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חדשות  הביטוח

סוכני הלשכה נכנסו לתחום 
ההלוואות החוץ בנקאיות

שת”פ בין הלשכה לטריא מאפשר לסוכנים לגייס כספים מלקוחותיהם לטובת הלוואות 
חוץ בנקאיות • בתוך 3 חודשים הצטרפו כ־100 סוכנים לשת”פ וגויסו באמצעותם למעלה 

מ־30 מיליון שקל • בקרוב מאוד יפעלו הסוכנים גם בתחום המשכנתאות
רונית מורגנשטרן

ם עד לאחרונה דובר על כניסה א
לתחומי  הביטוח  סוכני  של 
הפיננסים כתוכנית ואופציה, 
החלו להתממש בשטח:  כבר  הדברים 
הלשכה  חברי  ביטוח  סוכני  כ־100 
ההלוואות  לתחום  לאחרונה  נכנסו 
לעצמם  ומביאים  בנקאיות,  החוץ 
הכנסה נוספת וערך מוסף ללקוחותיהם. 
הלשכה משתפת פעולה בנושא זה עם 
חברת “טריא”, פלטפורמה להלוואות 
שיתוף  במסגרת   .)P2P( חברתיות 
הפעולה מגייסים סוכני הביטוח כספים 
מלקוחותיהם, מהם יראו תשואה נאה, 
ללא סיכון ונזילות מלאה. בתוך שלושה 
חודשים מאז החל המיזם לפעול באופן 
ממשי גויסו באמצעות סוכני הלשכה 

למעלה מ־30 מיליון שקל.
הוועדה  תת  יו”ר  ורסנו,  יוסי  סו”ב 
הוועדה  במסגרת  הסביר  לפיננסים, 

לביטוח פנסיוני בלשכה כי “לקוחות רבים שלנו 
מבקשים לגוון את תיק ההשקעות שלהם; אנחנו 
חברתיות  בהלוואות  להשקיע  להם  מציעים 
כי  כמעט,  סיכון  ללא  השקעה  שזו  טריא,  של 
רכוש  משעבדים  ואף  בקפידה  נבחרים  הלווים 
עבור ההלוואה. הכסף מוחזק בידי נאמן, וכל מי 
שמתחרט יכול לקחת את כספו חזרה – נזילות 
מלאה, ותשואה מובטחת גבוהה יחסית בין 5.8% 
ל־5%, שזו ריבית שנתית שאין כמוה בשוק, גם 
ההלוואה  על  משלמים  הלווים  ההון.  בשוק  לא 
הוא לטובת  )הפער  ריבית של 6.5%־7% לשנה 
הוצאות תפעוליות(. מדובר גם במתן ערך מוסף 
למבוטחים שמחפשים השקעה עם תשואה מחוץ 
לשוק ההון, או שרוצים לגוון את תיק ההשקעות 
שלהם. ההיענות היא מאוד גבוהה כפי שרואים 
מהסכומים שגויסו עד כה בטווח זמן קצר יחסית”.

לדברי ורסנו, המשקיע משלם דמי ניהול נמוכים 
 0.3% מתוכם   ,0.4% בשיעור  כספו  על  יחסית 
מהווים את עמלת הסוכן: “זה הרבה יותר ממה 
גם  החדשה  והנישה  בגמל,  שהסוכנים מקבלים 
מאפשרת לסוכן הכנסה נוספת והקטנת התלות 

שלו בחברות הביטוח בכל הקשור לפרנסה שלו”, 
מסביר ורסנו.

מרחיבים את הפעילות
תחום פיננסי נוסף שהלשכה פותחת בפני סוכניה 
הוא תחום המשכנתאות. במסגרת פעילות זו יקבלו 
שלהם  המבוטחים  הפניית  על  תגמול  הסוכנים 
ליועץ למשכנתאות, עמו תהיה הלשכה חתומה 
על הסכם שת”פ. ורסנו מסביר כי “בינואר השנה 
משכנתא  לייעוץ  לחברות  קורא’  ‘קול  פרסמנו 
הלשכה.  עם  פעולה  לשיתוף  הצעות  שיגישו 
 – חברות  בשתי  בחרנו  פניות.  עשרות  קיבלנו 
האחת דיגיטלית, שלא פוגשת את הלקוח פנים אל 

פנים, והשנייה חברה קלאסית שמלווה 
את הלקוח מפגישה ראשונה ועד קבלת 
ההלוואה בבנק. שמות החברות יפורסמו 

בקרוב”.
כך:  יפעל  הפעולה  שיתוף  לדבריו, 
“סוכני הביטוח יוכלו להפנות מבוטחים 
שמעוניינים בכך לחברות הייעוץ, אחרי 
שיבדקו עמו איזה שירות הוא מעדיף – 
דיגיטלי או קלאסי. בשום מקרה סוכן 
משכנתאות,  יועץ  מהווה  לא  הביטוח 
אלא רק מפנה ליעוץ והלקוח בוחר מה 
על  תגמול  יקבל  הסוכן  לו.  שמתאים 
רכישת שירותי הייעוץ בחברה אליה הוא 
הפנה את לקוחו. בנוסף, חברות הייעוץ 
שלטובת  בפניו  מתחייבות  הפנסיוני 
הלקוח  המשכנתא,  ביטוח  רכישת 
שהופנה אליהם יחזור לסוכן שלו. מדובר 
בשירות שהוא ערך מוסף ללקוח והכנסה 
נוספת לסוכן. הרציונל שעומד מאחורי 
בכל  נמצא  הביטוח  שסוכן  הוא  הזאת  הפעילות 
הצמתים החשובים בחיי המבוטחים שלו; רכישת 
דירה ולקיחת הלוואת משכנתא היא צומת מאוד 
קריטי, שבו הלקוח מתנהל מול גופים פיננסיים 
ללא מידע מספק. כך למשל, יש לקוחות שכדי 
לממן את ההון הראשוני לטובת רכישת הדירה, הם 
פודים קרנות השתלמות וגם חיסכון פנסיוני; סוכן 
הביטוח צריך לכוון את הלקוח שלו שיש פתרונות 
לו  ושאסור  משכנתא  ייעוץ  באמצעות  נוספים 
לפגוע בחסכונות הפנסיוניים שלו בגלל מצוקה 

מימונית”, הוא מדגיש.
נקודה חשובה נוספת אליה מתייחס ורסנו היא 
סוגיית האחריות המקצועית: “יש הבנות בין הלשכה 
לבין איילון ביטוח, שמספקת לחברי הלשכה את 
פוליסת האחריות המקצועית שלהם. ההסכם הוא 
שהפוליסה תכסה גם את הפעילות הזאת, הקשורה 

באחריות המקצועית”, הוא אומר. 
האפשרות  את  הלשכה  בודקת  אלה  בימים 
במכללה  מיוחד  מסלול  יוקם   2018 שבמהלך 
לפיננסים וביטוח של הלשכה, שבו יוכלו סוכני 
ביטוח ללמוד ולקבל רישיון בייעוץ למשכנתאות.

ורסנו. “הרחבת הפעילות תקטין את תלות הסוכנים בחברות הביטוח”

“סוכני הביטוח יוכלו להפנות 
מבוטחים שמעוניינים בכך לחברות 

 הייעוץ, אחרי שיבדקו עמו 
 איזה שירות הוא מעדיף - 

דיגיטלי או קלאסי"
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שיבת המועצה הארצית של הלשכה התקיימה י
את  בירושלים.  "דן"  במלון  שעבר  בשבוע 
הישיבה פתח יו"ר מחוז ירושלים סו"ב שמואל 
המועצה  ליו"ר  מודה  "אני  כי  שאמר  אשורי 
הארצית זאב פרלשטיין, שעמד במילתו וקיים 
זו הפעם השנייה את ישיבת המועצה הארצית 
קדנציה,  בימים אלה  אנו מסכמים  בירושלים. 
ואני שמח על הפעילות הענפה שערכנו במחוז, 
מקווה  אני  חברים.   403 אלה  בימים  שמונה 
של  שלוחה  תקים  הלשכה  הבאה  שבקנדציה 

המכללה לפיננסים וביטוח גם בירושלים".
יו"ר סיעת "כולנו" ח"כ רועי פולקמן, התארח 
בישיבה עם סיומה, וסקר מספר נושאי מאקרו 
בהם הוא מטפל בימים אלה. "לאחרונה הגשתי 
הצעת חוק בנושא אבטלה, שכן אין זה סביר שמי 
שלוקח משכנתא ומאבד את עבודתו - יגבו ממנו 
ריביות פיגורים", ציין פולקמן והוסיף כי "בהיבט 
'חורקת',  שלכם, סוגיית הסוכן מתפעל־משווק 
ולכן יש לעשות עבודה מחודשת בנושא. בהיבט 
והממונה  הביטוח  חברות  הסיעודי,  הביטוח 
אני  האירוע.  את  לפצח  חייבים  ההון  שוק  על 
ואני נמצא פה בשם  חושב שיש עם מי לדבר, 
שיתוף הפעולה הזה". ח"כ פולקמן אף התייחס 
לריכוזיות בענף הביטוח ואמר כי "חשוב לפתח 

דיון בריכוזיות של ענף הביטוח והכנסת שחקנים 
חדשים מחו"ל". בתגובה אמר נשיא הלשכה סו"ב 
אריה אברמוביץ כי הוועדה הציבורית לבחינת 
עתיד ענף הביטוח עסקה רבות בנושא, והגיש 

לח"כ פולקמן את דוח הוועדה.

