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אחד על אחד

"הלשכה תעלה בקרוב קמפיין למיתוג
סוכן הביטוח כחיוני למבוטח"

כך לדברי נשיא הלשכה בראיון מיוחד לקראת כנס אלמנטר שיתקיים ב־ ‰ 12.11השר צחי הנגבי אישר
השתתפותו בכנס

רונית מורגנשטרן

ל

אחרונה הוקם צוות מהנהגת הלשכה,
שתפקידו לבנות מזכר הבנות עם חברות
הביטוח .כך גילה נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד בראיון לקראת כנס אלמנטר
שיתקיים ב־ 12בנובמבר באילת .לכנס יגיעו גם
שניים משרי הממשלה – כנס יגיע גם צחי הנגבי,
השר לשיתוף פעולה אזורי.
לדברי רוזנפלד" :מזכר ההבנות ישפר עוד יותר
את מעמד הסוכן מול היצרן והוא יכלול מספר
סעיפים עיקריים :אי עקיפה במכירה; אי עצירת
המכירות ללקוחות הסוכן מבלי ליידע אותו;
תשלום עמלות הוגנות ובזמן; שיתוף סוכני הביטוח
בפרסומי החברות ,כך שהן יפנו את הלקוחות
קודם כל לסוכן; שיתוף הסוכן בכול הפעילות
הדיגיטלית של החברה".

השכפ"ץ של חברות הביטוח
"לגבי החברות המסורתיות" ,הוסיף נשיא הלשכה:
"אנו מצפים מהן לשלב את סוכני הביטוח בתוך
המכירה הדיגיטלית בעמלה ראויה ונכונה .גם אם
השיווק וחלק מתהליך המכירה מבוצע באמצעות
אפליקציה ,עדיין מי שיצטרך לתת את השירות
בסופו של יום הוא סוכן הביטוח .סוכן הביטוח הוא
השכפ"ץ ואיש הקשר בין היצרן ובין המבוטח.
החברות מבינות את המסר שבסוף צריך לעמוד
מול המבוטח סוכן ביטוח ובעמלה ראויה .גם מי
שעמדו בראש חוצות בהודעה שימכרו דיגיטלית
ביטוח רכב דרך סוכנים ,אבל בעמלה נמוכה ,כבר
הודיעו שהם מעלים את העמלה משמעותית".
עוד אמר כי "גם החברות מבינות שאם לא יהיה סוכן
ביטוח בזמן השירות ,הן ייאלצו לשכור שירותים של
אלפי עובדים חדשים ולשלם להם משכורות ותנאים
סוציאליים ובונוסים ,וזה יעלה להם הרבה יותר
מאשר להעסיק סוכן .סוכן הביטוח הוא ערוץ השיווק
והמכירות הזול ביותר כיום לחברות הביטוח ,משום
שאנחנו מתוגמלים רק לפי הצלחה; לא משלמים לנו
תנאים סוציאליים ,אין בינינו יחסי עובד מעביד.
מכרנו – קיבלנו .לא מכרנו – לא קיבלנו ,ולכן זה
ערוץ השיווק הזול ביותר.
לכן ,צוות מזכר ההבנות שינהל את המשא ומתן
מול החברות ,יעמוד על כך שחברות הביטוח יבינו

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il

 18 | 2אוקטובר 2018

רוזנפלד … צילום :יוסי אלוני

"אנו מצפים מחברות הביטוח לשלב את הסוכנים בתוך
המכירה הדיגיטלית בעמלה ראויה ונכונה"
שמאחורי כל פוליסה יש סוכן ביטוח ,והוא ילווה
את המבוטח ולכן הוא צריך להיות מתוגמל".
נעשה ניסיון דומה בקדנציה הקודמת באמצעות
אמנת שירות והוא לא צלח .מה מבטיח את
הצלחת מזכר ההבנות?
"לצערי בקדנציה הקודמת 2־ 3חברות בלבד
הסכימו לחתום על אמנת השירות שאחת מהן כבר
הפרה אותה .אנחנו מתכוונים להחתים אותן על
מזכר הבנות שבו החברות והלשכה יתחייבו שלא
לעבוד האחד בלי השני .חברות שיחתמו על מזכר
ההבנות הזה ,ירוויחו מכך כי נדע להעצים אותן
מעל כל במה כפי שאני עושה כבר היום .חברות
שלא יחתמו על מזכר ההבנות ,אנחנו נדע להודיע
שהן לא היו מוכנות להתחייב לדרישה לגיטימית
וחוקית של לשכת סוכני ביטוח ,ואני בטוח שכל
סוכן יעשה כראות עיניו.
"לכן יש חשיבות רבה לקמפיין פרסומי והנראות
שלנו בתקשורת שמאוד השתפרה בקדנציה זו.
מה שחשוב לנו זה התדמית מול הציבור ,מול
התקשורת ומול המחוקקים; מזה נגזר המעמד שלנו

מול היצרנים .כשהיצרנים רואים אותנו חזקים
ביתר המגרשים ,הם מבינים שהם לא יכולים
לוותר על סוכני הביטוח".
תעלו קמפיין פרסומי שיייראה כתשובה לביטוח
ישיר?
"הוועד המנהל אמור להחליט על קמפיין פרסומי
בתקופה הקרובה .כבר הוגשה לנו הצעה לקמפיין
שיעשה באזז גדול בציבור עם סלוגן קליט ואנחנו
בוחנים אותה .אנחנו לא מכוונים את הקמפיין נגד
ביטוח ישיר אלא למיתוג הסוכן בחשיבות שלו
ללקוח .את הקמפיין יובילו בין היתר גם אנשי
ציבור וגם פרזנטור ,אותו אנו בוחרים בימים
אלה .הקמפיין יעלה בקרוב – בהתחלה ברשתות
החברתיות ובאתרי אינטרנט ,שלטי חוצות
ורדיו .בהתאם לתוצאות נשקול להרחיב אותו גם
לטלוויזיה".
הראיון המלא עם סו"ב ליאור רוזנפלד ,הסוגר
בעת ארועי כנס אלמנטר שנה ראשונה לקדנציה
שלו כנשיא לשכת סוכני ביטוח ,יתפרסם במגזין
"ביטוח ופיננסים" המיוחד שיופק לקראת הכנס.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס | כתיבה:
רונית מורגנשטרן | | מפיק :יאיר ילין | המו"ל .R&B Media :לתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש,
טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער :איתי אבירן | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

