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סקר ענק בקרב סוכני
הביטוח :הראל היא החברה
הנבחרת בביטוחי בריאות
 ‰וגם – נשיא הלשכה
ליאור רוזנפלד על פרנסת
הסוכן ומעמדו
עמוד 3־7

גיליון מס'  19 … 696ביולי 2018

שותפים עסקיים:

הפניקס תממן הכשרות
סוכנים במכללה של הלשכה
סו"ב אביטל" :הלשכה תרוויח מכך גם כי
נגדיל את מספר התלמידים במכללה וגם נוכל
להציע להם להיות חברי לשכה"  ‰סמנכ"ל
בכיר בהפניקס" :הפניקס היא חברה שעובדת
עם סוכני ביטוח  -זה ה־ DNAשלנו"
עמ' 2

הקלה לסוכנים?

איגור מורי בתגובה ליוזמת
הממונה ליצירת שאלון חיתום
אחיד בביטוח הוצאות רפואיות:
"זה פוגע רק במבוטח"

עמ' 10
 19 | 1ביולי 2018

פתרון חלקי

סו"ב עדי נאמן מסביר מדוע
"הר הביטוח" אינו אידיאלי
בפתרון בעיית כפל ביטוח

עמ' 11

נושאים באחריות
עו"ד עדי בן אברהם על
חשיבותם של ביטוחי
הרכבים המשמשים
עובדים לצורך עבודתם

עמ' 12

חדשות הלשכה

הפניקס תממן הכשרות סוכנים
במכללה של הלשכה

מדובר במיזם שמקנה יתרונות לשני הצדדים – הלשכה תוכל לגייס חברים חדשים מקרב הסוכנים
שהפניקס תשלח ,הפניקס תוכל לגייס סוכנים לחברה מקרב האחרים שילמדו תחת המימון שתעניק להם

רונית מורגנשטרן

צילום :באדיבות לשכת סוכני ביטוח

ל

שכת סוכני ביטוח סיכמה עם חברת
הפניקס לביטוח על שיתוף פעולה
בהכשרות סוכנים במכללה לפיננסים
וביטוח שלצד הלשכה .מדובר בקורסים וסדנאות
שיעסקו בתחום הפיננסים ותכנון פרישה.
בבסיס שיתוף הפעולה ,שיזמה ועדת הפיננסים
של הלשכה בראשות סו"ב אודי אביטל ,הפניקס
תממן חלקית את עלויות ההכשרה לסוכנים בכלל
שמשתלמים בנושאים אלה במכללה ,ואף תשלח
לקורסים סוכנים של הפניקס .ההנחה לסוכנים
תהיה משמעותית יותר אם הסוכן הוא חבר לשכה.
סו"ב אביטל מספר כי "מדובר בנושאים חשובים
להעשרת הסוכן והגדלת הכנסותיו; שני קורסים
כבר רצים במכללה והם מלאים .הצענו להפניקס
לשתף אתנו פעולה ולממן סוכנים שאינם חברי
לשכה ,ואם יהיו חברים ישלמו הרבה פחות -
לכן ישתלם להם .הפניקס הבינו את היתרון
של הכשרת סוכנים ,בעיקר צעירים ,גם לטובת
הפניקס .צירפתי לשיתוף הפעולה את סגן הנשיא
סו"ב יוסי אנגלמן ,כנציג הסוכנים הוותיקים ,ואת
סו"ב דביר רפ ,יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים
והכשרת הסוכן ,וקשרנו הכל ביחד.
"סיכמנו עם הפניקס שהם גם יממנו חלק
מהקורסים הרצים ,ושישלחו לקורסים סוכנים
של החברה .המרצים הם של המכללה ,אבל
הפניקס תוכל לחלק תעודות בסוף הקורס .שיתוף
הפעולה הוא גם מימוני וגם באמצעות שליחה של
סוכני הפניקס לקורסים ולסדנאות .הוא אף יביא
לחיבור אמיתי בין הלשכה לבין חברת הפניקס,
כיוון שתתחיל הידברות ישירה חודשית בנושא
זה; הלשכה תרוויח מכך גם כי נגדיל את מספר
התלמידים במכללה וגם נוכל להציע להם להיות
חברי לשכה ,מה שיקנה להם הנחה משמעותית
ויהווה תמריץ להירשם כחברים .אנחנו פועלים
לשת"פים דומים עם חברות נוספות".

שותפים עסקיים
לדברי שמי שטובי ,סמנכ"ל בכיר ,מנהל מטה
מכירות ,חטיבת הלקוחות בחברת הפניקס" :אנחנו
עוסקים בהכשרת סוכנים כל הזמן ובכל העולמות,
אם זה פנסיה ,פיננסים ועוד .אנחנו פותחים
קורסים פנימיים בחברה כמעט מדי חודש ונותנים

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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סו"ב אביטל" .הנחה משמעותית תהיה לחברי לשכה"

לסוכנים את הכלים המקצועיים העדכניים ביותר.
הפניקס היא חברה שעובדת עם סוכני ביטוח,
זה ה־ DNAשלנו .סוכני הביטוח הם השותפים

שמי שטובי ,סמנכ"ל בכיר
בהפניקס" :הפניקס היא חברה
שעובדת עם סוכני ביטוח ,זה
ה־ DNAשלנו .סוכני הביטוח
הם השותפים העסקיים של
הפניקס לאורך כל הדרך"
העסקיים של הפניקס לאורך כל הדרך.
"ללשכת סוכני ביטוח יש תפקיד מרכזי בענף
הביטוח ושיתוף הפעולה בינה לבין הפניקס הוא
מצוין .עולם הפיננסים ועולם הפרישה הפכו
להיות נושאים מהותיים במקצוע הסוכן .ללשכה
יש מערכי הכשרה מצוינים והפניקס בהחלט רוצה

סוכנים יותר מקצועיים ,ולכן שיתוף הפעולה הוא
טבעי .בסופו של דבר הכוונה היא להביא סוכנים
שלא עוסקים בעולמות האלה ,בעיקר צעירים,
כדי שיעסקו בנישות שלא היו בהן עד היום.
"שיתוף הפעולה יתמקד בשני דברים .1 :להביא
סוכנים קיימים למעגלי עשייה שלא היו בהם
קודם לכן;  .2להכשיר סוכנים צעירים שייכנסו
לעולמות האלה מתחילת פעילותם ,שיכולים
לבנות את תיק הביטוח שלהם בצורה נכונה
ולהיכנס לנישות שהן הרבה יותר עוצמתיות היום
לעומת העבר ,והן מהותיות בממשק של הסוכן עם
הלקוחות שלו.
"במסגרת שיתוף הפעולה נשלח סוכנים של
הפניקס לקורסים; שיתוף הפעולה יביא להפריה
הדדית ,כי שני הגופים יוכלו לגייס מתוך
התלמידים סוכנים – הפניקס לטובת החברה
והלשכה תוכל לגייס חברי לשכה חדשים.
מדובר במיזם משותף שאמור לייצר תועלות
לשני הצדדים ( ,)Win Winוכמובן גם לסוכנים
עצמם" ,מסכם שטובי.

הזדמנות גדולה
לדברי סו"ב רפ ,הוועדה שבראשותו מקיימת
שיתוף פעולה הדוק עם הוועדה לפיננסים:
"במסגרת שיתוף הפעולה ,פנינו להפניקס כדי
שתהיה שותפה במיזם הזה לטובת הסוכנים
הצעירים .הפניקס רואה חשיבות גדולה בקידום
הסוכנים בכלל והצעירים בפרט.
"במסגרת המיזם הפניקס תשתף פעולה במימון
חלק מהקורסים ותקל על העלויות הכספיות
הכרוכות בהשתתפות בקורס .כמו כן ,הפניקס
תשלח לקורסים סוכנים שלה שאינם חברי לשכה,
וזאת הזדמנות גדולה לגיוס חברים חדשים ,בעיקר
צעירים.
"בוועדה ראינו חשיבות עליונה בליווי והכשרת
סוכנים צעירים ולכן נצרף גם מאמנים אישיים
לסוכנים הצעירים שילוו אותם בתהליך .אני קורא
לכל הסוכנים הצעירים להירשם לקורס הזה כדי
להגדיל את תחומי עיסוקם ובכך את הכנסותיהם
וכמובן להרחיב את הידע המקצועי שלהם .אנחנו
חושבים על שת"פים נוספים להגדלת הכנסות
הסוכן" ,אמר רפ.

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־גולד | מפיק :יאיר ילין | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילומי אילוסטרציהshutterstock :

סו"ב רוזנפלד" :בואו נאחד כוחות למען
פרנסת הסוכן ומעמדו"

סו"ב מורי" :לשפר את מערכת הבריאות והסיעוד הציבורית ולא לפגוע ברפואה הפרטית וענף הביטוח"

רונית מורגנשטרן

כ

־ 850סוכני ביטוח השתתפו בכנס
הבריאות של הלשכה שהתקיים ביום
שלישי השבוע במרכז האירועים "לאגו"
בראשון לציון .מדובר בשיא משתתפים מאז החלו
לקיים את כנס הבריאות השנתי בלשכת סוכני
ביטוח.
"זהו מפגן כוח של הלשכה" ,אמר נשיא הלשכה,
סו"ב ליאור רוזנפלד ,כשבירך את באי הכנס,
והוסיף כי לשכת סוכני ביטוח וסוכן הביטוח
נמצאים היום במרכז יותר מתמיד .רוזנפלד ציין
את הנוכחות של הלשכה בתקשורת ואמר" :כל
מה שאנחנו מבקשים לומר מושמע בתקשורת.
סוכני הביטוח בחודשים האחרונים הם כבר לא
שק חבטות .גם אם יש מקרים של 'סטלות' כאלה
ואחרות ,נדע להתמודד".
רוזנפלד סקר את פעילות הלשכה בתקופה זו
לרבות ההמתנה לפסק הדין בבג"צ בנושא הסכם
לרבים והדגיש כי הוא מאמין שהתוצאה תהיה
טובה יותר ממה שציפתה הלשכה בהתחלה.
"בבריאות אנחנו עובדים מול משרד האוצר
לשפר את הפוליסה האחידה .ועדת הבריאות הביאה
לפיקוח הצעות לשיפור ואנחנו מקווים גם שם
לקבל תוצאות חיוביות .לפני שבוע הגשנו הצעת
חוק שיצרן לא יכול להפלות בעל רישיון לפי אף
פרמטר ,שמיועדת לסייע בעיקר לסוכני המגזר .זו
הצעת חוק מהפכנית וכולנו מצפים גם פה להצלחה".
"הצעת חוק בתחום הביטוח הסיעודי לזיכוי ממס
על רכישת פוליסות סיעוד תוגש בקרוב ,וכן
הצעת חוק לחיסכון לכל חייל החל בגיל  .20כך
ניצור מודעות לצורך בקרנות פנסיה כבר בגיל
צעיר ולא אחרי הטיול".

לשכה מובילה וחזקה
"כל העבודה הזו נעשית על ידי לשכה מובילה
וחזקה ועדיין יש כאלה שמנסים לתקוע מקלות ,לא
להשלים עם המצב ולהפריע מבפנים .יש לנו מספיק
אויבים ואתגרים מבחוץ .בואו נאחד כוחות למען
פרנסת הסוכן ומעמדו ,למען עצמאות הסוכן .בואו
נשקיע את האנרגיה במקומות שיקדמו את הסוכן.
בואו תעזרו לנו" ,סיכם נשיא הלשכה את דבריו.
סו"ב איגור מורי ,שעבורו מדובר בכנס הבריאות
הארצי הראשון שלו כיו"ר ועדת הבריאות והסיעוד,
אמר בפתח דבריו" :אחרי  15שנה בענף הביטוח
אני מסתכל על האולם הזה ומה שבולט בעיני
הוא שהשורות מלאות באנשים נהדרים שעומדים
לצד המבוטחים  ,24/7וימשיכו במשימה שלהם
גם בשנים הבאות .אומנם בעיתון מסוים היה כתוב
שאנחנו 'מתים מהלכים' אבל מדובר הרי באותו
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רוזנפלד" .סוכני הביטוח הם כבר לא שק חבטות" … צילום :גיא קרן

עיתון שאתמול העלה על הנס התערבות 'כמעט
קומוניסטית' בביטוחי הבריאות .אז צר לי לאכזב
את כל חובבי הפייק ניוז – אנחנו כאן כדי להישאר".