סיוע מנשיא הלשכה
כי  סיפר  פרלשטיין  הארצית  המועצה  יו"ר 
בו  "בשבוע שעבר נחשפתי בטלוויזיה למקרה 
זוג נסע לרומניה, שכח לבטח את עצמו, והאישה 

לקה באירוע מוחי ואושפזה בבית חולים עם 

ח"כ רועי פולקמן בישיבת המועצה 
הארצית: סוגיית הסוכן-מתפעל חורקת 

- יש לעשות עבודה מחודשת בנושא
אברמוביץ על מערכת הבחירות: "כאשר זורקים בוץ על הבית, לא זוכרים מי זרק, אבל הבית 

נשאר מלוכלך" • יו"ר המועצה הארצית זאב פרלשטיין סיפר כי נשיא הלשכה סייע לזוג שטייל 
בחו"ל ללא ביטוח, להגיע לארץ בשלום לאחר שהאישה לקתה באירוע מוחי

רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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ישיבת המועצה הארצית בירושלים
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הוצאות אדירות, ללא אפשרות כספית לשוב 
חזרה לארץ. הייתי גאה לשמוע שנשיא הלשכה 
אריה אברמוביץ רתם את חברת פספורטקארד, 
שמימנה למשפחה הטסה רפואית בשווי של 50 

אלף דולר. תודה רבה לכם ויישר כוח".
נשיא הלשכה סקר את מסע הלשכה לפולין 
ארגמן  עוזי  סו"ב  הרווחה  ועדת  ליו"ר  והודה 
יעקב כגן על היוזמה החשובה.  ולסוכן הביטוח 
לכנס  הלשכה  להערכות  התייחס  הוא  בנוסף, 
אלמנטר 2017 שיערך בחודש הבא, ודיבר על 
מסקנות הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף 
הביטוח. אברמוביץ חזר והדגיש את הישג הלשכה 
בחקיקה להפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן: 
במגמת  היו  האחרונות  בשנים  הניהול  "דמי 
שאנו  זה  לצד  בהכנסתנו,  פגעה  אשר  ירידה 
הסוכנים ספגנו אש תדמיתית רבה על פגיעה 
בפנסיה של המבוטחים. מגמה זו הסתיימה. אנו 
נוכל לתת את השירות הטוב, המיטבי והמקצועי 
רוב החברות  הניהול.  ביותר, ללא קשר לדמי 
פיתחו והציגו מודלים חדשים, ולטווח ארוך אנו 
מאמינים שמהלך זה יטיב גם עם הסוכנים וגם 

עם המבוטחים".
אברמוביץ  קרא  הבחירות  למערכת  בנוגע 
נקייה  בחירות  למועמדים לשמור על מערכת 
הוגנת והגונה ואמר כי "כאשר זורקים בוץ על 
נשאר  הבית  אבל  זרק,  מי  זוכרים  לא  הבית, 

מלוכלך".

תיאסר תעמולה בכנס
יו"ר ועדת הבחירות, עו"ד איתן הברמן ציין 
כי הפרסום הסופי של ספר הבוחרים יהיה ב־19.9 
רשימת  על  תודיע  הבחירות  ועדת  וב־23.10 
המועמדים הסופית. הברמן הדגיש כי הבחירות 
הפעם יערכו בצורה ממוחשבת, בכל הארץ ביום 
אחד, באותן השעות. כל בוחר יוכל יצביע בכל 
אחד מעמדות ההצבעה הפרוסות ברחבי הארץ. 
תעמולת בחירות תיאסר במהלך כנס אלמנטר 
יוכלו  הלשכה  לראשות  והמועמדים  באילת, 

להציג את חזונם במושב ייעודי במהלך הכנס.
אתרי  את  הציג  רענן שמחי  הלשכה  מנכ"ל 
האינטרנט החדשים של הלשכה ושל המכללה 
לאוויר  לעלות  שצפויים  וביטוח  לפיננסים 
לקראת ראש השנה. שמחי סקר את ספר הבוחרים 
למערכת הבחירות ובו 4,480 חברי לשכה, כאשר 
חובם  את  השלימו  טרם  סוכנים   300 מתוכם 

ללשכה.

 מחוז ת"א והמרכז הגדול 
ביותר הלשכה

ביותר  הגדול  הוא  והמרכז  אביב  תל  מחוז 
מחוז  נמצא  אחריו  חברים.   1,264 ובו  בלשכה 
חיפה והצפון עם 1,110 חברים, מחוז השרון עם 
967 חברים, מחוז השפלה עם 592 חברים, מחוז 
ירושלים עם 403 סוכנים, ומחוז הדרום עם 144 

סוכנים.

עוד הדגיש מנכ"ל הלשכה כי המכללה לפיננסים 
וביטוח קיבלה אישור מבנק ישראל לקליטת הפיקדון 
לחיילים משוחררים לצורך מימון הלימודים, הציג 
את שדרוג שלוחת המכללה בחיפה, וציין כי במהלך 
2017 נפתחו 13 השתלמויות חדשות, בהם השתתפו 

407 חברי לשכה.

 גידול של 35% בכמות 
הקורסים במכללה

בכמות   35% של  גידול  חל   2017 במהלך 
קורסים   54(  2016 לעומת  במכללה  הקורסים 

ב־2017 לעומת 40 ב־2016(.
ארנון  יובל  סו"ב  הפנסיונית  הוועדה  יו"ר 
סקר את פעילות הוועדה לקידום הלוואות חוץ 
סוכנים.  ידי  על  ומחזור משכנתאות  בנקאיות 
ציין  רפ  ראובן  סו"ב  הטכנולוגיה  ועדת  יו"ר 
להוצאת  למערכת  מצטרפים  רבים  סוכנים  כי 
חשבוניות אוטומטיות באינטרנט, וכי חל גידול 
בשימוש הסוכנים בכלי הטכנולוגי לסליקת שכר 
טרחה: "סוכני הביטוח מבינים שהם צריכים לגבות 
תשלום על עבודתם, נגמרה תקופת החינם, וגם 

הציבור מבין זאת".
זיו  יואל  והסיעוד סו"ב  ועדת הבריאות  יו"ר 
הרפורמה  בנושא  הוועדה  פעילות  את  הציג 
בביטוחי נסיעות לחו"ל, ואת כתב השירות החדש 
לסרטן שיזמה הלשכה ואושר על ידי הפיקוח על 
הביטוח. כתב השירות צפוי להיות משווק בקרוב.

חדשות  הביטוח

אפשר להיות 
רגועים

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

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצד
לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב
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לחו"ל " נסיעות  בביטוח  הרפורמה  מטרת 
טס  שהוא  לדעת  למבוטח  לגרום  היא 
בראש שקט", כך אמר יואב יונש, מנהל 
ההון,  שוק  ברשות  בריאות  ביטוחי  מחלקת 
ביטוח וחיסכון, בכנס עדיף השבוע. לדבריו: 
לחו"ל,  מתוכננת  נסיעה  על  "כשחושבים 
מדמיינים נוף משגע. העניין הוא שכדי להגיע 
לרגע המיוחל יש מטלות קטנות שצריך לעבור. 
ביטוח נסיעות לחו"ל הוא עוד אחת מהן. זה 
ביטוח קצר טווח ופשוט ולא משקיעים הרבה 
זמן ברכישה. בשנים האחרונות הגיעו אלינו 
לרשות מספר לא מועט של תלונות, לפיהן 
המבוטח בעת תביעה גילה כי הפוליסה שרכש 
התלונות,  את  ניתחנו  מענה.  לו  נותנת  לא 
ובאמת במקרים מסוימים הפוליסה לא הייתה 
בנויה כמו שצריך וסברנו שזה לא נכון לתת 
לחברת  אלא  העבודה,  את  לעשות  למבוטח 

הביטוח", אמר יונש.
נסיעות  בביטוחי  הרפורמה  יונש,  לדברי 
לחו"ל נשענה על ארבע רגליים: הליך הצירוף, 
הבטחת כיסוי הולם, שיפור אותו כיסוי ומבנה 

אחיד ומודולרי של הפוליסה. מפת " על  שמסתכלים  אחרי 
שהיא  מה  כל  אחרי  הבריאות 
חשבו  שבו  במקום   – עברה 
רק  היא  תרד,  הפרטית  שהרפואה 
ניב  נאוה  ציינה  כך  ועולה",  עולה 
סרוודיו, סמנכ"לית בכירה, ומנהלת 
בהרצאתה  באיילון  הבריאות  אגף 
ביטוחי  בתחום  ופערים  "מגמות 
הבריאות", בכנס עדיף. לדבריה: "עד 
שלא יהיה תקצוב במערכת הבריאות 

הציבורית ועד שלא יהיו קיצורי תורים, הזליגה 
לכיוון הרפואה הפרטית תלך ותגדל".