חדשות הביטוח

סוכני הביטוח ישמשו כזרוע הפצה מרכזית
של קרנות ברירת המחדל
אלטשולר־שחם ,מיטב דש ,פסגות והלמן אלדובי הן הקרנות הנבחרות במכרז ברירת מחדל השני

רונית מורגנשטרן

ש

ר האוצר ,משה כחלון ,ורשות שוק
ההון ,הכריזו ביום ראשון השבוע על
ארבע קרנות הפנסיה שהציעו את דמי
הניהול הנמוכים ביותר בהליך לבחירת קרנות
ברירת המחדל ,ששמן שונה ל"קרנות הנבחרות".
הקרנות שנבחרו הן :אלטשולר-שחם ,מיטב דש,
פסגות והלמן-אלדובי .דמי הניהול שהוצעו בהליך
יחולו על המצטרפים לקרנות הנבחרות למשך
עשר שנים .נמסר כי הפחתת דמי הניהול לעומת
דמי הניהול המקסימאליים ,צפויה להגדיל את
קצבת הפרישה של עובדים באלפי שקלים מדי
שנה ומאות אלפים לכל תקופת החיסכון הפנסיוני.
שש חברות מנהלות הגישו הצעות בהליך ומתוכן
נבחרו ארבע .תקופת הפעילות של הקרנות תימשך
שלוש שנים והן יחלו לפעול ב־ 1בנובמבר.
תעריפי דמי הניהול המרביים של החברות
הנבחרות יהיו :אלטשולר־שחם והלמן אלדובי
 1.49%מההפקדות החודשיות ו־ 0.1%מהצבירה;
 2.49%מההפקדות החודשיות ו־ 0.05%מהצבירה
בקרן במיטב־דש;  1.68%מההפקדות החודשיות
ו־ 0.0905%מהצבירה בקרן בפסגות.

מהפכת הפנסיה

צילום :רמי זרנגר

לאחר זכייתו ,פנה בית ההשקעות הלמן-אלדובי
לשר האוצר ולרשות שוק ההון בבקשה לאפשר את
הורדת דמי הניהול מהצבירה לרמה אפסית של
 .0.001%הפנייה נעשתה לאחר שבית ההשקעות
כבר הודיע על הורדת דמי הניהול מהצבירה
ל־ 0.05%בלבד ,למרות שזכה במכרז עם דמי ניהול
מהצבירה בסך  .0.1%בבית ההשקעות טוענים כי
דמי הניהול הנוכחיים המותרים לבתי ההשקעות
גבוהים משמעותית מאלו של המכרז הראשון ואין
כל סיבה שהציבור ישלם כעת מיליארדי שקלים
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נוספים ,במצטבר .עוד טוענים בבית ההשקעות כי
גם בדמי ניהול אפסיים מהצבירה ,ישנה היתכנות
כלכלית לביצוע הרפורמה.
איתי ברדה ,מנכ"ל הלמן אלדובי גמל ופנסיה:
"מדובר ברפורמה גדולה יותר מרפורמת הסלולאר
אותה הוביל השר כחלון .בעוד שמהפיכת הסלולאר
חסכה לציבור כמה מאות שקלים בחשבון החודשי,
מהפיכת הפנסיה תוסיף לכשניים וחצי מיליון
חוסכים לפנסיה ,המשלמים היום את השיעור

נכון להיום הפורשים משלמים על קצבת הזקנה
שלהם את דמי הניהול המקסימליים הקבועים
בהוראות הדין בשיעור של  .0.5%המהלך יביא
להגברת התחרות על פלח שוק זה שסכום החיסכון
שלו בשיאו ערב פרישתו לגמלאות.
במשרד האוצר מעריכים ,כי המהלך צפוי להביא
להוזלה בדמי הניהול בשוק הפנסיה כולו ,כמו גם
לשיפור איכות השירות ולהגברת התחרות בשוק
החיסכון הפנסיוני.
על פי נתוני רשות שוק ההון ,הצטרפו בשנתיים
של פעילות שתי הקרנות במכרז הראשון (מיטב
דש והלמן אלדובי) כ־ 120אלף חוסכים חדשים
לקרנות אלו .עוד מציינים ברשות ,כי ברבעון
הראשון של  2018בחרו  26%מהמצטרפים לקרנות
הפנסיה בקרנות ברירת המחדל.

