילדים במקום ההורים.
לילדים עד גיל  15תפתח תכנית החיסכון
בקופת הגמל באופן אקראי ,ולילדים מעל גיל
 15תפתח תכנית חיסכון בבנק .המדינה תבצע
את הבחירה בסבב מחזורי עבור הילדים שיוותרו
ללא תכניות חיסכון.
תכנית חיסכון לכל ילד יצאה לדרך באופן
רשמי לפני כחצי שנה .במסגרת המכרז
שפרסמה חטיבת המימון ואשראי באגף החשב
הכללי במשרד האוצר נבחרו  9בנקים מכל 5

הקבוצות הבנקאיות ו־ 12קופות גמל .ההפקדות
בחשבונות החיסכון מתבצעות על ידי המוסד
לביטוח לאומי ,שיפקיד בחשבונות החיסכון על
שם הילדים סכום חודשי של  50שקל עבור כל
ילד זכאי .בנוסף ,כל הורה זכאי לבחור להוסיף

כחלון" :זאת הפעם
הראשונה שמדינת ישראל
חוסכת כסף עבור האזרחים
שלה .אני פונה להורים –
'בחרו תכנית עבור הילדים'"

כחלון" :מדובר בהחלטה דרמטית עבור עתיד הילדים"
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לסכום  50שקל נוספים אשר ישולמו על
ידי הביטוח הלאומי מתוך קצבת הילדים
שמקבל ההורה.
עם פתיחת התכנית בחודש דצמבר ,2016
שיעורי הבחירה של ההורים היו גבוהים כך
שבשבועות הראשונים גדלו מספר התכניות
הנבחרות בכ־60־ 70אלף תכניות מידי
שבוע .ככל שחלף הזמן ירדה כמות הבחירות

לכ־20־ 30אלף תכניות בכל שבוע ,ובמקביל
גדל חלקה של המערכת הבנקאית בשיעורי
הבחירה של האזרחים על חשבון חלקן של קופות
הגמל ,ופחת שיעור סכום ההפקדה הנוספת מסך
הקופות שנפתחו מ־ 81%ל־.68%
"זאת הפעם הראשונה שמדינת ישראל חוסכת
כסף עבור האזרחים שלה .אני פונה להורים –
'בחרו תכנית עבור הילדים ,מדובר בהחלטה
דרמטית עבור העתיד שלהם .בכסף הזה הם
יוכלו לרכוש השכלה גבוהה ,לפתוח עסק
ולהשיג הזדמנות שווה יותר לחיים" ,אמר כחלון.
סו"ב יוסי ורסנו ,יו"ר תת הוועדה לפיננסים
בלשכה ,אמר בתגובה כי "התופעה המסתמנת
מעידה על אדישות כללית בקרב ציבור ההורים
בישראל באשר לבחירה יזומה לחיסכון לכל ילד
ודאגה לעתיד הכלכלי של הדור הבא .הממצאים
מחזקים את קלות הדעת שבה פעלה המדינה
כאשר החליטה להפיץ את "חיסכון לכל ילד" ללא
סוכני ביטוח מורשים .על הרגולטור להחזיר את
סוכני הביטוח אל הציבור גם בחסכונות לילדים
וגם במוצרים הפנסיוניים .אחרת ,הציבור ימשיך
להיות מנותק ואדיש ,כך שבסופו של דבר יוותר
ללא אופק פיננסי ופנסיוני המותאמים להבטחת
עתידו".
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חדשות הלשכה

מרתון הרצאות בכנס מחוז השרון 130 :סוכנים
הגיעו ליום עיון שהתקיים במתכונת חדשה
רונית מורגנשטרן

