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הכיסא הריק
סלינגר סיימה את
תפקידה וועדת האיתור
טרם החלה את עבודתה

עמ' 9

בודקים מקרוב
סו"ב נאוה ויקלמן
סוקרת את שוק ביטוחי
הבריאות שנתיים לאחר
הרפורמה > עמ' 11

מתקדמים יחד
מנכ"ל שירביט ,גיל ספיר:
"סיכמנו עם הנהגת לשכת
סוכני ביטוח על המשך
שיתוף פעולה פורה
לטובת סוכני הביטוח"

עמ' 3

אחד על אחד
סו"ב אלברט גבאי
בראיון מיוחד עם כניסתו
לתפקיד יו"ר MDRT
ישראל > עמ' 4

מנכ"ל אלטשולר שחם ,גמל
ופנסיה ,יאיר לוינשטיין,
בראיון מיוחד לקראת כנס
הפיננסים של לשכת סוכני
ביטוח  ‰הראיון המלא
יפורסם במגזין הכנס ‰
בכירי ענף הביטוח צפויים
להשתתף בכנס שיערך
ב־ 4לספטמבר … עמ' 2

" 70%מהתפוקה שלנו
הגיעו מסוכני הביטוח"
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כנס פיננסים 2018

יאיר לוינשטיין ,מנכ"ל אלטשולר שחם
גמל ופנסיה 50" :מיליארד שקל שהם 70%
מהתפוקה שלנו – הגיעו מסוכני הביטוח"

בכירי בתי ההשקעות ישתתפו בכנס הפיננסים של הלשכה המתקיים
בשבוע הבא תחת הסיסמה – "מוסיפים ערך לכיסוי"
רונית מורגנשטרן
אין היום בית השקעות שיכול להגדיר
את עצמו כבית השקעות של סוכנים כמו
שאלטשולר שחם יכולים .בעשור האחרון
גדלנו בגמל ופנסיה מ־ 7מיליארד שקל נכסים
שהיו ב 2009-ליותר מ־ 80מיליארד צפויים בסוף
 .2018הגידול הוא לא באמצעות רכישות .הכל
זה העברות של לקוחות שעשו פעולה אקטיבית
בקבלת החלטה להעביר את המוצרים הפנסיוניים
שלהם לאלטשולר שחם .אם מנתחים את
הנתונים ,ומנטרלים תשואה לאורך השנים,
הרי ש־ 70%מכול התפוקה הזאת הגיעו
מסוכני ביטוח .מתוך  70מיליארד שגדלנו
בהם בעשור האחרון 50 ,מיליארד שקל הגיעו
בזכות סוכני ביטוח ,שהביאו לנו לקוחות ,תמורת
עמלות כמובן ,לקופות הגמל ,השתלמות ופנסיה"
כך אומר יאיר לוינשטיין ,מנכ"ל אלטשולר שחם גמל
ופנסיה ,בריאיון למגזין "ביטוח ופיננסים" שיפורסם
לקראת כנס הפיננסים המתקיים בשבוע הבא.
לדברי לוינשטיין ,בנוסף למוצרים המסורתיים,
אנחנו רואים את הסוכנים יותר ויותר פעילים
בתחומי המוצרים האלטרנטיביים; יש סוכנים
שלקחו את זה לרמה אחת למעלה והם עורכים
בעצמם כנסים ללקוחות כשירים שלהם ומזמינים
אותנו להציע ללקוחות שלהם את המוצרים
האלטרנטיביים שלנו אם זה בנדל"ן ,בגידור
או במט"ח .זה גם עוד מקור הכנסה לסוכן ,אבל
בעיקר נותן לו את היכולת לעטוף את הלקוח
ולטפל בכל תחומי החיים והפיננסים שלו".
כנס הפיננסים של לשכת סוכני ביטוח יתקיים ביום
שלישי הקרוב ,ה־ 4בספטמבר ,בגני התערוכה בתל
אביב .לדברי סו"ב אודי אביטל ,יו"ר ועדת פיננסים,
הוא מקווה כי הכנס ירשום שיא משתתפים בשל
תכניו המעולים והדגיש כי עדיין אפשר להירשם
אליו.

"

יאיר לוינשטיין … צילום:
באדיבות אלטשולר

"אין היום בית השקעות שיכול להגדיר את עצמו כבית
השקעות של סוכנים כמו שאלטשולר שחם יכולים .בעשור
האחרון גדלנו בגמל ופנסיה מ־ 7מיליארד שקל נכסים שהיו
ב־ 2009ליותר מ־ 80מיליארד צפויים בסוף "2018

לבין סוכני הביטוח; בולט במיוחד מספרם של
הקרנות האלטרנטיביות ,אפיק השקעה צומח,
שמחפשות שיתופי פעולה עם סוכני הביטוח.
גם בכירי חברות הביטוח ישתתפו בכנס.
בין המשתתפים בכנס :ח"כ ניסן סלומינסקי ,יו"ר
ועדת חוק ,חוקה ומשפט; ברק סורני ,מנכ"ל
פסגות; רונן טוב ,משנה למנכ"ל מיטב דש;
אייל גורן ,מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות; עו"ד
רועי כהן ,נשיא לה"ב; ירון גינדי ,נשיא לשכת
יועצי המס בישראל; ירון פיטארו ,מנכ"ל קרן
חיזוק הקשר
וולת'סטון; אילן בויקו ,מנכ"ל אינטגו; קובי נבון,
בכנס ,שייערך תחת הסיסמה "מוסיפים ערך יו"ר הון ליין; יאיר בן דוד מ"טריא" ,ואיציק נוי
לכיסוי" ,ישתתפו בכירי בתי ההשקעות מקרן "ואליו" ,יאיר לונשטיין ,מנכ"ל אלטשולר
בישראל המעוניינים לחזק את הקשרים בינם שחם גמל ופנסיה; יו"ר הוועדה הפנסיונית,

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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סו"ב מיכאל נוימן ,שיציג את סקר שביעות רצון
הסוכנים מהגופים המוסדיים בתחום הפיננסיים.
בכנס ישאו דברים גם סו״ב ליאור רוזנפלד ,נשיא
לשכת סוכני ביטוח ,וסו״ב אודי אביטל ,יו״ר
ועדת פיננסים בלשכה ,מ"מ נשיא הלשכה ,סו"ב
ליאור הורנצ'יק ,וחבר ועדת הפיננסים סו"ב אייל
רחוביצקי.
כן ישתתפו בכירים מחברות הביטוח שידברו
בנושאי השקעות ופיננסים במסגרת רבי שיח
וחלקם גם ירצו ,בהם שלומי תמן וקובי קלמן
מכלל ביטוח ,ליאור רביב משנה למנכ"ל מגדל,
אבי מויאל מנהל ביטוח חיים ופיננסים בהכשרה
ביטוח ,ומירב בר קימא מנכ"לית הראל פיננסים
ניהול והשקעות.

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 :

חדשות הלשכה

 20%רכשו פוליסות
בריאות חדשות והפרמיות
ירדו משמעותית

ל

מעלה מ־ 20%מהמבוטחים בביטוחי בריאות רכשו פוליסות
בריאות חדשות משופרות .המבוטחים רכשו פוליסות חדשות,
הפרמיות ירדו באופן משמעותי והחיסכון למבוטח מגיע עד
אלף שקל בשנה .כך מדווחת רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון לאחר
שנתיים להשקת הרפורמה בביטוחי הבריאות.
בהודעת הרשות נמסר כי בקיץ  2016הושקה על ידי רשות שוק ההון
רפורמה בשוק ביטוחי הבריאות בישראל שמטרתה העצמת כוחו של
המבוטח והגברת התחרות על ידי מוצרים אחידים ומשופרים וכן פירוק
חבילות כיסויי הביטוח למרכיבים שונים הניתנים לרכישה נפרדת על
פי צרכי המבוטח" .הרפורמה נדרשה בשל כשלים מרכזיים ,ביניהם,
קושי מהותי בהבנת הפוליסה וביכולת להשוות בין הפוליסות השונות,
חסמים במעבר מחברה לחברה ,פוליסות ש'מתיישנות' לאור התפתחויות
טכנולוגיות ורפואיות ועוד".
הרשות ביצעה סקירת עומק שמנתחת את השינויים בשוק מאז החלה
הרפורמה ,ממנה עולה כי בתום שנתיים לרפורמה ,למעלה מ־20%
מהמבוטחים רכשו פוליסות חדשות ומשופרות .בנוסף ,הפרמיות הנגבות
מהמבוטחים ירדו בשיעורים משמעותיים המגיעים עד
לאלף שקל בשנה בביטוח ניתוחים ,ועד ל־ 340שקל
בביטוח הכולל כיסויים להשתלות ותרופות.
הממונה על רשות שוק ההון ,דורית סלינגר,
אמרה בעקבות ממצאי הסקירה כי "כשנתיים
לאחר שהרפורמה יצאה לדרך ניתן לראות
את אותותיה בשוק .הפוליסות האחידות
המשופרות מהוות כבר כחמישית מכלל פוליסות
מורי
הבריאות ,והמחיר שלהן ירד בצורה משמעותית.
מדובר במהלך צרכני נוסף של הרשות שנועד לאפשר בחירה מושכלת
של מוצר הביטוח המתאים לצרכי המבוטח במחיר תחרותי וחיסכון
משמעותי למבוטח".
בתגובה טוען סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות בלשכה" :זהו ניסיון
להציג כישלון כהצלחה .כ־ 20%שרכשו את הפוליסות החדשות זה הוכחה
לכך שמצב מערכת הבריאות הציבורית כה כושל ,שגם פוליסה נחותה יותר
עדיין זוכה לביקוש .גם אין להם ברירה – זה לא שבחרו בפוליסה הזאת.
כמו בברית המועצות – יש לנו מוצר אחד לכול העם .המחירים לא רק
שלא הוזלו ,אלא עלו בפועל באופן משמעותי; הרשות מתבססת על המחירון
שמפרסמות החברות וגורמת להרעה משמעותית במצבם של המבוטחים.
כדוגמה לעיוותים שנוצרו בפוליסה האחידה – טיפולים מחליפי ניתוח:
קודם מבוטח יכול היה לרכוש ולשדרג את הפוליסה הקיימת ,והיום
הכיסוי הזה ,שהוא החשוב ביותר בעולם הבריאות ,לא ניתן לרכישה
בנפרד .צהלולי השמחה של רשות שוק ההון מוקדמים ומוגזמים"( .ראו
כתבה נרחבת של נאוה ויקלמן בנושא ,עמוד .)11
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מנכ"ל שירביט" :נגביר את
שיתוף הפעולה עם הלשכה"
רונית מורגנשטרן

ב

פגישה שנערכה בין הנהגת לשכת סוכני ביטוח להנהלה הבכירה של שירביט
חברה לביטוח ,נדונו נושאים רבים שעל סדר היום בפעילות סוכני הביטוח
בעולם הביטוח הכללי .בין היתר ,סוכם על מספר ערוצים לשיתוף פעולה
וביניהם הידוק הקשר עם הלשכה לרבות עיבוי ההשתתפות בכנסים ,התחייבות כי
שירביט תשמור על ערוץ הסוכנים כערוץ שיווק עיקרי שלה וכן השוואת מחיר ללא
פגיעה לסוכני החברה במידה ומבוטח שלהם יקבל הצעה ממוקד המכירות של שירביט.
בפגישה סקרו מנכ"ל שירביט ,גיל ספיר ,והמשנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח כללי,
צביקה ליבושור ,את ענפי הביטוח הייחודיים בהם מתמחה החברה ובהן פוליסת קבלנים
ייחודית ופוליסות צ.מ.ה ,ענפים בהם שירביט לא נחשפה עדיין למול סוכני הביטוח.
צביקה ויינשטיין יו"ר ליסו"ב אמר בפגישה כי "לשירביט יש ייחודיות משלה

המפגש בין הנהגת הלשכה להנהלת שירביט … צילום :באדיבות שירביט

בענפים מסוימים וכן ברמת השירות והגיבוי לסוכן .אנחנו נעשה הכל להידוק הקשרים
תוך כדי שמירה על מעמד הסוכן לרבות אזכור הסוכן בפרסומי החברה בתקשורת".
גיל ספיר מנכ"ל שירביט ,אמר ל"ביטוח ופיננסים" בעקבות הפגישה כי "סיכמנו עם
הנהגת לשכת סוכני ביטוח על המשך שיתוף פעולה פורה לטובת סוכני הביטוח בכלל
ולצד לשכת סוכני ביטוח בפרט כפי שהחברה נהגה מזה שנים רבות; סוכני הביטוח
הם אורגן חשוב במערך היחסים בין מבוטחים וחברות מבטחות ואנו בשירביט נמשיך
לעשות הכל בכדי שיקבלו שירות הוגן יעיל ומקצועי כפי שעשינו בעבר וכפי שמדדי
השרות של רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון מראים מזה ארבע שנים ברציפות בהם אנו
במקומות הראשונים" ,ציין ספיר.
בפגישה השתתפו מטעם הלשכה גם סו"ב נאוה ויקלמן יועצת הנשיא ,רענן שמחי
מנכ"ל הלשכה ונשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד.