גביית תשלום מהלקוח
בהתייחסו להתערבות הרגולטורית אמר מורי:
"לשכת סוכני ביטוח מאמינה בזכותו הריבונית
והבלעדית של הלקוח להחליט על גורלו ולבחור
את המוצרים ואת הכיסויים המתאימים לו .אפשר
לסייע לו ,להגדיר תנאי מינימום נדרשים ,לקבוע
תנאי משחק הוגנים .ועם זאת ,אי אפשר לקבל את
הגישה הפטרנליסטית שטוענת כי הרגולטור יודע
יותר טוב מהלקוח מה הוא צריך .כדי להטיב עם
האזרח צריך לשפר את הרפואה הציבורית ואת
מערכת הסיעוד הציבורית ולא לפגוע ברפואה
הפרטית וענף הביטוח .חברות הביטוח וסוכני
הביטוח המקצועיים הם אלה שפיתחו וקידמו את
רווחת הלקוח דרך מוצרים שמשתפרים כתוצאה

סו"ב מורי" :חברת ביטוח
שלא נותנת שירות טוב ,מוצר
טוב או טיפול טוב בתביעות
פוגעת לא רק בסוכן הביטוח,
אלא בעיקר בלקוח"

מהתחרות .ניסיון לעקר את החדשנות על ידי
השטחה והאחדה פוגע באזרחים בלבד".
עוד התייחס יו"ר הוועדה לדרישה למקצוענות
הסוכן ,בעיקר בתחום הבריאות" :כל המלצה של
סוכן הביטוח יכולה להציל חיים ,והטעות שלו
עלולה להיות מסוכנת כמו זו של רופא ,ועלינו
לזכור תמיד את האחריות הרובצת עלינו .על
הידע ועל הניסיון הרב עלינו לגבות תשלום לא
רק מחברות הביטוח איתן אנו עובדים ,אלא גם
מהלקוחות .הידע והניסיון שלנו הם מוצרים לא
פחות חשובים ומרכזיים מפוליסה כזו או אחרת
שהלקוח רוכש .המקצועיות שלנו דורשת כמובן
תחזוקה שוטפת מתמשכת .סוכן שיסתפק בידע
הקיים ויפסיק להתעדכן בנעשה בענף ימצא
את עצמו לא רלוונטי בשוק הדינמי של ביטוח
הבריאות והסיעוד .על כן ,ועדת הבריאות שמה
לה למטרה ליזום הכשרות עומק אובייקטיביות
ולהביא אותן הישר אל הסניפים".
מורי פנה לראשי אגפי הבריאות בחברות הביטוח
שישבו באולם ואמר" :חברת ביטוח שלא נותנת
שירות טוב ,מוצר טוב או טיפול טוב בתביעות
פוגעת לא רק בסוכן הביטוח ,אלא בעיקר בלקוח.
על חברות הביטוח וגם על הפיקוח לזכור כי
סוכן הביטוח והלקוח – אחד הם .אנחנו צריכים
לקבל שירות מצוין ,אנחנו צריכים לקבל מוצרים
מעולים וטיפול בתביעות שיוצא מגדר הרגיל".

סוכני הלשכה קבעו :הראל החברה
הנבחרת בתחום הבריאות; פספורטקארד
בתחום ביטוחי נסיעות לחו"ל
רונית מורגנשטרן

מ



סו"ב ליאור רוזנפלד ,אלון אלירז וסו"ב איגור מורי … צילומים :גיא קרן

סו"ב ליאור רוזנפלד ,יואל אמיר וסו"ב איגור מורי

אל תחפשו מתחת לפנס...
שגריר אתכם לאורך הדרך ״פנסים ומראות צד״
שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
באמצעות חברות הביטוח :כלל ,מגדל ,שומרה ,איילון ,ביטוח חקלאי

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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בהתאם לתנאי השירות

שאל שערכה לשכת סוכני ביטוח בקרב  412סוכני
ביטוח מתוך  4,700חברי הלשכה ,קובע :הראל היא
החברה הנבחרת בתחום הבריאות .תוצאות המשאל
פורסמו בכנס הבריאות של הלשכה שהתקיים השבוע.
הסוכנים נשאלו שלוש שאלות:
 .1אם היית רוכש היום פוליסת בריאות למשפחתך,
בהתחשב בכל השיקולים ,באיזו חברה היית עושה זאת?
 35%מהסוכנים השיבו כי היו רוכשים פוליסת בריאות של
הראל ,לעומת  22%במגדל 13% ,במנורה 12% ,באיילון10% ,
בהפניקס ו־ 8%בכלל.
 .2אם כהחלטה עסקית ,או אילוץ רגולטורי ,היית מחליט
לעבוד בתחום הבריאות עם חברת ביטוח אחת ,באיזו מהן
היית בוחר?
 33%מהסוכנים השיבו כי אם היו נאלצים לעבוד עם חברת
ביטוח אחת בלבד בתחום הבריאות היו בוחרים בהראל24% .
במגדל 12% ,במנורה 11% ,באיילון בהפניקס ו־ 9%בכלל.
 .3בנסיעתך לחו"ל באיזו חברה היית מעדיף להיות מבוטח?
 61%מהסוכנים היו מעדיפים להיות מבוטחים
בפספורטקארד 15% ,בהראל 11% ,במגדל 9% ,בהפניקס2% ,
במנורה 1% ,באיילון ובכלל.
אלון אלירז ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הבריאות בהראל,
קיבל מסו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה וסו"ב איגור מורי,
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד ,מגן הוקרה על זכיית החברה
במשאל .הוא ציין כי "מאוד מרגש אותי לקבל מגן ממי
שבאמת מבין את הנושא ,שזה אתם הסוכנים".
גם מנכ"ל פספורטקארד ,יואל אמיר ,קיבל מגן הוקרה על



זכיית החברה בתחום ביטוחי הנסיעות ואמר:
"הבחירה בנו היא לא מובנת מאליה; אני גאה
בבחירה שלכם ועוד יותר גאה בשותפות איתכם".
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת בריאות וסיעוד
בלשכה ,הגיב על השאלון" :מדובר בהצבעה
שונה מכל הסקרים שעשינו עד כה; לא ביקשנו
מהסוכנים שיבחרו את החברה הטובה בעיניהם
לאור קשרי העבודה שלהם איתה – שירות ,טיפול
בתביעות ,מענה מהיר ,גובה עמלות וכדומה .הסוכן
הוא כאן הצרכן ונשאל בעצם על המוצר הטוב
ביותר בעיניו ,אותו היה קונה לעצמו ,למשפחתו
ולילדיו .לכן חלק מהחברות הופתעו מהתוצאות,
שכן התוצאות לא היו קשורות לקשרים העסקיים
שלהן עם הסוכנים .ההתאמה בין שאלות  1ו־2
מוכיחה שסוכן הביטוח הוא הכי אובייקטיבי והכי
מהימן ללקוח ,כי הוא בוחר את מה שהיה בוחר
לעצמו ולילדיו".

הטכנולוגיה הרפואית מאפשרת להתאים
תרופות מדויקות למחלות ולהציל חיים
רונית מורגנשטרן

ד

"ר נועם אסנה ,מנהל מערך האונקולוגיה
בבית החולים ברזילי ,דיבר על התאמה
אישית של תרופות ובדיקות בתחום
האונקולוגיה .הוא הציג את הבדיקה המתקדמת
ביותר "פאונדיישן ואן" שמאפשרת למצוא את
המוטציה הספציפית של הגידול אצל כל חולה:
"מציאת המוטציה מביאה להתאמה מדויקת של
התרופה" ,הוא הסביר" ,מה שמציל חיים ,או
מאריך חיים משמעותית".
ד"ר אודי פרישמן ,מומחה לביטוח רפואי,
הציג את סוגיית התביעות בעידן הטכנולוגיות
המתקדמות ברפואה .לדבריו ,בשל התקדמות
הרפואה והעובדה שביטוחי הבריאות הרבה יותר
מרכבים ,זה מחייב את סוכן הביטוח בהרבה ידע.
ד"ר פרישמן" :לא צריך להכיר את כל התרופות,
אבל כן צריך להכיר את כל הכלים הביטוחיים
העומדים לרשות המבוטח ואת הטכנולוגיות
החדשות המצילות חיים".
לדבריו ,הפאונדיישן ואן עולה 16־ 20אלף
שקל לבדיקה פרטית ,וזה לא מכוסה אבל מציל
חיים .הביטוחים המשלימים משתתפים בחלק קטן
מהמחיר ,וצריך להקפיד שבביטוחים הפרטיים
שימכרו הסוכנים יהיה כיסוי ספציפי לבדיקה.
סו"ב ורדה לבקוביץ הציגה את השינויים בעולם
כתבי השירות מאז הרפורמה לפני שנתיים.
בראיון אחד על אחד עם עו"ד עדי בן אברהם,
היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח ,הדגישה
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לבקוביץ את חשיבות כתבי השירות שנתנו
כיסויים מעולים במחיר זעיר ,וללא הצהרת
בריאות" :הבעיה הייתה שהפיקוח בעבר שאישר
את הפוליסות הישנות ,אישר רק כתבי שירות
שנכללו בפוליסות .הציבור לא היה מודע בכלל
לכתבי השירות ,ולכן כשהפיקוח בדק את מימוש
הכיסויים ,הוא גילה שמספר המימושים אינו רציני
וביטל את כתבי השירות" ,הסבירה לבקוביץ את
ביצוע הרפורמה" .כיום ,יש נספחים לפוליסות של
כתבי שירות ,ואלה כן דורשים הצהרת בריאות",
הוסיפה.
עו"ד בן אברהם סקר את חוזר הממונה "הנהגת
כתבי שירות ואופן שיווקם" שייכנס לתוקף
ב־ 1באוקטובר  .2018בהתייחסו למכירת כתבי
שירות שלא שייכים לחברות ביטוח ,הזכיר עו"ד
בן אברהם שיש לוודא שבכתב השירות כתוב
במפורש שלא מעורבת בו חברת ביטוח; שהתנאים
בכתב השירות לא פחותים מאלה שנותנות
החברות; להציג בפני המבוטח את ההבדלים בין
כתב השירות החיצוני לזה של חברת ביטוח,
לרבות המחיר ,ולתעד את הפעולה .כמו כן ,כל
המלצה מקצועית שנותן הסוכן תהיה לטובת
הלקוח לפי שיקול דעת מקצועי בלבד.
רפי רוזנפלד ,מו"ל משותף עם ניר ברזילי,
ב"פורבס ישראל" ,הסביר למשתתפי הכנס
כיצד עורכת מערכת פורבס ישראל את משאל
"הרופאים הטובים" בישראל ,מגזין היוצא אחת

לשנה והפך להיות לפופולרי ביותר בקרב הציבור
הישראלי .לדבריו ,כדי להימנע ככל שאפשר
מהטיית המשאל ומפוליטיקה ,מרואיינים אלפי
רופאים בישראל שבוחרים את הרופא בתחום
מסוים אליו היו פונים אילו היו זקוקים לרופא
בתחום זה .לדבריו ,מדובר במשאל האובייקטיבי
ביותר שניתן למצוא בישראל.

"לסייע למבוטחים בעת משבר"
סו"ב גדי ארגמן ,חבר ועדת הבריאות בלשכה,
סיפר על החשיבות של קשרים שסוכן ביטוח
בריאות וסיעוד צריך לייצר עם עמותות בתחומים
אלה" :אתם יכולים לסייע למבוטחים שלכם בעת
משבר ולסייע לאיכות החיים שלהם בעת מחלה
או לאחר ניתוח ,אם תפנו אותם להיעזר באחת
מ־ 1,500העמותות הקיימות בישראל בנושאים
אלו".
שרית אורן ,מנכ"לית עמותת "גישה לחיים"
המחישה את החשיבות בייפוי כוח רפואי מתמשך,
שנערך בידי עורך דין ,אותו נותן חולה כרוני
בעודו בקוגניציה טובה יחסית ,למי שהוא סומך
עליו .בסקר שביצעה העמותה עלה כי " 90%היו
רוצים שיהיה להם בא כוח מול המערכת הרפואית,
כשלא יוכלו לתפקד; רק  30%עושים זאת בפועל.
 90%היו רוצים למות בבית; בפועל 70% ,מהחולים
הכרוניים הקשים מתים בבית החולים" ,סיפרה
אורן.