זרוע הפצה מרכזית
אילן רביב ,מנכ"ל מיטב דש" :אנו
נפעל לשילוב של סוכנים ויועצים
פנסיוניים בטיפול השוטף בהפצת
קרן הפנסיה הנבחרת שלנו"
המקסימלי של דמי ניהול ( ,)6%סכומים שיכולים
להגיע עד לכ־ 300אלף שקל בחיסכון הפנסיוני,
רק בזכות הפחתת דמי הניהול ופתיחת השוק
לתחרות אמיתית".
בהתאם להליך תינתן הנחה בדמי ניהול גם
לעמיתים שיפרשו לגמלאות בקרנות הנבחרות,
כך שדמי הניהול שיגבו מהם לא יעלו על .0.3%

בעקבות הזכייה שלהן במכרז ,שלחו מיטב דש
ופסגות הודעות לסוכניהן ,כי הן רואות בסוכנים
זרוע הפצה מרכזית גם בתחום קרנות ברירת המחדל.
אילן רביב ,מנכ"ל מיטב דש מסר" ,בעולם הפנסיה
החדש ,שישנה בו שקיפות ומעתה גם דמי ניהול
הגונים ונמוכים לכל אחד ,אנו נפעל לשילוב של
סוכנים ויועצים פנסיוניים בטיפול השוטף בהפצת
קרן הפנסיה הנבחרת שלנו ומתן מענה פנסיוני
אופטימלי ללקוחות".
גם אלטשולר שחם שלחו מכתב לסוכנים ,ובו כתב
צפריר זנזורי ,סמנכ"ל שיווק ומכירות לסוכנים,
כי "הסכמי ההתקשרות עמכם בכל הקשור לתגמול
בגין צירוף עמיתים לקרנות הפנסיה יעודכנו".
הלמן־אלדובי מסרו כי הם עובדים עם הסוכנים
בשותפות מלאה בכל מגזרי הפעילות לרבות
בקרנות הפנסיה.

חדשות הביטוח

ביטוח אופניים חשמליים :הלשכה תכין
תוכנית להסדרת הנושא
רונית מורגנשטרן

י

ו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת ,ח"כ איתן כבל,
ביקש מסו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח
כללי בלשכה ,להכין ולהציג בפני הוועדה תכנית
להסדרת נושא ביטוח נהגי אופניים החשמליים.
בקשתו של ח"כ כבל הגיעה לאחר ישיבה ארוכה
בה דנה הוועדה בהגברת האכיפה על הרוכבים
לאור הזינוק במספר הנפגעים בתאונות אופניים
חשמליים.
גרטי ,המוביל בלשכה את נושא האופניים
החשמליים מול משרדי האוצר ,התחבורה ורשות
שוק ההון ,אמר בדיון כי לצד פתרונות בטיחותיים
ואחרים במסגרת הסדרת הנושא ,חייב להיות כיסוי
ביטוחי הן לרוכבים והן לנפגעים מהם” .הפתרון
המידי הוא לייעד שביל על הכביש לאופניים בלבד
וכפתרון נוסף ,יש להעניק כיסוי ביטוחי לנוסעים
– כדי לטפל באותם מקרים בהם אנשים וילדים
נפגעים ונותרים ללא כיסוי“.
יש לציין ,כי הלשכה הגישה הצעת חוק בנושא
הקוראת להכניס את האופניים החשמליים תחת
ביטוח חובה .ואולם ,משרדי האוצר והתחבורה ,וגם
רשות שוק ההון מתנגדים להכניס את האופניים תחת
ביטוח חובה מתוך חשש שרק מעט מהרוכבים ירכשו

עו"ד רחלי טבת ויזל ,אמרה כי צריך
ביטוח כזה ,הנחשב ליקר יחסית .כיום
לקחת את כל המערכות :אכיפה ,חינוך,
רוב התאונות הקשות הן עם כלי רכב
הסברה ושלטון מקומי וליישם בעזרתם
להם יש ביטוח חובה המכסה נזקי גוף.
רק  40%מרוכבי האופנועים רוכשים ביטוח גרטי … צילום :צעדים בטיפול באופניים החשמליים.
חובה וההערכה היא שעוד הרבה פחות באדיבות הלשכה מנכ"לית משרד התחבורה ,קרן טרנר,
ירכשו ביטוח לאופניים חשמליים ,סבורים במשרד הוסיפה כי היא מקווה שהצעדים עליהם הכריז
המשרד אתמול יושלמו תוך זמן קצר וקראה להורים
התחבורה וברשות שוק ההון.
לקחת אחריות.
אחריות הורית
בימים אלה הודיעה חברת מגדל לסוכניה על
יו"ר הוועדה כבל דרש ממשרד התחבורה לגבש פוליסה חדשה לכיסוי נזקי גוף ורכוש הן לרוכב
תכנית לרישות המדינה בשבילי אופניים" :הוועדה (אם הוא מעל גיל  )16והנרכב (עד גיל  )8הכוללת
תמשיך ותעשה את כל הנדרש לטיפול בקטל של כיסוי צד ג' הן לנזקי רכוש והן לנזקי גוף .הבשורה
בפוליסה היא כיסוי משמעותי של עד מיליון שקל
הרוכבים – אך גם להורים יש אחריות".
ראש השדולה למניעת הקטל בדרכים ,ח"כ חמד למי שנפגע מאופניים חשמליים (מוות או נכות),
עמאר ,הוסיף כי צריך להתייחס לכלים החשמליים ושני מיליון שקל לתקופה .הפרמיה היא בין 900
כאל כלי רכב וציין כי במגזר הערבי אין שום שביל ל־ 1,070שקל לשנה.
הכיסוי המוצע לרוכב עצמו נמוך בהרבה ועומד
אופניים.
סמנכ"ל עמותת אור ירוק ,יניב יעקב ,ציין כי על  250אלף שקל (מוות או נכות) ,ובענף הביטוח
הנתונים המדברים על  2,200נפגעים בשנה הם טוענים שהוא רחוק מלספק את הנדרש .בפוליסה
שגויים ומדובר למעשה במעל  20אלף איש שנפגעים ישנם חריגים שימנעו קבלת הפיצוי ,כמו מנגנון
להגבלת מהירות עד  25קמ"ש ,מנוע העובד רק
בשנה מתאונות המערבות כלים חשמליים.
מנכ"לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,באמצעות דיווש ועוד.