חדשות הביטוח

"נמצב את מועדון בכירי סוכני ביטוח
החיים והפנסיה בישראל"
כך מבטיח היו"ר החדש של  MDRTישראל ,סו"ב אלברט גבאי ,ששאיפתו המרכזית
היא " -שכל לקוח עתידי יידע מיהו סוכן ביטוח "MDRT

רונית מורגנשטרן

ס

ו"ב אלברט גבאי ( )CLUנכנס לתפקידו
כיו"ר  MDRTישראל ,בטקס העברת
תפקיד שהתקיים ביום שלישי בחיפה.
הוא יחליף את סו"ב אלון אבן חן ( ,)CLUשמסיים
קדנציה בת שנתיים .לאחר  24שנים של חברות
בארגון ה־ MDRTהעולמי ,אישר גבאי את הזמנת
הנהלת הארגון העולמי לשרת את חברי הארגון
בארץ ולקבל עליו את תפקיד היו"ר.
גבאי ( ,)55ירושלמי כבר  36שנים ,נשוי לקרן,
אבא לניצן ,דניאל ז"ל ונויה ,משרת כיום כסמג"ד
חי"ר במילואים; הוא שימש בעבר כיו"ר ועד הורים
במוסד אלוין ,מוסד שבו שהה אחיו ז"ל בעשרים
השנים האחרונות.
גבאי משמש כסוכן ביטוח משנת  ,1989בעל רישיון
בכל תחומי הביטוח ונושא תואר ( C.L.Uמתכנן
פיננסי) .הוא עוסק בתחום ביטוחי החיים ,בריאות,
פנסיה ופיננסים ,בעלים של משרד משפחתי המונה
כשמונה אנשי צוות בתפקידים שונים .גבאי הוא
חבר ותיק בארגון הבינלאומי היוקרתי לביטוח חיים
ה־(Million Dollar Round Table (MDRT
המונה כיום כ־ 66אלף חברים מ־ 71מדינות בכל
רחבי העולם .הוא הצטרף לארגון לפני  24שנה ומזה
כעשרים שנה הוא משמש ברציפות כחבר ב־()TOT
 ,Top Of The Tableשבו יכולים היום להיות חברים
רק מי שיש להם הכנסות מעמלות על מכירת ביטוחי
חיים ,או פרמיות חדשות ,בלפחות פי שישה מהמכסה
הרלוונטית המחייבת חבר רגיל של ה־.MDRT
המקורבים לאלברט גבאי אומרים עליו שהוא
"מהאוהבים הנלהבים של ענף ביטוח החיים ,מאמין
בעבודת השליחות ומסירות ללא פשרות" .במסגרת
ארגון ה־ MDRTהעולמי שירת בתפקידים בכירים
כמו  MCCבארבע הנהלות שונות וחבר ועדת

רוזנפלד ,אבן חן וגבאי … צילום :גיא קרן

מחשוב של חברי ה־ TOTבשיקגו .הוא מקפיד לנסוע
כל שנה לכנסים המרתקים של הארגון בחו"ל.
"סוכן אשר לא נכח בכנס העולמי אינו יודע חוויה
מקצועית עוצמתית מהי" ,הוא מבקש להדגיש.
שוחחנו עם היו"ר החדש על התכניות ,הציפיות
והחזון שלו כמי שיעמוד בשנתיים הקרובות בראש
המועדון היוקרתי ביותר של סוכני ביטוח החיים
בישראל.
"המשימה העיקרית שלי היא להעלות למודעות
הלקוחות והסוכנים בישראל את פעילות חברי
מועדון בכירי סוכני הביטוח החיים בישראל
המשקיעים מזמנם ומכספם כדי ללמוד ,להתייעץ
ולהתאים את עצמם למחר ולעתיד ברמות הגבוהות
ביותר תוך עמידה קשה בקריטריונים של תפוקה
ועמידה בקוד האתי הנוקשה של המועדון".
לדברי גבאי "חברי המועדון אינם אנשים הסוגדים
ליוקרה ועושר ,הם אנשים בעלי מוסר וכבוד לזולת
ובעלי רצון עז לקיים את מורשת המועדון ,לעזור
לכל חבר באשר הוא .זהו יופיו המיוחד של המועדון.
ברור שעל מנת להיות חבר אמיתי במועדון צריכים
לנסוע אחת לשנה למפגשים בחו"ל ,להבין את
העוצמות החזקות ולחזור אדם חדש עם אנרגיות

הידעתם?
סוכנים יקרים,

הידעתם שדרכים שירותי דרך וגרירה עובדת כיום עם מרבית
חברות הביטוח?

לקוחותיכם ואתם תיהנו משירותנו ומהיחס החם והאישי שלנו ברכישת מנוי
דרכים בפוליסות של החברות הבאות :ביטוח חקלאי ,הפניקס ,הראל ,כלל ביטוח,
מנורה מבטחים ,שומרה ,שירביט.

נשמח להיות איתכם/ן בקשר בכל הדרכים
מייל sales@shr.co.il :טלפון073-2007443 :
 30 | 4באוגוסט 2018

חיוביות ,עם ערכים מחוזקים ורעיונות חדשים לך,
לעסק ,למשפחה ולחברה כאדם ששואף לעזור ולתקן
את הדורש תיקון".
עוד הוא מבטיח" :אני וחברי נשתדל להמשיך את
מורשת חברי היקר אלון אבן חן ,אשר עשה זאת
בצורה מעוררת השראה בשנתיים האחרונות ודאג
להביא את המועדון לשיאים חדשים.
לצורך השגת משימה זו ,אצטרך את עזרתכם
ברמה האישית כדי שנוכל לקדם קבוצת נבחרים
אמיתית ,להגיע ולהישגים.
בימים אלו בחר אלברט גבאי את חבריו להנהגה
הנוכחית של  MDRTישראל והם:
 .1מיטלסדוף הרולד ,C.L.U ,חבר  MCCמשנת
.1982
 .2כבירי יוסי.TOT ,
 .3חוה פרידמן־וינרב ,C.L.U, LLM ,יו”ר המכללה
לפיננסים וביטוח.
 .4אלון אבן חן ,C.L.U, TOT ,יו”ר  MDRTהיוצא.
 .5קובי ורדי ,TOT ,יו”ר ועדת כנסים ואירועים,
חבר במועצה הארצית בלשכה ,חבר  MDRTמשנת
.1986
 .6פיני חג’ג’ ,C.L.U, TOT ,עו”ד.
 .7נאוה ויקלמן ,TOT ,יועצת נשיא הלשכה
בתהליכי רגולציה וכנסת ,בעלת תואר שני
במשפטים ותואר שני בתקשורת.
 .8אבשלום מושקוביץCOURT OF THE ,
.TABLE
 .9בועז בראל,QUALIFYING MEMBER ,
חבר הוועדה הפנסיונית בלשכה.
 .10אלון גיא.MDRT ,
"תנו לחברי ההנהלה ולי לקרב אתכם לשינוי
ולהצטרף כחברים מן המניין לארגו" ,הוא מסכם.

חדשות הלשכה

ראש עירית קריית ביאליק לסוכני הצפון" :מלחמתם
של הסוכנים על מעמדם חשובה ומוצדקת"
כ־ 100סוכנים חדשים הצטרפו למחוז חיפה והצפון בשנה החולפת • רוזנפלד" :קורא לכל חברי הלשכה
להגיע לכנס הפיננסים ב־ 4לספטמבר"

רונית מורגנשטרן

כ

מיטב המסורת של מחוז חיפה והצפון,
התקיימה השבוע הרמת כוסית חגיגית
לקראת ראש השנה במלון רויאל גארדן
בחיפה .כ־ 250סוכנים וסוכנות השתתפו באירוע
בו התארח גם ראש עירית קריית ביאליק ובשיתוף
חמש חברות ביטוח וחברת שגריר.
ראש עיריית קריית ביאליק ,אלי דוקורסקי
הגיע לברך ,סיפר על התפתחותה של קריית
ביאליק וחיזק מאוד את סוכני הביטוח כשאמר:
"מלחמתם של הסוכנים על מעמדם חשובה
ומוצדקת .ענף הביטוח לא יכול להתנהל ללא
סוכני ביטוח".
יו"ר מחוז חיפה והצפון וחבר הוועד המנהל ,סו"ב
מיכה אדוני ,בירך את באי הכנס ואת חמש חברות
הביטוח השותפות לכנס  -מנורה ,איילון ,כלל,
הראל ומגדל; הוא קרא לכל החברות האחרות
שלא להדיר את רגליהן מכנסי הלשכה.
בדבריו אמר אדוני כי לשכה חזקה היא המתכון
לשמירה על סוכני הביטוח ופרנסתם .לדבריו
כ־ 100סוכנים הצטרפו למחוז הצפון רק השנה,
וכי עד סוף  2018הצפי הוא לעוד .50
עוד הוסיף" :חברות הביטוח עשו את רוב הונם
מסוכני הביטוח .הגיע הזמן שהמוקדים הטלפוניים
האגרסיביים ,אשר עובדים מעל ראשי הסוכנים
יעברו מן העולם ,נזקם רב על תועלתם".
יו"ר סניף חיפה ,סו"ב אניה לוין ,עדכנה את
הסוכנים בפעילות הענפה של הסניף ושל המכללה
בחיפה והדגישה" :כל זה נעשה על מנת להפוך את
הסוכן למקצועי יותר ,כי ידע זה כח".
יו"ר סניף טבריה־נצרת ,סו"ב מוחמד חטיב,
הדגיש בדבריו את חשיבות החברות בלשכת
סוכני ביטוח .עוד אמר ש"זה שמבוטחים במגזר
תובעים יותר את ביטוח החובה ,זה לא אשמת

כנס צפון .קובי ורדי ,רענן שמחי ,אניה לוין ומיכה אדוני … צילומים :גיא קרן

מקסים דרעי ומוחמד חטיב

סוכני המגזר" .הוא קרא לחברות הביטוח להפסיק
את הדרת סוכני המגזר ולמצוא פתרון מוסכם
לסוגיה הכאובה.
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,סיפר על

פעילות הלשכה ,על הצעות חוק העומדות על
הפרק ,על תוצאות הבג"צ בהסכם לרבים ועל
היתרונות שהלשכה מעניקה לחבריה .הוא קרא
לחברים להגיע לכנס הפיננסים ב־ 4לספטמבר
בגני התערוכה בתל אביב ,ולכנס אלמנטר
שיתקיים בחודש נובמבר באילת.
טל סנדרוני נתן הרצאה מרשימה על מדיה
תקשורתית וחשיבותה לקידום העסק בעידן
החדש; כתב הספורט הבכיר נדב יעקובי ,ריתק
בהרצאתו "כיצד המונדיאל האחרון ברוסיה שינה
את עולם הכדורגל".
לפני הרמת הכוסית בהשתתפות הנהגת הלשכה
וחברות הביטוח ,נערך טקס פרידה מרגש מירדנה
שפיר.

המכלול שלי התחדש!