ב

יום חמישי שעבר הגיעו כ־130
סוכנים וסוכנות ביטוח ממחוז השרון
ליום עיון של המחוז שהתקיים
בסינמה סיטי בנתניה .הכנס הופק בשיתוף
עם קבוצת שגריר ופוינטר ,והתקיים בפורמט
חדש – מרתון של הרצאות בנות רבע שעה
מקסימום (בכנס היו כ־ 12הרצאות) ,לעומת
3־ 4הרצאות בנות חצי שעה לפחות שהיו
בעבר.
לדברי סו”ב דניאל קסלמן ,יו”ר מחוז השרון
“המטרה בשינוי היתה להביא יותר נושאים
דני קסלמן ,מולי זליג ,יוסי אנגלמן וצביקה גופר
לדיון ,יותר מרצים ויותר מיקוד בכל הרצאה.
שאלנו את הסוכנים ויושבי ראשי הסניפים
במחוז מה מעניין אותם לשמוע ,והעברנו למרצים זכויות ורשלנות רפואית ,דיבר על החשיבות
את הנושאים כדי שהם יוכלו להתכונן מראש ולהיות שבהתאמת פוליסות הבריאות למבוטחים ועל
בריאותו של סוכן הביטוח.
ממוקדים בנושא הספציפי”.
סו"ב אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי
בפתיחת יום העיון נשאו דברים  -סו"ב יוסי
אנגלמן ,יו"ר סניף נתניה; סו"ב דניאל קסלמן ,יו"ר בלשכה ,דיבר על מספר נושאים וביניהם ,מי מבטיח
מחוז השרון; סו"ב צביקה גופר ,יו"ר סניף חדרה ,שחוזר נזקי המים החדש יכנס לתוקף והבעיות
ייפתרו? האם מיזם הלויד'ס מצליח? מונין סיפר
וסו"ב מולי זליג ,יו"ר סניף פתח תקווה.
יניב ברוך ,סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בפוינטר שהמיזם אכן מצליח ולמעלה מ־ 1,000פוליסות כבר
סיפר על מוצרים חדשים להגנות בכלי רכב נמכרו.
רונן דניאלי ,מנהל המכללה לפיננסים וביטוח
במסגרת הרצאה על "חדשנות טכנולוגית" .תמר
של הלשכה ,דיבר על "התמקצעות סוכני הביטוח
הראל משגריר הרצתה בנושא מוסכי הסדר.
ד"ר אודי פרישמן ,יועץ לביטוח רפואי ,מימוש במסגרת המכללה" ופירט את הקורסים שהיא

מציעה.
סו"ב אורי צפריר ,מ"מ נשיא הלשכה ,סיפר
על פתרון בעיות הסוכנים אל מול חברות
הביטוח ואף הביא דוגמאות מוחשיות.
סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני
ביטוח ,קיים שיחה חופשית עם קהל הסוכנים
ועדכן את הנוכחים בסוגיות בהן מטפלת
הלשכה.
גבי נקיבלי ,יועץ הלשכה בתחום הבריאות
והסיעוד ,דיבר על הנושא "לשדרג או לא
לשדרג  -ביטוחי הבריאות החדשים".
סו”ב יוסי ורסנו ,יו"ר תת הוועדה לפיננסים
בלשכה ,שכנע את הנוכחים כי תחום
הפיננסים הוא מקור אדיר להכנסה עבור סוכני
הביטוח ,ושיש ערך מוסף לסוכן הפנסיוני בכל
הקשור לטיפול בכספים הפנויים של הלקוחות.
אלון אבן־חן ,יו"ר  MDRTישראל ,דיבר על
הכדאיות של הצטרפות למועדון היוקרתי.
גיל רשף ,מנכ"ל ופרופסור ,וזיו רייך ,דיקן,
מהמכללה האקדמית נתניה סיפרו על שיתוף
הפעולה של המכללה עם לשכת סוכני הביטוח.
עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי של חברי הלשכה
מחוז מרכז ,דיבר על סוגיית ההפרדה בין מתפעל
לבין שיווק ,והביא דוגמאות מההיבט המשפטי
לעסקאות כספיות ומיזוגים בין סוכנים.