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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זרקור אישי

סוכני ביטוח ,חכו עם התביעה :כך תפעלו
נכון במקרה שהמבוטח אינו אשם בתאונה
סו"ב מאור כהן

ה

רגע הזה שבו מבוטח מודיע שעשה תאונה
הוא מלחיץ ולא בגלל התאונה עצמה ,אלא
בגלל מה שמצפה לנו ואינספור התסריטים
האפשריים בהמשך.
כמה זה פשוט שהמבוטח אשם בתאונה נכון? יש
פוליסה ותובעים אותה .וכמה זה מסובך ומסתעף
שהאשמה היא של צד ג'? בכל אחד מהמצבים
שתיארתי ,אם הם מתגלים כנכונים ,נדמה שהדרך
הכי פשוטה היא לתבוע את הפוליסה ולממש את
החוזה בין המבוטח לחברת הביטוח.
לעתים כי הרכב מסר את נפשו למגרש הפירוק
והמבוטח נורא לחוץ לקבל את הכסף ,ולעתים כי
אנחנו חוזים את העתיד הידוע מראש שהתביעה
תתעכב במקרה הטוב או תידחה במקרה הרע.
אם הגישה של חברות הביטוח בישראל לעבר ביטוחי
הייתה פחות נוקשה והיו מתייחסים לסכום התביעות
ולגופו של מקרה ולא למספרן בלבד ,הכל היה
נראה אחרת .לכל תביעה שמבוטח מגיש לביטוח יש
השלכות לפרמיה העתידית.
בעיה נוספת היא שגם אחרי שחברת הביטוח "שברה
את הראש" וקיבלה את כספה חזרה מצד ג' ,היא לא
תמחק את התביעה מהעבר הביטוחי וברוב חברות

הוא  15,000שקל.
הביטוח לא יקבלו את צמד המילים "שיבוב
ואז יצא מפיו המשפט הבא" :תן לי מספר
מלא" כעבר ביטוחי נקי.
חשבון של המבוטח שלך ואפקיד את הכסף.
לא מודים באשמה
ולפני שהספקתי לצבוט את עצמי ולוודא
צילום:
…
כהן
והנה לפניכם מקרה שממנו אפשר להסיק באדיבות הלשכה שאיני חולם ,הסכום המלא היה בחשבון
המבוטח והאופנוען למד שיעור לחיים  -לא
מסקנות בנושא :בחודש ינואר האחרון ,ניגש
מבוטח לסוכנות הרכבים לקבל את הרכב שרכש ,זאת נוסעים בלי ביטוח.
לכן ,אני תמיד ממליץ לאמץ את הגישה הבאה:
לאחר שערכתי לו פוליסת ביטוח התואמת לצרכיו.
כעבור חודשיים למבוטח ארעה תאונה כשהתנגש כשמבוטח שלכם אינו אשם – לא לתבוע את הפוליסה
באופנוע .האופנוען טען שרכב אחר הוא זה שאשם ,עד שאין ברירה .כלומר ,כשהתביעה אכן נדחתה
כי בניסיון עקיפה הוא פגע בו והעיף אותו על רכב והמבוטח אמר לכם מפורשות שהוא מעוניין לחזור
המבוטח .נהג הרכב טען שהאופנוען הוא זה שחתך לפוליסה שלו ,וזאת לאחר שהצעתם לו את האפשרות
לגשת לתביעה משפטית מול צד ג' במקום לתבוע את
בין הנתיבים ופגע בו ולאחר מכן ברכב המבוטח.
המבוטח ,בעצתי ,השאיר שיקים דחויים למוסך הפוליסה.
ולשמאי ( 8,000שקל)  +ירידת ערך של  7,000שקל יש מצבים שלמבוטח מתאפשר לשלם את הכסף עד
והתביעה הוגשה לחברת הביטוח של הרכב ונשלחה לסיום ההליך המשפטי .ועל אף שברוב המקרים
זה לא מה שהוא יבחר ,וזה מובן ,תסבירו לו את
על ידי לנהג האופנוע מחוסר הביטוח.
שבועיים לאחר מכן ,התקשרתי לשניהם לדרוש ההשלכות .תזכרו שהוא לא סוכן ביטוח וחשוב שהוא
בשלומם .בעל הרכב נשאר בעמדתו שאינו אשם ואילו יבין מה מצפה לו ביום החידוש של הפוליסה ומה
האופנוען הודה בפניי שהוא אשם והוא מבין שיצטרך מגיע לו ולא מגיע לו ביום שיתקבל פסק הדין ובו
לקבל את האחריות ולשלם את הנזק – שאלו חדשות ניצחון לחברת הביטוח שנכנסה לנעליו.
טובות מאוד אבל גם רעות  -כי אין לו ביטוח והנזק הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח כללי בלשכה

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם
מטעינים את הכרטיס ולא מוציאים כסף מהכיס
הטענה עצמית של כרטיס ה PassportCard-שברשותכם:
• לתשלום מידי במקום ,במקרים רפואיים בחו"ל.
• למשיכת מזומן במקום ,מכל כספומט בעולם
במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע״מ | החברה המבטחת  -הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה ,חריגיה
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.
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טיפ טכנולוגי

חלונות  – 10מה חשוב
שתדעו ואיך למקסם את
יכולות המערכת?
סו"ב עמוס גואטה ,יו"ר ועדת טכנולוגיה של
הלשכה ,נותן טיפים טכנולוגיים למשרד הסוכן
סו"ב גואטה עמוס

ל

אחר שמיקרוסופט עצרה את הליך
עדכוני מערכת ההפעלה חלונות
 10בשל באג שגרם למחיקת קבצים
(דיווחנו על כך במייל מיוחד לחברי הלשכה),
הודיעה החברה שהצליחה לתקן את התקלה
והיא שבה ומשחררת לציבור הרחב את עדכון
מערכת ההפעלה חלונות .10
מיקרוסופט נוהגת להוציא באופן שוטף עבור
מערכת ההפעלה עדכונים קטנים ואחת לתקופה
עדכונים רחבים יותר.
בימים האחרונים הוכרז על שחרור עדכון
גדול שעבר בשלום אצל מרבית המשתמשים,
אך היו כאלה שהתלוננו על כך שהעדכון גרם
במחשבים שלהם למחיקת קבצים בספריות
חשובות כמו מסמכים ותמונות ,לכן עצרה