מתקדם יותר ,יעיל יותר ומותאם עבורך

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה
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חדש! אפליקציה המאפשרת הזדהות מהירה
באמצעות קוד מקוצר או טביעת אצבע

חדשות הלשכה

"אינך יכולה ככה סתם ללכת"

סוכני מחוז חיפה והצפון נפרדו מהמזכירה המיתולוגית  -ירדנה שפיר שיצאה לגמלאות

ל

אחר  33שנות פעילות ,נפרדו סוכני מחוז
חיפה והצפון בטקס מרשים ומרגש מירדנה
שפיר ,עובדת הלשכה המזוהה כל כך עם
לשכת סוכני ביטוח .רבים וטובים הגיעו לברך,
להשתתף ולהתרגש .את הטקס הנחה בביצוע נפלא
סו"ב יעקב שכנר ,חבר המועצה הארצית .שכנר בוגר
להקת חיל הים המיתולוגית שר לירדנה את השיר
שכתב יורם טהר לב ולא השאיר דמעה יבשה" :אינך
יכולה ככה סתם ללכת" .על הקלידים היה סו"ב איציק
בן שימול.
יו"ר סניף חיפה סו"ב אניה לוין ערכה מצגת יפה
שהנציחה רגעים יפים בדרכה הארוכה של ירדנה
בלשכה .יו"ר המחוז מיכה אדוני ואניה לוין העניקו
לירדנה בשם כל סוכני מחוז הצפון ,מגן הוקרה וסחלב
שמדגיש לכולנו שירדנה בסך הכל יצאה לגימלאות
והיא תמשיך ללבלב.
בדברי הפרידה אמרה ירדנה" :במשך  33שנים
עבדתי עם  10יושבי ראש מחוזות ,שבעה מנכ"לים
ושמונה נשיאים .זכיתי להערכה מכולם ולכן ביצעתי
כל תפקיד בשמחה ובמסירות".
בכירי הלשכה הודו לירדנה ובירכו אותה בברכות
ששובצו במצגת המפוארת .להלן חלקים מהברכות
החמות:
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה" :ירדנה ,אין מישהו

מובילה את הסוכנים ,היו"רים ואפילו את
המזוהה עם מחוז הצפון בלשכה יותר
ההנהלה .בכל כנס והשתלמות את תמיד
ממך .יו"רים הגיעו והלכו ואת נשארת
ראשונה ,דואגת שהסוכנים יקבלו את
שנים רבות טובות וסייעת להוביל את
תשומת הלב המלאה ,אפילו כשזה קשור
המחוז להצלחה ולהאדיר את שמה של
לתשלום דמי החבר ללשכה .התברכנו
לשכת סוכני הביטוח ועל כך תבורכי".
באשה מדהימה .בכל אותן שנים של עבודה
סו"ב מקסים דרעי ,יו"ר המועצה הארצית:
היום אנחנו לא נפרדים ממך .זה רק שלב שפיר … צילום :גיא קרן ברוכה שעשיתי למען הסוכנים ,היית לי
נוסף מפרק מפואר בעבודתך בלשכה .ידך הייתה בכל לעזר רב ,גם בבקשות לא פשוטות ,ואני לא זוכר
מה שהיה צריך .ארגנת והפעלת את הכל בקלילות אפילו פעם אחת בה סירבת או היססת לבצע ,והכל
לטובת העניין והסוכנים ,בחיוך ואהבה גדולה".
ובאחריות רבה".
סו"ב ג'קי אמסלם ,יו"ר המחוז לשעבר" :שתדעי כי
סו"ב מיכה אדוני ,יו"ר מחוז חיפה והצפון" :שיתוף
הפעולה ביני לבין ירדנה היה כלבבי :יעילה ,חרוצה ,כל סוכן כאן באולם חושב שאת משהו מיוחד .אוהב
שכל ישר ,ידע והמון ניסיון .אמרת ירדנה  -אמרת אותך תמיד".
סו"ב אלי אנגלר ,יו"ר ליסוב לשעבר" :ירדנה היתה
לשכת סוכני ביטוח .יהיה קשה להיכנס לנעליה
האישה הנכונה בכל שנות פעילותה בלשכה – על זה
הגדולות".
סו"ב אניה לוין ,יו"ר סניף חיפה" :אני לא יודעת אם מגיע לה תודה מכל אלה שהיא עבדה איתם".
סו"ב דביר רפ ,יו"ר ועדת הסוכנים הצעירים
סיפרתי לך אי פעם אבל את היית האהבה ראשונה שלי
בלשכה ,הכרתי את הלשכה דרכך ,את בשבילי היית והכשרת הסוכן" :ירדנה אישה יקרה ,תודה על שנים
רבות בהן פעלת מכל הלב במסירות ובאדיבות ענקית
ותמיד תהיי פנים של הלשכה".
סו"ב אודי כץ ,נשיא הלשכה לשעבר" :היה תענוג למען הלשכה ותלמידי המכללה .אוהב אותך".
רענן שמחי ,מנכ"ל הלשכה" :אישה בעלת לב רחב,
לעבוד איתה .ירדנה הייתה עובדת מצוינת שנתנה את
אוהבת הזולת ,בעלת יכולות גבוהות ושירותית תמיד.
הנשמה שלה ללשכה".
סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה לשעבר :אין מספיק מילים לסכם את כל העשייה הרבה של
"אין ספק שאת אחת ויחידה .מעל  30שנה את במחוז ירדנה עבור הלשכה".

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

בהתאם לתנאי השירות

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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חדשות הלשכה

שיפור בתוצאות החציון הראשון של
 2018אצל חמש חברות הביטוח הגדולות
החברות סיימו את המחצית עם רווח מצרפי כולל בסך  828מיליון שקל לעומת 1.72
מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד • הפניקס מובילה ברווח החציוני

רונית מורגנשטרן

ה

הרבעון השני של השנה היה הרבה
יותר חיובי מאשר הרבעון הראשון ,אך
המחצית הכוללת הראשונה של השנה
הסתיימה בקיטון של יותר מ־ 50%ברווח המצרפי
הכולל של חמש חברות הביטוח הגדולות .ברבעון
השני רשמו חמש קבוצות הביטוח רווח כולל
מצרפי של כ־ 704מיליון שקל ,ששיקף גידול של
כ־ 2%לעומת הרבעון המקביל אשתקד .ואולם,
בסיכום המחצית הראשונה של  2018רשמו
החברות רווח כולל של כ־ 828מיליון שקל,
לעומת  1.72מיליארד שקל במחצית הראשונה
של .2017
התמונה העולה מהדוחות היא שהירידה ברווח
השנה נובעת בעיקר מהירידה בתשואות בשוק
ההון שהביאה לירידה בהכנסות מההשקעות בו,
כמו גם סביבת הריבית הנמוכה והירידה בדמי
הניהול.

ענף הפסדי
עוד עולה מהדוחות ,כי ענף ביטוחי הבריאות
היה הפסדי למדי השנה לאחר שבשנת 2017
הוא רשם רווחים ושיפור משמעותי בתוצאות
החברות; במחצית הראשונה של  2018ספגו
החברות הגדולות הפסד מצרפי בסך כ־ 60מיליון
שקל לעומת רווח של  205מיליון שקל בתקופה
המקבילה אשתקד .החברה המובילה ברווחיות
בתחום הבריאות היא הראל עם רווח מוקטן של
 15מיליון שקל לעומת  32מיליון שקל רווח
אשתקד .מנורה מבטחים רשמה הפסד של 64
מיליון שקל בתחום זה.
התחום הרווחי ביותר בתוצאות החצי הוא
ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ,אך גם בתחום
זה חלה ירידה משמעותית לעומת אשתקד;
הרווח המצרפי במחצית הראשונה של השנה של
חמש החברות הגדולות הסתכם בקצת יותר מ־1
מיליארד שקל ,לעומת כ־ 1.4מיליארד שקל
בתקופה המקבילה אשתקד .מגדל היא המובילה
בתחום זה עם רווח כולל של  451מיליון שקל.
בענף הביטוח הכללי נרשם רווח מצרפי בסך
של  303מיליון שקל לחמש החברות במחצית
הראשונה של  - 2018ירידה של  123מיליון שקל
לעומת הרווח הכולל בתקופה המקבילה אשתקד.
הפניקס היא הרווחית ביותר בתחום זה עם סכום
של  106מיליון שקל רווח כולל.
ומה בחברות הקטנות יותר?
הרווח הנקי של איילון אחזקות בחציון הראשון
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הפניקס

רשמה את הרווח הגדול ביותר
במחצית מבין החמש  283 -מיליון
שקל (לעומת כ־ 485מיליון שקל
בתקופה המקבילה אשתקד)

הראל

נמצאת במקום השני עם רווח כולל של כ־ 250מיליון שקל

מגדל

במקום השלישי עם רווח כולל של כ״ 229מיליון שקל

מנורה

ניצבת במקום הרביעי עם רווח כולל בסך כ־ 68מיליון שקל

כלל ביטוח

במקום האחרון מבין חמש החברות הגדולות ,היא היחידה שסוגרת את המחצית הראשונה
של השנה עם הפסד – החברה הפסידה כ־ 2מיליון שקלים בתקופה זו

של  2018הסתכם ב־ 47.3מיליון שקל לעומת
 25.3מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השני של השנה הרווח הנקי היה 29.5

ענף ביטוחי הבריאות היה
הפסדי השנה .במחצית
הראשונה של  2018ספגו
החברות הגדולות הפסד מצרפי
בסך כ־ 60מיליון שקל
מיליון שקל לעומת  10.6מיליון שקל ברבעון
המקביל אשתקד .הצמיחה ניכרת בעיקר
בתחומי החיים והבריאות; ב־ 1ביולי הושלמה
עסקת פסגות אשר במסגרתה רכשה החברה את
הפעילות הביטוחית של פסגות חברה לביטוח
וזאת בתמורה לכ־ 30מיליון שקל .תוצאות
העסקה יבואו לידי ביטוי בדוחות החברה החל
מהרבעון השלישי של השנה .תוצאות החברה

בענף ביטוחי הבריאות השתפרו מאוד לעומת
החברות הגדולות – מהפסד של כ־ 8.2מיליון
שקל במחצית השנה הראשונה של  2017החברה
עברה לרווח של כ־ 8.4מיליון שקל במחצית
הראשונה של  2018וצמיחה של  13%בפרמיות
שהורווחו לכדי  233.7מיליון שקל.
חברת שומרה מדווחת כי הרווח הכולל נטו
הסתכם בחציון בסך של כ־ 44.2מיליון שקל
לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ־44.1
מיליון שקל ,בתקופה המקבילה אשתקד .החברה
מציגה רווח כולל בדומה לאשתקד למרות הקיטון
בהכנסות מהשקעות .בתקופת הדוח ההכנסות
מהשקעות הסתכמו לכ־ 16מיליון שקל לעומת
כ־ 33מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ואילו שירביט עברה בחציון הראשון לרווח
של כ־ 9.6מיליון שקל לעומת הפסד של כ־1.8
מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד .החברה
רשמה גידול בהכנסה מפרמיות בעיקר עקב
זכייתה במכרז לביטוחי רכבי עובדי המדינה
לשנת .2018
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חדשות הביטוח