למבוטחים  לתת  שרוצים  האוטופית  הפוליסה 
הרפואה  שבין  הפער  את  שתמלא  פוליסה  היא 
הציבורית, לבין למה שהמבוטח היה רוצה לקבל 
ברפואה הפרטית. "בכל העולם לא יוכלו ממשלות 

היה  אדם  שכל  בעלויות  לשאת 
הטכנולוגיות  את   – לעצמו  רוצה 
הכי  התרופות  את  טובות,  הכי 
טובות שיתנו לו את איכות החיים 
הכי טובה ואת משך החיים. את כל 
אלה צריך להכניס לתוך הפוליסות 
אנחנו  האמת,  ברגע  הפרטיות. 
כציבור, נרצה לקבל את הפער שבין 
הציבורי לפרטי – אם בטכנולוגיות 
ובאין אם בתרופות", מסבירה ניב 

סרוודיו.
מנהלת אגף הבריאות באיילון התייחסה לתפקידו 
של סוכן הביטוח בביטוחי הבריאות: "על הסוכנים 
להרחיב את הידע, כך שכאשר הם עוזרים ללקוחות 
הם יידעו לתת להם יותר יעוץ, הכוונה ואת הטיפול 

הטוב ביותר".

רפואה " שירותי  בעד  אני 
החולים  בבתי  )שר"פ(  פרטיים 
הציבוריים", הודיע שר הבריאות 
יעקב ליצמן בכנס הבריאות והסיעוד 
של עדיף. "מיד אחרי החגים נגיש 
הצעת חוק שתאפשר תיירות מרפא 
בכל בתי החולים. זה יביא הכנסות גם 

לבתי החולים וגם לרופאים". 
ביותר  הגדול  החורבן  לדבריו, 
שרופאים  הוא  הבריאות  במערכת 
צעירים ומבריקים במערכת הבריאות 

הציבורית עוברים לחו"ל בגלל השכר הנמוך שהם 
מקבלים בישראל, והוא שוקד על פתרונות בנושא.
נכנס  מאז  שביצע  הרפורמות  את  סקר  ליצמן 
לתפקידו – בתחום טיפולי השיניים לילדים, מזון 

בריא, קיצור תורים ובריאות הנפש. 
גם  שיניים  טיפולי  לסבסד  במגעים  "אנחנו 

הוא  בכנס.  סיפר  לקשישים", 
הבטיח רפורמה בתחום סיעוד, 
ולגבי השימוש בקנאביס רפואי 
אמר: "לפני שבוע הכשרנו עוד 
הסמכה,  שיקבלו  רופאים   50
כך שמטופלים לא יחכו כל כך 

הרבה זמן במערכת". 
משה  מנכ"ל משרד הבריאות 
את  בכנס  סקר  טוב,  סימן  בר 
"אנחנו  ואמר:  פעילות המשרד 
חייבים לראות שהמערכת נותנת 
ערך למבוטח ולמטופל. אלה דברים שהם בליבת 
הדנ"א של המערכת הציבורית, שהיא מרכז הכובד. 
יש מערכת פרטית וזה לא הולך להשתנות בקרוב, 
אבל את הדרך מכתיבה המערכת הציבורית", סיכם 

בר סימן טוב.

רשות שוק ההון: 
“הפוליסה הקודמת 

לנסיעות לחו”ל 
חשפה את המבוטח 

לחוסר כיסוי”
יואב יונש מרשות שוק ההון 
מדבר על הרפורמה בביטוח 

נסיעות לחו"ל: “במקרים 
מסוימים הפוליסה לא 

הייתה בנויה כמו שצריך, 
וסברנו שזה לא נכון לתת 

למבוטח לעשות את העבודה, 
אלא לחברת הביטוח"

שר הבריאות יגיש הצעת חוק שתאפשר 
תיירות מרפא בכל בתי החולים

 ליצמן שוקד על פתרונות לבריחת המוחות בתחום הרפואה, 
ועל רפורמות בתחום הסיעוד והקנאביס הרפואי: "מתקיימים 

מגעים לסבסד טיפולי שיניים גם לקשישים"

רונית מורגנשטרן

נאוה ניב סרוודיו: "הרפואה 
הפרטית רק הולכת וגדלה"

סרוודיו, מנהלת אגף הבריאות באיילון מדברת על הפערים 
שבתחום ביטוחי הבריאות ועל מקומם של הסוכנים: "על 

הסוכנים להרחיב את הידע כדי לתת את הייעוץ הטוב ביותר"

כנס  עדיף

יש להשקיע יותר מחשבה בביטוח הנסיעות לחו”ל

ליצמן. "תיירות מרפא תביא 
הכנסות לבתי החולים ולרופאים"

סרוודיו. "הזליגה לרפואה 
הפרטית גוברת"



6 | 14 בספטמבר 2017 

כנס  פוליסה

זו " אם מדובר בגזענות כלפי המגזר הערבי, 
בעיה קלה - יש לנו את כל הכלים להתמודד 
עם הבעיה, אבל אני לא מציע לנו ללכת 
של  ריח  יש  וחלילה  חס  אם  אבל  הזו.  לפינה 

גזענות, אני לא אופתע“, כך אמר ח"כ 
איתן כבל )המחנה הציוני( יו"ר ועדת 
הכלכלה בכנסת, בכנס פוליסה שעסק 
המגזר  וסוכני  הביטוח  חברות  ביחסי 
הערבי, שהתקיים ביום שלישי השבוע 

בנצרת.
חברי  כבל  לצד  השתתפו  בכנס 
כנסת נוספים, בהם ח"כ זוהיר בהלול 
)המחנה ציוני(; ח"כ אכרם חסון )כולנו(, 
אריה  נשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב 
אורי  סו"ב  הנשיא  מ"מ  אברמוביץ, 
הוועדה  יו"ר  מונין,  אריאל  צפריר, 
רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  כללי,  לביטוח 
אמיל  הפול  יו"ר  חיפה,  מחוז  יו"ר 
וינשל, בכירים מחברות הביטוח, סו"ב 
עוד  הערבי.  מהמגזר  סוכנים  וכ־150 
השתתפו מנכ"ל זברה ניר כהן, שהציג 
את פעילות החברה ואלדד הלוי מנכ"ל 
כתב  את  שהציג   ,Int Healthcast
השירות החדש לטיפול במחלת הסרטן, 

Cancierge, בו שותפה גם הלשכה.
הביטוח  "חברות  כבל:  אמר  עוד 
יותר  בעיה  זו  מאוד.  בעייתי  גוף  הן 
הבנק  עם  כי  הבנקים,  מאשר  גדולה 
יומית,  יום  אתה נמצא באינטראקציה 
ועם חברת הביטוח הרבה פחות". הוא 
סיים בהבטחה: “אעשה הכל כדי לתת 
מענה אמיתי והולם לבעיה האמיתית 
בגיבוי  להיות  חייבת  היא  אבל  הזו, 
ולכן  רציני,  נושא  כאן  יש  הסוכנים. 

אני מטפל בו".
אישית  טיפל  הוא  כי  סיפר  סו"ב אברמוביץ 
יו"ר מחוז צפון  סוכני המגזר כשהיה  בבעיית 
בבעיה  מדובר  לדבריו,  הלשכה.  כנשיא  וגם 
מקצועית ולא אישית, וכך צריך לטפל בה. הוא 

קרא לסוכני המגזר להצטרף להנהגת הלשכה.
סו"ב סוהיל משרקי, ממובילי המאבק של סוכני 
המגזר, אמר: "אנחנו לא נגד החברות. אנחנו עם 
החברות, אבל מבקשים שיעזרו לנו לפתור את 
הבעיה מהשורש. כל סוכן ביטוח שיש לו רישיון 
- צריך להיות מחובר לכל חברות הביטוח. אם 
ייצוגית  לא, נלך לבית המשפט, נגיש תביעה 
נגד כל חברות הביטוח. ביטוח חובה מחויב לפי 

החוק והחברות צריכות לאפשר לסוכנים לעשות 
חובה בכל חברה".

ח”כ בהלול הזהיר כי "חברות הביטוח לכאורה 
מכוננות קרטל וחוסמות לכאורה את דרכו של 

סוכן הביטוח באופן מכוון ובכך פוגעות בחופש 
העיסוק“. הוא הציע דרך יצירתית לפתרון הבעיה 
דרך  הדלק,  דרך  החובה  ביטוח  את  לרכוש   –

רישיון הרכב או דרך הביטוח הלאומי.
גם  היה  בעבר  כי  שסיפר  חסון,  אכרם  ח"כ 

הוא סוכן ביטוח, אמר: "אני בטוח שאין גזענות 
בחברות הביטוח, אבל יש אפליה". הוא האשים 
גם את סוכני המגזר במצב שנוצר: "אנחנו לא 
תומכים אחד בשני, וחברות הביטוח מרוויחות 
את  להפלות  וממשיכות  כסף  הרבה 
הסוכנים. הערבים משלמים 3 מיליארד 
שקל שנה ביטוחים. אולי תוקם חברת 

ביטוח ערבית?", הציע חסון.
וינשל אמר בנושא כי "יש רוב גדול 
ודומם של סוכני ביטוח מהמגזר הערבי, 
שיודעים שאין אפליה מטעם חברות 
אפליה  ואין  גזענות  אין   – הביטוח 
ואין כוונה להפלות, והנתונים מראים 
עושים  לא  הביטוח  בחברות  זה.  את 
סטטיסטיקה לגבי המגזר הערבי, אלא 
רק לגבי כל סוכן וסוכן. התחושה היא 
שלוקחים את הבעיה למקומות רעים. 
לעשות  מתחילים  כשפוליטיקאים 
להיווצר  הולך  בדברים,  ציני  שימוש 
פילוג שלא קיים. מייצרים פילוג שלא 
צריך להיות. הציפיות שלנו זה לעשות 