מפגש בין דורי :מיזם מיוחד בין הדור הצעיר לדור הוותיק

מ

יזם מיוחד שהתקיים בכפר המכביה,
הפגיש בין  50סוכנים צעירים
וותיקים במטרה ליצור שיתופי
פעולה ולעבוד ביחד .את המפגש יזמו סו”ב
אריק ורדי ,יו”ר ועדת אירועים ,העומד
מאחורי המיזם הבין דורי ,סו”ב שי שדה,
העומד לצד ורדי במיזם ,סו”ב דביר רפ ,יו”ר
ועדת הצעירים בלשכה שגם הוא פעיל במיזם,
סו”ב דני קסלמן ,יו”ר מחוז השרון ומיוזמי
מועדון הסניורים ,סו”ב יוסי אנגלמן ,יו”ר
המפגש הבין דורי
סניף נתניה ,יוזם מועדון הסניורים.
את המפגש פתח והנחה יוני הרמתי ,מאמן
אישי ועסקי מקבוצת תות (תקשורת ותוצאות) ,לצעירים לאופק תעסוקתי ,ולמבוגרים לחיזוק
וריענון העסק המשגשג שבנו במשך עשרות שנים,
שהעביר הרצאה בנושא שינוי וקבלת האחר.
שדה מספר “המפגש הזה הוא תחילתו של תהליך כדי שלא ידעך”.
“אחרי ההרצאה כולם ישבו סביב שולחנות –
שעבדנו עליו בלשכה כבר יותר משלוש שנים ,בו
שילבנו דור צעיר שאין לו משרד קיים ,לבין דור  5צעירים ו־ 5ותיקים בכל שולחן” ,מספר שדה
ותיק שאין לו דור המשך .יחד עם ורדי ורפ ובתמיכת “ונתנו להם לשוחח ביניהם ולענות על שאלות
אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה ,בדקנו את הסוגיה מנחות שהעברנו להם כמו ‘מה הדבר הכי חשוב
מבחינה כלכלית ומשפטית מתוך רצון לדאוג בשיתוף פעולה עסקי?’‘ ,ממה אתה חושש?’ ועוד.
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הם ישבו יחד ושוחחו במשך שעה וחצי,
ובסוף גם החליפו כרטיסי ביקור וטלפונים.
בשלב הבא נפיץ שאלון משוב לכל
המשתתפים במפגש וננסה להתאים ביניהם
כדי שירוצו קדימה”.
ורדי סיפר “הפגשנו בין סוכנים ותיקים
שסיימו את שתי הסדנאות של מועדון
הסניורים ואין להם דור המשך ,לבין סוכנים
צעירים שמעוניינים להשתלב בעסק
ותיק .המפגש הוא המשך למיזם הבין דורי
שמטרתו לתת לסוכנים הצעירים אפשרות
לפתח את התיקים של המבוגרים הנמצאים
לקראת פרישה ,או כאלה שרוצים סיוע והזרמת דם
צעיר לעסק ,כי אין להם כוח כבעבר והתוצאה היא
הצטמקות התיקים שלהם .הייתה אינטראקציה בין
המשתתפים ,הם נפתחו ודיברו ביניהם ,ואני מאמין
שייווצרו שותפויות עסקיות בעתיד”.
קסלמן סיפר “היה מפגש פורה ,עם התחלה של
שיתופי פעולה .אני מאמין שיהיו גם עסקים משותפים”.
רונית מורגנשטרן