פרופ' זליכה" :אם לא תאכפו עליכם
רגולציה עצמית ,תקבלו רגולציה
קשה יותר ולא תמיד נכונה"

פערי האינפורמציה בביטוחי בריאות ודחיית התביעות מגבירים את מחאת הציבור

רונית מורגנשטרן

פ

רופ' ירון זליכה ,החשב הכללי
במשרד האוצר לשעבר,
סבור שהאחריות על הכבדת
הרגולציה על סוכני הביטוח רובצת
גם עליהם .בהרצאתו בכנס הבריאות
השנתי של הלשכה השבוע ,הסביר
זליכה" :יש מגמה שהולכת ומחריפה
ששמה אתכם הסוכנים בין הפטיש
לסדן – מצד אחד הממשלה מצמצת
ביד גסה את ההשתתפות שלה בתחום
הרווחה והבריאות; ההוצאה הלאומית
בבריאות בישראל היא  7.5%לעומת
9%־ 11%במדינות המערב .כל אחוז
בתוצר זה כ־ 13מיליארד שקל .הלחץ
הכלכלי על האזרח כל הזמן עולה .פרופ' זילכה "תעלו אתם בעיות בפני הרגולטור" … צילום :גיא קרן
התורים מתארכים ורמת השירות
הולכת ויורדת; משלמים יותר ומקבלים
פחות ,והתוצאה היא שהציבור מוציא אגרסיות על מלחמה במונופולים
"המחאה החברתית כל הזמן מבעבעת מתחת
הצוותים הרפואיים".
את הבעיה השנייה מוצא זליכה במונופולים לפני השטח .במקום שהממשלה תלחם במונופולים
וחוסר השוויוניות במיסוי :המחאה החברתית או תתקן את המיסוי ,היא מצאה את הפתרון
מ־ 2011חשפה שיש בארץ מאה מונופולים למחאת הצרכנים ברגולציה שמואצת מאוד בשנים
וחלוקת מיסוי לא שוויונית; "למה אני ,שמרוויח האחרונות ,שפוגעת בעסקים קטנים ובינוניים.
הבעיה השלישית – מוצרי הבריאות בהם אתם
כמה אלפי שקלים מגיע מהר מאוד ל־30%־40%
מס ,אבל אם יש לי חברה ששווה  90מיליון שקל עוסקים טומנים במהותם פערי אינפורמציה ביניכם
ואני ממזג אותה לתוך חברה ,אני שווה  500מיליון  -הסוכנים וחברות הביטוח לבין הצרכנים .במיוחד
שקל .העסקה הזאת תקבל פטור ממס ,וגם תצמצם בתחום ביטוחי הבריאות יש עדיפות לספק על פני
הצרכן ,כי זה תחום מורכב ומקצועי .גם קל יותר
את התחרות".

כיסוי למראות צד  -כולל בית המראה.
כיסוי פנסי חזית/איתות/ברקס/ערפל.
בעת תביעה לתיקון לא נפגעת הנחת "העדר תביעות".
פתרון/מענה לתביעות בסכומים "נמוכים" לעיתים עד גובה השתתפות העצמית ואף יותר.
אחריות של חצי שנה.
כיסוי עד לגובה של .₪ 3,000
ללא הגבלה לכמות התביעות בתקופת המנוי.
זמינות וליווי טלפוני לאורך כל תהליך השירות.
השירות ניתן באמצעות מרכזי שירות בפריסה ארצית רחבה.

לקוחותיכם ואתם תיהנו משירותנו ומהיחס החם והאישי בחברות הבאות:

ליצירת קשר פנו למחלקת סוכנים בטלפון073-2007443 :
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להפחיד את הציבור בתחום הזה ,וקשה
ללקוח הממוצע להשוות את המוצרים.
"פער האינפורמציה מטיל עליכם
הסוכנים אחריות כבדה ,שלא לנצל
אותו על חשבון הצרכן .בעידן הנוכחי,
שבו הממשלה עם אצבע מאוד קלה על
ההדק לטובת רגולציה ,אם אתם לא
תאכפו על עצמכם רגולציה עצמית,
לא תוודאו שפערי האינפורמציה לא
עובדים לטובת המבוטח ,תגלו שתבוא
עליכם רגולציה שמבינה הרבה פחות
מכם בנושא זה ,ואף יותר גרועה
מהבעיה עצמה".

תציעו פתרונות
פרופ' זליכה הדגיש ,כי יש בעיות של
אתיקה ושירות בתחום הבריאות ,יותר
אצל חברות הביטוח מאשר אצל הסוכנים ,אבל
"אתם נדרשים לטפל בהן מול היצרנים ,לפתור
את הבעיות האלה לפני שהרגולטור יפתור אותן
עבורכם בצורה לא נכונה .תעלו אתם בעיות
בפני הרגולטור לפני שמבוטחים יפנו בתלונות
לרגולציה ,ותציעו גם פתרונות .תבינו גם את
הרגולציה ,את הלחצים שהם עומדים בפניהם
מהציבור והממשלה ,את חוסר הבקיאות שלהם
בנושא; מספיק שתזמו פעם־פעמיים רפורמה
שהרשות תאמץ ,זה יתרום רבות למעמד שלכם
כסוכנים וכלשכה".

!
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Ě"Ğč čėĤ ĦđĎĎĒ

ד"ר בריל" :במקום להתקין מצלמות במיליוני
שקלים במוסדות סיעוד – שיוסיפו תקנים"
"הממשלה מרעיבה את מערכת הבריאות הציבורית וזה גובל בפשע; בסוף נחכה ארבעה ימים בחדר מיון"
רונית מורגנשטרן
יש לנו שירותי רווחה ובריאות ברמה טובה
יחסית ,אבל יש בה חור שחור והוא הביטוח
הסיעודי" .כך אמר פרופ' דב צ'רניחובסקי
ברב־שיח במסגרת כנס הבריאות של לשכת סוכני
ביטוח שהתקיים השבוע במרכז לאגו בראשון
לציון.
את רב השיח שעסק בתחום הסיעוד ונשא
את הכותרת – "לאן ממשיכים עכשיו?" ,הנחה
העיתונאי רן רזניק ,פרשן וכתב בכיר לענייני
בריאות בעיתון "ישראל היום" .בפאנל השתתפו:
פרופ' דב צ'רניחובסקי ,פרופ' למדיניות וכלכלת
בריאות באוניברסיטת בן גוריון ויועץ לבנק
העולמי; אורית קרמר ,משנה למנכ"ל מנורה
ומנהלת חטיבת הבריאות בחברה; סו"ב דב ברומר,
יועץ לנשיא הלשכה בנושא סיעוד וד"ר שי בריל,
מנהל בית החולים בית רבקה.
לדברי פרופ' צ'רניחובסקי מדינת ישראל
מפגרת יחסית לעולם המערבי בכל הקשור לביטוח
סיעודי ,וכי למעט ארה"ב ,בכל מדינות המערב
יש ביטוח סיעודי ממלכתי המהווה רשת ביטחון
בסיסית" :אם לנו אין ביטוח סיעוד ממלכתי,
אפשר לפעול לטובת הציבור בדרכים כמו הצעת
החוק של הלשכה לתת סיכוי במס למי שמפקיד
פרמיות לטובת ביטוח סיעודי פרטי" ,אמר פרופ'
צ'רניחובסק שסבור ,שהצעת החוק תקבל תמיכה
משר האוצר.

"

"פחות ממה שהיה"
לדברי קרמר" :אין תחליף לסוכן ביטוח שיושב
מול מבוטח ,בטח לא בביטוח סיעודי" .בהתייחסה
לשאלת המנחה לגבי המכרזים שפורסמו לביטוח
סיעודי בקופות החולים מכבי וכללית ,אמרה:
"ביטוחי הסיעוד בקופות החולים הם טובים
וזולים ,אבל מדובר בקרן ,שבה עמיתים מסבסדים
אחד את השני ,ולכן הפרמיות יכולות לעלות.
המכרזים החדשים נותנים פחות ממה שהיה.
הביטוחים הסיעודיים בקופות מוגבלים בכיסוי
ובתקופה ,לכן חשוב מאוד ליידע את הציבור
להוסיף ביטוח פרטי מעבר לקופות החולים".
לדברי סו"ב ברומר ,אין סיכוי לראות חוק ביטוח
סיעוד ממלכתי בעשור הקרוב" :מימון חוק כזה
יעלה למדינה 28־ 30מיליון שקל בשנה בעוד
עשור" ,טען ברומר והציע" :הפתרון האופטימלי
הוא ביטוח פרטי מוזל ב־ 40%עם המתנה של חמש
שנים (במהלכן יש ביטוח של קופות החולים .ר.מ,).
שמודל שלו נבנה על ידיי ונמכר בהצלחה".
בהתייחסו להערת המנחה על דחיית התביעות
הגדולה יחסית בתחום הסיעוד מצד חברות
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רב שיח בכנס הבריאות" … צילום :גיא קרן

קרמר" :ביטוחי הסיעוד בקופות החולים הם טובים וזולים,
אבל מדובר בקרן ,שבה עמיתים מסבסדים אחד את השני,
ולכן הפרמיות יכולות לעלות .הביטוחים הסיעודיים בקופות
מוגבלים בכיסוי ובתקופה ,לכן חשוב מאוד ליידע את הציבור
להוסיף ביטוח פרטי מעבר לקופות החולים"
הביטוח ,אמר סו"ב ברומר" :הצענו לרשות שוק
ההון להקים ועדה אתית עם מומחים שונים
שיגשרו בין המבוטחים לחברות הביטוח שדחו
את תביעותיהם .כיום סוכני הביטוח הם המגשרים
והמסייעים הטובים ביותר למבוטחים מול חברות
הביטוח" ,אמר לקול תשואות הנוכחים.
קרמר התייחסה לשאלת המנחה לגבי התהליך
המשפיל של הגדרת חולה כסיעודי ואמרה" :אין
מנוס בינתיים מהתהליך המשפיל או מחקירה,
אך אנחנו מבקשים מנציגינו לבצע את התהליך
בצורה ההגונה ביותר" ,הוסיפה.

כמו הרוקח לחולה
פרופ' צ'רניחובסקי התייחס לתפקיד הסוכן
בביטוח הסיעודי ואמר כי "חוסר הידע הוא גדול;
הסוכן צריך לתפור תיק אינדיבידואלי במציאות
דינמית; הסוכן הוא כמו הרוקח שמגשר בין הרופא
לבין החולה ,והוא זה שיכול להסביר לו הכי טוב

על התרופות שנרשמו לו".
ד"ר בריל ,טען שההוכחה לכך שמערכת הבריאות
עושה מה שצריך ,היא תוחלת החיים הגבוהה
בישראל יחסית לעולם" :זה עד היום .אבל ב־2026
יהיו עוד  200אלף קשישים בני  75ומעלה ,ובלי
תוספת משמעותית של כוח אדם למערכת הבריאות
והסיעוד ,התורים יהיו ארוכים יותר ,ואיכות
הטיפול ירודה יותר .בושה וחרפה שבמדינת ישראל
התקן לסיעוד הוא חצי תקן של אחות למיטה .זה לא
מאפשר לתת טיפול טוב; שלושה אנשי צוות על
 30חולים .כוח האדם שחוק ומתוסכל ,וגם משלמים
לו מעט ,אז מה הפלא שהם מתייחסים בנוקשות עד
אלימות לחולים .בסוף נחכה ארבעה ימים בחדר
מיון .במקום להתקין מצלמות במוסדות הסיעוד
במיליוני שקלים ,שיעלו את התקנים".
פרופ' צ'רניחובסקי אמר לסיכום כי "מערכת
הבריאות הציבורית מורעבת על ידי הממשלה ,וזה
גובל בפשע ומעודד את צמיחת הסקטור הפרטי".