עסקים ולקיים מערכת עסקים".
ניר ברטל, מנהל תחום ביטוח חובה 
ביטוח  ההון,  שוק  ברשות  וחבויות 
וחיסכון, הדגיש כי "לרשות אין כלי 
לחייב חברת ביטוח לעבוד עם סוכנים 
מסוימים. הפול נהיה גורם משמעותי, 
הלשכה.  של  הלחץ  בזכות  היתר  בין 
לפתרונות  להגיע  עדיף  לדעתי 
אחרים. ביקשנו גם הסברים מפורטים 
על תהליך הפסקת העבודה. לחברות 
הסברים  המקרים  ברוב  היו  הביטוח 
נובע  שהכל  הטענה  לשלול.  שקשה 

מבסיס מגזרי – היא קשה לביסוס".
אריאל  סו"ב  קרא  הפאנל  בסיום 
מונין לסוכנים לחבור ללשכה: "בדקנו את כל 
תלונות סוכני הביטוח שחברות הביטוח הפסיקו 
לשלם להם עמלות. מצאנו שכ־10% מהסוכנים 
מהמגזר  סוכנים  היו  איתם  לעבוד  שהפסיקו 
הערבי. 90% לא היו מהמגזר. הלשכה מייצגת 
את כל הסוכנים, והיא לא לשכה מגזרית, היא 
לשכה של כולנו. היחידה שהביאה פתרון פרקטי 
היא לשכת סוכני ביטוח. ציפיתי שרוב הסוכנים 
ישתמשו בכלי הזה, ויפעילו לחץ לממש אותו 
כראוי. "חשוב להבין שיש פה בעיה אמיתית - 
לכאורה אף אחד לא אשם, וכולם אשמים יחד. 

אבל היחיד שסובל הוא סוכן הביטוח".

ח"כ כבל בכנס פוליסה: "לא אופתע אם 
חס וחלילה יש פה ריח של גזענות"

בכנס פוליסה שהתקיים השבוע ביום שלישי בנצרת דנו בהצגת פתרונות שונים לבעיית סוכני המגזר הערבי • 
סו"ב סוהיל משרקי, ממובילי המאבק: "אם הבעיה לא תיפתר נגיש תביעה ייצוגית נגד כל חברות הביטוח"

 ח"כ כבל. "הבעיה חייבת להיפתר בגיבוי הסוכנים"

וינשל: "אין גזענות ואין כוונה 
 להפלות, והנתונים מראים 

את זה. כשפוליטיקאים מתחילים 
לעשות שימוש ציני בדברים, הולך 

להיווצר פילוג שלא קיים"
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חדשות  הביטוח

רגון ה־OECD בודק את נושא א
הרגולציה העסקית בישראל 
המדינה  הידרדרות  לאור 
למקום ה־52 במדד עשיית עסקים 
נציגים  הבינלאומי.  הארגון  של 
על  האחראים  הארגון  של  בכירים 
במשרד  נפגשו  הרגולציה,  תחום 
עמיחי  באמצעות  הממשלה  ראש 
תחום  על  במשרד  האחראי  פישר, 
ארגוני  ראשי  עם  וממשל,  חברה 
מעסיקים בישראל, ושמעו מהם על 

נטל הרגולציה עליהם.
בין היתר הוזמנו עו”ד רועי כהן, 
נשיא ארגון להב )לשכת העצמאים 
בישראל(, נשיא לשכת סוכני ביטוח 

סו”ב אריה אברמוביץ, יעקב קורץ, יו”ר איגוד 
יו”ר איגוד  לוי,  ורונן  וגני אירועים  האולמות 

המוסכים. 

קודם מפרסמים
“תוך   :OECDה־ לנציגי  אמר  אברמוביץ 
הביטוח  על  הממונה  מ־4 שנים פרסמה  פחות 
מצריך  חוזר  כשכל  חוזרים,  מ־400  למעלה 
היערכות חדשה ושינוי בפעילות, דבר שקשה 
מאוד להתמודד אתו בקצב כזה של רגולציה. 
מן הראוי יהיה לשתף לפני פרסום החוזר את 
בפני  שיציגו  כדי  להם,  נוגע  שהוא  הגופים 
הממונה את המשמעות של ההוראה החדשה כפי 
שהיא תתבטא בשטח”. אברמוביץ ציין כי בטרם 
יציאה ברפורמה חדשה, על המדינה והפקידות 
להדגיש מה העלויות הכלכליות שצפויות להיות 

מושתות כתוצאה ממנה.
עו”ד כהן, נשיא להב, הציג ארבע בקשות לטובת 
בעלי העסקים בישראל: “1. גוף רגולטורי אחד 

שירכז את כל הרגולציה הקיימת היום. 2. לקבל 
העסק  בעל  של  הצהרה  בסיס  על  עסק  רישיון 
בכפוף  הרגולטוריות  בדרישות  יעמוד  שהוא 
הקיים  במצב  כי  הרגולטור,  שיערוך  לבדיקות 
מדובר בתקופת זמן ארוכה ומסובכת עד שמתקבל 
הרישיון. 3. שהרישוי לעסק לא יהיה מוגבל בזמן, 
לעומת המצב היום כשהרישיון מתקבל לתקופה 
מוגבלת של 3 או 5 שנים. זאת כדי ליצור וודאות 
רגולטורית אצל בעל העסק וכך הוא יוכל לתכנן 
4. בכל שינוי רגולטורי יש  אותו לטווח ארוך. 
לא  גם את העלות שלו למשק;  לקחת בחשבון 
ייתכן שחברי כנסת יביאו הצעות חוק רגולטוריות 
מבלי שיבינו את ההשפעה שלה מבחינת עלויות 

לבעלי העסקים”, אמר כהן.
כי  במפגש  סיפר  המוסכים,  איגוד  יו”ר  לוי, 
בעלי המוסכים פועלים גם מול חברות הביטוח, 
ולכן מושפעים מהרגולציה גם מצד רשות שוק 
ההון, הביטוח והחיסכון וגם מצד משרד התחבורה, 
שאין ביניהם תקשורת: “כל יום הוראה חדשה. איך 

אפשר להתנהל במקביל גם מול משרד 
וגם מול רשות שוק ההון,  התחבורה 

כשהם לא מדברים ביניהם?”, שאל.
לוי ואברמוביץ העלו גם את נושא 
היעדר תקופת צינון מספקת לעובדי 
לעבוד  שעוברים  ההון  שוק  רשות 
לאחר 6 חודשים, לדבריהם, בגופים 
חברות  כמו  ברשות  פיקחו  עליהם 
ביטוח או תאגידים בהם יש פעילות 
ביטוחית. נוצר חשש שעובד ברשות 
אליו  מסחרי  גוף  על  לפקח  שאמור 
הוא שואף אולי להגיע לאחר שיפרוש 
מהרשות, לא יכול לעשות את עבודתו 
והחלטותיו עלולות  מיטבית  בצורה 
שתקופת  הציעו  הם  מוטות.  להיות 
הצינון תהיה ארוכה משמעותית מזו הקיימת היום.

הצורך להצדיק
ופיננסים” אמר עו”ד כהן  בשיחה עם “ביטוח 
 ,OECDכי “הידרדרנו למקום ה־52 במדד של ה־
כשלפני כמה שנים היינו במקום 26. רק מדינות 
עולם שלישי נמצאות אחרינו. בישראל יש כ־200 
צורך  ומרגישים  בוקר  כל  שקמים  רגולטורים, 
להצדיק את זה שהם רגולטורים בלי להבין את 

ההשלכות שיש לכך על בעלי העסקים”.
יוציא דו”ח על   OECDלדברי כהן, ארגון ה־
בהם  המפגשים,  בעקבות  בישראל  הרגולציה 
נוספים  מעסיקים  ארגוני  ראשי  גם  השתתפו 
בהם שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים 
ויו”ר נשיאות ארגוני המעסיקים, ואוריאל לין, 
נשיא איגוד לשכות המסחר. כהן: “אני מצפה 
ההחלטות  מקבלי  על  לחץ  יפעיל  שהדו”ח 
ויביא לשינוי במדיניות הרגולטורית  במדינה, 

העסקית בישראל”. 

וף מוסדי רשאי להציע לעמית דמי ניהול ג
הניהול  דמי  מסכום  או  משיעור  הנמוכים 
המרביים הקבועים לפי דין, ובלבד שההצעה 
במהלך תקופה של חמש  האמורה תהיה תקפה 
שנים או יותר מהיום שבו החלוש להיגבות דמי 

הניהול בשיעור המוצע. 
כך קובעת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
השבוע.  שפרסמה  סופי  בחוזר  סלינגר,  דורית 
ההנחה  על  לשמור  החברות  מחויבות  כיום 
במשך שנתיים בלבד. ההוראות ייכנסו לתוקף 
ב־1 באפריל 2018. בטיוטה שפרסמה סלינגר 

לפני מספר חודשים היא קבעה תקופת מינימום 
הגופים  לחצי  בעקבות  אך  שנים,  שבע  של 

המוסדיים, הושגה הפשרה.
"מאחר  סלינגר:  טוענת  החלטתה  בנימוקי 
שחיסכון פנסיוני הוא חיסכון ארוך טווח, המנוהל 
לרוב עשרות שנים, דומה כי הצעה למתן הטבות 
כלכליות לתקופות קצרות עשויה להשפיע על 
למנוע  כדי  המוצר.  של  מושכלת  לא  בחירה 
הטיה כזו, יש מקום לקבוע תקופה מזערית למתן 
הטבות והוראות להגברת השקיפות בנוגע לדמי 

ניהול הנגבים מעמית".