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

כך הסינים השתלטו על שחל

ש

לוש קבוצות השקעה סיניות השלימו בסוף השבוע שעבר את
ההשתלטות על חברת טלרפואה שחל ,העובדת עם כמה מחברות
הביטוח בארץ .הסינים שולטים מעתה במועצת המנהלים של שחל
ויכתיבו את מהלכי החברה ,כשארבעה מחברי מועצת המנהלים הם
נציגיהם ,לצד שני נציגי קבוצת אלרואי.
הסינים יצטרכו למנות יו”ר חדש למועצת המנהלים ,שיחליף את
אלון שליו ,וידרשו להבהיר את כוונותיהם ביחס לפעילות החברה .את
הסינים מנהיגה היזמית  ,Shenlu Xuשכנראה עומדת מאחורי היוזמה
להשתלט על שחל.
מה שקרה בדרך ההשתלטות של הסינים על חברת שחל מהווה
תמרור אזהרה לחברות
הביטוח הישראליות בכלל,
ולחברת הפניקס בפרט -
כאשר הסינים מאתרים חברה
פיננסית ,הם מוצאים דרכים
כדי להשתלט עליה.
מסתבר שהסינים שמעו
על התעניינות חברה סינית
ההשתלטות מהווה תמרור אזהרה לחברות הביטוח
בשחל בתחילת  .2016העסקה
לא יצאה לפועל ,אבל חברה סינית החלה בקניית מניות של שחל בבורסת
ציריך ,שבה מניות שחל נסחרות .לאסיפה הכללית של שחל בתחילת
 2016שהתקיימה בתל אביב הגיעו במפתיע שני נציגי הקבוצה כדי
לאסוף מידע על פעילות החברה וקיימו שיחות עם כמה בכירים בשחל.
מאז החלו הסינים ברכישה הדרגתית של מניות שחל בבורסת ציריך.
קניית המניות בוצעה בידי  3חברות סיניות .הסינים השקיעו יותר מ־40
מיליון דולר על מנת לרכוש כ־ 46%ממניות שחל כדי להיות בעלי
השליטה בחברה .החברות הסיניות השולטות בשחל הן:
 CAI MENGKEהמחזיקה ב־ 30.9%מהמניותHIMALAYA ,
 ASSETהמחזיקה ב־ 16.2%מהמניות ו־ G.Z ASSETSב־ 8.4%מהמניות.
קבוצת אלרואי לעומת זאת ,ששלטה בשחל ,מחזיקה ב־ 23.9%מהמניות.
מבנה הבעלות הזה מנע באסיפה הכללית לבחור דירקטור מקרב
הציבור לדירקטוריון .המצב החדש מחייב דירקטורים מקרב הציבור
שאינם קשורים לבעלי השליטה הסינים.

חיסכון של כ־ 40אלף שעות עבודה  צילומיםfotolia :

ציריך תשתמש ברובוטים לזירוז
הטיפול בתביעות מבוטחים

ה

צילוםfotolia :

מבטחת האירופית הגדולה ‘ציריך אינשורנס’ מתקדמת בניסויים
שהיא עורכת לשימוש ברובוטים ,שיזרזו את הטיפול בתביעות
מבוטחים בביטוח תאונות אישיות .הניסויים באינטליגנציה מלאכותית
( )AIמציגים תוצאות חיוביות ,כאשר תהליך הטיפול בתביעה קוצר משעה
למספר שניות.
הניסויים לטיפול מהיר בתביעות פיצויים הצליחו לחסוך  40אלף שעות
עבודה בכלל ,וזירוז הטיפול בתביעה התקצר לחמש שניות .לציריך
יש תכנית להרחיב את השימוש באינטליגנציה מלאכותית לטיפול
בתביעות בענפי ביטוח נוספים ,זאת במסגרת המאמצים לקצר את זמן
הטיפול בתביעות ,על רקע התחרות המתפתחת עם סטארט־אפ הביטוח
"לימונדה" .בשבועות האחרונים החלה לימונדה לפעול ,והיא מבטיחה
טיפול מהיר של  90שניות לתביעה ותשלום תביעה תוך  3דקות .היא
עושה זאת באמצעות אינטליגנציה מלאכותית שבאמצעותה מונפקות
פוליסות ומתנהל גם תהליך זריז של טיפול בתלונות.
טום דה סוואן ,יו”ר ציריך אינשורנס ,מסר שהחברה תגביר את השימוש
ברובוטים לטיפול מהיר בתביעות מבוטחים .מכיוון שזו מכונה שלומדת
מניסיון ,כל תביעה חדשה מובילה לפיתוח נוסף ולשיפורים.
גם המבטחת הבריטית  ,AGREASהחלה להשתמש באינטליגנציה
מלאכותית כדי לנהל תביעות של מבוטחי רכב .הדבר מאפשר לה לפקח
על רשת המוסמכים המבצעים תיקוני רכב של המבוטחים.