חדשות הביטוח

מחקר :לאחר הפרישה
קצבת הפנסיה
תסתכם בכשליש
מהכנסתכם בעבודה
הבעיה המרכזית אינה דמי הניהול אלא
שיעור הפקדה ממוצע של  58%מהשכר
בלבד וגם שנות ההפרשה מעטות

רונית מורגנשטרן

ק

צבת הפנסיה של מי ששכרו עומד על  10,000שקל בממוצע ,וצפויה
לעמוד על  38%מהשכר לגברים ו־ 31%לנשים.
כך עולה ממחקר מקיף שבחן את מצבם של מבוטחי קרנות הפנסיה
החדשות והתנהלותם .את המחקר שבוצע לבקשת ובמימון רשות שוק ההון
ומתבסס על נתונים הנכונים לתחילת  ,2017ביצעו שרית מנחם־כרמי ופרופ'
אביה ספיבק מהמרכז לפנסיה ביטוח ואוריינות פיננסית של אוניברסיטת בן
גוריון .החוקרים ביצעו את התחזיות לפנסיה הצפויה ,בהתבסס על הצבירות
הקיימות ,לחוסכים שנמצאים כיום בגילאי ה־ 40וחוסכים מעל עשור במערכת
הפנסיה במתכונתה הנוכחית.
חישוב קצבת הפנסיה נעשה באמצעות בדיקת היחס בין קצבת הפנסיה
שתתקבל בעת הפרישה ,לשכר האחרון שקיבל העובד ערב הפרישה ("שיעור
התחלופה") .השיעורים האופטימליים המקובלים כיום הם  65%לגברים ו־46%
לנשים בממוצע .כלומר ,גבר שהרוויח  10,000שקל יקבל  6,500שקל בפנסיה,
ואישה  4,600שקל כקצבה .שיעורים אלו מתבססים על ההנחה שהעובד המשיך
ברצף עבודה ,לא משך כספים ,וההפרשה לפנסיה נעשתה כנגד השכר באופן
מלא .ואולם ,עם עדכון התחזיות לצבירה הקיימת כיום ,שיעורי התחלופה
הממוצעים יורדים ל־ 57%לגברים ו־ 38%לנשים.
הסיבות העיקריות לקצבה הנמוכה הצפויה .1 :צבירות נמוכות בגלל שנות
הפרשה מעטות .2 .במקרים רבים רק חלק מהשכר מכוסה לפנסיה ולא כל
השכר; המחקר מצא שהמעסיק מפקיד בממוצע לחיסכון הפנסיוני עבור העובד,
רק בגין  58%משכרו ,וכי בקבוצות אוכלוסייה מסוימות השיעור נמוך מהממוצע
בהרבה .3 .רבים מהחוסכים מושכים חלק מהכספים (כגון כספי פיצויים ,בעת
מעבר בין מקומות עבודה) ובכך מקטינים עוד יותר את הקצבה הצפויה בעת
הפרישה .בשנת  2016לבדה נמשכו כספים ביותר מ־ 5%מחשבונות הפנסיה,
שזה עשרות אלפי חשבונות.

"מעט שנות צבירה"
החוקרות מעירות ,שלמרות ש"תשומת הלב הרגולטורית הייתה מוקדשת
במשך שנים להורדת דמי הניהול .המחקר מראה שזו אינה הבעיה המרכזית של
הפנסיה בישראל .הבעיות הן מעט שנות צבירה ושכר מבוטח נמוך".
מהמחקר עולה עוד ,שצבירה ממוצעת לגבר היא של  118אלף שקל ו־ 86אלף
שקל לאישה .הצבירות הנמוכות נובעות מוותק נמוך של המבוטחים בקרנות
הפנסיה ,כנראה בגלל כניסה מאוחרת לשוק העבודה ואי רציפות תעסוקתית .הוותק
הממוצע של חוסכים בני  40בקרנות הפנסיה הוא  5.7שנים .לטענת החוקרות,
בהנחה שחוסכים מתחילים לעבוד בגיל  ,28הוותק היה צריך להיות כפול.
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,שכאמור הזמינה ומימנה את המחקר ,מסרה
בתגובה" :הרשות קיבלה לידיה את ממצאי המחקר הראשוניים ובוחנת אותם,
כמו גם את הנתונים עליהם התבסס המחקר ואת תקפותם .ככלל ,הרשות
פועלת במסגרת הכלים שברשותה במספר דרכים להגדלת החיסכון הפנסיוני
של אזרחי ישראל ,וביניהן :הגדלת שיעור ההפקדות ,איחוד חשבונות לא
פעילים ,הפחתת דמי הניהול ועוד".
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דוח מבקר המדינה:
הביטוח לילדים אינו
מכסה רעידת אדמה
הדוח ממליץ להקים קרן לפיצוי תלמידים
בשל פגיעות גוף  ‰עוד בדוח :נדרש תיקון
בפוליסת ביטוח הדירה שלוקה בחסר
רונית מורגנשטרן

ב

יטוח התלמידים תחת חוק חינוך חובה אינו מכסה פגיעות
גוף הנגרמות כתוצאה מרעידת אדמה ,גם כאשר הילדים
נמצאים במסגרות הלימוד.
כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם השבוע בנושא ההיערכות
לרעידות אדמה .מהדוח עולה כי מדי שנה משלמים ההורים כ־50
שקלים ,במסגרת תשלומי החובה ,עבור ביטוח תאונות אישיות
לתלמידים .המבקר טוען כי משרד החינוך ,האוצר ורשות שוק ההון
לא דאגו להקמת קרן אלטרנטיבית שתפצה
תלמידים במקרה כזה וממליץ על הקמתה:
"נמצא כי משרד החינוך ,אגף החשכ"ל
ורשות שוק ההון לא בחנו הקמת קרן
לפיצוי תלמידים על פגיעות גוף
שנגרמות בעקבות רעידת אדמה או
במסגרתה" ,כותב המבקר" .מן הראוי
שישקלו שוב את ההיבטים של חבות
המדינה בהקשר של היפגעות תלמידים
ברעידות אדמה ,בעת הימצאותם במסגרת שפירא … צילום:
דוברות מבקר הצדינה
החינוכית .על המשרדים להביא בחשבון את
חובתם של התלמידים להשתתף בפעילות בית הספר מכוח חוק
לימוד חובה ,ואת העובדה שרבים מבתי הספר נבנו לפני 1980
וטרם חוזקו".

ליקויים בפוליסת הדירה
המבקר מתייחס גם לביטוח רכוש מנזקי רעידת אדמה ,וקובע
כי הפוליסה התקנית לביטוח דירה הקיימת כיום בשוק הביטוח,
אינה מעניקה פתרון ראוי לציבור המבוטחים" :הכללים הנוכחיים
בפוליסה מגבילים את משך זמן הכינון (הקמה מחדש) לצורך קבלת
זכות לפיצוי כספי לפרק זמן שאינו סביר ,ודבר זה יגרום לכך
שרוב המבוטחים לא יקבלו כסף מחברות הביטוח לאחר האירוע".
לדברי המבקר ,יוסף שפירא" :אין זה סביר שציבור המבוטחים
ישלם פרמיות לפי שווי כינונו של המבנה כחדש ,וביום פקודה לא
יקבל מחברות הביטוח פיצוי לפי ערך כינון .על רשות שוק ההון
להציג פתרונות בני קיימה לפיצוי המבוטחים".
המבקר ממליץ גם להרחיב את הביטוח כך שיכלול כיסוי גם
לערך הקרקע ולא רק המבנה .לפי נתוני רשות ההון רק כ־4%
רכשו גם ביטוח לערך הקרקע בשנים 2016־ .2017הרחבה כזאת
נדרשת בעיקר לגרים בבית משותף ,שאם הוא ייהרס בעת רעידת
אדמה ,הבנייה מחדש על הקרקע תלויה גם בדיירי הבניין האחרים.
הפוליסה התקנית מאפשרת להרחיב את פוליסת ביטוח הדירה ,כך
שתעניק פיצוי מוגדל שיאפשר רכישת דירה במקום אחר.

סטודיוהראל
b17966/22882

אנו מודים לכם מקרב לב
על הבעת האמון

מתוך סקר שביעות רצון  2018בתחום ביטוחי בריאות
וסיעוד של לשכת סוכני הביטוח.
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חדשות הביטוח

שקיפות מוגברת :איסור על מכירת ביטוח כפול
סלינגר מחייבת את החברות ואת הסוכנים לבצע בדיקה באתר "הר הביטוח" טרם מכירת מוצר ביטוח

רונית מורגנשטרן
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ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
דורית סלינגר ,קובעת בהוראות חדשות
כי חל איסור על חברות וסוכני הביטוח
למכור מוצר ביטוח לאדם שמחזיק ברשותו מוצר
ביטוח דומה ,אלא אם אישר לבטל את המוצר
הדומה ,או לחילופין הביע רצונו לשלם על שני
המוצרים לאחר שנמסרה לו הודעה על המשמעות
של כפל הביטוח.
במטרה לוודא כי לא קיים מוצר ביטוח דומה,
הממונה מחייבת את חברות הביטוח וסוכני הביטוח
לבצע בדיקה באתר "הר הביטוח" טרם המכירה,
ולאפשר למבוטח לבחור האם להציג לחברה או
לסוכן את רשימת מוצרי הביטוח שברשותו ,או
להעניק הרשאה חד פעמית לשימוש בהר הביטוח.
מהלך זה צפוי להגביר את השקיפות בתהליך
מכירת מוצר הביטוח.
ההוראות החדשות קובעות כי חברת הביטוח
תשלח באמצעים דיגיטליים (מסרון או כתובת דואר
אלקטרוני) מידע למבוטח ,אלא אם ביקש לקבל
שירות באמצעות דואר רגיל .בנוסף לצעדים אלה,
ההוראות מקלות על תהליך ביטול פוליסה קיימת
אם בחר המבוטח להצטרף לפוליסת ביטוח אחרת.
רשות שוק ההון השיקה באפריל  2017את "הר

סלינגר … צילום :דוברות האוצר

הביטוח" ,ממשק אינטרנטי לטובת המבוטחים
שמרכז מידע בסיסי על כל מוצרי הביטוח (רכב,
דירה ,בריאות וחיים) במקום אחד .אתר "הר
הביטוח" הוא חינמי ומאפשר למבוטחים לגלוש
לאתר ייעודי דרך המחשב ,הטאבלט או הסמארטפון
ולאתר בקלות ובמהירות היכן הם מבוטחים וכמה
שילמו על כל מוצר ביטוח.
סלינגר" :תופעת הביטוחים הכפולים בעייתית
ואינה שקופה לציבור הרחב .שימוש באתר 'הר

הביטוח' בעת צירוף לביטוח ,יאפשר להימנע מכפל
ביטוחים ,ויאפשר שקיפות מלאה שתסייע למבוטח
לשפר את תיק הביטוח שלו בהיבט של מגוון
הביטוחים ,מחירם ורמת השירות בחברות עמם הוא
קשור".
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני ביטוח:
"הכפל הביטוחי נוצר בעיקרו בשל מכירה בלתי
מקצועית של מוקדנים בחברות הביטוח ,ולא
על ידי סוכני ביטוח .כפי שציינתי כבר בוועדת
הכספים ,אנו מברכים על החובה לעשות שימוש
ב'הר הביטוח' כדי למנוע מלקוחותינו ביטוחים
כפולים ומיותרים .חרף העובדה ש'הר הביטוח' אינו
מושלם ואינו משקף עדיין את מכלול הביטוחים
הקיימים ללקוח ,מדובר בכלי עבודה שישמש את
הסוכנים כדי לבחון את הביטוחים הקיימים לציבור
לקוחותיהם ,על מנת לאפשר לסוכן הביטוח לקבל
תמונה ביטוחית מלאה על הלקוח מחד וכן לאפשר
ללקוח ללמוד על הכיסויים הביטוחיים הקיימים
ברשותו מאידך .אנו תקווה כי לתוך הכלי הזה
תחייב הרשות את הגופים המוסדיים להוסיף פירוט
בדבר העבר ביטוחי של הלקוח ברכב (טופס העדר
תביעות) ,דבר שיחסוך ללקוחות הרבה מאוד טרטור
בעת רכישת כיסוי ביטוחי חדש לרכב".