עמית שעזב מקום עבודה שקיים בו הסדר דמי 
ניהול מגוף מוסדי מסוים והחל להיות מועסק 
במקום עבודה חדש שבו קיים הסדר דמי ניהול 
דמי  הסדר  יחול  מוסדי,  גוף  אותו  של  אחר 
בחר  אם  אלא  העמית,  לגבי  המטיב  הניהול 
אחרת. הנחה שניתנה לעמית בקרן פנסיה, תחול 
על כל יתרת החיסכון הצבור של העמית בקרן 
הפנסיה. אם הוא זכאי לשיעורי הנחות שונים 
על יתרות צבורות שונות באותה הקרן, תחול 
ההנחה הגבוהה מבניהן על כל יתרת החיסכון 

הצבור של העמית בקרן. 

ארגון ה־OECD בודק את הרגולציה העסקית בישראל
רונית מורגנשטרן

הנחה בדמי ניהול בחיסכון פנסיוני תהיה קבועה לחמש שנים לפחות
רונית מורגנשטרן

מפגש להב והלשכה עם נציגי הארגון העולמי
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הצטרפו גם אתם למהפיכת הגיל השלישי:
ü מערך מומחי פרישה העומדים לרשותך לצורך פגישות עם לקוחותייך

ü שירות אישי וליווי מקצועי לרבות טיפול בהיבטי מס
ü פריסה ארצית של מרכזי תכנון פרישה )ת"א, חיפה וירושלים(

www.menoramivt.co.il   gil3@menora.co.il   072-3838188   6100802 ,מנורה מבטחים ביטוח בע״מ  אלנבי 115, תל-אביב

לתיאום פגישה ניתן לפנות למחלקת גיל שלישי ותכנון פרישה: כתובת דוא"ל: gil3@menora.co.il | טלפון: 072-3838188 )א-ה 8:00-16:00(

 הגיל השלישי ותכנון פרישה
במנורה מבטחים

עולם חדש של 
הזדמנויות לסוכנים

*השירות מיועד לכלל האוכלוסייה מגיל 50 ומעלה וניתן ללא עלות

אירועי הלשכה

… 18.9 בין השעות 9:00-12:00 
במעמד שר הביטחון לשעבר 

משה )בוגי( יעלון תתקיים 
הרמת כוסית לחברי מחוז 

השרון, בשיתוף "איילון חברה 
לביטוח". מלון רמדה, עובד בן 

עמי 41 , נתניה. חניה חינם באזור 
המלון

… 17.9 בין השעות 16:30-17:45 
תתקיים הרמת כוסית לחברי 

מחוז באר שבע והדרום ב־״קפה 
קפה״ דרך חברון 133 מתחם וואן 
באר שבע. הרמת הכוסית תהיה 

בשיתוף "כלל חברה לביטוח"

חדשות  הביטוח

יילון מגבירה את השקיפות א
לסוכני  העמלות  בתשלום 
את  ומקדימה  שלה  הביטוח 
תשלום העמלות ל־10 בחודש במקום 
אוקטובר  מתפוקת  החל  זאת  ב־15, 

הקרוב.
החברה בשבוע  שפרסמה  במזכר 
כי  איילון  מסרה  לסוכניה,  שעבר 
במסגרת הכלים המקצועיים בפורטל 
לרשות  גם  עומדים  החברה,  סוכני 
בנושא  מפורטים  דוחות  הסוכנים 
הפעילות  תחומי  בכל  עמלותיהם, 

)בביטוח כללי, חיים ובריאות(:
סוגי 	  לפי תקופות,  הצגה מרוכזת של העמלות 

ענפים, גביה ומספר סוכן.
הצגת נתוני העמלה ברמת כל פוליסה, בכל ענף.	 
אפשרות ייצוא הדוחות לאקסל ועוד.	 

"הדוחות  כי  ציינה  החברה 
מאפשרים לסוכני החברה לבדוק 
את עמלותיהם בכל רגע נתון, לפי 
תקופות,  ענפים,  חתכים:  מגוון 

מספר סוכן ועוד".
לדברי אריק יוגב, מנכ"ל איילון 
מושתתים  איילון  "ערכי  ביטוח: 
על שקיפות והגינות ואנו פועלים 
לי  אין  למעשה.  הלכה  בהתאם, 
ספק כי פעילותנו למען הסוכנים 
להידוק  תורמת  המישורים  בכל 
התוצאות  את  רואים  ואנו  הקשר 
ההדדיות. נתוני הצמיחה החיוביים 
האמון שהסוכנים  על  האחרון מעידים  החציון  של 
רוחשים לנו, ואנו נמשיך ונפעל להעניק לכל סוכן 
צמיחה  ביותר, להמשך  הטוב  השירות  את  וסוכנת 

עסקית משותפת".

"נמשיך להעניק לכל סוכן וסוכנת 
את השירות הטוב ביותר"

 איילון מגבירה את השקיפות 
בעמלות לסוכניה

 השקיפות בעמלות תחל בחודש הבא • איילון אף מקדימה את 
תשלום העמלות ל־10 בחודש

רונית מורגנשטרן
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האמריקנית ב הביטוח  תעשיית 
הביטוח  חברות  כי  מעריכים, 
של  הפסדים  יספגו  בארה"ב 
סופת  בשל  דולר  מיליארד  כ־100 
ההוריקן הקטלנית אירמה, שגרמה נזקים 
דולר,  מיליארד  מ־300  למעלה  של 
הקאריביים.  באיים  והן  בפלורידה  הן 
לפי ההערכות של RMS, חברה החוזה 
הארווי  הוריקן  אסונות,  של  עלויות 
ופגע בעיקר בטקסס,  )שקדם לאירמה( 
גרם לנזקים של 90-70 מיליארד דולר 
מתוכם יכסו חברות הביטוח בין 35-25 

מיליארד דולר.
רוב פוליסות הביטוח לבתים בארה"ב 
נזקים כתוצאה מרוחות חזקות,  מכסות 

ופריצה. רוב  וחלקן מכסות גם שריפה, פגעי ברק 
הגדול  המבטח  הצפות.  מכסות  אינן  הפוליסות 
ביותר שמכסה הצפות בארה"ב הוא הממשל הפדרלי 
עצמו, שהקים ב־1968 את תוכנית הביטוח הלאומית 
להצפות. את הפוליסות יכולים בעלי הבתים לרכוש 
גם מחברות הביטוח הפרטיות שמוכרות אותן עבור 
הממשל. הכיסוי בפוליסה הוא עד 250 אלף דולר 
דולר לביטוח תכולה.  ו־100 אלף  לתיקון המבנים 
הבתים  מבעלי   19% שרק  עולה,  הממשל  מנתוני 
בפלורידה רכשו פוליסות דירה, שזה אגב השיעור 

הגבוה ביותר בארה"ב. 

ומה בישראל?
ישראל, לעומת ארה”ב, כמעט ואינה מאוימת על 
ידי סופות כמו הוריקן ואחרות, ובכלל מצבנו טוב 
יחסית לעולם בכל הקשור לפגעי טבע. מצבנו טוב 
יחסית לפלורידה למשל, בה רק 19% יוכלו לתבוע את 
חברות הביטוח לגבי הנזקים שאירמה גרמה לבתיהם, 
המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על  שבישראל,  הרי 
כ־60%  מבוטחים  האוצר,  ונתוני  לסטטיסטיקה 
מהמבנים, מתוכם כמחצית רוכשים גם ביטוח תכולה.

 40% עדיין  אבל  אמנם,  בהרבה  טוב  שיעור  “זהו 
נמצאים ללא ביטוח, וזה לא טוב”, אומר סו”ב אריאל 
מונין, יו”ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני ביטוח. 
לדברי מונין, פוליסות הדירה בישראל כן כוללות נזקי 
טבע והצפות כמו שאירעו בפלורידה. "השיעור הגבוה 
יחסית נובע מכך, שהבנקים למשכנתאות מחייבים את 

לוקחי המשכנתא לרכוש ביטוח מבנה", הוא מסביר.
ישראל כן מועדת לפורענות כתוצאה מרעידת 
השבר  על  ממוקמת  בהיותה  עוצמתית,  אדמה 
הסורי־אפריקני, וכבר אירעו בה רעידות קטלניות 
כמו רעידת האדמה של שנת 1837 שפגעה באזור 
הגליל בארץ ישראל ובלבנון, הותירה אלפי הרוגים 
והחריבה את העיר צפת וסביבותיה, וכן פגעה קשות 
בעיר טבריה. לדברי מונין, 90% מרוכשי פוליסות 

הדירה גם רוכשים כיסוי לרעידת אדמה.
גם מהצפות סבלנו בישראל לא פעם בעונות החורף; 
באוקטובר 2015 הוצפו שכונות שלמות באזור השרון 
יומיים  במשך  חשמל  ללא  נותרו  בתים  וכ־2,500 
ויותר. בישראל היו בשנים האחרונות גם שריפות ענק 
שהביאו לנזקים עצומים. כך למשל, בנובמבר 2016 
היה גל שריפות בישראל שנמשך מ־22 ועד 27 באותו 
חודש; שריפות גדולות במיוחד בערו בחיפה, שבה היו 
כמה מוקדי בעירה בתוך העיר, בזכרון יעקב, בגוש 
טלמונים, בהרי ירושלים ועוד. השריפות כילו שטחים 
בגודל של כ־41 קמ"ר וגרמו נזקים גדולים גם לרכוש 
פרטי: "במקרים בהם מגדירה המדינה אירוע כאסון 
טבע או טרור, היא מכסה את הנזקים באמצעות מס 
רכוש. השריפה בכרמל ב־2016 הוגדרה כאירוע טרור 
ולכן נזקיה כוסו בידי המדינה. הבעיה היא שמס רכוש 
לא מכסה את הנזקים במלואם, בטח לא את תכולת 
הדירה",  ביטוח  פוליסת  קיימת  כך  ולשם  הבתים, 
מסביר מונין. במקרה זה, גם בעקבות מעורבותה של 
הלשכה, הסכימו חברות הביטוח להשלים את הכיסוי 

הביטוחי לנזקים, מעבר לכיסוי של מס רכוש.