מהפכת חשבונאות עולמית בחברות הביטוח

ח

התקנות החדשות יחולו על  450חברות
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ברות ביטוח ביותר מ־ 100מדינות יעמדו בפני מהפכה במערכת
החשבונאות בינואר  ,2021אז תונהג ברחבי העולם מערכת חשבונאות
אחידה לניהול החשבונות של המבטחים ,אשר תקל על ביצוע השוואות
וניתוחים.
מועצת החשבונאות הבינלאומית ( )IABSשוקדת כבר  20שנה על הנהגת
מערכת החשבונאות האחידה ,שתונהג כרגולציה .מהלך זה יקל על משקיעים
לבצע השוואות בסעיפי רווח בסוגי ביטוח שונים של מבטחים גדולים כמו
 ,AXAפרודנשל ,ג’נרלי ועוד.
אנליסטים מציינים שהמהפכה החשבונאית תעלה כמיליארד דולר ,והיא
תחייב להתאים את מערכת המיחשוב של מאות חברות ביטוח לכללי
החשבונאות החדשים ,כדי להציג נתוני רווחיות בכל רבעון .התקנות החדשות
של מועצת החשבונאות הבינלאומית יחולו על  450חברות ביטוח ,המנהלות
נכסים בהיקף כולל של  13טריליון דולר .כללי החשבונאות החדשים של
 IABSייושמו במדינות האיחוד האירופי ,במדינות אסיה ובקנדה.

 ‰מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰ office@rbmedia.co.il

סוכן צעיר

"אין תחרות גדולה בין הסוכנים"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע
בעיניו  ‰השבוע :סו"ב ענבל מיוני ,סוכנת עצמאית בקיבוץ רמת השופט
גיל – 38
מצב משפחתי – נשואה 3 +
ותק במקצוע – ותק :רישיון פנסיוני וכללי .סוכנת
ביטוח מזה כ־ 7שנים ,סוכנת עצמאית מזה שנה
במשרדה ברמת השופט.
איך הגעת לתחום הביטוח?
"עבדתי כ־ 5שנים בהסתדרות העובדים
הלאומית בתור מזכירת איגוד מקצועי .שם
נחשפתי לנושא ההפרשות הסוציאליות
ולהפרשות לפנסיה ,אשר עניינו אותי
מאוד .כשחיפשתי מה ללמוד כדי
לרכוש לי מקצוע החלטתי לפנות
וללמוד את הייעוץ הפנסיוני .ההחלטה
התבססה על העניין שלי בתחום
ועל הניסיון שלי בהסתדרות וההבנה
בתלושי שכר .המשכתי בלימודיי
גם לאחר שהבנתי שזה אומר להיות
סוכנת ביטוח מתוך כוונה לסיים את מה
שהתחלתי ולקבל רישיון ,ואולי לעסוק
בתחום בדרכים שונות.
"את ההתמחות עשיתי בסוכנות שחם,
ושם קיבלתי תמיכה וליווי שעזרו לי

מאוד בתור התחלה .בתקופת ההתמחות והפגישות
עם האנשים ,התחברתי יותר ויותר למקצוע,
לתפקיד ולשליחות שיש בתפקיד הזה .עבדתי עם
שחם בסך הכל כחמש שנים ויצאתי לעצמאות
למשרד לבד לפני שנה .היום אני עובדת לבד
במשרד בקיבוץ רמת השופט .אני עובדת
בעיקר עם חברת הראל שמצאתי בה
בית חם ומשפחה ,אבל נותנת שירותים
כמעט בכל החברות".
איך הרגשת עם זה שאת סוכנת
ביטוח?
"אני מודה שלקח לי זמן לומר
שאני סוכנת ביטוח אבל היום אני
גאה ומודה למשפחתי ולכל מי
שפגשתי בדרך שתמך ,המליץ
וחיזק אותי כדי שאתמיד .אני
מרגישה שאני במקום שהכי נכון
לי .אני מרגישה שבתפקיד הזה
אני יכולה לשלב את כל הדברים
שחלמתי שיהיו לי בעסק משלי,
וזה בעיקר עבודה מקצועית בה אני
סו"ב מיוני "אני מרגישה שאני במקום שהכי נכון לי"