מיקרוסופט את העדכון עד לתיקון התקלה.
וכעת לאחר התיקון היא שבה ומשחררת.
חשוב לדעת שמערכת ההפעלה חלונות 10
נמצאת כברירת מחדל במצב של עדכונים
אוטומטיים ולכן קיימת הדילמה האם לאפשר
זאת ואז לקחת סיכון של עדכון בעייתי כפי
שקרה הפעם או לא לאפשר ואז להסתכן בכך
שהמחשב לא יהיה מעודכן ומאובטח כנדרש.
בסוגיה זאת אנו ממליצים שתתייעצו עם
טכנאי המחשבים שלכם או עם יועץ הלשכה
למחשוב ותקשורת באמצעות אתר הלשכה,
כמו כן חשוב לבצע גיבוי קבוע של כל הקבצים
החשובים כולל מערכת ההפעלה.

חדשות הלשכה

סוכנות נטו
צירפה את 60
סוכניה ללשכה

ס

וכנות נטו ,מהסוכנויות הגדולות בישראל
בתחום הפיננסים ,קיימה בשבוע שעבר
כנס לציון גיוסי כספים בסך  7מיליארד שקל.
הסוכנות בניהולם של אילן בן ישי ועידן כץ,
עוסקת בכל ענפי הביטוח והפיננסים ולאחרונה
צירפה את כל  60סוכניה לחברות בלשכת סוכני
ביטוח ,במהלך ייזום של קרן מלאך אחראית
הגיוס בלשכה.
בכנס שהתקיים בחיפה השתתפו בכירי ענף
הביטוח וכן נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד
שאמר" :נושא הפיננסים קיבל חשיבות עליונה
בקדנציה הנוכחית ,עת הקמנו את ועדת הפיננסים
כשבהובלתה ובהובלת המכללה לפיננסים וביטוח,

מימין :כץ ,בן ישי ורוזנפלד … צילום יח"צ

אנחנו מקיימים מערך הדרכה עשיר שימקצע את
סוכני הביטוח בתחום וייתן להם נישות פרנסה
נוספות ,אני מודה לקברניטי נטו שהשכילו
לצרף את סוכניהם הצעירים ללשכה מתוך הכרה
בחשיבות החברות בגילדה מקצועית מובילה".
אילן בן ישי מבעלי נטו ,אמר בכנס" :עשינו
קפיצת דרך משמעותית והשמיים הם הגבול .אני
מקווה להזמין את נשיא הלשכה עוד בקדנציה
הזאת לחגוג עמנו גיוס של  14מיליארד שקל".

הכותב הוא יו"ר ועדת הטכנולוגיה

אפליקציית נסיעות לחו"ל של הראל

ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית...
זמין עכשיו בחנות האפליקציה
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חדשות הביטוח

בשבוע הבא במכללה לפיננסים וביטוח:
יום עיון ייחודי שיעסוק בניהול לקוחות
ביום העיון ירצו אנשי מקצוע מהטובים בתחומם  ‰בקרוב יפתח במכללה קורס חדש  -ניהול נדל"ן

ב

־ 23באוקטובר תתקיים השתלמות ייחודית
במכללה לפיננסים וביטוח בתל אביב
שכותרתה "מבוא לניהול לקוחות :הסוכן
כמרכז ידע מקצועי – אחריות והתנהלות מול
הלקוחות".
לדברי סו"ב חוה פרידמן ,יו"ר המכללה ,יקחו חלק
ביום העיון מרצים שישתפו את הסוכנים בידע שלהם
ובניסיונם הרב .את ההרצאות יעבירו קובי יתח,
יועץ מס ומשפטן; סו"ב יובל ארנון; שמוליק מיוני,
סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת "מגדל מקפת" ועו"ד
שלמה ברמץ.
בהרצאתו על קצבת זקנה בקרן פנסיה ,יספר
שמוליק מיוני על קרנות הפנסיה החדשות שהוקמו
בשנת  .1995בקרנות אלה קיימים עמיתים רבים
המגיעים כבר בחודשים אלו למימוש קצבת זקנה,
כשמגמה זו רק תלך ותתגבר בעתיד .בנוסף ,ידבר
מיוני על ההגדרות הביטוח החדשות לאלמנים
ולידועים בציבור ועל התייקרות התעריפים בביטוח
שארים ונכות.קובי יתח ,בהרצאתו על חשיבות פרק
המיסוי בתהליך יעוץ ללקוח ,ישפוך אור על קבלת
החלטות מס מושכלות לגבי כספי הפרישה .הוא יסביר
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תיווך נדל"ן ,כזה שיכשיר את בוגריו
כיצד לתכנן את הפרישה מהעבודה בצורה
למבחן לצורך קבלת רישיון מטעם
מושכלת כדי לנצל הטבות מס שניתן יהיה
משרד המשפטים ויעניק כלים מעשיים
לקבל בעת הפרישה.
לעיסוק בענף הנדל"ן .הקורס יערך
יובל ארנון ,לשעבר יו"ר הוועדה
בשיתוף פעולה עם רשת "אל הנכס",
הפנסיונית בלשכה ,ירצה על אחריות הסוכן
להתנהלות מול לקוחותיו (ראו מאמר בעמוד פרידמן … צילום :רשת סוכנויות התיווך הוותיקה והמובילה
באדיבות הלשכה בישראל .במסגרת שיתוף פעולה זה תוצע
.)11
שלמה ברמץ ידבר על קצבאות הביטוח הלאומי לסוכן ביטוח עלות מופחתת בהרשמה לקורס1,700 :
והשפעתן על אובדן כושר עבודה" .בחרנו את המרצים שקל  +מע"מ .לפרטים והרשמה.*5823 :
הטובים ביותר בתחומים אלה" ,אמרה סו"ב פרידמן "כל עסקת נדל"ן המתבצעת כיום מחויבת
והוסיפה כי "המכללה עושה כל שניתן כדי להנגיש בהתערבותו של סוכן הביטוח" ,אומר רונן דניאלי,
מנהל המכללה" .בשוק הפרטי 85% ,מעסקאות הנדל"ן
חומרים חדשים ומעניינים לטובת כולנו".
מתבצעות על ידי מימון בנקאי המחייב שלוש פוליסת
מקור הכנסה חדש
ביטוח :פוליסות חיים לשני בני הזוג ,ביטוח משכנתא
רבות דובר בתקופה האחרונה על הכרסום בהכנסות וביטוח מבנה .סוכני ביטוח רבים ,נחשפים פעמים
סוכן הביטוח ועל עולם הביטוח שמשתנה חדשות רבות לעסקאות עוד בשלב הרעיוני ,וביכולתם
לבקרים לנגד עינינו .הרגולציה ,חיונית וחשובה ככל 'לשדך' לעיתים בין הצדדים .תיווך נדל"ן הינו עיסוק
שתהיה ,מפעילה מכבש לחצים על עולם הביטוח הדורש רישיון ממשרד המשפטים .אין הכוונה להסבה
ופועל יוצא מכך ,ברוב המקרים ,הינו נגיסה נוספת מקצועית של סוכני הביטוח ,אלא תוספת מקצועית
שתהווה פתח לאפיק הכנסות חדש ( 2%מהעסקה מכל
במקורות ההכנסה של הסוכנים.
לראשונה בתולדותיה מציעה המכללה קורס צד)" ,מסביר דניאלי.
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"ספק אם מבוטחים ממעמד ביניים ומטה
יסכימו לשלם שכר טרחה לסוכן"