מי יישב על כיסא
הממונה ביום ראשון?
רונית מורגנשטרן
"שערוריה" ,כך אומרים בכירים בענף הביטוח לאור העובדה שהוחלט
על הקמת ועדת איתור לממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,כבר
לפני חדשיים ,והיא עדיין לא התכנסה ,וזאת למרות העובדה שהממונה
דורית סלינגר ,מסיימת היום את תפקידה ,וביום ראשון הרשות תפעל
ללא ממונה.
לדברי בכירים בענף הביטוח" ,מדובר בזלזול בציבור עצמו ולא רק
בענף שלם שהרגולטור הזה הוא כל כך דומיננטי בהתנהלות שלו".
גורמים ברשות שוק ההון עצמה אמרו ל"ביטוח ופיננסים" שאין להם מושג
מה קורה וכי הם מחכים להוראות משרד האוצר ונציבות שירות המדינה.
לאור מעורבותו האישית של היועץ המשפטי לממשלה אביחי
מנדלבליט בנושא ,שהוא גם זה שהמליץ למשרד האוצר על הקמת
ועדת האיתור לממונה ,וכן לכלול בה נציגים של נציבות שירות
המדינה ,ההערכה היא שגם יכפה על האוצר למנות ממלא מקום עד
לבחירת המינוי הקבוע.
ממלאי המקום הטבעיים לתפקיד ,שמכירים את עבודת הרשות באופן
מקצועי ,הם סגניה הבכירים של סלינגר – הראל שרעבי ,אסף מיכאלי
ויואב גפני .שם אחר שהופיע כאופציה לממלא מקום הוא אסף מסינג,
היועץ המשפטי של משרד האוצר.
למעלה מ־ 20מועמדים הגישו מועמדות לתפקיד ,ביניהם :עו"ד
מיה ליקוורניק ,לשעבר שותפה במיתר־ליקוורניק; ד”ר גתית גור־
גרשגורן ,הכלכלנית הראשית של רשות ני"ע; רמי דיין ,מנכ"ל אגם
לידרים; יואב בן אור ,מנהל עמיתים ,קרנות הפנסיה הוותיקות.
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איילון משדרגת את
הטיפול בפניות המבוטחים
והסוכנים באי־מייל

ח

ברת איילון הודיעה כי היא מטמיעה תוכנה שפיתחה עבורה חברת
 IFNמקבוצת יעל ,המשדרגת את הטיפול בפניות המגיעות מלקוחות
איילון וסוכניה בדואר האלקטרוני ומבטיחה תיוק ראוי של החומר,
טיפול יעיל בפנייה ואף מוודאת השלמת הטיפול הנדרש בפרק הזמן המיטבי
האפשרי.
עוד נמסר כי המערכת ממוכנת לחלוטין ומונעת טעויות אנוש ונפילה
של מסמכים "בין הכיסאות" ,כאשר הכל מבוצע תחת נהלים קפדניים
ביותר של אבטחת מידע ושמירה על צנעת הפרט.
עמית גבע ,סמנכ"ל ,מנהל אגף מערכות מידע באיילון" :אנו מצויים
בעיצומה של מהפיכת שירות באיילון והמערכת החדשה הינה אך נדבך אחד
בסדרת כלים דיגיטליים שאנחנו מטמיעים לשדרוג השירות שאנו מעניקים
ללקוחות איילון ולסוכני הקבוצה .מאז הותקנה המערכת אנו כבר עדים לקיצור
משמעותי בזמן התגובה – מימים לשניות בודדות .הפתרון שסופק חכם ,יעיל
ופשוט ליישום והטמעה".
משה צ'יקו יבניאל ,משנה למנכ"ל ”IFN :הרובוט עובד מסביב לשעון ,לא
יוצא להפסקות קפה ,ניתן לשכפול ,בודק נתוני פוליסה במערכת הליבה
ומנתב את המייל לטיפול הרלבנטי בחברה .שילוב הטכנולוגיות של ממשקי
מייל ,OCR ,ובניית תהליך עסקי ,מאפשר לארגונים לבצע באופן אוטומטי
מטלות החוזרות על עצמן ומאפשר לעובדים לבצע משימות בעלות ערך
גבוהה יותר".

כדאי שתדעו

תקנות הגנת הפרטיות :כך תכינו את משרדכם
על סוכן הביטוח להיערך בתחום הדיגיטלי ,במקצועיות ,בשיפור השירות ,בשקיפות
ובהיעדר ניגוד עניינים
שי בלייך

ב

חודש מאי  2018נכנסו
לתוקף תקנות הגנת
הפרטיות ואבטחת מידע,
התקנות החדשות מחליפות את
התקנות הקיימות משנת ,1986
שהיו מיושנות ולא התאימו לעידן
הדיגיטלי.
נושא אבטחת המידע עלה
לכותרות בעולם בשנים האחרונות,
עם חוקי ה־ GDPRשהוסדרו על
ידי הפרלמנט האירופי ,תקנות
שמגדירות את אופן השמירה על
פרטיות המידע ואבטחתו ברשת,
כמו נתוני מיקום ,שמות משתמש,
נתוני גלישה וכתובות  .IPהכללים
מגדירים סטנדרטים טכנולוגיים
חדשים שדורשים הצפנה של מידע
שנאסף .קיימת בחוק הגבלה של
אפשרות מעקב ,ודרישה של הסכמה
אקטיבית מהגולשים לאיסוף מידע,
לכן חברות גדולות כמו גוגל
פייסבוק ואפל שלחו לנו הודעות
על שינוי במדיניות שלהן בהתאם
לתקנות וביקשו מאתנו הסכמה
לאיסוף מידע .במידה ונשנה את
הסכמתנו מעכשיו והלאה הם
מחויבים למחוק את המידע אודותינו
על פי החוק .כל הארגונים האירופאים
מחויבים להראות נהלים מסודרים בכל הקשור
להגנה על פרטיות ולמנות בעלי תפקיד בארגון
שאחראים על הנושא.
התקנות האלו נועדו להגן על האזרחים מניצול
המידע הפרטי שלהם לרעה ,בעידן הביג דאטה
והבינה המלאכותית .תרחישים כמו משיכה של
מידע על עשרות מיליוני משתמשים ,פילוח
פסיכולוגי וניצול חולשות ופחדים לצורך
תעמולה או שיווק הן כבר לא מדע בדיוני.

מה צריך לעשות?
כתיבת נוהל אבטחה  -רמת אבטחה
בסיסית ומעלה מחייבת את המשרד
לכתוב נהלי אבטחה שמסדירים תשתית
להתמודדות עם סיכוני אבטחה.
מיפוי מערכות וביצוע סקר סיכונים
 כל רמות האבטחה מחויבות להכיןמסמך של מבנה המאגר ,הגדרת
הסכנות ,והערכת דרכי ההתמודדות
בין אם טכנולוגיים או מנהלתיים.
ביקורת תקופתית  -רמת אבטחה
בינונית עד גבוהה מחויבים לבצע
סקירה של נהלי האבטחה מדי
שנתיים.
גיבוי ושחזור  -תהליכי גיבוי ושחזור
חשובים לכל סוג של משרד ,היכולת
לשחזר חומר שאבד מאפשרת
שליטה במצבים של אירועי פריצה,
גניבת מידע ,וכופר.

פרשיית קיימברידג' אנליטיקה ופייסבוק נחשבות
לדליפת המידע הגדולה בהיסטוריה.
אבל כל אלו מדברים לקהל האירופי .בישראל,
על אף היותנו מעצמת הייטק ,שומרים פחות
בקנאות על הפרטיות .גם בכניסה לקניון כולנו
רגילים לפתוח את התיק למאבטח ולא חושבים
לרגע אם יש לנו משהו פרטי בתיק שלא נרצה
לחשוף.
יחד עם זאת ,על כל בעל עסק בישראל חלה
חובה חוקית לבצע רישום של מאגרי מידע ברשות

מנוהל ע”י יחיד

רמה בסיסית

רמה בינונית

רמה גבוהה

כמות משתמשים

1-2

 3ומעלה

 10ומעלה

 100ומעלה

כמות לקוחות
במאגר

מעל ל 10,000

בין  10,000ל־100,000

סוג המידע השמור פרטים אישיים
סוג הארגון
מטרת המאגר
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פרטים אישיים

מעל ל־100,000
מידע רפואי ,הרשאות בפלילים
גוף ציבורי

עסק קטן  /תאגיד
שיווק במייל או SMS

להגנת הפרטיות במשרד המשפטים.
וכעת ,מבקשים מאיתנו גם לשמור
על המידע הזה.

על מי חלות התקנות?
התקנות החדשות חלות על כל
בעלי ,מנהלי ומחזיקי מאגרי המידע
מכל סוג ,כאשר יש אבחנה בין
ארבעה סוגי מאגרים ,בהתאם לרמת
האבטחה הנדרשת בהם .ביצוע
רישום נכון ומלא ברשם מאגרי
המידע מוביל ומרמז לרמת האבטחה
הנדרשת מהארגון .בעת הרישום
עולות שאלות לגבי סוג הארגון,
מטרת שמירת המאגר ,כמות
המשתמשים במאגר ,סוג המידע
ששמור בו ועוד.

מה המשמעות?
בניגוד לתקנות  ,GDPRבארץ
עוד לא נוהגים לפקח על הנושא ,או
להטיל קנסות על מי שלא פועל לפי
החוק .האחריות מוטלת על הציבור,
כלומר אי שמירה על החוק יכולה
לחשוף את מנהל המאגר לתביעות.
העבודה הנדרשת מהסוכנים היא
להכיר את מאגרי המידע שהם
עובדים איתם ,האופן בו הם בנויים,
הסכנות שיכולות להתעורר ודרכי ההתמודדות ,בין
אם הפתרונות הם טכנולוגיים ובין אם הם ברמת
קביעת נהלי עבודה חדשים.
אנחנו ערים לכך שמאז שחוקק חוק הספאם,
לקוחות ממהרים לאיים בתביעות משפטיות,
ואפילו צצו חברות שמעודדות את הלקוחות
לתבוע .בעתיד הלא רחוק בית עסק שלא עומד
בתקנות ,לא יוכל לבטח את עצמו כנגד תביעות
באחריות מקצועית או ביטוח סייבר.
המדריך המלא לתקנות הגנת הפרטיות שנכתב
על ידי הרשות להגנת הפרטיות מסביר ומפרט
 20תקנות בנושא .ארבע המפורטות לעיל הן
החשובות ביותר.
לסיכום ,חייבים להתכונן ,לא ירד גשם כשנוח
החל לבנות את התיבה .יש להיערך לעתיד לבוא
ולהימנע מהתעסקות בתביעות מיותרות.
הכותב הינו מנהל מערכות מידע בלשכת סוכני
ביטוח