רק ל־19% מבעלי הבתים 
בפלורידה יש ביטוח

התושבים יזכו לסיוע פדרלי, אך הנזק לחברות הביטוח נאמד בכ־100 
מיליארד דולר • ומה קורה בישראל? אמנם איננו צופים הוריקן, אבל 

 אסונות טבע כן פוקדים את ישראל לא פעם, ו־40% מבעלי הדירות 
בה הם ללא ביטוח

רונית מורגנשטרן

כוננות  הוריקן

החל מתאריך 1.8.17 הורד המוצר 
הביטוחי של אכ"ע, שנמכר במסגרת 
ביטוחי מנהלים או פוליסות פרט כגון 
תגמולים לעצמאים ועוד. למעשה, 
יכול  ביטוח  סוכן  אין  זה  ממועד 
או עצמאי לתוכנית  עובד  להכניס 
ביטוחית אשר תספק כיסוי לאכ"ע, 
אלא אך ורק במסגרת קרן פנסיה בה 
פנסיית  לנושא  מובנה  כיסוי  קיים 

נכות.
הכיסוי  נדרש  בהם  במקומות 
צו  לאור  הן  אכ"ע,  של  הביטוחי 
הרחבה כגון פנסיית חובה, או מתוקף 
הסכמים מטיבים אחרים, אין לשווק 
קופת גמל מסוג ביטוח מנהלים או 
ולהשאיר  לעצמאים"  "תגמולים 
את הלקוח חשוף למקרה של אכ"ע. 
את  להכניס  מומלץ  אלו  במקרים 
הלקוח לכיסוי במסגרת קרן פנסיה, 
אופטימלי  אינו  הכיסוי  אם  גם 
במקרים רבים, אך עדיין קיים כיסוי 
ביותר  הטובה  בצורה  פעל  והסוכן 
המוצרים  במסגרת  לקוחו  עבורו 
ובכך  למכירה  והמותרים  הקיימים 

יצא ידיי חובתו.
כל צירוף של לקוח כיום לביטוחי 
מנהלים, או תגמולים לעצמאי, תוך 
כוונה לצרף כיסוי של אכ"ע במועד 
מאוחר יותר, חושף את הלקוח ואת 
הסוכן לעבירה על החוק. כיום אין 
במדינת ישראל אזרח בגיר בגילאי 
או  לבטחו,  חובה  שאין  העבודה 
בצו  או  קיבוצי,  הרחבה/הסכם  בצו 
ההרחבה הכללי משנת 2008, שחל 
גם על כל מי שאינו כוסה תחת צו 

או הסכם ספציפי.
המלצתנו כלשכה ללקוחות אשר 
נדרש עבורם כיסוי לאכ"ע היא שיש 
לשווק בשלב זה את הכיסוי באמצעות 
קרנות הפנסיה, ואין להשאיר מבוטח 
חשוף על ידי מכירת ביטוח מנהלים 

או קופת גמל אחרת ללא כיסוי זה.
דרור  קן  ליאור  לעו"ד  תודה 
והראל על  דרור  קן  עו"ד  ממשרד 

עזרתו בהכנת מסמך זה.

כיצד לנהוג 
כל עוד אין 
מוצר חדש 
של אכ"ע?

יובל ארנון
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הבעיה של המבטחים - 
מחסור בשמאים להערכת 

נזקי ההוריקן

לעבודה ח לגיוס שמאים  במרוץ  נמצאות  בארה”ב  הביטוח  ברות 
בטקסס ובפלורידה, כדי שאלו יאמדו את נזקי סופות ההוריקן. 
המבטחים זקוקים לאלפי שמאים כדי לזרז את ביצוע עבודת השמאות 

ולשלם פיצויים למבוטחים.
מתברר, כי המבטחים האמריקאים מעסיקים מספר קטן של שמאים 
ברחבי ארה”ב, אבל עתה המבטחים צרכים לגייס שמאים המועסקים 
באזורים אחרים של ארה”ב, או לגייס שמאים זמניים ולהתחיל את ביצוע 
עבודות השמאות כבר בימים הקרובים. המהירות שבה יוכלו המבטחים 
לבצע את השמאות היא קריטית לתושבים ולבעלי העסקים לקבלת 

הפיצויים וביצוע עבודות שיפוץ ושיקום.
ברחבי ארה”ב יש 340 אלף שמאי ביטוח, אבל לא ידוע כמה מהם 
עובדים בפלורידה ובטקסס. המבטחים וסוכני הביטוח דיווחו כי אלפי 

שמאי ביטוח יגיעו לאזורי ההוריקן מחלקים אחרים של ארה”ב.
קבוצת ציריך מסרה, כי התקשרה עם שמאי ביטוח על מנת לבקר 
בנכסים שנפגעו מההוריקן. המטרה היא להשלים במהירות את עבודות 

השמאות כאשר המבנים יתייבשו ושיטפונות המים ייסוגו.
המבטחים הפיקו לקחים מההוריקנים האימתניים של קתרינה ב־2005 
וסנדי ב־2012. אז נדרשו חודשים רבים עד שהמבוטחים קיבלו את 

הפיצויים, בשל המחסור שהיה בשמאי ביטוח.
מבטחים אף החלו לגייס שמאים עצמאים. הם דורשים תשלום דמי 

טיפול של 2,000-1,000 דולר לטיפול בתיק תביעה של מבוטח.

עבודת השמאים קריטית להערכת הנזקים

נזקי הוריקן אירמה יעלו 
לחברות הביטוח בין 20־40 

מיליארד דולר

בטחי המשנה הגדולים נשמו לרווחה ביום שני כאשר התברר כי סופת מ
ההוריקן אירמה פסחה על מרכז מיאמי ונחלשה לדרגה 1 בלבד, ולא 
הגיעה לדרגה 4־5 כצפוי. עתה, ההערכות הן כי הנזקים למבטחים ינוע בין 
20 ל־40 מיליארד דולר, בניגוד להערכות הראשונות שעמדו על 80־100 
מיליארד דולר. אולם ככל הנראה, הנזק הכולל בפלורידה מאירמה יגיע 

לכ־250 מיליארד דולר.
אורליך וולין, העומד בראש מבטחת המשנה האנובר, אמר כי ההוריקן 
שינה את מסלולו. אירמה לא לקחה את המסלול של נזקים גדולים למבנים 
ולתשתיות, הוא ציין. אולם טורסטן ג’וורק, ממיוניקי רי מעריך כי יחלפו 

כמה חודשים עד שיצליחו להעריך את הנזקים לתעשיית הביטוח.
 ,AIR הערכת הנזקים של חברת חיזוי מודלים של נזקי סופות הוריקן
 AM נעים בין 20 ל־40 מיליארד דולר. רוברט דה רוזה מחברת הרייטינג
BEST מעריך ש־60% מהנזקים המבוטחים יכוסו על ידי חברות הביטוח, 
והיתר יכוסו על ידי מבטחי משנה. דה רוזה הוסיף, כי תעשיית הביטוח 
תוכל להתמודד עם הנזקים. הוא ציין  כי “ההפסדים אינם בהיקף שיפתיע 

את אנשי הביטוח”.
אחת הבעיות הניצבות בפני המבטחים והלקוחות היא לקבוע אם הנזקים 
נגרמו מרוחות או שיטפונות. רוב פוליסות הביטוח של נדל”ן מגורים 
מעניקות כיסוי בפני רוחות ולא שיטפונות. כידוע, יש לממשל האמריקאי 
תוכנית ביטוח בפני שיטפונות, ולכן ההערכה היא שהתוכנית הזו תכסה 

רוב הנזקים.
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תעשיית הביטוח תוכל להתמודד עם הנזקים

מבטחי המשנה: התעריפים יתייצבו

מרחבי ב המשנה  מבטחי  של  השנתי  כנס 
עסקו  במונקו,  השבוע  המתקיים  העולם, 
בהשלכות ההוריקנים על חברות ביטוחי המשנה. 
הערכות  החליפו  הגדולים  המבטחים  נציגי 

ראשוניות.
היו  המבטחים  הפעם  מהכנס,  דיווחים  לפי 
המשנה  ביטוחי  תעריפי  כי  להערכה  שותפים 

יתייצבו. מגמת הירידה בתעריפי ביטוחי משנה 
ההוריקנים  של  הגדולים  הנזקים  כי  נבלמה, 

מחייבים את מבטחי המשנה לשמור על ההון.
מעריכים, שלתעשיית ביטוחי המשנה בעולם 
יש הון של כ־500 מיליארד דולר. הדבר מאפשר 
הפיצויים  תשלום  עם  להתמודד  לחברות 

למבוטחים בסופות ההוריקן האחרונות.
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ותק בלשכה: שנה וחצי 
ותק במקצוע: 21 שנים. לימודי ביטוח בתחום 

האלמנטרי והחיים
מצב משפחתי: בזוגיות פלוס 2

תארי את תפקידך בלשכה.
"אני פועלת לגיוס ושימור סוכנים ללשכה, ומציגה 
בפניהם את החשיבות והיתרונות הרבים הקיימים 

בתור חברי לשכה; בין היתר - מכלול התוכניות 
האסטרטגיות שהלשכה חרטה על דגלה, הנוכחות 
בימי העיון, הכנסים וההשתלמויות שנותנים כלים 

ועזרים לטובת הסוכן, כמו גם ידע רב על המתרחש 
בעולם הביטוח; אני אף מסייעת לסוכנים צעירים 

ברכישת כלים להתמודדות בתחילת דרכם".
תארי יום עבודה שלך.