עוזרת לאנשים ,בנושא מאוד חשוב לכל אחד
ואחד".
באיזה תחומים את מתמחה?
"אני נותנת שירות בכל הענפים ,חוץ מביטוח רכב
וימי ,ואני עובדת בעיקר מול משפחות ומתמחה
בסידור ובדיקת תיק ביטוחים משפחתי".
איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"אני רואה את עצמי ממשיכה כל חיי במקצוע הזה,
ומתמקצעת כמה שניתן כדי לתת את השירות
הטוב והמקצועי ביותר שאוכל".
מה את יכולה להמליץ לסוכנים צעירים בענף?
“אני יכולה להמליץ לסוכנים שמתחילים את דרכם
בענף להאמין בעצמם ,להיות עקביים ואמינים ,כי
הם מוכרים קודם כל את עצמם .יש הרבה מקום
לעוד סוכנים בענף ואין תחרות גדולה בין סוכנים,
יש המון אנשים לא מבוטחים".
מה את חושבת על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"אני מאמינה שתמיד יהיה מקום למקצוע הזה,
בעיקר למי שנותן שירות אישי .אנשים מחפשים
מישהו לדבר איתו ולשתף ,שיבחן את הצורך
שלהם לפי התמונה הכוללת והאישית של כל אחד,
ולא רק הצעות מחיר".

בשירותי דרך אין בערך
רק
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רגע משפטי

האם קצין צה"ל זכאי לתגמולי
ביטוח בעקבות תאונה?

הקצין יקבל  3.5מיליון שקל מחברת הביטוח מגדל ומביטוח לאומי לאחר שנפגע בתאונה חזיתית קשה

רונית מורגנשטרן

ב

ית המשפט המחוזי בלוד אישר הסכם
פשרה לפיו הקצין שהיה בן  23בעת
שיצא לחופשת שבת והיה מעורב
בתאונת דרכים ,יקבל פיצוי בסך  3.5מיליון
שקל בגין פגיעה בכושר עבודה.
נ' ,יליד  ,1990חלם לשרת כקצין קרבי .הוא
החל לעשות את דרכו במעלה שורות הצבא,
סיים קורס קצינים ושירת במספר תפקידים
שהאחרון שבהם היה מפקד בית הספר לנהיגה
קרבית בבסיס אימונים פיקודי לכיש .נ' זכה
להערכת מפקדיו ,ועל אף שהיה בדרגת סגן
בלבד ,הוא שימש בתפקיד עם תקן לבעלי
דרגת סרן.
בתאריך ה־ 5.7.13יצא נ' לחופשת סוף
שבוע מהבסיס .בבוקר שבין יום שישי לשבת
בשעה  ,5:00כששב לביתו מבילוי ארוך ,היה
נ' מעורב בתאונה חזיתית קשה .הוא נפגע
קשה בראשו ואושפז בבית חולים כשהוא
מחוסר הכרה ומורדם למשך  17יום .מעוצמת
הפגיעה ברכבו ,נ' סבל מפגיעה מוחית,
נפשית וקוגניטיבית חלקית ,מפגיעה חלקית
בשדות הראיה ובחוש הריח ,מאבדן  16שיניים
ומצלקות.
נ' עבר שיקום של חודשיים וחצי בבית
החולים השיקומי לוינשטיין ולאחריו שב
לשירות צבאי ,אולם בשל פגיעתו לא יכול
היה לשוב ולמלא את תפקידו הקודם .הוא
שובץ במספר תפקידים אך לבסוף החליט
לוותר על השירות הצבאי ושוחרר.
באמצעות עו"ד גיל בן ארי המתמחה
בתביעות נזקי גוף ,הגיש נ' תביעה נגד מגדל
שביטחה את הרכב בביטוח חובה .במסגרת
התביעה הוא ביקש שחברת מגדל תישא
במימון עלות שיקום השיניים שלו .מגדל
סירבה לשאת בעלות ,בטענה שהצבא הוא זה
שצריך לממן את עלות טיפול השיניים כפי
שהוא מממן את טיפולי השיניים לכל קציני
הקבע .לאור כך ,הוגשה לבית המשפט בקשה
לתשלום תכוף .בית המשפט המחוזי דחה את
טענת מגדל ,ובפסק דין הורה לה לשלם על
חשבון התביעה כ־ 115אלף שקל לטיפול
שיניים .בהמשך המשפט תעלה הסוגיה האם
חברת הביטוח צריכה לשאת בכל ההוצאות
שנגרמו לנ' כתוצאה מהתאונה?