נקודה למחשבה

שנתיים אחרי :רפורמת פוליסת הבריאות
האחידה על שולחן הניתוחים
סו"ב נאוה ויקלמן

ב

"כלומר ,ברור לכולם שהפוליסה האחידה רחבה,
מסגרת חוק ההסדרים לשנת  ,2016בתוכנית.
כוללת פחות חריגים מבעבר ומכסה יותר מקרים
נכנסה לתוקף ביולי אותה שנה רפורמה מחיר הפוליסה
המחיר נקבע לפי קבוצות הגיל הבאות :עד גיל ועל כן טובה למבוטחים .למרות האמור ולצערי,
מרחיקת לכת בביטוחי הבריאות
הפרטיים ,על פיה ניתן לשווק רק פוליסת בריאות  ,20עד גיל  ,30עד גיל  ,40עד גיל  50ועד גיל לא ניתן להתעלם מהשינוי שחל ביולי 2016
אחידה על ידי כל חברות הביטוח .מה קרה מאז? 65־ .55אחת לשנתיים ,עם סיום תוקף הפוליסה ,וקובע כי ניתוחים במסגרת הפוליסה האחידה
האם הרפורמה היטיבה עם הלקוחות או להיפך? רשאית חברת הביטוח לחדשה באופן אוטומטי יתבצעו אצל מנתחי הסדר בלבד ,כאשר ניתוחים
וכיצד היא השפיעה על חברות הביטוח? יצאתי ולהעלות את המחיר עד לתקרה של  10שקל שיתבצעו על ידי מנתח שאינו בהסדר לא יזכו את
לבדוק את הנושא עם מנהלי/ות הבריאות בחברות לחודש או  20%מהמחיר האחרון של הפוליסה ,המבוטח כלל במימון עבור ביצועו .צעד משמעותי
הביטוח .פוליסת הבריאות האחידה בפרספקטיבה ללא צורך באישור המבוטח .העלאת המחיר מעבר זה פגע פגיעה משמעותית בחופש הבחירה של
לתקרות אלו דורשת את הסכמת המבוטח כתנאי המבוטחים ,בעיקר של אלה שמבוטחים בחברות
של שנתיים אחרי – התשובות לפניכם.
בהן מספר רופאי ההסכם הינו נמוך באופן יחסי.
בטרם נבדוק האם השינוי היה נכון ומהי מידת להמשך הביטוח.
"אמנם האחידות בפוליסה הקלה על הסוכנים
השפעתו ,נסקור ביחד את השינויים המרכזיים הצהרת בריאות
בעת ההצטרפות יכולה חברת הביטוח לדרוש והמבוטחים בהכרת הכיסויים והזכאות בפוליסה,
בפוליסה האחידה:
הליך חיתום הכולל מילוי שאלון רפואי אודות אך מצד שני העמידה אותם בפני דילמה
הפרדת חלקי הכיסויים הביטוחיים
עד להחלתה של פוליסת הבריאות הפרטית מצבו הבריאותי של המועמד לביטוח .הליך זה כשהמבוטח מחליט לבחור במנתח שאינו מופיע
ברשימה של החברה בו הוא מבוטח".
החדשה ,כללה הפוליסה שלושה חלקים ,שלא עלול לגרום לסירוב הצטרפות המועמד
שורה התחתונה" :הפוליסה האחידה
ניתן היה להפריד ביניהם :כיסויים בגין ניתוחים ,לביטוח או לכך שלא יכללו בו מצבים
לכיסוי ניתוחים ומחליפי ניתוח מחייבת
השתלות ,ותרופות שאינן כלולות בסל הבריאות .רפואיים מסוימים (החרגות) .בתום
את החברות לשמור על רמת שירות
לחבילת הכיסויים נקבע מחיר קבוע וידוע מראש ,שנתיים ,כשמועד הביטוח פג,
גבוהה ורשימת מנתחים רחבה ועדכנית
מעוגן בחוזה הביטוח .גם תקופת הביטוח ,באותם יכול המבוטח להמשיך באותה
ומחייבת את סוכני הביטוח להכיר
התנאים ,הייתה לאורך שנים רבות .הפוליסה חברת ביטוח ללא צורך בהליך
את החברה עמה הם עובדים ולהקפיד
החדשה ,לעומת זאת ,חולקה כך שניתן לרכוש חיתום מחדש ,אלא אם ביקש לעבור
שרשימת המנתחים שבהסכם תהיה תמיד
כל חלק בנפרד ,או מספר חלקים ,לפי בחירת לחברת ביטוח אחרת ,שבה ייתכן
עו"ד שרונה
אטרקטיבית למבוטח".
ויידרש להליך זה.
המבוטח.
תושייה־פישר
עו"ד שרונה תושייה־פישר ,מנהלת
וכעת לשלב השאלות הזהות:
אחידות בפרק הניתוחים ומחליפי הניתוחים
האם לדעתך השינוי בפוליסת הבריאות ביטוח בריאות במגדל" :משנת  2016קיבלנו
בישראל
הפוליסה החדשה לעניין זה נקבעה כפוליסה האחידה היה נכון? והאם הוא טוב למבוטחים פוליסה שצופה קדימה ומשכללת את האלמנט
המניעתי וביחד עם כיסויים מתקדמים משלימים
אחידה לכל חברות הביטוח ,כאשר המחיר הוא ולמבטחים?
אורית קרמר ,משנה למנכ"ל ומנהלת תחום לאבחון מוקדם ,גיבוש אסטרטגיה רפואית
המרכיב היחיד המבדיל ביניהן .הפוליסה האחידה
כוללת בחירת מנתח מתוך רשימה של רופאים ביטוח בריאות במנורה מבטחים" :אין ספק והחלמה ,יצרנו במגדל ערך של מעגל בריאות
הנמצאים ברשימת ההסדר של חברת הביטוח ,שהפוליסה האחידה בניתוחים רחבה ומשופרת מהשלב של החשד לבעיה הרפואית עד לחזרה
לעומת הפוליסות שהיו נהוגות בשוק עד לשגרה.
בחירת בית החולים או מרפאה פרטיים,
הרגולציה גם דחפה אותנו להשתפר בין היתר,
היום .אחת הדוגמאות הבולטות היא
וקבלת חוות דעת שנייה על ידי רופא
שהפוליסה האחידה מכסה את כל סוגי על ידי שיפור השירות ללקוח ,פיתוח יכולות
(בהגבלה של עד  3חוות דעת לשנה).
הניתוחים ,גם ניתוחים מניעתיים הדיגיטל ,הכנסת רופאים טובים נוספים להסכם
הפוליסה ממשיכה וקובעת מהן
גדולים כמו כריתת שדיים ושחלות ועוד ,והכל על מנת להוסיף ערך לפוליסה
הוצאות הניתוח שיכוסו ,הציוד
לנשאיות של גן ה־ BRCAוגם הנמכרת על ידי הסוכן.
הנדרש לניתוח כולל שתלים ועוד.
"לשאלה אם הפוליסה טובה למבוטחים
ניתוחים מניעתיים שגרתיים יותר
ניתן אף להוסיף שירותים נוספים
כמו קולונוסקופיה או גסטרוסקופיה ולמבטחים אענה שהעובדות מדברות בעד עצמן.
לפוליסה ,לפי בחירת המבוטח
שמתבצעים כבדיקות תקופתיות מבחינת המבוטח ,ביטוח ניתוחים בישראל ממשיך
והשירותים שחברת הביטוח מציעה .אם
אורית קרמר
מניעתיות ולא בשל צורך רפואי .בנוסף לתת עבורו את הפתרון הטוב ביותר בעת הצורך
המבוטח אינו מעוניין באותם שירותים
נוספים ,הוא אינו חייב לרכוש אותם מחד ,וחברת לכך ,הפוליסה האחידה מכסה ללא תקרה שתלים בניתוח ,תוך מתן כיסוי מלא להוצאות הרפואיות,
הביטוח עדיין תהיה חייבת לבטח אותו בפוליסה במסגרת ניתוחים וכיום מדובר בכיסוי משמעותי בזמינות גבוהה אצל הרופאים הטובים ביותר.
האחידה מאידך .יתרה מכך :גם אם המבוטח רכש מאחר ועלויות השתלים בשנים האחרונות מהוות מבחינת החברות ,שנתיים לאחר הוצאת הפוליסה
שירות נוסף ומעוניין לבטל אותו ,הוא יוכל חלק נכבד ומשמעותי מעלות הניתוח .הפוליסה האחידה ,הגידול בביטוחי הבריאות הפרטיים לא
לעשות זאת ועדיין להמשיך עם הביטוח על פי האחידה אף כוללת בתוכה כיסוי נרחב למחליפי עוצר וביטוח הבריאות ממשיך להוות עבורן מנוע
הפוליסה האחידה .בתוך כך ,תקופת הביטוח הינה ניתוח ,כיסוי שבעבר נמכר בנפרד מכיסוי צמיחה".
שורה התחתונה" :המבוטחים מצביעים
לשנתיים ולאחר תקופה זו תוכל חברת הביטוח הניתוחים ולכן לא כל מבוטח שהיה מכוסה
ברגליים ורוכשים ביטוח בריאות פרטי,
לשנות את הכיסויים באופן אחיד לכל המבוטחים בניתוחים היה מכוסה גם בפרק מחליפי ניתוח.
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צילומים :שרון קופיצ'נסקי ,באדיבות דוברות
מנורה ,כלל ביטוח ,הראל ,לשכת סוכני ביטוח