שאלון חיתום אחיד בביטוח הוצאות רפואיות
רונית מורגנשטרן

ד

ורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,פרסמה השבוע טיוטת
תיקון חוזר להוראות החוזר המאוחד
(שער  ,6חלק  )3בנושא שאלון חיתום אחיד
בביטוח הוצאות רפואיות.
מטרת טופס החיתום היא מיון בין מבוטחים
שידרשו למלא שאלון המשך לבין מבוטחים
שיתקבלו בתנאים רגילים .במסגרת התיקון,
חברות הביטוח ישתמשו בשאלון חיתום ראשוני
אחיד לעניין ביטוח הוצאות רפואיות ,כדוגמת
ביטוחי ניתוחים ,השתלות ותרופות ,וכן הוא קובע
במה אין לעשות שימוש בהליך חיתום רפואי.
תחילת תוקפו של החוזר ב־ 1בינואר .2019
בטיוטה מובהר כי מדובר בשאלון ראשוני אשר
אינו נוגע לשאלות ההמשך עליהן יידרש המבוטח
לענות במקרה שהצהיר על בעיה רפואית וכי אין
באמור כדי להשפיע על שיקול דעתו של המבטח
בדבר קבלתו של המועמד לביטוח לתכנית הביטוח.
עוד מוסבר כי טופס השאלון נוסח כך שיהיה ברור
למבוטח ויקל עליו להשיב תשובה מלאה וכנה,
ויסייע למנוע מחלוקות בשלב יישוב התביעה.
כמו כן ,הפורמט האחיד יאפשר למבוטח שמילא
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את השאלון ,והצהיר כי אין לו בעיות רפואיות,
לקבל הצעות ביטוח ממספר חברות ביטוח במקביל,
במקום שאלון נפרד לכל חברת ביטוח ממנה יבקש
לקבל הצעת מחיר .עוד מוסבר כי שאלון אחיד יקל
על ביצוע חיתום באמצעים דיגיטליים ,להם יתרון
בהצגת המידע באופן ברור למבוטח ,מה שיאפשר
לגופי שיווק אובייקטיביים לקבל הצעות ממספר
חברות במקביל ,הליך שיעודד את הגברת התחרות.
השאלה הראשונה בשאלון מתייחסת לגובה
ומשקל המועמד לביטוח והשאלות הנוספות הינן
שאלות שניתן לענות עליהן ב"כן" או "לא",
ומתייחסות לנושאים רפואיים שונים .מועמד
שענה בשלילה לכל השאלות בשאלון לא יצטרך
לספק מידע רפואי נוסף במסגרת הליך החיתום
ויקבל הצעת מחיר מהמבטח תוך פרקי זמן קצרים,
בתגובה ,מסר סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת
בריאות וסיעוד בלשכה" :השאלון האחיד יקל
לא רק על הלקוחות אלא גם על הסוכנים; כיום
הסוכנים עושים שופינג ללקוח בכמה חברות,
וברור שאם נוכל להסתפק במילוי של טופס אחד,
זה רק יקל עלינו .הבעיה היא עם מי שיש להם
בעיית בריאות ,שם אי אפשר להסתפק בשאלון

אחיד .השאלון הוא אחיד רק ברמה הראשונית
שלו ,והוא לא פוטר אותנו הסוכנים מתחקור
הלקוחות על כל ספק של מחלה ממנה הם סובלים.
"ביטוח הבריאות הוא מורכב ותלויים בו חייו
ובריאותו של אדם ,ורק איש מקצוע יכול לבדוק
שהמסמך האחיד או הלא אחיד ,ימולא כהלכה.
כיום מוכרים פוליסת בריאות מפורקת – ניתוחים
באיילון למשל ,השתלות וניתוחים בחו"ל במגדל,
ומחלות קשות בכלל .אם יתאפשר למלא שאלון
פעם אחת ,זו הקלה פרוצדורלית בלבד .החיסרון
העצום הוא ברכישת פוליסות חלקיות ,בהם חברת
הביטוח מוכנה להסתפק בהצהרת בריאות מאוד
ספציפית ומינימלית .זה פוגע רק במבוטח.
"מה שהממונה עושה זה להקל ברמה הדיגיטלית
כדי שהמבוטח יוכל לעשות שופינג ראשוני
בעצמו באינטרנט .יש עשרות אחוזים של
מבוטחים שבטוחים שהם בריאים ויענו על כל
השאלות בשאלון האחיד בשלילה ,ורק אם אתה
הסוכן בודק מולם ,מתברר שברמה ביטוחית הם
לא עומדים בקריטריונים לכיסוי בעת תביעה.
למלא שאלון כזה ללא סוכן ביטוח זה לקחת סיכון
גדול שהוא ימולא בצורה לא נכונה".

מידע לסוכן

הדרך אל פתרון בעיית הביטוחים הכפולים
למרות ש"הר הביטוח" הוא כלי נהדר ,עדיין נעדר ממנו לא מעט מידע
קריטי  ‰כיצד "הר הביטוח" בעייתי ומהן האלטרנטיבות?

סו"ב עדי נאמן

ב

חוזר חדש שהופץ השבוע על ידי רשות
שוק ההון נכתב שהחל מחודש אוקטובר
הקרוב ,כל הליך צירוף מבוטח לביטוח
חדש ייעשה רק לאחר שתיעשה בדיקה מול אתר
"הר הביטוח" של רשות שוק ההון ,וזאת על מנת
למנוע מצב של כפל ביטוח לא רצוי.
על פניו יש הגיון בריא בהחלטה זו אולם לצערי,
למרות ש"הר הביטוח" הוא כלי נהדר ,עדיין נעדר
ממנו לא מעט מידע קריטי ואני בספק אם הוא זה
שימנע כפל ביטוחים .יתרה מכך ,על פי החוזר
“חל איסור על חברות וסוכני הביטוח למכור
מוצר ביטוח לאדם שמחזיק ברשותו מוצר ביטוח
דומה ,אלא אם אישר לבטל את המוצר הדומה,
או לחילופין הביע רצונו לשלם על שני המוצרים
לאחר שנמסרה לו הודעה על המשמעות של כפל
הביטוח” .הבעיה היא שלפי "הר הביטוח" לא ניתן
לדעת האם באמת מדובר בכפל ביטוח.
להלן שלושה מצבים בעייתיים כאשר באים
להסתמך על אתר "הר הביטוח" -
 .1כיום ,כאשר רוכשים ביטוח חדש ,הלקוח יכול
לבחור שהפוליסה שזה עתה רכש לא תופיע
במאגר הר הביטוח .כלומר ,ייתכן מצב שבו דווקא
כן יהיה כפל ביטוחי למרות שהר הביטוח לא יראה
זאת.
 .2המידע בהר הביטוח אינו נותן את התמונה
המלאה .לדוגמא ,מי שמכיר את פוליסת הבריאות
של הסתדרות המורים יודע שקיים בו כיסוי של
מחלות קשות על סך  30אלף שקל .מבחינתי סכום
זה כמוהו כאין כיסוי ,כלומר רכישה של אלף 200
שקל נוספים אינם יוצרים כפל .מה אמור לעשות
סוכן כאשר יראה בהר הביטוח "מחלות קשות"?

עד שלא יראה את הפוליסה עצמה הוא אינו יכול
לדעת מהו סכום הפיצוי והאם באמת נוצר כפל
ביטוחי .יתרה מזו ,לא קיימת אפשרות לבטל את
הכיסוי הקיים שכן הוא חלק מפוליסת קולקטיב.
 .3לא ברור מה ההתייחסות כאשר בהר הביטוח
רואים שורה שבה כתוב "סיעודי" .ברור לכל שעל
סמך הר הביטוח איננו יודעים מהו סכום הביטוח,
מהי תקופת ההמתנה ומהי תקופת התשלום לכל
כיסוי ולכן אין דרך להשוות ביניהם ובוודאי שלא
ניתן לקבל החלטות עד שרואים את הפוליסה
עצמה.
לאור העובדה שהר הביטוח נותן תמונה חלקית
ביותר ,על מנת להשלים את תמונת הכיסויים
של הלקוח ,מומלץ להשתמש ב "נספח ב – ייפוי
כוח מאת המועמד לביטוח" ,שהעברתו לחברות
הביטוח מחייבת אותן לשלוח לסוכן מיופה הכוח
את העתקי הפוליסות של הלקוח באותה חברה.
ללא ספק רק מעיון בפוליסה עצמה ניתן לדעת
האם הכיסוי אותו אנו רוצים לרכוש עבור הלקוח
יוצר או עשוי ליצור כפל ביטוחי.
מניסיוני" ,נספח ב" הינו כלי נהדר וכל החברות
מיישמות אותו כהלכתו ואכן שולחות אליי את
הפוליסות שיש לאדם עבורו שלחתי את ייפוי
הכוח.
לצערי הרב חברה אחת מסרבת לנהוג בהתאם
לחוזר ומתעלמת ממנו בגסות .בטח שמעתם
עליה .קוראים לה "הביטוח הישיר" והיא תעשה
כל מאמץ כדי שפוליסת הביטוח לא תגיע לידי
סוכן הביטוח .מדוע שתנהג כך אתם שואלים?
לא אסתכן אם אומר שהביטוח הישיר ,כמו גם
המוקדים הטלפוניים הישירים ,אחראים על לא

מעט מהפוליסות הכפולות והמיותרות הקיימות
בשוק .בביטוח הישיר ינסו למכור ללקוח כל
ביטוח אפשרי מבלי שמעניין אותם איזה כיסוי
כבר יש ללקוח ואיזה כיסוי הלקוח באמת צריך.
בעבר הגשתי בעניין זה שתי תלונות לרשות
שוק ההון .לצערי בשני המקרים תגובת רשות
שוק ההון הייתה לקונית ביותר ועל פניו נראה
שאינם רוצים לכפות על הביטוח הישיר לנהוג
לפי החוזר אותו אותה רשות פרסמה.
יחד עם זאת ,ניתן לעקוף את סירוב הישיר
לשיתוף פעולה בשתי דרכים פשוטות –
 .1לשבת עם הלקוח ולהיכנס יחד איתו אל האזור
האישי באתר הביטוח הישיר.
 .2לכתוב על גבי נספח ב' את מספר הפוליסה
שהופיע ב"הר הביטוח" ובאסרטיביות להתעקש
עם הביטוח הישיר שהפניה אליהם היא אגב
צירוף לביטוח ולפיכך עליהם למסור את העתק
הפוליסה .מניסיון ,זה עובד.
לסיכום ,החובה להשתמש ב"הר הביטוח" הינה
כיוון חיובי במניעת כפל ביטוח ,אולם אינה
הפתרון השלם לכך .רק יישום נספח ב ,יחד עם
"הר הביטוח" ,כמו גם צמצום האפשרות למכור
ביטוח ארוך טווח בשיחת טלפון על ידי מי שאינו
בעל רישיון ,באמת תעלים את תופעת הביטוחים
הכפולים בשוק .יחד עם זאת ,עושה רושם שכמו
בפעמים רבות במחוזותינו ,הולכים אל הפתרון
הקל ולא אל הפתרון האמיתי שמצריך קצת
יותר חשיבה ,הרבה יותר עבודה ומעט פחות
פופוליסטיות.
הכותב הוא חבר בוועדת יח״צ וקשרי חוץ

סיור בעבודות הרכבת הקלה
לסוכני מחוז השרון
רונית מורגנשטרן

ב

תחילת השבוע נפגשו כ־ 30סוכני
מחוז השרון לסיור בתחנת הרכבת
הקלה ומנהרת הרכבת בפתח תקווה.
את הסיור יזם וארגן יו"ר המחוז סו"ב דני
קסלמן ,בשיתוף פעולה עם חברת מגדל" .מי
שאירח אותנו היו גיל שריר ,סמנכ"ל ומנהל
מרחב סוכנויות במגדל ,ומירב בדוסה ,מנהלת
מחלקת פיתוח כללי ומרחב סוכנויות בחברה",
מציין קסלמן.
הסיור החל בארוחת צהריים במרכז ההדרכה

 19 | 11ביולי 2018

של חברת מגדל בפתח תקווה .לאחר מכן
הרצתה עדנה גרין טוביאס ,מנהלת מחלקת
סיכונים הנדסיים של מגדל על "ביטוחים
הנדסיים מיוחדים".
מבניין מגדל נסעו הסוכנים למרכז המבקרים
של הרכבת הקלה ,שם צפו במצגת על פרויקט
הקו האדום ועל רשת הקווים המתוכננת ,ביקרו
בדגם של קרון של הרכבת הקלה וירדו אל פתח
המנהרות לבושים וחבושים קסדות בהתאם
לנדרש.