סוכן צעיר

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע:
סו"ב משה פרגמניקוב ,סוכן עצמאי בסוכנות “אינסייט פתרונות פיננסיים״ בראשון לציון

גיל38 :
מצב משפחתי :רווק
השכלה :תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות
במימון מהמסלול האקדמי המכללה למנהל
רישיון :פנסיוני
ותק 5 :שנים
למה בחרת לעסוק בתחום? מה אתה אוהב במקצוע?
"מגיל  ,22אחרי שקראתי את 'אבא עשיר אבא עני' של
רוברט קיוסאקי ,חיפשתי דרך להגיע להכנסה פאסיבית
והתגמול בתחום מאפשר זאת .אני אוהב מאוד את
המקצוע ,מעבר לתחושת השליחות והאחריות ,העובדה
שאנשים מכניסים אותך לבית שלהם ופותחים בפניך
את כל בעיותיהם הכלכליות וגם האישיות כשהם
מצפים ממך לעזור להם ,ואתה גם מצליח לעזור להם,
נותנת סיפוק אדיר".
איזה מכשולים היו בדרכך?
"בעיקר המאבק היומיומי של להיות עצמאי  -רגע אחד
למעלה ורגע אחד למטה ,אבל המקצוע באמת מלמד

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
אותך לגדול מקצועית ולהתבגר תוך הבנה
"מנהל סוכנות ביטוח משפחתית וחמימה”.
של מה שבאמת מניע אותך ולמצוא כוחות
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן
חדשים מבפנים החוצה".
הביטוח?
במה הלשכה יכולה לסייע?
"היום בגלל עודף הרגולציה והגידול בכוחן
"אני חושב שמה שבעיקר מטריד אותי
של חברות הביטוח אני לא יודע כמה אנשים
היום ונראה לי שגם את הסוכנים האחרים,
ישרדו בענף ,הדגש יהיה על מקצועיות ובידול
זה האיום המתמשך בכך שיום אחד יסגרו
פרגמניקוב … צילום
בר־טל ואלה שישרדו יאלצו לטפל בלקוחות עשירים
את השיבר של העמלות וכולנו נהפוך
אייל אלימלך
בלבד שישלמו שכר טרחה".
לעובדים בשכר טרחה בלבד.
יש לך בקשה/הצעה ללשכת סוכני הביטוח?
הלשכה יכולה ליזום באופן אקטיבי ובשיתוף פעולה עם
“אני מנסה לבנות חבילה זולה לסוכני ביטוח שתציג
הרגולציה את הקוד האתי של הענף בחיבור חזק למה
סיפור אישי ,תמונה וסרט וידאו על איך סייעו סוכני
שקורה בשטח אצל המשפחות ובעלי העסקים".
הביטוח ללקוח או משפחה .אם כל סוכן ירכוש את
תן דוגמה לתרומתך או הצלחתך אישית בענף
החבילה ויקדם אותה באינטרנט ,הכוח של סוכני
“אחרי ניסיונות רבים ושלוש פגישות הצלחתי למכור
הביטוח ותדמיתם במדיה ישתפרו לעין ערוך .חשבתי
ולהפיק פוליסת בריאות למשפחה .כעבור שנה האישה
לקרוא לקמפיין 'סוכן ביטוח – חבר לחיים' .רשתות תיווך
חלתה בסרטן קשה ונזקקה לתרופות שלא בסל ,כבר
משתמשות באותה אסטרטגיה להגדלת שם וכוח המותג
כמעט שנתיים היא מקבלת תרופות שעולות עשרות
שלהן".
אלפי שקלים בחודש ,בזכות הפוליסה שמכרתי לה".