וגדל בביטוחי בריאות פרטיים .זאת המרכזי הוא חוסר היכולת של המבוטחים ללכת
לרבות הפוליסה האחידה ,המשווקת על
בעקבות חוק ההסדרים ,ששינה גם את לכל רופא שאותו הם בוחרים .לדעתי זה הדבר
ידי סוכני הביטוח ומעניקה את ההגנה
הפוליסה האחידה כך שלא ניתן לבחור המרכזי שהמבוטחים רוצים  -חופש הבחירה.
הטובה ביותר לבריאות המשפחה".
"זהו גם יתרון בולט ומרכזי בפוליסות הניתוחים
כל רופא מנתח שרוצים לבצע ניתוח
ערן סלע ,סמנכ"ל ומנהל תחום עסקי
אצלו ,אלא רק מתוך רשימת ההסכמים של איילון .הפוליסה של איילון למעשה נהנית
פרט בחטיבת הבריאות של כלל" :אני
עם המבטח ,בצד מהלכים נוספים .מבין מכל העולמות :גם נותנת חופש בחירה כפי שהיה
מאמין שבכל נושא שבו המדינה לוקחת
אלה' :חוק הצינון' – שלא מאפשר לרופא בעבר וגם נהנית מהיתרונות של שדרוג הפוליסות
אחריות על אזרחיה ופועלת לטובתם ,זה
ערן סלע
לראות חולה במערכת הציבורית ולנתח מדי תקופה".
מבורך .כמו גם במקרה זה ,המהלך של
שורה תחתונה" :בפוליסה האחידה יש יתרונות
יצירת בסיס אחיד של כיסויים חיוניים ללקוח ,אותו במערכת הפרטית .כתוצאה הוא מעדיף
הוא מהלך מצוין המאפשר מתן מענה הולם ללקוח לראות את החולה במערכת פרטית כדי שיוכל וחסרונות .לאותם חסרונות ניתן מענה בפוליסה
לנתח אותו; תכנית של הממשלה לקיצור התורים של איילון ,לטובת המבוטחים".
בתחום הניתוחים בישראל.
אכן ,בפוליסה החדשה ניתן למצוא יתרונות
"בתחילת הדרך היה צורך בהסברה מקיפה לניתוחים במערכת הציבורית ,שכוללת בתוכה
למבוטחים ,כדוגמת יתרון בולט הטמון
לסוכני הביטוח כדי שיוכלו להעביר באופן מיטבי את חיוב השב"נים להפחית את ההוצאה
בניתוחים המניעתיים ,אולם מחיר
את המידע לציבור הרחב .לקראת השקת הפוליסה על ניתוחים פרטיים .התוצאה של כל
הפוליסה יכול להשתנות כל שנתיים
האחידה ,הסוכנים שלנו עברו תהליך למידה מקיף המהלכים הללו הוא התחזקות מאוד
והמשמעויות מכך הן ברורות .ניקח,
וקיבלו כלים מתקדמים המנגישים את המידע משמעותית של המערכת הפרטית
למשל ,אדם שנכנס לתכנית ביטוח
באופן פשוט וידידותי .מאמצים אלו נשאו פרי ,למול המערכת הציבורית".
בגיל  .20אדם זה שומר על רצף
שורה התחתונה" :לא ניתן לוותר
הסוכנים שלנו בקיאים בפרטי הפוליסה האחידה
ביטוחי ,אולם קיים חשש כי בגיל 50
והם שגרירים טובים שלה אל מול הלקוחות .בתוך על הפוליסה האחידה .יותר מתמיד
הפוליסה תהיה כל כך יקרה ,שהוא לא
כך ,אנחנו עדים לשיפור משמעותי בהבנת הנושא צריכים המבוטחים להחזיק בפוליסה
יוכל לעמוד בתשלום.
פוליסה
וגידול ניכר במודעות של הציבור לצורך בביטוח לניתוחים פרטיים .ולמי שמחזיק
שרון דונסקי
אז מה הואילו חכמים בתקנתם?
טרם הרפורמה – שלא יוותר עליה.
הזה.
הם הואילו ככל הנראה בדבר אחד :בשמירה על
"התפקיד של הסוכן הוא דינמי ומשתנה לאורך היכולת לקבל הבטחת פרמיה לכל החיים ויכולת
ההתקשרות עם המבוטח ,ואני בהחלט חושב הבחירה של המנתח ,הינם שני מרכיבים שצריך תפקידו המשמעותי של סוכן הביטוח המקצועי
שהסוכנים מבינים היום שמקצועיות ,שקיפות לשקול בכובד ראש אם רוצים לוותר עליהם .והאישי ,החל מבירור צרכים מעמיק טרם
הצטרפות המבוטח לתכנית הבריאות ועד למיצוי
ושירות מצוין הם הבסיס למערכת יחסים ארוכת המלצתנו היא לא לוותר".
שרון דונסקי ,סמנכ"לית ומנהלת מחלקת מחקר זכויותיו בפוליסה בקרות מקרה הביטוח.
טווח .בעולם הבריאות ,מקומו של הסוכן אף מורכב
בנוסף ,הפוליסה האחידה חידדה את ערך
יותר מאשר בעולמות הביטוח האחרים ,והוא כרוך ופיתוח בהראל" :הגדרת התנאים לפוליסה אחידה
בדאגה וליווי אישי של המבוטח ,במתן עזרה בביטוח ניתוחים פרטיים בארץ הביאה לשינויים השירות של החברות לסוכנים וכפועל יוצא מכך
בבחירת השירות האיכותי המתאים ,המלצות על במספר היבטים וביניהם :הרחבת היקף הכיסוי למבוטחים ,כאשר בצד היעדר הבידול בכיסויי
בביצוע ניתוח פרטי בישראל – לרבות בנושא ניתוחים ,התייעצויות ומחליפי ניתוח ,קיים מגוון
רופאים ,קביעת תורים ,מיצוי זכויות ועוד".
שורה התחתונה" :אני חושב שמהלכים הכיסוי לאביזר מושתל ובנושא ניתוח מניעתי; רחב מאוד של מוצרים נוספים ,היכולים לבוא
הסדר ניתוח  -הכיסוי בחברות ביטוח ובשב"ן ,לידי ביטוי לטובת המבוטח ,בהתאם למאפייניו
רגולטוריים דוגמת מהלך זה ,מסייעים
מותנה בכך שיהיה הסדר ניתוח (החל מ־ 1ביולי וצרכיו ,בכיסויים ובתקרות.
לסוכנינו ולנו להמשיך ולתת
זאת ועוד :כדאי לזכור ולהזכיר כי הרפואה
 .)2016קרי בפועל ,צמצום אפשרות הבחירה
שירות איכותי ללקוחותינו,
ברופא מטפל; אפשרות לעדכון תנאים אחת הפרטית היא התרופה הטובה ביותר לרפואה
כשהצורך האישי של כל אחד
הציבורית .ככל שהרפואה הציבורית מתמודדת
לשנתיים ,באישור הפיקוח.
מהם עומד לנגד עינינו".
"ההשפעה של קביעת הכיסוי לניתוחים עם מקורות מימון מוגבלים ואילוצים נוספים,
דפנה שפירא־לילה משנה
הנה מורכבת ומשפיעה באופנים שונים עומדת לרשות המבוטח פתרונות רפואיים
למנכ"ל ,מנהלת תחום ביטוח
על מבוטחים שונים ,בכפוף לצרכיהם .מתקדמים ,רחבים וזמינים ,שאותם ניתן להשיג
בריאות בהפניקס" :בכל רפורמה
ישנם היבטים חיוביים ושליליים .דפנה שפירא־לילה בנוסף ,כתוצאה מהקביעה של הכיסוי האחיד ,רק באמצעות הפוליסה הפרטית.
אז אמנם העולם החדש בביטוח הבריאות הבטיח
קטנה הגמישות להציע מסלולי כיסוי נוספים
הפוליסה האחידה – ויחד איתה
רבות ,אולם מה שהיה הוא שיהיה :הצורך של
היכולת של המבטח לשנות פרמיה ומרכיבי למבוטח ,גם אם הנם תואמים את מטרות
המבוטח בגורם מקצועי ואישי ,סוכן/ת
התכנית כל שנתיים לכלל המבוטחים ,עשתה הרפורמה".
ביטוח להבטחת איכות חיים ,רווחה
שורה התחתונה" :השינויים שבוצעו
שינוי מהותי .אנחנו עדיין מוכרים פוליסה לכל
ועד כמובן שקט נפשי וביטחון
החיים ,אך לא מבטיחים את התעריף .תיאורטית במסגרת הפוליסה האחידה בחברות
כלכלי.
הוא יכול לרדת ,אבל גם לעלות ,במהלך השנים .הביטוח השפיעו על מבנה הכיסוי
לסיכום ,האם הפוליסה האחידה
מתודה כזו לקוחה מעולם השב"נים ,וניתן לראות כאמור ,לצד שמירה על המהות של
הייתה צעד נכון והאם היא מיטיבה עם
שינוי מהותי בהרכב הכיסויים בשב"ן בשנים הביטוח הפרטי ,כך שהמבוטח מקבל
המבוטחים? התשובה אינה חד משמעית,
האחרונות ,אשר יוצר בלבול רב ותסכול בקרב בביטוח זה הגנה ביטוחית לכל החיים
עבור כיסוי עם ערך מוסף משמעותי ד"ר נאוה ניב־סרודיו וככל שהסוגיות חלוקות בעניין ,נותר
המבוטחים.
ביטוח הבריאות צורך מרכזי עבור כל
"אין לנו ספק שכיוון זה לא היווה את הרציונל וגבוה".
ד"ר נאוה ניב־סרודיו ,סמנכ"לית בכירה בית בישראל והתאמתו חייבת להיעשות לגופו
לרפורמה ,ולמרות זאת הוא מרכיב מאוד
משמעותי בפוליסה האחידה (ובשאר 'תכניות ומנהלת אגף הבריאות באיילון" :היתרונות של כל מקרה.
הבסיס' שלאחר הרפורמה) .בנוסף ,אי אפשר בפוליסה האחידה הם באפשרות לחדשה מדי
להתעלם מהשינויים הדרמטיים במערכת שנתיים ,טכנולוגיות חדשות ולהתאים את הכותבת הינה יועצת נשיא הלשכה לתהליכי
הבריאות ,שמשפיעים מאוד גם על הצורך ההולך הפוליסה לפריצות הדרך בתחום הרפואה .החיסרון רגולציה וכנסת
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רגע משפטי

האם על סוכן הביטוח לבחון את זהות
הנוהגים ברכב ואת הרישיון שברשותם?

עו"ד עדי בן אברהם עושה סדר  -התאמת צורכי המבוטח בהתאם לחוזר צירוף לביטוח

עו"ד עדי בן אברהם

ח

צילום :גיא קרן

וזר צירוף לביטוח מחדד את החשיבות
של התאמת צורכי המבוטח .החוזר
מדגיש את הנתונים העיקריים שיש
למסור למבוטח ולהדגיש בפניו את עיקרי
הפוליסה ,אך האם על סוכן הביטוח לבחון את
זהות הנוהגים ברכב ואת הרישיון שברשותם?
התובע הגיש כנגד סוכן הביטוח וחברת הביטוח
תביעה עקב נזקים שנגרמו למשאית ברשותו.
לטענת התובע ,בעת שעובד מטעם החברה של
התובע נהג ברכב לצרכי עבודתו ,הוא נסע לאחור
ופגע ברכושו של צד ג' וגרם נזק לו ולרכב התובע.
עיקר התביעה כנגד סוכן הביטוח הוגשה לנוכח
טענת התובע ,כי הסוכן אישר לבנו של התובע
ולנהג עצמו לנהוג ברכב .עוד נטען כי היה על
סוכן הביטוח להאיר את עיני המבוטח ,להסביר
לו את הפוליסה ולוודא כי הפוליסה נותנת מענה
לצרכי התובע.
חברת הביטוח דחתה את התביעה לתיקון הרכב
וטענה כי נהג ברכב מי שאינו מורשה ושאינו
בעל רישיון מתאים לנהוג ברכב .הנהג היה בעל
דרגת רישיון  bבעוד שרישיון הנהיגה אשר נדרש
לנהיגה במשאית הינו .c
לטענת התובע ,סוכן הביטוח הינו שלוח של
חברת הביטוח ולכן חברת הביטוח חבה בתשלום.
כטענה חלופית טען התובע כי הנתבעים הטעו את
התובע והתרשלו במתן יעוץ ולכן עליהם לשפות
את התובע .כמו כן טענו כי סוכן הביטוח לא
הודיע לתובע על המגבלה הקיימת בפוליסה.
סוכן הביטוח טען כי התובע ידע כי לצורך
נהיגה במשאית חייב להיות לנהג רישיון מתאים,
הנקרא רישיון נהיגה  ,c1התובע קיבל לידיו את
הפוליסה ,בה צוין מפורשות כי רשאים לנהוג
ברכב נהגים בעלי רישיון נהיגה בתוקף לכלי
הרכב .כמו כן צוין כי על הנהג להיות מעל גיל
 24ובעל ותק נהיגה של מעל לשנה.
בין היתר ,טען סוכן הביטוח כי הוא אינו יכול
"לתקן" את הפוליסה ולהתאימה לבעלי רישיון b
כאשר נדרש רישיון מסוג  c1וגם כיום ,ממשיך
התובע ומאפשר לנהגים שאינם בעלי רישיון
נהיגה מתאים להמשיך ולנהוג במשאית .לנהג
לא היה רישיון נהיגה בתוקף במועד התאונה,
בנוסף ,התובע קיבל לידיו את הפוליסה לרבות
כל החריגים בה והאחריות לדעת באיזה רכבים
מותר לנהגיו לנהוג ,מוטלת עליו .הסוכן הוסיף כי
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סוכן הביטוח לא נדרש לבדיקת רישיונות המבוטח

על התובע קיימת אחריות תורמת בשיעור 100%
בהתנהלותו עקב חוסר תום לב והוסיף כי הוא לא
אישר לתובע או למי מטעמו לנהוג ברכב בהעדר
רישיון מתאים.
בית המשפט דחה את התביעה מהטעם שעל
פי העדים ,במועד התאונה לנהג המשאית לא
היה רישיון נהיגה בתוקף ,ובהעדר רישיון נהיגה
בתוקף ,בוודאי שאין כיסוי ביטוחי ולסוכן הביטוח
אין כל אחריות .די בסיבה זו כדי להורות על
דחיית התביעה.
בנוסף ,הפוליסה אינה מכסה את מי שרישיונו
אינו מתאים לסוג הרכב המדובר ,ועל כן אין
להטיל אחריות כלשהי על הנתבעים.
התובע לא הוכיח כי סוכן הביטוח אמר לנהג
שהוא יכול לנהוג במשאית.
ביחס לשאלה האם הייתה זו חובתו של סוכן
הביטוח לעדכן את התובע באופן מפורש בתנאי
הפוליסה ולוודא עמו כי הנהגים מטעמו עומדים
בתנאיה ,קובע בית המשפט כי לא קיימת חובה
כזו על סוכן הביטוח .על סוכן הביטוח לא הייתה
חובה להקריא לתובע את הפוליסה ,להסביר לו כי
הנהג צריך להיות בעל רישיון רכב מתאים ,לא

להיפגש עם הנהג ולא לבדוק את רישיון נהיגתו
וכלשון בית המשפט" :סוכן ביטוח הוא לא יועץ
לענייני חוק ,הוא לא מכשיר עברייני תנועה ,הוא
לא מלמד חוקי תנועה ואין זה תפקידו לבדוק את
סוגי רישיונות הנהיגה של עובדי התובע ,את צי
הרכבים שלו ולעשות הצלבות למי מותר לנהוג
על איזה רכב .זהו בדיוק תפקידו של התובע.
"סוכן ביטוח מנפיק פוליסת ביטוח וכך עשה .אם
אין לנהג רישיון נהיגה מתאים לרכב בו הוא נוהג,
אין כיסוי ביטוחי .הדבר הינו חד משמעי ואין סוכן
ביטוח יכול להכשיר כיסוי ביטוחי במקרה שכזה.
על התובע ,או מי מטעמו ,היה לוודא כי מי שינהג
ברכב הוא נהג מורשה לנהוג ברכב.
סוכן הביטוח לא נדרש לבדוק את הרישיונות
של הנוהגים ברכב ,והתנאי בפוליסה כי הנוהג
ברכב יהיה בעל רישיון נהיגה מתאים לרכב אינו
תנאי חריג ,אלא רגיל ומובן מאליו".
בנסיבות אלו דחה בית המשפט את התביעה .לא
ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח

נקודה למחשבה

מערכת הבריאות הציבורית -
המתחרה העיקרית שלנו

סו"ב רם אמית

ה

דברים שלהלן נכתבים על ידי מפאת
המציאות שמדינתנו מתנהלת בה
בתחום ביטוח הבריאות ,שאינה עולה
בקנה אחד עם צורך בסיסי והוא  -דאגה
ממשית לבריאותנו ובריאות משפחתנו,
הסובבים אותנו וקהל לקוחותינו.
זו תקופה ממושכת שאנו עדים לתהליך
מדאיג של התדרדרות מערכת הבריאות
הציבורית בישראל .אנו חוזרים בהתמדה
לתופעת התורים לניתוחים ופעולות
בסיסיות אחרות .אנו עדים למתרחש בחדרי
המיון ולצערנו לאלימות הנלוות לכך.
מנהלי בתי החולים משוועים לתקנים
לרופאים ולאחיות ואין להם את
התקציבים למילוי השורות.
הסגל הרפואי קורס תחת הנטל
ונחשף לא אחת להתנהגות אלימה
מצד המטופלים .לצערנו ,אחות
בקופת חולים נרצחה ומדי יום
רופאים מוצאים את עצמם בלתי
מוגנים מול קהל בלתי מרוסן.
בקשות מנהלי בתי החולים,
ההסתדרות הרפואית והסתדרות
האחיות לתוספת אבטחה לא נענות
בטענת היעדר תקציבים .מלאי תרופות
וציוד הכרחי לשגרת פעילות בתי החולים
מצומצם וחידושו מעמיק את גרעון בתי החולים.
עקרון היסוד של חוק הבריאות הוא "הענקת
רפואה שוויונית לכל תושבי מדינת ישראל".
לצערנו הרב אנו מתרחקים צעד אחר צעד מהחוק
ומהחזון .תקציב מערך הבריאות אינו מוסדר
בהתאם לחוק ,פרוצדורות רפואיות מתחדשות
ממש מדי יום ביומו אך אינן ניתנות באופן
שוויוני; קופות החולים מעשירות את קופתן
ברישיון באמצעות הביטוחים המשלימים ובכך
אף מרחיקות את הרפואה השוויונית .חדשות
לבקרים יוצאות הקופות עם כרטיסים פלסטיים
חדשים כמו משלים ,מושלם ,זהב ,פלטינה והבא
אחריו כנראה יהיה יהלום .המחירים כמובן שונים
מכרטיס לכרטיס וכמוהם ההטבות.
קופת החולים אמורה הייתה להיות המוציא
לפועל של הרפואה הציבורית השוויונית ,אולם
מזה שנים רבות לא כך הוא .המדינה מאפשרת
לקופות להמציא שירותים רפואיים ופרה
רפואיים למחזיקי הכרטיסים ובכך להפחית את
הלחץ על תקציב הבריאות הציבורית.
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לא הייתה סיבה לרוב ציבור המבוטחים לרכוש
פוליסות ביטוח פרטי .מי שהיה רוכש ביטוח
פרטי היה העשירון העליון בלבד.
אנו סוכני הביטוח מכירים ,מי פחות ומי
יותר ,את מצב הרפואה הציבורית ,ומאידך
יודעים היטב את צרכי לקוחותינו,
זאת לאחר שבררנו את צרכיהם .לכן
השכלנו לבטח את מרבית לקוחותינו
בביטוח בריאות העונה באופן מיטבי
על צרכיהם הן מבחינת היקף הכיסוי
הביטוחי והן בהתאמתו ליכולת
הכלכלית של הלקוח.

ביטוח קולקטיבי

ביטוח הבריאות של חברי
הלשכה עונה על שני הצרכים
המרכזיים ביותר :שירותי
בריאות מהמעלה הראשונה
והגנה מפני קטסטרופה כלכלית
המעניין הוא שאותם כתבים לענייני בריאות
שמעלים את הבעיה הזו ובו בזמן קוטלים את
הביטוח הפרטי .האם זו לא צביעות? שהרי אין
ספק קל שבקלים שביטוח פרטי לא מתיימר
להיות שוויוני ,אך אין כמוהו להקל על מערכת
הבריאות הציבורית הקורסת .כרגיל הכל
פופוליסטי ולא ענייני.
חברי סוכני הביטוח ,שאלו את עצמכם
מי המתחרה האמיתי שלנו בתחום ביטוח
הבריאות? התשובה ברורה לחלוטין  -מערכת
הבריאות הציבורית .לו זו הייתה מערכת משומנת,
מתוקצבת ,המסוגלת להשתלב עם הקדמה ,אז

כדי ש"הסנדלר לא ילך יחף" לשכת
סוכני ביטוח באמצעות ליסוב סוכנות
לביטוח ,דאגה לפני כ־ 12שנה לצאת
למכרז ביטוח בריאות המקיף ביותר
באותה תקופה ובמחיר הטוב ביותר למען
חבריה .ביטוח קולקטיבי זה ,באמצעות
הראל חברה לביטוח ,ימשיך ויתקיים עד שנת
 2031וככל הנראה יתחדש לתקופה נוספת.
כמו כל ביטוח קולקטיבי ,שלא כביטוח פרטי,
הפוליסה עומדת במבחן הרווחיות אחת לשלוש
שנים .ולעתים ,אם רווחיות הפוליסה נפגעת,
רשאית החברה לבקש התאמת פרמיה .מהלך
כזה של התאמת פרמיה התרחש בחודש יולי
האחרון .צוות המשא ומתן שפעל מול הראל מזער
משמעותית את דרישת החברה להתאמה ונכון
להיום ביטוח הבריאות של חברי הלשכה הוא
מטובי המוצרים בשוק ובמחיר מצוין למבוטח.
חשוב לציין שאפשרות שינוי תנאי הפוליסה
מוגבלת ביותר ולכן אנו נמצאים במהלך מתמיד
מול החברה בדרישות לשדרג סעיף זה או אחר
והפיכת הפוליסה להיות המתקדמת ביותר.
אך בל נשכח ולו לרגע ,ביטוח הבריאות בעיקרו
הוא השגת שירותי בריאות מהמעלה הראשונה
אל מול המערכת הציבורית מחד ,ולהגן עלינו
מפני קטסטרופות כלכליות שמקורן בעלות
כספית גבוהה וזמינות ממשית לקבלת טיפול
רפואי מתקדם מאידך .ואכן ,ביטוח הבריאות של
חברי הלשכה עונה על כך וחברים שטרם רכשו
אותו – טועים.
הכותב הינו  ,CFPמתכנן פיננסי מוסמך ,יועץ
בביטוח בריאות ,סיעוד ואובדן כושר עבודה

פרישת השבוע

חשוב לבדוק הכל בזמן :סיפורי פרישה
קטנים מקרנות גדולות
סו"ב אייל רחוביצקי

ק

רנות הפנסיה הוותיקות גרעוניות ברובן,
וכולן בעלות יתרונות גדולים וחסרונות
גדולים בפרישה .השבוע אגע במקבץ
אירועים אופייניים בתהליכי הפרישה למבוטחי
קרנות הפנסיה הוותיקות.

סיפור ראשון:

כל החברים שלי קיבלו מענק שנים עודפות
ואני לא קיבלתי ,איך זה יכול להיות?
למבוטחים במסלול היסודי היה סיכון גבוה בכך
שהיו חשופים ללא ביטוח ראוי לאורך תקופת
העבודה ,והפרישו לאורך השנים רק את כספי
התגמולים .כל הפיצויים נצברו בקופה נפרדת או
שולמו בסכום חד פעמי כמענק על ידי המעסיק.
היתרון העיקרי בפרישה הוא שהפורש יקבל את
כל הפיצויים ,ומדובר במאות אלפי שקלים .סכום
הקצבה נחסך כאילו הפריש  6%נוספים מתוך
הפיצויים לקרן הפנסיה .החיסרון הנוסף הוא שמי
שמבוטח במסלול יסודי אינו זכאי למענק שנים
עודפות.
מה המשמעות? צבירת התגמולים בגין עשרות
חודשי חסכון עודף עלתה ללקוח שלי כ־ 60אלף
שקל .הנחמה הגדולה היא שקיבל כספי פיצויים
בסכום של  300אלף שקל .אם היה מגיע בזמן
היה מקבל את שניהם.

סיפור שני:

התחלתי לקבל את הקצבה לאחר כמה שנים
וקיבלתי הפרשים של  180אלף שקל ,מתוכם
שילמתי  47%למס הכנסה .מה אפשר לעשות?
עבור פורשים שעברו את גיל הפרישה והמשיכו
לעבוד ,במקרים רבים כשיגיעו לשלב קבלת

החיסכון במס עומד לרוב על עשרות אלפי שקלים

הקצבאות .החיסכון במס עומד לרוב על עשרות
אלפי שקלים.

סיפור שלישי:

קיבלתי בנוסף לקצבה הראשונה הפרשים
בגין שכר לא מבוטח ומענק שנים עודפות של
 50אלף שקל .שילמתי בגינם מס מירבי ,האם
ניתן לעשות משהו בנושא?
על הפרשי קצבאות חל מס בהתאם להכנסה
באותה השנה ,וכאשר לא מטופלים בזמן ,לרוב

חשוב לפעול בצורה יסודית ,ולבדוק לעומק את הסכם קרן
הפנסיה כדי לא להפסיד תוספות משמעותיות לקצבה

צילום :ערן ירדני

הקצבה יופתעו לגלות שקיבלו הפרשים בגין
כל הקצבאות מגיל הפרישה ועד קבלת הקצבה.
מענק זה מנוכה במס מרבי ,ולאחר מכן מתחיל
שלב המשא ומתן מול מס הכנסה .בתכנון מכוון
ניתן לדאוג מראש לקבלת הקצבה ,תכנון המיסוי
וקיבוע זכויות .במקרים אחרים ניתן לפרוס את
ההכנסה למספר שנים ולהפחית את גובה המס
המשולם .בכל מקרה יש לבחון כל מקרה לגופו
ולטפל בו קרוב ככל הניתן לתחילת קבלת
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ישולם עודף מס משמעותי .יש חוזר ממס הכנסה
המגדיר את האפשרויות לקבל פטור ממענקי
שנים עודפות ,וכאשר רכיב זה מטופל בזמן ניתן
לקבל פטור במקרים רבים .אם לא יטופל בזמן
הסיכוי לקבל את הפטור יורד משמעותית .יש
לי פורש שיצא לפני כמה שנים לפרישה ,וקיבל
מענק שנים עודפות בסכום של  187אלף שקל,
שילם את שיעור המס המירבי ,והיום פנה אלי.
אנחנו בהליך בירור מול הנציבות בירושלים,

וצפוי תהליך מורכב לקבל חלק מהמס בחזרה.

סיפור רביעי:

יש לי קרן פנסיה ותיקה ,ורוב הזמן הייתי
מבוטחת בפנסיה תקציבית .האם ניתן למשוך
את הכסף?
בקרנות הפנסיה הוותיקות והפנסיה התקציבית
יש במקרים רבים הסכמי רציפות המקנים זכויות
בגין החודשים הצבורים .כך יכול לקרות שאלפי
שקלים בודדים יקנו זכויות משמעותיות בפנסיה
התקציבית .לכן חשוב שלא לפעול במהירות
ולבדוק לעומק את העניין כדי לא להפסיד
תוספת משמעותית לקצבה בגין משיכה של
אלפי שקלים.
יש סוגיות נוספות רבות העולות לקראת
הפרישה לגבי הקרנות הוותיקות ונושאים רבים
אחרים .חשוב לזכור שלבעיות רבות יש פתרונות
פשוטים ,אבל כשמחכים לרגע האחרון זה לא
תמיד יצליח.
כל מה שנותר לי הוא לברך אתכם ,ולקוות
שתמשיכו לפעול בחכמה ולהתייעץ ,וכך לעזור
ללקוחות שלכם וגם לעצמכם לצאת לפרישה
מעושרת.
הכותב הינו מומחה בתכנון פרישה ,חבר ועדת
הפיננסים בלשכה

נקודה למחשבה

הספר האדום של תכניות הפנסיה
התוכנית כלכלית :סו"ב אשר סייפר על הסיבות לכישלון המתווה
של ועדת בכר ומה צריך לעשות כדי להיטיב עם החוסכים?