 600אלף שקל מביטוח לאומי

בית המשפט מינה מספר מומחים לבדיקתו
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לקצין נקבעה נכות בשיעור של   74%צילוםfotolia :

העובדה שממוצע השכר בצבא גבוה
של נ' שקבעו לו נכות בשיעור של
מאשר באזרחות ועומד על כ־26
 ,74%כשחלק ממנה היא נכות
אלף שקל לחודש .השכר הממוצע
נוירולוגית זמנית עד לסוף שנת
במשק עומד על כעשרת אלפים
 .2017המחלוקת העיקרית בין
שקל בחודש .לדבריו ,היתרון הבולט
הצדדים ,נגעה לפגיעה בכושר
בתביעה נגד חברת הביטוח הוא קבלה
ההשתכרות של נ' והאם הוא התכוון
להישאר בשירות קבע או להשתחרר עו"ד גיל בן ארי של כל סכום הפיצויים מראש ,להבדיל
מצה"ל .נ' גייס לעזרתו שניים ממפקדיו ,אל"מ מקצבה חודשית נמוכה של מספר אלפי שקלים
דוד אוברמן ,סגן מפקד אוגדת איו"ש ,תחתיו במקרה של תביעה של קצין התגמולים .בנוסף,
שירת כמפקד בית ספר לנהיגה קרבית ,וסא"ל קבלת פיצוי חד פעמי מחברת הביטוח מסירה
יובל ביטון ששירת כמפקד בית ספר ללחימה חשש מצד הנפגע שיום אחד אולי יקבל זימון
בבסיס האימונים הפיקודי .שני הקצינים מסרו לוועדה רפואית חוזרת ,שתוריד לו את אחוזי
תצהירים לפיהם נ' היה קצין מצטיין ומוערך הנכות ותפגע בקצבה החודשית שלו.
שקיבל שבחים על תפקודו ,ואלמלא התאונה
היה ממשיך לשרת שנים רבות בצבא.
לאחר קבלת התצהירים ,החליטה מגדל אירועי הלשכה
שלא לנהל את התיק ,ועל אף שטרם נקבעה
… מחוז תל אביב יערוך יום עיון ב 13.6-בין השעות
נכות סופית בגין הפגיעה הנוירולוגית ,היא
 ,8:30-14:00בשיתוף קבוצת איתוראן .בית תרבות,
סביון .חניה ללא עלות באזור המתחם.
הסכימה לשלם לנ' סכום בסך  3.5מיליון
שקל ,מתוכם  150אלף שקל שולמו לו במהלך
… מחוז ירושלים יערוך יום עיון ב 28.6-בין השעות
התיק 2.75 ,מיליון שקל נוספים כעת ,ו־600
 ,8:30-14:00בשיתוף "קבוצת איתוראן" .סינמה
סיטי ,ירושלים .חניה ללא עלות באזור המתחם.
אלף שקל כתגמולי ביטוח לאומי.
כיום נ' עומד על רגליו ללא כל פגיעה
… מחוז שפלה יערוך יום עיון ב 10.7-בין השעות
 ,8:30-14:00בשיתוף קבוצת שגריר .סינמה סיטי,
אורתופדית .לדברי עו"ד בן ארי ,הסכום
ראשון לציון חניה ללא עלות באזור המתחם.
הגבוה שניתן לו מוסבר בין היתר על ידי

חדשות הביטוח

מעתה ניתן יהיה להצטרף לתוכניות
הפנסיה של מגדל אונליין

מגדל משיקה הצטרפות אונליין דיגיטלית לתוכניות הפנסיה לשכירים • סו"ב אורי צפריר" :אנו
מאמינים שביטוח פנסיוני צריך להיעשות באמצעות ייעוץ מקצועי ופרונטלי בלבד"