מידע לסוכן

יש אחריות ויש אחריות

האחריות המוסרית המונחת על כתפי סוכני הביטוח  ‰נקודות למחשבה ולשיפור השירות

סו"ב יובל ארנון

ב

דרך כלל הפחד הוא הגורם המניע בהרבה
החלטות .אף סוכן אינו רוצה להיות חשוף
בגין תביעה שעלולה להגיע ביום בהיר
ולצבוע את השמים בשחור .סוכני הביטוח מנסים,
ובצדק רב ,להעביר את המסר ללקוחות שכדאי להם
לרכוש עבורם אחריות מקצועית .בחלק מהמקרים
הסוכנים מרגישים כצדיקים ,כי הדרישה לאחריות
המקצועית מגיעה מצד שלישי המקבל שירותים
מאותם לקוחות ,ואז הדרישה לכיסוי באה מהלקוח
והמלאכה יותר קלה.
אך יש גם אחריות אישית ,ולמושג "אחריות
אישית" יש מספר מובנים ,ואצטט אותם כמופיע
באתר ויקיפדיה:
 .1התייחסות ראויה של אדם לדבריו ,למעשיו
ולאמון הניתן בו.
 .2מעורבות של אדם בגרימת מצב או באי־מניעתו,
כשהיה עליו למנעו ,ומשמעותה של מעורבות זו
לגביו.
 .3כלל החובות המוטלות על אדם מתוקף תפקידו
או סמכותו ,או מתוקף התחייבות שנטל על עצמו;
תחום או עניין המסור לטיפולו של אדם.
המשותף לכל ההגדרות והמובנים הוא אחד –
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מדובר באחריות מוסרית ,וכמה מדהים איך כל
ההגדרות והמובנים מתאימים בדיוק לעבודת סוכן
הביטוח מול לקוחותיו ,איזו אחריות מוסרית ענקית
מוטלת על כתפי סוכני הביטוח.
כל סוכן אשר מבצע עסקה עם לקוח ,ראשית מקבל
את אמונו של הלקוח; שנית ,מעורבות אקטיבית של
הסוכן במניעת מצבים עתידיים נגזרת מקבלת אותו
לקוח לטיפולו ,ושלישית ,ברגע שאדם מהישוב
הופך להיות סוכן ביטוח במקצועו ,המשמעות היא
לקיחת חובות גדולים מאוד בכל הקשור ללקוחותיו.
האם אכן אותה אחריות מוסרית קיימת אצל כולם?
האם הלקוחות נחשפים לפעולות אשר אותה אחריות
מוסרית מייצרת? האם אותה אחריות מוסרית נמדדת
במדדים מספריים או בתחושות בלבד?
כרגיל התשובות אינן חד־ערכיות ,ובוודאי קשה
להיכנס להכללות בבואנו לבחון אותן ,אבל ללא
ספק אצל חלק מהסוכנים אותה אחריות מוסרית
צריכה לעלות מדרגה דחוף ככל האפשר .מדוע?
ברגע שמועמד לביטוח הופך להיות לקוח של סוכן,
אמורה להתחיל להיכנס לפועל אותה אחריות מוסרית.
הסוכן צריך להיות בדרך התנהלותו מול הלקוח ראוי
לאמון שניתן בו ,הסוכן חייב להיות מעורב ולעשות

הכל כדי למנוע מצבים טרגיים בעתיד ,כלומר בניית
מתווה הגנות אשר ימנעו מצב זה מהלקוח ,וגם
ניסיונות בכלים שונים למנוע הגעה לאותם מצבים.
זה חלק בלתי נפרד מאחריות מוסרית ,וברגע שסוכן
אינו מקיים פגישות שירות מסודרות עם לקוחותיו
על ציר הזמן ,למעשה הוא משיל מעליו כל אחריות
מוסרית ,ואף אקצין ואומר אינו ראוי להמשיך לאחוז
באותו לקוח ,ואיני פוסל גם חשיפה לתביעה עתידית
בתחום האחריות המקצועית שלו.
להיות סוכן ביטוח זו אחריות כבדה ,זו אחריות
מוסרית מהדרגה הראשונה כלפי כל לקוח ולקוח
אשר בחר להביע אמון באותו סוכן ,חשף את מצבו
הרפואי ,את מצבו הפיננסי ,חשף דברים אישיים
ועוד ,ובתמורה יש ציפייה אחת ועיקרית " -גלה
כלפי אחריות מוסרית ,חשוב עלי ולא רק כשיש
חידוש ,עדכן אותי בשינויים וחידושים ,שב איתי
מידי פעם" ועוד ועוד ,ואסור לזלזל באותן ציפיות,
כי בסוף זה מתנקם בסוכן והלקוח עוזב.
אחריות מקצועית רוכשים בכסף ,אחריות מוסרית
רוכשים במעשים.
הכותב הוא מנכ"ל משותף "ארנון את וינשטוק"

חדשות הביטוח

סו"ב איגור מורי" :הגיע הזמן להפסיק לסמוך
על פוליטיקאים שידאגו לאזרח"
רוזנפלד" :ללא סוכני הביטוח ,המבוטחים היו מקבלים מחצית מהפיצוי שמגיע להם"  ‰בכנס הוענק
מגן הוקרה לסו"ב דב ברומר
רונית מורגנשטרן

"

האם מישהו חושב שהמבוטח יכול לקבל פיצוי
בפוליסת בריאות וסיעוד ללא סוכן ביטוח? אנו
מוכנים להתעמת עם כל מנהל ,עם כל ראש
אגף בחברת ביטוח ועם כל פקידת סילוק תביעות
 שיעמדו ושיגידו האם המבוטח יכול לקבל אתהפיצוי שמגיע לו ללא סוכן ביטוח" ,כך פתח
השבוע סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני
ביטוח ,את דבריו בכנס הבריאות ה־ 15של עדיף.
רוזנפלד הדגיש כי "ללא סוכני הביטוח,
המבוטחים היו מקבלים מחצית
מהפיצוי שמגיע להם .האם סוכן ביטוח
רק מגיש מסמכים? ממש לא .אני מכיר
מעט מאוד מבוטחים שניגשים לקראת
תביעה לניתוח או לקבל פיצוי/
טיפול מרופא מומחה ללא התייעצות
עם סוכן ביטוח ,מעט מאוד מבוטחים
יהיו מוכנים לספר על מסלק תביעות
שסייע להם .אבל המון מבוטחים
יספרו כיצד סוכן הביטוח שלהם עזר
להם" ,הוסיף נשיא הלשכה.