"אני מתחילה את יום העבודה בפגישות שוטפות 
מחוץ למשרד עם סוכנים צעירים וותיקים, חברות 
ביטוח ובבתי סוכן. לאחר מכן אני מגיעה למשרד 

ומטפלת בכל הניירת הדרושה”. 

מה את אוהבת בעבודה שלך?
“לפני הכול - הסיפוק הגדול 

בעבודה שלי הוא בהחלט גיוס 
סוכנים חדשים ללשכה ושמספר 

החברים גדל. אני אוהבת את 
היכולת שלי לסייע לסוכנים 

השונים בבעיות ואתגרים 
העומדים בפניהם בחיי היומיום 

ולראות כיצד בעיה כה גדולה 
נפתרת ברגע בסיוע אנשי הלשכה 

ויועציה השונים, בין אם זה בשאלה משפטית מול 
לקוח, או בבעיה מול חברות הביטוח ואפילו בסוגיה 

של קושי והתמודדות מול דרישות הרגולציה". 
מה את לא אוהבת בעבודה?

“אני לא אוהבת לראות את הקשיים המועמסים על 
סוכני הביטוח בהתמודדותם מול הגופים השונים, 
ואני שמחה שאנו בלשכה יכולים לתת את המענה 

והסיוע הדרוש”.
האם העבודה הלשכה תרמה לדעה שלך על סוכני 

הביטוח? מה את חושבת עליהם?
“כמי שחיה  בענף הביטוח עשרות 

שנים אני רואה מדי יום את 
האבולוציה האיכותית שחלה 

בענף הביטוח, ואני חושבת שסוכני 
הביטוח משדרגים את עצמם 

לעולם הטכנולוגי החדש, ולדרישות 
הרגולטוריות, הן בעולם האלמנטרי 

והן בתחום החיסכון ארוך הטווח. אני 
בטוחה שגם הציבור מפנים שסוכן 
הביטוח הוא הגורם המקצועי והתומך הטוב 

ביותר עבורו. אני מוכרחה לציין שזו זכות גדולה 
מבחינתי לעבוד עם סוכני הביטוח”.

מהו הבילוי האהוב עלייך?
“כחובבת מוזיקה - הופעות טובות הן הבילוי 

המועדף שלי וכמובן ספורט וקולנוע”.
איך את מבלה את סופי השבוע?

“את סופי השבוע אני מקדישה לבנים שלי 
ולמשפחה”.

 “הציבור מפנים שסוכן הביטוח הוא הגורם המקצועי 
והתומך הטוב ביותר עבורו”

הכר את עובד הלשכה    

מלאך. “זו זכות גדולה עבורי 
לעבוד עם סוכני הביטוח”

 הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של הלשכה 
‰ והשבוע: קרן מלאך, מנהלת הפיתוח העסקי של הלשכה
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בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע: אורטל 
שמש ברקי, סוכנת עצמאית תחת סוכנות "סיני", בעלים של קבוצת סוכני ביטוח בוטיק בשם "טריטופ"

גיל:  32
מצב משפחתי:  נשואה פלוס 2

 ותק: 12 שנים, בעלת רישיון חיים וכללי. 
תואר ראשון בביטוח

מה עשית לפני שהיית סוכנת ביטוח?
"עברתי את כל שרשרת העבודות לפני היותי 

עצמאית – עבדתי בשירות לקוחות ביטוח חיים 
בסוכנות גדולה, אחר כך בתפעול חיים בסוכנות 

גדולה, ורק אז הפכתי להיות סוכנת עצמאית".
למה בחרת לעסוק בתחום?

“האמת שהגעתי לתחום לגמרי במקרה; ישבתי 
עם אחותי )חברתי הטובה ביותר( וערכנו סיעור 

מוחין במה כדאי לעסוק. אחותי עבדה בעבר 
כסטודנטית בשירות לקוחות של חברת מגדל 
וסיפרה ששמעה על לימודים לתואר אקדמי 

)ראשון( בתחום הביטוח. השאר כבר היסטוריה".
איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

“בעוד 10 שנים אני מקווה לנוח קצת וליהנות 

מפירות התיק הקיים, אליו 
אני מקווה לשמור. העבודה 
בתחום מאוד שוחקת, בשל 

רמת השירות הנדרשת 
מסוכני הביטוח, וזאת גם 

בכל אפיקי הטכנולוגיה 
והקשר האישי. כאחת שהיא 

גם אמא וגם בעלים של 
עסק מצליח, אני מאוד 

רוצה לשמור על רמת 
השירות הנדרשת כדי 

שימשיך להצליח ולכן הייתי 
רוצה להמשיך בקו השירות 

הקיים".
איך את רואה את עתיד 

מקצוע סוכן הביטוח?
“בניגוד אולי למה שטוענים על סוכן הביטוח, 

אני סבורה שהמקצוע ומעמד הסוכן לא ישתנה 
אלא רק יתרחבו; למרות כל הדיגיטציה והסוכנים 

האינטרנטיים, אני מאמינה 
באנשים וכמוני יש עוד רבים 
- אנחנו לא נוטים לסמוך על 
מחשב ומעדיפים את הקשר 

האנושי. לכן הסוכן ימשיך 
ויהיה המוקד העיקרי לשירות 

ומכירות".
איזה טיפים את יכולה לתת 

לסוכנים צעירים? 
“הטיפ העיקרי שלי לסוכנים 

צעירים זה - תהיו רעבים 
ללקוחות חדשים; לא לזלזל 

בפרמיה של 10 שקלים, כי 
אף פעם לא נדע כמה זה יכול 

להועיל לנו בעתיד. תעבדו, אל 
תנוחו לרגע, וזאת כדי שכמה 

שיותר לקוחות שלכם יהיו חשופים למתן שירות 
איכותי. אל תשכחו שגם צריך לתת שירות חוץ 
מלמכור מוצרים ולהרוויח. על זה אנו נמדדים".

 "אנחנו נמדדים על שירות ולא 
רק על המכירות"

סוכן צעיר

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

ברקי שמש. "מעמד ומקצוע הסוכן יתרחבו"

מעלה מ־200 סוכנים וסוכנות הגיעו ליום ל
אתמול  שהתקיים  ומרתק  מקצועי  עיון 

במתחם הכנסים בתל אביב.
זוהר  מיקי מכלוף  ח״כ  גם  היו  הנוכחים  בין 
אריה אברמוביץ,  )ליכוד(, נשיא הלשכה סו"ב 
רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  שמחי,  רענן  המנכ"ל 
יו"ר סניף חיפה, סו"ב אורי צפריר, מ"מ נשיא 
עוזי ארגמן  סו"ב  ועדת הרווחה  יו"ר  הלשכה, 

ויו"ר ועדת האתיקה סו"ב חווה פרידמן.
את  ריגשה  עקל  נוגה  סו"ב  המחוז  יו״ר 
המרכזית  הבמה  על  עמדה  כאשר  הנוכחים, 
הענף,  שרוי  בהם  הקשים  הימים  על  ודיברה 
לעמידה  שביכולתה  כל  שתעשה  קריאה  תוך 
באתגרים הרגולטורים העומדים בפני הסוכנים. 
עקל ביקשה מהנוכחים לשים דגש על ערכים 
דור  להצמיח  לנו  אלו שיאפשרו  ״הם  ואמונה: 
עתיד, הבת שלי עובדת אצלי במשרד וזה מראה 
ניצחנו״, אמרה לתשואות הנוכחים.  שניצחתי, 

עוד טענה עקל, כי המוטו המרכזי 
של יום העיון – "מחשבה מובילה 
למעשה", הוא לא רק סיסמא אלא 

שיש ליישמו.
הקהל  את  שיתפה  עקל 
המקצועיות  בתוכניותיה 
שהיא  כך  ועל  העתידיות, 
מאמינה שהיא מחויבת להמשיך 

להוביל את המחוז להישגים רבים גם בעתיד.
נשיא הלשכה אברמוביץ בירך את המשתתפים 

בברכת שנה טובה. 
עוצמתי  לובי  חשיבות  על  דיבר  זוהר  ח״כ 
שיפעל  עוצמתי  ״לובי  המבוטחים:  לטובת 
למען המבוטחים, לובי ערכי שידע לדבר בנועם 

הליכות״.
מקצועיים  נושאים  סוקרו  עצמו  העיון  ביום 
הרצה  עליו  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  בהם  שונים 
סו"ב יואל זיו, יו"ר ועדת הבריאות בלשכה; עו"ד 

שלומית זיידמן דיברה על אחריות הסוכן בראי 
פסיקות בתי משפט; סו"ב דורון הורנפלד הנחה 
את הסוכנים איך לעשות הכל קצת אחרת; עו"ד 
ורו"ח ג'ק בלנגה, סגן נשיא לשכת רו"ח, דיבר 

על הכדאיות להפוך לתאגיד.
הם  זה  מסוג  "כנסים  עקל:  אומרת  לסיכום 
ההוכחה שמקצוענות הסוכן עומדת לפני הכל. 
בנימה אישית - אני מאחלת לכולם שנה טובה 
ומעשה, שנה של שפע  ומתוקה, שנת מחשבה 
רוחני וגשמי, ושנתמלא בבריאות הנפש והגוף".