סו"ב אשר סייפר

ק

צילום :באדיבותלשכת סוכני ביטוח

במהלך שנות השישים פרצה בסין
"המהפכה התרבותית" ,והממשל הסיני
התחיל להפיץ את "הספר האדום" של
המנהיג מאו .כל האוכלוסייה הייתה מחויבת
להקריא קטעים מדי יום והוסכם על פי כל
שהבנת ציטוטיו של מאו מחזקת את העובד
ומשפרת את התפוקות .כך קפאה כלכלת סין
ופיתוח מדינה גדולה זו התאבן.
בישראל החליטו פקידים במשרד האוצר לפני
מספר שנים ,בגיבוי הדרג הפוליטי ,על סדרה של
מהפכות ,ובין היתר להוביל את כל שוק הפנסיה
ל"קרנות ברירת מחדל" ,כאשר המטרה המרכזית
בפעילות זו היא להקטין את גובה דמי הניהול,
מבלי לתת תשומת לב ליתר המרכיבים שחשובים
בתכניות פרישה :מימוש זכויות למקרה ביטוח,
נגישות ושרות ,ותשואות שיפיקו קצבה מכובדת
יותר עבור החוסך בחיסכון ארוך טווח.
צריך לציין שמשרד האוצר ורשות שוק ההון,
שלקחו על עצמם להחליט ולקבוע מדיניות
ללא התערבות מספקת של הכנסת ,החליטו
גם להתעלם מבעיות אמיתיות ועמוקות ,כמו
גירעון אקטוארי ,צפי להעדר יכולת להמשיך
ולסבסד אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד,
מתן פתרון סביר לאוכלוסיות שהשחיקה
הגדולה מרחיקה ממעגל העבודה (כגון נשים
שאינן מסוגלות לעבוד עד גיל פרישה) ,ועוד.
בישראל של טרום תחילת הניסויים
והתכתיבים של משרד האוצר ,התקיימה תחרות
חריפה בין קרנות הפנסיה הגדולות .לפי כל
המחקרים ומבדיקת הנתונים מתברר שהתחרות
גלשה גם לכל יתר השוק .מספיק היה בהליך
חקיקה או במתן הוראה מתאימה למנהלי קרנות
הפנסיה על מנת לגרום להפסקת ההפליה
שהייתה קיימת כלפי קבוצות מסוימות של
מבוטחים ,כולל כאלה שאינם מסוגלים לפעול
להוזלת דמי הניהול ,שאינם המרכיב המרכזי
לבחינת האיכויות של מוצר פנסיוני.
סין החלה להשתקם רק בסוף שנות ה־ 70תחת
שלטונו של דנג שיאופינג ,חברו הוותיק למפלגה
של מאו .המפלגה הקומוניסטית הסינית רוצה
שיזכרו לה רק את הצמיחה הכלכלית מאז שנות
ה־ ,80ולא את כל המחדלים האדירים שהביאו את
החברה והכלכלה הסינית למקום כל כך נמוך.
בישראל של היום לא רוצים לזכור את
המהלכים שהובילו בוועדת בכר ולא רוצים
לבדוק מה התוצאות ,והאם תוצאות כאלה
מטיבות עם הציבור.
גם המגמה להחיל אחידות מוחלטת לתקנונים
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"המהפכה התרבותית".מאו והספר האדום

של קרנות הפנסיה ,ללא מחקר מעמיק של
התוצאות הצפויות של מהלך הרגולטור,
גרמה לדיכוי התחרות שכללה בין היתר
פיתוח ושיכלול המוצרים הקיימים בהתאם
להתפתחויות השוק והכלכלה.
יצירה נוספת של הפיקוח חייבה להשקיע את
כספי העמיתים לפי "המודל החכם" או "המודל
הצ'יליאני" .רק מי שאינו מבין או למד את
התפתחות השווקים הפיננסים ולאורך זמן ,או
מי שאינו מסוגל לפתח מכשירים פיננסיים
משוכללים חדשים ,יכול היה לקדם מסלול
השקעה כל כך כושל ,שיגרום בעתיד הפסדים
כלכליים משמעותיים וגם לעוני לגמלאים.
המודל הצ'יליאני התבסס על אסכולת מילטון
פרידמן המיושנת .המשטר הדיקטטורי בצ'ילה
שרדף את מתנגדיו ומבקריו בצורה קשה,
כונן מודל שתוכנן במהלך שנות ה־ 70של
המאה הקודמת ,והופעל בתחילת שנות ה־.80
הצעירים של היום ,שהם הפנסיונרים של מחר,
ייהנו ממסלול ברירת המחדל "נטול הסיכונים",
שיתממש עשרות שנים אחרי שתוכנן .מוצרים
אחידים וזהים מזכירים את המדים והתלבושות
האחידות מתקופת הספר האדום.
טוב לתת לעובד לבחור בצורה חופשית את
החיסכון הפנסיוני שלו ,אבל אסור לבטל את יכולת
המעסיק או ארגון העובדים לנצל את היכולות
שלהם ולעזור לבחון חסכון אופטימלי עבור העובד.

כל ניסיון למציאת פתרון לבעיה של הגמלאים
לעתיד על ידי יצירת מוצרים משונים ופגומים,
נדונה מראש לכישלון .הבעיה אינה מתמקדת
בהוזלת דמי הניהול שגורמת לפגיעה ברמת
השירות ,אלא בבחינה מקיפה ואמיצה של
מכלול הבעיות ,הנובעות בין היתר מהתארכות
תוחלת החיים ,הירידה הזמנית של הריבית,
וריבוי תביעות עקב אובדן כושר השתכרות.
הדרך היא קודם כל קבלת החלטה אמיצה של
המדינה לקחת אחריות לאזרחיה ,ובמיוחד אלה
שתרמו תרומה של עשרות שנות עבודה ,על ידי
הגדלת הקצבאות של הביטוח הלאומי ,הקטנת
הטבות המס המפליגות מהם נהנים בעלי ההכנסות
הגבוהות ,הגדלת ההפרשות המיועדת לתגמולים,
הנפקת אגרות חוב ייעודיות אשר הצבירה שלהם
תופנה בין היתר לקרן מיוחדת שנועדה לפיתוח
תשתיות לאומיות ודיור להשכרה.
אנו רוצים לחיות בחברה צודקת ,עם כלכלה
חופשית וליברלית ,המאפשרת תחרות חופשית
לטובת כלל האזרחים ,ולא בכלכלה המאמצת
תכניות כושלות או מקדמת רעיונות אווילים
שבמקום להטיב עם ציבור החוסכים לאורך
שנים ,פוגעים בסיכוי לקבל שירות זמין ופנסיה
מכובדת בזמן פרישה או מצוקה.
הכותב הינו חבר המועצה הארצית בלשכת סוכני
ביטוח

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

לויד'ס בודקת מה גרם להפסדים בביטוח הימי

ב

השיטפונות והגשמים
ביפן גרמו נזקים של כ־4
מיליארד דולר למבטחים

משך שנים רבות נחשב סקטור הביטוח
הימי בתאגיד הביטוח לויד'ס כענף
ריווחי .אולם ,בשנה החולפת נרשם הפסד של
 2.6מיליארד דולר .התברר שההפסד נגרם,
בחלקו המשמעותי ,מהפעילות של סינדיקטים
בביטוח הימי .לפי הערכות ,לויד'ס מתכוונת
לנקוט בפעולות ייעול.
ההערכה היא כי בתוך שנה יקטן מספר
הסינדיקטים הפועלים בביטוח הימי ,כתוצאה
שיטפונות שגרמו לנזקים כבדים

לויד'ס .הפסדים כבדים

מפעולת הייעול ושינוי דרכי הפעולה.
המשמעות המעשית תהיה שתעריפי הביטוח
הימי יתייקרו בזמן הקרוב.
הסינדיקטים הפועלים בביטוח הימי נדרשו
להגיש הצעות ייעול וארגון עד סוף אוגוסט
 .2018מי שלא יעשה זאת ,נמצא בסכנה
שתפסק פעילות הסינדיקט במסגרת לויד'ס.
בסך הכל יש כ־ 80סינדיקטים בלויד'ס ,שחלק
משמעותי מהם פעיל בביטוח הימי.

הגשמים העזים שפקדו את מערב יפן
גרמו לשיטפונות ולנזקים כבדים .החברה
המתמחה בחיזוי נזקים של אסונות טבע AIR
 WORLDWIDEמעריכה שהיקף הנזקים
שיכוסו על ידי חברות הביטוח ומבטחי המשנה
יסתכמו בכ־ 4מיליארד דולר .גם חברות
חיזוי אחרות מעריכות שהיקף הנזקים יסתכם
במיליארדי דולר.
גם הסוכנות המטאורולוגית היפנית מציינת
שהשיטפונות שפקדו אזורים רבים במערב יפן
היו ברמה ש"מעולם לא פקדו את יפן" .במזג
האוויר הסוער נספו כ־ 200איש .מהגשמים
החזקים והשיטפונות נגרמו נזקים למערכת
הכבישים ,למבנים ,לקירות מגן של נהרות
ועוד .הסוכנות היפנית לטיפול באסונות טבע
מסרה כי נגרמו נזקים ל־ 46אלף מבני מגורים.

לוח הביטוח

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

דרושים
ליעדים סוכנות לביטוח בפתח דרוש סוכני חיים
צעירים מתמחים בריסקים  ,לעבודה על תיק משותף .
תנאים מצויינים למתאימים קורות חיים למייל:
jobs@yeadim-bit.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה ,באוירה משפחתית ,ברמת-גן,
דרושה פקידה עם נסיון בתחום האלמנטרי ,קו”ח
לשלוח למייל meraveba@gmail.com :
ליועץ ביטוח אלמנטרי דרוש/ה עובד/ת לשעתיים
(כל יום)  .עבודה מהבית  .דרישות  :ידע מעמיק
בביטוח אלמנטרי ,עבודה עם וורד .שמעון
0505492619
יועצת פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי
מחפשת עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת
לפרטים כרמלה 052-3872182
פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי מחפשת
עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת .לפרטים:
כרמלה 052-3872182
לחצי משרה בשעות הבוקר בסוכנות ביטוח ברמת
גן ,דרושה פקידה לתחום חיים ,פנסיה ובריאות .נסיון
חובה .עבודה מול לקוחות בתפעול ,שינוים ,הפקות,
פדיונות ,תביעות .יש לשלוח קורות חיים ל:
calvos@bezeqint.net
למשרד ביטוח ותיק במתחם הבורסה ,ברמת גן
דרושה עובדת דוברת רוסית בתחום אלמנטרי
למשרה מלאה ,רצוי עם נסיון .נא לשלוח קורות חיים -
valar2905@gmail.com
לסוכנות ביטוח ותיקה באשדוד דרושה רפרנטית/
עוזרת מקצועית למשרה מלאה או חלקית
ashbit22@walla.co.il
לסוכנות ביטוח באשדוד דרושה פקידת ביטוח
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אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח רכב .קורות חיים
למיילsharlitz66@gmail.com :
דרושים לסוכנות ביטון בצפון :מנהל תיק\שיווק
פנסיוני בעל רישיון ,מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק
למחלקת טלמרקטינג.קו"חshay@klauzner.co.il :

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 :

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצער משפחת ג'זוא על
פטירתו של חבר הלשכה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת

שכירות משנה
משרדים מפוארים בהרצליה פיתוח  144מטר5 ,
חדרים ,חדר ישיבות פנוי .גמישות במחיר -יש אופציה
לשוכר משנה .דודו – 0544649668\0525348721
להשכרה בחיפה בבניין ברוש משרדים מפוארים
ומרוהטים .מחיר פיקס כולל שכ"ד ,ארנונה
חשמל ,מים ,ניקיון ותקשורת על בסיס חודשי/
שנתי .אטרקטיבי לסוכנים(אפשרות לתפעול חיים
ואלמנטארי) שי052-8033305 -
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

ג'ו ג'זוא
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניינים ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי או חיים.תיק
מאזור הצפון .רצוי קטן .לפנות בבקשה למייל:
omri@mishor-ins.co.il
סו”ב עם רשיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ כמנהל
מקצועי/עסקיtalmenashetamir@gmail.com .
סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי ,סודיות
מובטחתydubin@bezeqint.net .
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

בצערה של חברת הלשכה ליאת
אשר אלקיים על פטירת בעלה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה ויו״ר mdrt
ישראל ,אלברט גבאי במות אביו

ז"ל

ז"ל

יאיר חיים אלקיים
שלא תדעי עוד צער

יוסף גבאי
שלא תדע עוד צער