קסלמן משמאל והסוכנים … צילום :שי שמש

רגע משפטי

בית המשפט :סעיף  31לפקודת הנזיקין
אינו מסיר אחריות נזיקית מהעובד
עו"ד עדי בן אברהם מסביר את חשיבות קיומו של ביטוח מקיף
וצד שלישי ברכב שנמסר לעובד לצורך עבודתו

צילום :גיא קרן

מ

פעיל מונית ,כנהג שכיר ,פוגע ברכב
אחר .מתברר כי למונית אין ביטוח צד
שלישי .חברת הביטוח של הצד השלישי
מגישה תביעת שיבוב כנגד הנהג הפוגע ,וכן כנגד
בעל המונית ,המעסיק של הנהג הפוגע.
חברת הביטוח טענה כי לאור
קיומם של יחסי עובד מעביד
בין הנתבעים או יחסי שליחות,
הרי שרשלנות המעסיק הינה
כרשלנות העובד בהתאם לפקודת
הנזיקין וחוק השליחות .העובד
טען כי הועסק על ידי המעסיק
שהיה גם הבעלים של המונית
המעורבת בתאונה ולכן על
המעסיק היה להפעיל את חברת
הביטוח מטעמו ולמצער ,ככל
שאין לו ביטוח ,על המעסיק
לשלם את הנזק בין אם כבעל
הרכב ובין כאחריות שילוחית
כמעסיק .המעסיק מאידך טען כי
אין להטיל עליו אחריות ואין בינו
לבין חברת הביטוח כל יריבות האם המעסיק שלט על הדרך בה ביצע העובד את עבודתו?
אישית .יתרה מכך העובד חתם
על הצהרה לפיה הרכב באחריותו וכי נמסר לו עליו אחריות שילוחית .המבחן בפקודה לקביעת
יחסי עובד־מעביד ,הוא מבחן "השליטה הגמורה"
שאין לרכב ביטוח צד ג'.
בניתוח הנסיבות קובע בית המשפט כי אף אם ואין מקום לקבוע כי נהיגה רשלנית ,בנסיבות
התקיימו יחסי עובד־מעביד הרי שאין ביחסים אלו המקרה ,מקימה אחריות שילוחית למעסיק.
לטענת בית המשפט קיימת אחריות לבעל רכב,
לקבוע כי קיימת אחריות שילוחית של המעסיק
כלפי העובד .אמנם ,סעיף  13לפקודת הנזיקין בעיקר כשמדובר ברכב מונית המשמש לנסיעות
קובע כי מעסיק חב ,בכפוף להוראות הפקודה ,מרובות ,להודיע פוזיטיבית לנהג מטעמו אם
לפעולותיו של עובדו ,אך אין מדובר בכלל גורף הרכב מבוטח או לא ,ויתרה מכך עליו אף לדאוג
ולא בכל מצב בו יקבע כי פלוני הינו עובדו של כי מלוא המסמכים יוצגו לאותו נהג ,שעובד על
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אלמוני ,תחול אוטומטית אחריותו השילוחית של
אלמוני ,ולכן יש לבחון את היחסים בין הצדדים
והאם המעסיק שלט על הדרך בה ביצע העובד
את עבודתו .במקרה זה ,המעסיק לא שלט על
התנהלות העובד ואופן נהיגתו ,אין מקום להטיל

הרכב ,קודם לתחילת נסיעתו .אם בחר המעסיק
שלא לערוך ביטוח ,היה עליו לוודא מול העובד כי
הנהג מודע לכך שהרכב אינו מבוטח ,ומשכך ,לו
היה העובד מגיש הודעת צד שלישי כלפי המעסיק,
יתכן והיה מקום לחייב את המעסיק לשפות את
העובד ,בשיעור מסויים.
בית המשפט אף מנתח את פסיקת
בתי המשפט בסוגיות דומות ביחס
לסוגיית החבות של המעסיק
לביטוח רכב שניתן לעובד ,ומציין
כי נקבע ,בנסיבות מסוימות
בהן המעסיק לא פעל לבטח את
הרכב ,כי המעסיק עוול כלפי
העובד ברשלנות ולכן זכאי העובד
לשיפוי .עם זאת ,בית המשפט
מדגיש כי אין המטרה בסעיף 13
לפקודת הנזיקין להסיר אחריות
נזיקית מהעובד ,אשר כאמור ביצע
את העוולה ,אלא לסייע לניזוק
להיפרע על נזקיו מגורם בעל כיס
עמוק יותר מהעובד ככל שעבודתו
נעשתה תחת אחריותו של המעסיק
ותחת פיקוחו.
לסיכום ,בית המשפט קובע כי לאחר שבחן את
הפסיקה כמפורט לעיל ואת הנסיבות הקונקרטיות,
אין יריבות ישירה בין חברת הביטוח לבין המעסיק
ולכן המעסיק אינו אחראי לנזקי העובד ביחס
לחברת הביטוח ודין התביעה נגדו להידחות ,בית
המשפט מחייב את העובד בתשלום מלוא הנזקים
שנגרמו( .נכון לכתיבת שורות אלו ,לא ידוע אם
יוגש ערעור על פסק הדין).
הכותב הינו היועץ המשפטי בלשכת סוכני ביטוח
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"הכי חשוב להיות אנשים טובים"
סוכן צעיר

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע:
סו"ב ענבל דהרי ,מנהלת תחום סיכונים ,פנסיוני ופיננסים ב"אוריאל סוכנות לביטוח" ברמת גן

גיל32 :
מצב משפחתי :רווקה
ותק :שנה וחצי
השכלה :תואר ראשון בכלכלה ,דיפלומת הנדסאית
אלקטרוניקה ,בוגרת קורס מפקחי רכישה במגדל.
שכירה מתמחה בסוכנות של אביה סו"ב ציון דהרי.
הסוכנות עוסקת בכל ענפי הביטוח.
מה עשית לפני שהגעת לתחום ביטוח?
"שירתי בצבא קבע בתפקידים פיקודיים וניהוליים
כגון קצינת רכב תומכת לחימה של אוגדת איו"ש
וכקצינת בטיחות של מפקדת אט"ל בבסיס
הקריה .השתחררתי בדרגת סרן ועד היום אני
משרתת במילואים .בפן המקצועי – עבדתי בתלתן
בית השקעות ,מחלקת שיווק ומכירות; צ'ק פוינט,
אנליסטית עסקים".
למה בחרת לעסוק בתחום? מה את אוהבת
במקצוע?
"בעקבות קורס מפקחי הרכישה במגדל נחשפתי
לעולם הביטוח והתחברתי לפן הערכי של המקצוע.
אני רואה את המקצוע כשליחות בחשיבות עליונה.
מעבר לכך אני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים
וטובה ביצירת קשרים חברתיים חדשים".
האם ישנם קשיים שהלשכה יכולה לעזור
בלהתמודד איתם או לסייע בתהליך?
"יש קושי ביצירת קשר רציף מול חברות הביטוח,
זמינותן בשעות פעילות העבודה ויצירת קשר

דהרי" .מתחברת לפן הערכי של המקצוע"… צילום :מולי שטנגר

לטובת מענה וטיפול מהיר בלקוחות.
"צריך לאכוף את הנושא ,שכל חברת ביטוח תקבל
טפסים אוניברסליים (טופס ביטול ,מינוי סוכן,
ייפוי כוח ועוד) כיום יש חברות שמקבלות טפסים
שייחודיים רק לאותה החברה".
דוגמה לתרומתך בעבודה בענף?
"באופן יומיומי אני ואבי מתמודדים עם שאלות

ביטוחיות שנשאלות על ידי המבוטחים וכל יום
קיימים אתגרים חדשים שאותם אנו נדרשים
לחקור ואף לקבל את המידע דרך חברות הביטוח
והגורמים השונים העובדים שם .כיף לשמוע
תחושות חיוביות ממבוטחים שמגיעים אלינו ללא
ידע בנוגע לקיים אצלם ולאחר בדיקה מעמיקה
מגלים שקיימות כפילויות רבות וחוסר התאמת
המוצר למאפייני המבוטח ובכך אנו חושפים
בפניהם מידע ,חוסכים להם כסף ומתאימים את
הכיסויים לפי מה שהם באמת צריכים".
איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
"מנהלת את סוכנות הביטוח של אבי ומצרפת אלי
מספר סוכנים איכותיים על מנת לגדול בהיקף
העסקים".
איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"מקצוע שיקבל יותר הערכה מהציבור ומהמדיה
התקשורתית .הציבור יבין את ערכו וחשיבותו
הרבה של סוכן הביטוח ואת הערך המוסף שהוא
מביא עמו".
טיפים שאת יכולה לתת לסוכנים צעירים?
"סבלנות היא המפתח להצלחה .לא להתייאש,
הפירות בביטוח מגיעים לאחר תקופה ארוכה של
התמדה ועבודה קשה .לא לפחד להעז ולהיות
אסרטיבי מול חברות הביטוח ומול הלקוחות .אנו
שליחי ציבור ולמדתי שלא משנה מה  -הכי חשוב
להיות אנשים טובים".

סוכן יקר,
נזקי מים הם הגורם מספר 1
לתביעות ביטוח דירה בישראל
מנע תביעות מים מיותרות בעזרת המערכת
המתקדמת בעולם למניעת נזקי מים
מאושר על ידי
חברות הביטוח

למחירים מיוחדים התקשרו072-2211370 :
או כנסו לאתרwww.tripleplus.co.il :
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פרישת השבוע

כמה עולה פרישה
מוקדמת?

האפשרות לאמוד את התרחישים בכל מועד פרישה
עשויה להוריד את החששות והדאגות  ‰סיפור על
אדם שבחר להסיר מעליו את אי הוודאות
סו"ב אייל רחוביצקי

ל

צילומים :ערן ירדני ,אייל גזיאל

קוחות רבים בגילאי ה־ 60חושבים רבות
על האפשרות לפרישה מוקדמת .לאחר
כ־ 40שנות עבודה ,קל להבין פורש
שבוחר להקדים את הפרישה בשנים ספורות כדי
לשנות כיוון בחיים ,להקדיש יותר זמן למשפחה
וחברים ,או אולי אפילו להתחיל קריירה נוספת
בתחום חדש ומרתק.
השאלה העיקרית שהם שואלים היא מה
ההיתכנות הכלכלית של פרישה מוקדמת; מה
ההשלכות על גובה הפנסיה שתהיה להם לאורך
השנים ,והאם יהיה להם מספיק כסף לחיים
בטוחים וגם לתמיכה בילדים ,ואפילו להשאיר
ירושה מכובדת.
רוב האנשים לא ממש יודעים מה צפוי להם
בפרישה .חלק קטן מהם חיים בצמצום רק בשל
חששות לא מבוססים שלא יהיה להם מספיק כסף.
חלק מהפורשים חושבים שיהיה להם הרבה יותר,
ולא מכירים כלל את התכניות הפנסיוניות שיש
להם .חושבים שהם בעולם הפנסיות התקציביות,
ומופתעים לגלות שהעתיד בכלל לא ורוד .ויש
מקרים בהם מגלים בורות כלכליים מאוד קשים
וצורך בשינויים מהותיים ברמת המחיה אליה
התרגלו ,אבל על כך נכתוב בשבוע אחר.
לפני ארבע שנים הגיע לטיפולנו מקרה
מעניין; ע .עובד בשיווק בתחום ההייטק ,מרוויח
שכר גבוה מאוד הכולל בונוסים והרבה נסיעות
לחו"ל .בנוסף ,לע .יש מגוון גדול של נכסים .יש
לו תיק מנוהל בסך חמישה מיליון שקלים ,דירה
בבעלותו באזור המרכז ,ירושה משמעותית שהוא
צפוי לקבלה כבן יחיד ונכסים פנסיוניים מגוונים.
מבחינת התחייבויות ,לע .יש אשראי של כשני
מיליון שקלים ,אשר ממנפים את תיק ההשקעות
שלו .יש משכנתה ,ויש תשלום חודשי למזונות
עבור בנו.
ע .פנה אלינו עם בעיה משונה יחסית :ביקש
לדעת אם יהיה באפשרותו לשמר את רמת החיים
הגבוהה אליה התרגל אם יפוטר מעבודתו בעוד
שנה ולא יעבוד יותר .לא ציינתי שע .בסך הכל בן
 ,46אינטליגנטי ,משכיל ,ולא באמת צריך לחשוש
שלא יוכל לעבוד יותר.
בניתוח הכלכלי בנינו סדרה של תרחישים
כלכליים המראים כיצד ייראו ההכנסות שלו
בכל נקודת פרישה מוקדמת :גילאי .46,50,55,60
בנינו את ניתוח ההון הזמין ,ובחנו האם ניתן
לעמוד בכל היעדים הכלכליים הרבים שהציג לנו.
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בנוסף הראינו לו כיצד ניתן ליצור תזרים שוטף
מתוך הנכסים שלו באופן אופטימלי ,וכך לפרוש
בביטחון כלכלי.
בניתוח הפנסיוני ובנייה של משיכת הקצבאות
באופן מיטבי ,ניתן היה לצמצם משמעותית את
הפגיעה בהון לאורך זמן ,וכך להבטיח אף יותר
את הביטחון הכלכלי של ע ..בנוסף ,הסוכן
שעבד איתי על התיק קיבל סדרה של שינויים
שיש לבצע גם בצד הביטוחי .הצד הפיננסי כלל
שינויים רבים שיש לבצע  -העברה של נכסים
מתוך התיק המנוהל לפוליסות אשר בעתיד יוכל
למשוך מהן קצבה פטורה ממס ,וכך לחסוך שנים
רבות של מיסוי על הרווחים ,ובמקביל חסכון
בעלויות ,שינויים והתאמות ברמות הסיכון כדי
ליצור הלימה לכל נכסי הסיכון ,כולל תיק ניירות
הערך והאשראי ,ועוד.