מ

גדל משיקה שירות דיגיטלי חדש
המאפשר לציבור השכירים להצטרף
אונליין לתוכניות הפנסיה של
הקבוצה .במסגרת זו ,יוכל השכיר לבחור
להצטרף לתכניות של "מגדל מקפת" ולבחור
את הפרמטרים המתאימים לו .כל זאת באופן
עצמאי ,מכל מקום ,בכל זמן ומכל מכשיר –
אתר אינטרנט ,טלפון נייד או טאבלט .בהמשך,
אפשרות ההצטרפות הדיגיטלית לתכניות של
"מגדל מקפת" תהיה זמינה גם באפליקציית
לקוחות חדשה ,אותה תשיק מגדל בקרוב.
מאחורי הפיתוח של תהליך ההצטרפות הדיגיטלי
עומדת מגדל טכנולוגיות .חטיבת הטכנולוגיות
בקבוצה פיתחה את השירות תוך שימוש בכלים
המשוכללים ביותר ,על מנת לספק את המוצר
הטכנולוגי ברמה הגבוהה ביותר בתחום.
ממגדל נמסר כי ההצטרפות הדיגיטלית היא
חלק מהמהפכה הדיגיטלית שמובילה החברה

ממשיכה ומעניקה ערך רב ללקוחות
בשנים האחרונות בעולם הביטוח
ולסוכנים .ערך רב המתבטא לאורך
והפנסיה בישראל .מאות אלפי לקוחות
כל שלבי התהליך הפנסיוני".
כבר הצטרפו ל"מגדל שלי" ,האזור
בתגובה אמר סו"ב אורי צפריר,
האישי באתר מגדל בו ניתן לבצע
מ"מ נשיא הלשכה ,כי "אנו
פעולות רבות באופן עצמאי אונליין.
מאמינים שביטוח פנסיוני צריך
לדברי אמיל וינשל ,משנה למנכ"ל
להיעשות באמצעות ייעוץ מקצועי
ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה
במגדל" ,מגדל שמה דגש על מעבר לעולם אורי צפריר ופרונטלי של בעל רישיון ,ולא באמצעים
דיגיטליים בלבד .תחום הדיגיטציה הוא
הדיגיטלי ,שבאמצעותו לקוחות הסוכנים
יכולים לבצע פעולות באופן יעיל ועצמאי בהתאם חיובי ואנו מעודדים את התרחבותו בענף ,אך
להתפתחות דרכי התנהלותם .זאת במקביל למתן יש לעשות זאת לצד מעורבות אנושית של
יותר זמן וכלים מתקדמים לסוכני הביטוח ,לטובת אנשי מקצוע בתחום .עם זאת ,אנו מברכים על
מיצוי הפוטנציאל העסקי האדיר שטמון בשיתוף כל הפנייה של מבוטחים חדשים אשר פונים
הפעולה עם מגדל בתחום הביטוח הפנסיוני ,כמו ביוזמתם לחברת הביטוח ,לייעוץ וליווי של סוכני
ביטוח .אנחנו מצפים שגם אם אין ללקוח סוכן
בשאר תחומי הפעילות המשותפים".
תומר רובינשטיין ,סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי במגדל ,היא תמצא את הדרך להפנות ולשייך את
במגדל והאחראי על תחום הדיגיטל בקבוצה ,הלקוח הישיר לאחד הסוכנים במגדל שימשיך את
מציין כי "המובילות הטכנולוגית של מגדל הטיפול בו ויתוגמל בהתאם".

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח
חיים ,פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת
תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש ,למעוניין/ת,
תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי
קורות חיים למיילdudi@gamafinansim.co.il :
נייד 050-5368629 :
לסוכנות ביטוח ברחובות דרוש סוכן/ת ביטוח
בעל רשיון פנסיוני קיים או לקראת רשיון
(אפשרות התמחות) תנאים מעולים למתאימים
ציפורה 054-4351804
לסוכנות ביטוח מובילה בקניון עזריאלי
במודיעין דרושה עובדת בתחום ביטוח חיים
פנסיה ופיננסים לעבודה בסביבה מרתקת
ומעניינת .קורות חיים למייל eyal@sos-ins.co.il
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

למיזם ייחודי בתחום הפיננסים והפרט דרוש/ה

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצער משפחת
מלר על פטירתו
של חבר הלשכה

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערה
של דנה דבורה
על פטירת אביה

מוטי מלר

שמשון צלניר

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער

ז"ל
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ז"ל

סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי עם או בלי ניסיון.
למעוניינים נא לפנות אל:
sochen.project@gmail.com

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

שכירות משנה
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 :
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 ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או
חלקי ,במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות
של העסקה לטווח ארוך .נייד050-5368629 :
dudi@gamafinansim.co.il

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