 יו"ר מחוז תל אביב בלשכה: "ערכים ואמונה הם אלו שיאפשרו 
לנו להצמיח דור עתיד"

רונית מורגנשטרן

נגה עקל, יו"ר המחוז ובתה, שריי עקל, סטודנטית במכללה לפיננסים וביטוח
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חדשות  הביטוח

דרושים

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף 

סוכנים בביטוח אלמנטרי, לניהול צוות חתמים 

israelac@012.co.il ויכולות פיתוח ושיווק

לאפיקי הון דרוש/ה פקיד/ת ביטוח וגביה 

 למשרד בצ'ק פוסט בחיפה . 

eyal@afikeyhon.co.il קו"ח ל־

 לסוכנות ביטוח ברמת גן - דרוש סוכן עם 

רישיון או לקראת רישיון בענף ביטוח חיים 

לצורך עבודה משותפת, אפשרות לפגישות 

ותמיכה חודשית. לפנות לאסי - 054-2929200 

wbgreen6@gmail.com :או למייל

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת 

חיתום אלמנטרית, עם ידע מוכח ברכב ובדירות, 

ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות 

office@menczel.co.il :חיים במייל בלבד

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה רפרנטית 

ביטוח חיים, עם ידע מוכח, וניסיון בלבד! יש לשלוח 

office@menczel.co.il :קורות חיים במייל בלבד

לסוכנות ביטוח, דרושה פקידה לחצי משרה 

ומעלה, עם ניסיון בתחום האלמנטרי ורצוי 

גם בתחום החיים, קו"ח יש לשלוח לפקס: 

03-7521556

למשרד ותיק בעיר אזור דרושה מזכירה 

אחראית עם נסיון בתחום האלמנטר עיסוק רכב 

ודירות עם נגיעה במוצרים נוספים. נא לשלוח 

meirbl@017.net.il קורות חיים לאיי מייל

 שכירות משנה

להשכרה 2 חדרים במשרד ביטוח ותיק באשדוד . 

 אפשרות לשיתוף פעולה

rinat.maroml@gmail.com.
בפיינרמן סוכנות לביטוח -להשכרה משרד בגודל 

7 מטר נטו עם כניסה נפרדת. התשלום כולל: 

ארנונה, חשמל, דמי ניהול, אינטרנט,  ניקיון וריהוט.  

אפשרות לשיתוף פעולה. לפניות 0528196304 - 

נטלי או 0526604304 - יוסי. 

סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר 
בסוכנות ללא עלות 0505238954 

2 משרדים בגודל 17 מטר ברוטו כל משרד בבניין 

וי-טאוור המפואר. עלות שכירות לחודש 3,600 

₪ ברוטו ,תשלום חודשי. התשלום כולל: ארנונה, 

חשמל, דמי ניהול, אינטרנט, מרכזיה טלפונית, 

ניקיון. וריהוט חלקי)במידה וצריך(. לפניות 

0544353580- הואלי או 03 7521521 .

למסירה: משרד לביטוח בגודל 44 מ”ר, מרוהט, 

ברחוב נורדאו 8 בחיפה, ב 18,000 שקלים. דמי 

שכירות 450 ש”ח לחודש )שכירות מוגנת(. 

לפרטים נא לפנות לטלפון 0528780707

בית חם לסוכן הביטוח, משרדים + שרותים שונים 

במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז 

העניינים של חיפה. אפשרות לרכישת תיק או 

שת"פ, לפרטים מילשטיין בע"מ 054-5270964

לב פתח תקווה - בבניין משרדים משרד מרוהט 

 לגמרי 17 מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר 

הוא על בסיס יומי בסך של 175 ש"ח בהתאמה 

אישית לשוכר - וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול 

חשמל מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן 

אפשרות להשכיר על בסיס חודשי ב־2200

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

תפעול פלוס בע"מ פותחת שעריה לשיתוף 

פעולה: תפעול תיקי ביטוח פנסיוני )מפעלי 

ועסקים( ופרט לרבות תפעול ממשקי מעסיקים 

עפ"י תקנות הרגולציה אפשרות לרכישה 

חלקית או מלאה לתיקי פנסיה ופרט אפשרות 

לרכישת תיק אלמנטארי במכפילים גבוהים. 

פרטים נוספים: שי- 052-8033305

סו"ב מחזיק ברשיון בכל הענפים,לאחר העברת 

משרדו פנוי להצעות לשת"פ כמנהל מקצועי או 

drusim@gmail.com :כל רעיון אחר. לפנות  ל

סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק 

ביטוח חיים / אלמנטרי - פתוחים לכל הצרכים 

 שיעלו במו"מ ע"י המוכר. 

לפנות לאסי - 054-2929200 או למייל: 

wbgreen6@gmail.com
סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף 

פעולה עם סוכנים ותיקים. לפרוגרס מוקד 

מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף! 

ניתן לפנות לשרגא לידור 054-6655736 או 

shragalidor@gmail.com למייל

סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור 

המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות 

אלמנטרי ו/או חיים למכירות ללקוחות קיימים 

Int_101@walla.co.il :ניתן לפנות למייל

בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מעוניין לרכוש 

תיקי ביטוח. חיים ואלמנטרי. פתוח לשותפות 

כולל משרדים. סודיות מובטחת. 052-8741331 

michaele@b4-u.co.il
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. נייד: 050-5368629 

 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
סוכנות ביטוח בצ'ק פוסט בחיפה פותחת דלת 

למיזמים משותפים עם סוכני ביטוח עצמאיים 

באלמנטארי/חיים לרבות שרותי תפעול 

פנסיוניים לעסקים לפרטים: שי- 052-8033305

שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח 

אלמנטרי באזור תל־אביב - 050-5332148

סוכן מנוסה מעוניין לקנות תיק ביטוח חיים 

קטן / בינוני באזור המרכז והדרום. אביחי 

050-9114142

להשכרה משרדי ביטוח צמודים לסוכנות חיתום 

חיים ואלמנטארי בחיפה ניתן לקבל שירותי 

תפעול לרבות מזכירות, עו"ד לטיפול משפטי, 

רו"ח לתפעול ממשקים פנסיוניים וחיתום 

אלמנטארי לפרטים: שי-052-8033305סוכן 

וותיק עם דור המשך מעוניינים לרכוש תיק 

ביטוח אלמנטר באזור המרכז לפרטים אשר - 

 0504414419 , איתי- 0507888741, 

itay@edry-ins.co.il
מעוניין להכניס שותף )50%( לתיק ביטוח 

אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב הפוליסות 

בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן כלי 

רכב(. טלפון: 050-4520900

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

הוקרה לאיש הביטוח הוותיק רם אמית

אין בענף כיום אנשים רבים שמילאו "
תפקידים  שלהם  הקריירה  לאורך 
בעלי משמעות בשלושת התחומים 
המרכיבים את הענף – ביטוחי הבריאות 
והביטוח  האלמנטר  ביטוחי  והסיעוד, 
רם אמית", כך  הכללי. אחד מהם הוא 
עופר נוריאל, העורך הראשי של  אמר 
מיוחד  הוקרה  מגן  כשהעניק  עדיף, 
לאמית בכנס ביטוחי הבריאות והסיעוד 
של החברה. יחד עם נוריאל העניק את 
המגן מומחה ביטוחי הבריאות והסיעוד 
אבי רייטן. אמית היה היועץ המקצועי 

של לשכת סוכני ביטוח.
"חלפו  ואמר:  בהתרגשות  הודה  הוא 

בתעשיית  פעילות  שנות   52
הביטוח, שבמהלכן נפלה בידי הזכות 
שבו.  התחומים  כל  עם  להתממשק 
התמזל מזלי לפתח אבני דרך עבור 
התעשייה כולה, הכשרתי תלמידים 
רבים כאשר המוטיב המרכזי שהניע 
אותי הוא הלקוח אותו עלינו לשרת". 
מלמדי  "מכל  אמית:  אמר  עוד 
הזמן  רוצה לנצל את  אני  השכלתי. 
שניתן כדי לומר לי שסוד ההצלחה 
שלי הוא הקשבה לאחר ואפס דעות 
קדומות. אני איני יודע הכל ויש לי 
לאהוב  ובעיקר  ללמוד,  מה  הרבה 

אדם". אמית ונוריאל בכנס

mailto:rinat.maroml@gmail.com