הידיעה מפחיתה חששות
הלקוח שישב אתנו על התיק שלו ועל הניתוח,
היה מאוד מופתע כי לא ידע בכלל שיוכל לקבל
ניתוח ברמה כזו שיכולה לאמוד את האפשרויות
שלו בכל מועד פרישה .אבל אחד הדברים המאוד
מעניינים בשורה התחתונה ,היה לראות כיצד
מקבל את הפער וההשפעה על ההון החזוי שלו
במידה ויפרוש כבר בעוד שנה .לדעתי קיבל מאוד
יפה את העלות של כחמישה מיליון שקלים בגין
הקדמת הפרישה ,והדבר היפה היה שבמקרה שלו
יכול היה לעמוד כלכלית בעלות ועדיין להשאיר
ירושה משמעותית לבנו .למרות שאני בטוח
שבעתיד אשמע מע .שלא הפסיק באמת לעבוד
בגיל  ,46הוא קיבל תובנות רבות ושינויים במבנה
ההון והנכסים הפנסיוניים שלו ,שלאורך זמן
משמעותן מגיעה למאות רבות של אלפי שקלים.
לא היו לי לקוחות רבים כמו ע ,.הבודקים פרישה
אפשרית בגיל  ,46אבל בדיקה של הקדמת הפרישה
בשנה עד חמש שנים היא עניין שבשגרה ,והוודאות
של הפורש/ת לעתיד ביכולת שלו לפרוש מוקדם
יותר לא רק שמפחיתה חששות ,אלא גם מאפשרת
פעמים רבות להמשיך לעבוד בלי הפחדים של 'מה
יקרה אם יפטרו אותי' ,דבר שגורם להם להיות
עובדים טובים יותר ולחיות טוב יותר כאשר אבן
אי־הוודאות הוסרה מעל ליבם.
הכותב הינו מומחה בתכנון פרישה ,חבר ועדת
הפיננסים בלשכת סוכני ביטוח

שיפור השירות לסוכנים וללקוחות:

איילון השקיעה עשרות
מיליוני שקלים בכלים
דיגיטליים חדשניים

י

ותר מ־ 350סוכני חברת איילון ,לקחו חלק
בכנס החדשנות והדיגיטל שקיימה החברה
במלון דניאל בהרצליה .זהו כנס ראשון מסוגו
הממוקד בחדשנות ודיגיטציה ,המתקיים
במסגרת פעילותה המואצת של החברה לקידום
ופיתוח תחום זה ,במטרה להעניק לסוכני
החברה כלים מעשיים ועדכונים על הנעשה
בתחום בארץ ובעולם.
מנכ"ל איילון חברה לביטוח ,אריק יוגב,
אמר כי "גם הפעילות שלנו בתחום הדיגיטל
מוטמעת דרך הפרספקטיבה של חברת סוכנים
ונועדה להציף לכם ערך כלפי הלקוחות.
השקענו עשרות מיליוני שקלים בהקמת
התחום ופיתוחו ,גייסנו כוח אדם ויועצים בקנה
מידה עולמי וביניהם משה תמיר ,לשעבר
מנהל תחום החדשנות של ג'נרלי ואף הקמנו
מחוז דיגיטלי שיחבר סוכנים מתקדמים בעולם
הטכנולוגיה למערכות החברה תוך
קיצור משמעותי של תהליכים.
"הכפלנו את היקף הפרמיות של
ביטוחי הבריאות ,וסיכום תוצאות
החציון הראשון של  2018כבר
יוגב
מעיד על שיפור ניכר בשירות של
כל מחלקות החברה .אנחנו עדים לכך
הן מתגובות הסוכנים – ולא פחות חשוב,
מהמשובים שאנחנו מקבלים מהלקוחות".
יעל יריב ,סמנכ"לית בכירה ,מנהלת אגף
ביטוח כללי־פרט של איילון ,ציינה כי "תפיסת
הדיגיטל של איילון מושתתת על כלים
מקצועיים לסוכנים ,שהינם חלק בלתי נפרד
ממהפכת הדיגיטל של איילון .בניגוד לפעילויות
הפוכות שאנו עדים אליהן כיום בענף ,הפעילות
הדיגיטלית של איילון לא מבטלת את תרומת
הסוכן ,תרומה שאנו כה מאמינים בה".
יעל פאר ,סמנכ"לית ,מנהלת אגף שיווק
ותקשורת של איילון ,אמרה" :יזמנו את
הכנס כדי להעניק לסוכני החברה ערוץ נוסף
במסגרתו ייחשפו לנעשה בתחום האינשורטק
בארץ ובעולם וכן ילמדו תכנים מעשיים אותם
יוכלו ליישם בפעילותם היומיומית".
פרדריק בלסן ,חוקר חדשנות ,דיגיטל
והתנהגות ,סקר באוזני סוכני איילון מגמות של
חדשנות ,התנהגות צרכנים ושימוש במובייל
ובדיגיטל בארץ ובעולם ,בתחום הפרט ,בשוק
הצרכנות ובעולם העסקים.
אסף דותן ,מייסד ומנכ"ל חברת הייעוץ BO
 - Business Onlineוענבר דותן ,שותפה
ויועצת בכירה בחברה ,נתנו טיפים מעשיים
לסוכן לחיזוק הקשר עם המבוטחים באמצעות
הכלים הדיגיטליים.
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תביעות רכוש

כך תטפלו באירוע "נזק תוצאתי" –
תביעות רכוש ואובדן רווחים
דוד בכר מסביר את חשיבותה של פוליסת אובדן רווחים; וגם – כיצד לחשב נזק תוצאתי על פני תקופת השיפוי
דוד בכרCLU CFP CFV ,

פ

וליסת ביטוח עם כיסוי סטנדרטי מכסה
נזק ישיר לרכוש .נזק נוסף ,חשוב,
מתבטא בנזק תוצאתי כאובדן הכנסות
ורווחים צפויים ( .)Loss of profitsמדובר על
כיסויים על בסיס שיפוי ,השבת העסק לקדמותו
טרם האירוע ,הן בבחינת שיקום הנזק הפיזי והן
בהחזרת הרווח הגולמי שהיה ערב המקרה הביטוחי.
הכיסוי לנזק תוצאתי נועד לכסות בין היתר
הוצאות קבועות ורווח נקי לפני תשלום מס הכנסה
וכמו כן" ,הוצאות תפעול מוגדלות" במטרה
להקטין את אובדן הרווח הגולמי .במסגרת הכיסוי
ניתן להרחיב ,עקב אובדן דמי שכירות ,טובין
בתהליך ,בקירור ועוד .מודגש כי תנאי לתשלום
אובדן רווחים הינו שיקום העסק לאחר האירוע.
קיום פוליסת ביטוח לאובדן רווחים וביטוח
רכוש אצל אותו מבטח ,הינו יתרון ,בהיותו
תמריץ לתשלום מהיר של תגמולי הביטוח בכפוף
לפוליסת הרכוש על מנת שהעסק ישוב לפעילות
שהייתה ,ככל שניתן ,טרם קרות האירוע .בזמן
עריכת הכיסוי מעבר לתקופת הביטוח יש לקבוע
את התקופה המשוערת של הפסקת תפעול העסק,
קרי תקופת השיפוי ,בדרך חישוב של ירידה על פי
מחזור כספי ,או בסיס תפוקה ,תשומה ,שכר ו/או
מחלקתי שבהם יתכן ואין אחידות ברווח הגולמי.
פוליסת אובדן רווחים/תוצאתי כוללת הגדרות
ונוסחאות לשחישוב הרווח הגולמי ,שאינם זהים
למונחים של הנהלת חשבונות וראיית חשבון,
הוצאות תפעול ,הוצאות קבועות ,שכר עבודה
ועוד ,אותם יש לחשב על פני תקופת השיפוי .על
מנת להבין מהותה של פוליסה לאובדן רווחים,
מוצגות דוגמאות לחישובים שערכתי בחוות דעת
כמומחה לנזקי רכוש ואובדן רווחים.

דוגמה ראשונה – בית מלון
מדובר בבית מלון ,כולל בריכת שחייה וסאונה
יבשה ,אשר פתוחים גם מחוץ לאורחי המלון,
במשך כל ימות השנה.
בחדר הסאונה פרצה שריפה בחודש מאי ,2013
שגרמה להשבתת בריכת השחייה .נתבקשתי
לתת הערכה על אובדן הכנסות למלון .מתוך
חוות הדעת הרחבה ,מובא בתמצית הנחות ואופן
חישוב הנזק התוצאתי .עולה מבקרה שערכתי כי
המבוטחים נוהגים לערוך מראש תקציב על בסיס
חודשי ,בחתך לסוגי הכנסות והוצאות .נאותות
הנתונים נבדקו על ידי ,לנתוני תקציב לתקופה
המקבילה ובכך שוכנעה המבטחת בקביעת שיעור
הביצוע.
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הוצאות שכר עבודה
שיעור
גולמי +
שיעור
חישוב
עבודה
הוצאות שכר
רווחשיעור
גולמי +
שיעור רווח
חישוב

באלפי שקל)
האירוע -
טרם
סטנדרטית –
באלפי )₪
אירוע -
טרם ה
(שנהסטנדרטית -
(שנה
סעיף

סכום

הוצאות קבועות

הוצאות נחסכות

סכום

סכום

אחוז

הכנסות
₪20,984
תיירות פנים
₪15,653
תיירות חוץ
סה"כ הכנסות ₪ 36,637
עלות המכירות והשרותים
₪0
0.00%
₪7,971
מזון
₪0
0.00%
₪2,050
עבודת חברי קיבוץ
₪0
0.00%
₪9,325
שכר עבודה ונילות
₪2,169
50.00%
₪4,338
הוצאות הפעלה אחרות
₪3,005
100.00%
₪3,005
פחת
₪5,174
סה"כ עלות המכירות ₪ 26,689
הוצאות מכירה
₪0
0.00%
₪616
עבודת חברי קיבוץ
₪564
100.00%
₪564
פרסום וקידום מכירות
₪564
סה"כ הוצאות מכירה ₪ 1,180
הוצאות הנהלה וכלליות
₪0
0.00%
₪112
עבודת חברי קיבוץ
₪284
100.00%
₪284
שרותים מקצועיים
₪295
100.00%
₪295
אחזקת משרד
₪18
100.00%
₪18
פחת
₪460
50.00%
₪919
אחרות
₪0
0.00%
₪37
חובות מסופקים ואבודים
סה"כ הוצאות הנהלה
₪ 1,057
₪ 1,665
וכלליות
₪6,795
סה"כ הוצאות ₪29,534
סה"כ רווח תפעולי ₪7,103
רווח גולמי בפועל עפ"י תנאי פוליסת הביטוח
שיעור הרווח גולמי עפ"י תנאי פוליסת הביטוח
רווח גולמי שנתי עפ"י תנאי פוליסת הביטוח לשנת 2012
רווח גולמי לתקופת השיפוי עפ"י תנאי פוליסת הביטוח לשנת 2013
שכר עבודה שכירים בפועל
שיעור שכר עבודה שכירים עפ"י דוח כספי
שיעור שכר עבודה שכירים  50 %מהנ"ל עפ"י פוליסה
שכר עבודה שכירים עפ"י הפוליסה לשנת .2012
שכר עבודה חברים בפועל
שיעור שכר עבודה חברים עפ"י דוח כספי
שיעור שכר עבודה חברים  80.0 % -עפ"י פוליסה
שכר עבודה חברים עפ"י הפוליסה לשנת 2012
סה"כ שיעור רווח גולמי  +שכר עבודה כולל

אחוז

סכום

הערות

₪36,637
100.00%
100.00%
100.00%
50.00%
0.00%

₪7,971
₪2,050
₪9,325
₪2,169
₪0
₪ 21,515

100.00%
0.00%

₪616
₪0
₪616

100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
50.00%
100.00%

₪112
₪0
₪0
₪0
₪460
₪37
₪609
₪22,740

הערכה

הערכה

₪22,740
₪13,898
37.93%
₪ 20,000
₪ 30,000
₪9,325
25.45%
12.73%
₪ 10,526
₪2,778
7.58%
6.07%
₪4,287
56.73%


Office: +972.3.575.5651  Cell: +972.50.540.0166  www.omdanot.co.il  david@omdanot.co.il
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דוגמה שניה – מפעל יצרני

המבוטחת היא חברה יצרנית שלה חברה בת שלובה/קשורה ,הפועלת כזרוע שיווקית ,אירע נזק עקב
הצפת מי גשמים בחודש נובמבר  ,2012תוך גרימת נזק ,בין היתר למלאי ואובדן רווחים .מתוך חוות
דעת שערכתי בהסתמך על דוחות כספיים מבוקרים ,מובא תחשיב הנזק כלהלן:

דוחות רווח והפסד לתקופה:
1-12/2014

1-12/2013

1-12/2012

1-12/2011

1-12/2010

מבוקר
.₪
12,785,458

מבוקר
.₪
14,244,293

מבוקר
.₪
12,569,667

מבוקר
.₪
11,791,383

מבוקר
.₪
14,356,547

עלות המכירות (סה"כ)

1,073,660
6,694,779
-24,881
-810,200
6,933,358

2,120,200
7,698,100
25,118
-1,073,660
8,769,758

2,554,233
7,294,734
11,674
- 2,120,200
7,740,441

1,663,101
7,206,186
- 39,759
-2,554,233
6,275,295

2,257,595
6,997,303
20,630
- 1,663,101
7,612,427

רווח גלמי – ₪

5,852,100

5,474,535

4,829,226

5,516,088
46.78%

6,744,120
46.97%

רווח גלמי ( % -סה"כ)

45.77%

38.43%

38.42%

אובדן רווח גלמי% :

רווח גלמי ממוצע 46.87%
1.1%
לגבי שתי השיטות 8.44%
האירוע ,בפיקוח שמא
8.45%לתאריך בו נספר המלאי ,לאחר
ערכתי את החישובים
1,202,218
 1,062,137לפריט (עלות רכישה) הצביע על חוסר מלאי בסך ש
הכמותי מוכפל בעלות
140,640הקובע") .המלאי
"היום

הכנסות (סה"כ)
מלאי פתיחה
קניות
הוצ' לאחריות
מלאי סגירה

אובדן רווח גלמי₪ :

ניתן לראות כי שיעור הרווח הגולמי הסטנדרטי הממוצע של
החברה הוא  46.87%בעוד שבשנים  2012ו־ 2013שהושפעו
מההצפה ,שיעור הרווח הגולמי פחת לכדי  .38.42%הפגיעה בשיעור
הרווח הגולמי הינה כ־ 8.45%המשקפת הפסד של  2,264,355ש"ח
בשנים  2012ו־.2013

דוגמה שלישית – סוחר
מדובר בחברה שעיסוקה ביבוא טובין .בחודש פברואר 2009
אירעה פריצה ונגנב מלאי סחורות ,שבחלקו נתפס על ידי משטרת
ישראל והוחזר למחסן המבוטחת .נתבקשתי לתת חוות דעת בגין
שווי המלאי החסר ואובדן רווחים בשל החוסר .במקרה דנן ,בהעדר
כיסוי ביטוח ,נתבעה חברת השמירה בשל רשלנותה עובר לאירוע.
את החוסר במלאי שנגנב חישבתי בשתי אופנים:
א .בשיטת מלאי תמידי משוחזר.
ב .בשיטת שיעור הרווח הגולמי על פי דו"ח כספי מבוקר.
לגבי שתי השיטות ערכתי את החישובים לתאריך בו נספר
המלאי ,לאחר האירוע ,בפיקוח שמאי חברת הביטוח (להלן "היום
הקובע") .המלאי הכמותי מוכפל בעלות לפריט (עלות רכישה)
הצביע על חוסר מלאי בסך של  1,843,194שקל.

א .חישוב – מלאי תמידי
מלאי פתיחה

כמות  -יחידות
40,518,631

כניסות
כניסות

793,698

מכירות
מכירות

11,345,619

הקובע
ביום
צ.ל.הקובע
מלאיסיום
מלאי

29,966,710

להיות
צריך
ספירה בפועל

20,748,048

ביום ה
קו -בעחסר
הקובע
מלאיביום
מלאי

9,218,662

מלאי פתיחה

המלאי הכמותי מוכפל בעלות לפריט (עלות
רכישה) הצביע על חוסר מלאי בסך של
.₪ 1,843,194

 והופח
א .שיטת המלאי התמידי – למלאי סגירה ( 31בדצמבר) ,טרם האירוע ,נוסף כניסות טובין
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התוצאה ,מלאי כמותי שצריך להיות ביום הקובע ,אילולא הגניבה .ליום הקובע ,כמות

תביעות רכוש



א .שיטת המלאי התמידי – למלאי סגירה (31
בדצמבר) ,טרם האירוע ,נוסף כניסות טובין
והופחתו יציאות ,עד לאירוע .התוצאה ,מלאי
כמותי שצריך להיות ביום הקובע ,אילולא
הגניבה .ליום הקובע ,כמות המלאי שצריך
להיות ,הופחתה הספירה בפועל ,ההפרש הינו
מלאי (כמותי) חסר עקב אירוע הפריצה (גניבה).
ב .שיטת שיעור רווח גולמי – לשווי מלאי
סגירה ( 31בדצמבר) ,טרם האירוע ,הוספתי
עלויות רכישת טובין ,הופחתו מכירות בניכוי
הרווח הגולמי המבוקר ,פחות שווי מלאי ביום
הקובע ,התוצאה הינה מלאי חסר עקב אירוע
הפריצה (גניבה) .ההבדל בין שתי השיטות היה
מינורי ( ,)2%לאור זאת הייתה הסכמה לעניין
החוסר עובר לאירוע הפריצה.

ב .חישוב  -שיעור רווח גלמי
נתונים:

חישוב:

הכותב הינו  CLU CFP CFVיועץ לנזקי רכוש
ואובדן רווחים בלשכת סוכני ביטוח ,עוסק
בחשבונאות חקירתית ,שמאי רכוש וחקלאות
ובורר מוסמך

שיעור רווח גלמי סטנדרטי

14.9%

מלאי פתיחה

2,094,396

קניות

1,662,292

מכירות

1,586,872

מלאי ביום הקובע

₪ 521,579

שווי מלאי שעמד למכירה

3,756,688

פחות מכירות – עלות

1,350,430

מלאי צ.ל .טרם האירוע

2,406,258

פחות מלאי ביום הקובע

521.579

סה”כ שווי מלאי חסר – נזקי פריצה

₪ 1,884,679

מוכפל בשיעור רווח גולמי

14.9%

נזק תוצאתי – אובדן רווחים

₪ 276,636

לוח הביטוח

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

דרושים
דרושים לסוכנות ביטון בצפון :מנהל תיק\שיווק
פנסיוני בעל רישיון ,מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק
למחלקת טלמרקטינג.קו"חshay@klauzner.co.il :
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש
סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים  .ניתן גם
ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות.
Yaniv@ikeshet.co.il
דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות למשרה חלקית,
להפקה תביעות וניהול שוטף של התיק כולל תיאום
פגישות ושיווק ללקוחות קיימים קורות חיים למייל
jobs@yeadim-bit.co.il
למשרד סוכן באזור השרון דרוש/ה פקיד/ת אלמנטרי
למשרה מלאה אווירה משפחתית  +תנאים טובים.
לפרטים יש לפנות לאבי בן חורין
Avi377@bezeqint.net
לסוכנות בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון פנסיוני
למשרת ניהול תיקי לקוחות.מתאים לסוכנים בצמיחה
או בתחילת הדרך ,המעוניינים לבנות תיק עצמאי
ולהתפתח .שכר גבוה למתאימים .קו"ח –
.alexg@dorot-ins.co.il
לבית סוכן בחיפה דרושים :סוכני ביטוח פנסיוני ו/או
אלמנטארי בעלי רישיון,תינתן אפשרות לסטאג'רים
המעוניינים לבנות תיק עצמאי המתאימים ייהנו
מעמדת עבודה והגדלת הרווחיות ,תוכנת ניהול
לקוחות מתקדמת ,שירותי תפעול ותמיכה מקצועית.
dudi@gamafinansim.co.il 050-5368629
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש
סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים  .ניתן גם
ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות.
Yaniv@ikeshet.co.il
רוצים גם לעבוד בשעות הנוחות שלכם ? גם להרוויח
אחלה כסף? וגם להתחיל לעבוד במקצוע? אנחנו
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מחפשים מתאם/ת פגישות לחברה פיננסית בפתח
תקווה .ידע בפיננסים ובביטוח יתרון .שעות עבודה
מאוד גמישות ,אפשרות עבודה (חלקית) גם מהבית.
שכר בסיס  +בונוסים לפרטים054-9192174 :
סוכנות ביטוח אלמנטרית גדולה מעוניינת לרכוש תיקי
ביטוח אלמנטרי באזור אשקלון  ,אשדוד והסביבה
לפרטים :אבי ,050-5238954 :ברכה052-3503601 :
לא בשבת
לסוכנות ביטוח באזור ראש העין דרוש/ה פקיד
אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל
silvi999999@gmail.com
דרוש/ה מזכיר/ה לסוכנות ביטוח באזור תל אביב.
כניסה לתפקיד החל מה 1.6.18לפרטים טל050- :
 2558705מאוריסיו

שכירות משנה
להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי ,במקום
נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/ים מרוהט/
ים ,עם כל הציוד והשירותים הנלווים הנדרשים לסוכן
ביטוח( .אינטרנט ,מרכזיה ,חדר ישיבות ועוד)במחיר
החל מ־ 645ש"ח+מע"מ לחודש( ,כולל חשמל ,ארנונה,
מים ,ניקיון) .אפשרות לשכירת חניה פרטית בבנין
עצמו .לפרטים :זיו 0522998888
בנתניה ,להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח .מקום
מרווח ומוכן עם כל התשתיות .מחיר מדהים ,לפרטים
נוספים dani@gsr.co.il
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל
"אפרידר סנטר" קומה  13משרד חדש ברמת גימור
גבוהה  40מ"ר נטו .המיקום נהנה מתחבורה ציבורית
ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי
 .0544-297685מיילziperen@walla.com :
להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים
מפואר בראשון לציון הרצל  91מס' החדרים.3 :
בנוסף חניה צמודה ומקורה .סה"כ גודל 40 :מ"ר

למשרד קיים במשרד מיזוג מרכזי ,מערכת אזעקה,
מצלמות ,רהוט חדיש חיבור רשת מחשבים .מועד
כניסה אפשרי החל מחודש יוני .הערה – קיימת אופציה
לפצל את המשרד ל  2חדרים  +חדר בודד .לפרטים
נוספים אורי052-2496104 :
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .התפנו 1-3
חדרים גדולים ,מרווחים ומוארים (מ־  11מטר ועד
 45מטר נטו) .אפשרות לשת"פ ,אפשרות לקבל גם
מרוהט .אפשרות להפעיל גם מוקד מכירות .מוכן עם
כל התשתיות ,עמדות מכירה ,הקלטת שיחות .המחיר
כולל כל המיסים .חודש בחודשו .המשרד ממוקם
בראשון לציון ,ליד קניון הזהב  /סינמה סיטי .גישה
לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית .לפרטים – שלמה
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888
סוכנות ביטוח ותיקה העוסקת בביטוח אלמנטארי
וחיים מעוניינת לשכור משרד בשיתוף סוכן נוסף
בסביבת הישוב שוהם ,יהוד ,איירפורט סיטי עם
אפשרות לשיתוף פקידות ועוד .לפרטים:
meir@dolfin-ins.co.il
התפנו  1-3חדרים גדולים מרווחים ומוארים (אפשרות
לקבל מרוהט).להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח.
המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות חודשית וללא
התחייבות המשרד ממוקם בראשון לציון ,ליד קניון
הזהב  /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה
חופשית.לפרטים – שלמה 052-2944888
shlomo@ks-ins.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח .סוגים של מתווה
עסקה והצד הפסיכולוגי .גשר מיזוגים ורכישות בביטוח
dani@gsr.co.il
סוכנות מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים ,בכל
הארץ מכפילים גבוהים במיוחד טל052-8033305 :

סוכנות מאזור השרון מעוניינים לקנות תיק חיים
ואלמנטרי ,טל .0504835656 :הצעות לשלוח ל:
,klinair24@gmail.com
סוכן ביטוח מעונין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי וביטוח
חיים פתוח לכל סוגי המודלים .מייל – @bgol601
 gmail.comנייד 0528741321
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי במגוון רחב של
אפשרויות יצירתייםdudi@gamafinansim.co.il .
050-5368629
סוכנות ביטוח צעירה אנרגטית ומצליחה מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח חיים בעלי ניסיון בתחום סודיות
מובטחת טל'  054-6780806מייל:
kobe@pro-gress .co.il
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים ארוכי
טווח לשלוח הצעות למיילsilvi999999@gmail.com :
סוכנות ביטוח באזור השפלה מעוניין לרכוש תיק
ביטוח חיים/אלמנטארי /גמל טלפון 0524297816
 agins51@gmail.comסודיות מובטחת
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ארוכי טווח לשלוח בקשות למייל בי .פור
יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,וירושלים ,מעוניין
לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי כולל מודלים
גמישים ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
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