ביטוח העוסק בבריאות ,ועוד יותר בענף הסיעוד,
מצריך שהדאגה לאחר תבוא מבפנים .אצל דב
אין ספק שהאש בוערת במלוא עוצמתה" ,ציין
ויינברגר.
לאחר קבלת מגן ההוקרה אמר ברומר "יש לי
תחושה שנפלה בחלקי הזכות לסייע לאזרחים
בישראל להבטיח ,ולו חלקית ,את ביטחונם
הסיעודי .למעלה מארבעה עשורים שבהם אני
עוסק בתחום הביטוח הסוציאלי והיזמות ,וזו עדיין

עמדו על כשנתיים .עם זאת ,על פי נתוני הביטוח
הלאומי ,ב־ 2012עלה הממוצע לחמש שנים
וכחמישית מנזקקי הסיעוד עברו במצב זה חמש
שנות טיפול .לדבריו ,מי שרכש פיצוי לתקופה
מוגבלת ,חשוב שירכוש כיסוי השלמה לביטוח
הקיים ,שכן הטכנולוגיות החדשות והיכולות
המשופרות להארכת חיים יגדילו את תוחלת
החיים של חולים סיעודיים.
מתוקף העלייה בתוחלת החיים ,עולות עלויות

כפל ביטוח
רשות שוק ההון טוענת כי לאחרונה
קיים שיווק אגרסיבי וכפל ביטוח
בתחום התאונות האישיות .רוזנפלד
מתייחס לדברים" :המכירות של כפל ביטוח בביטוח
תאונות אישיות לא נעשה על ידי סוכני הביטוח
אלא על ידי מוקדנים של חברות הביטוח .אנחנו
הראשונים שהצענו לעשות סדר בנושא ולייעץ
למבוטח .גם אם יש לו שתיים או שלוש פוליסות,
הוא לא יקבל פיצוי? הוא לא ייהנה מכולן?".
לשכת סוכני ביטוח מגישה בימים אלה הצעת
חוק לפיה מי שרוכש ביטוח סיעודי יקבל נקודות
זיכוי במס .אם החוק יעבור ,מבוטח יקבל זיכוי
כספי ,כפי שמקבל ברכישת ביטוח חיים .רוזנפלד
אומר כי"לא נאפשר ולא נסכים ,במיוחד בתחום
הבריאות ,הסיעוד וגם בתאונות אישיות ,שביטוחים
יימכרו שלא על ידי סוכני ביטוח .ביטוח בריאות
וסיעוד צריך להימכר על ידי בעל מקצוע".

מימין :רוזנפלד ,בתמונה משמאל :ויינברגר ,ברומר ומורי בטקס הענקת מגן הוקרה … צילומים :סטודיו עדיף

מגן הוקרה
סו"ב דב ברומר ,מומחה בתחום הביטוח הסיעודי,
קיבל בכנס מגן הוקרה על תרומתו הרבה לתחום.
את המגן העניקו לברומר רועי ויינברגר ,העורך
הראשי של עדיף ,וסו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת
בריאות וסיעוד בלשכת סוכני ביטוח" .להיות סוכן
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אותה התלהבות כשאני עומד כאן ומספר על
חלומותיי שרובם התגשמו עוד בחיי".
ברומר סיפר על ספרו "החצר האחורית של
הביטוח" ובו הוא חושף פרטים רבים שאינם
ידועים לרבים מאנשי הביטוח בארץ וגם
לפרנסי המדינה .כשנשאל מדוע הוא עוסק רבות
באוכלוסיה המבוגרת ,הוא סיפר על ניסיונו
האישי עם הוריו שהיו זקוקים לטיפול סיעודי
ממושך בסוף שנות ה־ ,80טיפול שגרם לקריסה
כלכלית של משפחתו אך מהווה את אחת מאבני
הדרך של מעשיו.
ל"ביטוח ופיננסים" מסר ברומר שהענקת המגן
נתנה לו כוח ואמונה "בעידן השבר המוסרי הגדול
שמדינת ישראל נמצאת בו הוכחתי שאפשר גם
אחרת .לחשוב אחרת הינה יוזמה שיכולה לשנות
סדרי עולם .אני מודה למערכת עדיף".

הכללים החדשים
סו"ב איגור מורי ,סיפר שעברו כבר כ־ 30שנה
מאז שהכיסוי הסיעודי החל להתפתח בענף הביטוח
ובאותה התקופה חייו הממוצעים של חולה סיעודי

הטיפול באופן מהיר ,ועם התמשכות והתדרדרות
המחלה נהיה הטיפול עצמו יקר יותר .לדברי מורי,
גם ללקוח האמיד עדיף לרכוש לפחות כיסוי ביטוחי
עם תקופת המתנה ארוכה .כך יספוג הלקוח את
העלויות בתחילת הדרך ,אך יעביר לחברת הביטוח
את הסיכון העודף .מורי מציע גם לרכוש פוליסה
בסכומי ביטוח משמעותיים ולא כדי לצאת ידי חובה.
עוד הוסיף מורי כי בעת שעורכים סקר שוק
בין ביטוחים סיעודיים בכמה חברות ,יש לשים
לב לערכי הסילוק שלרוב הם המחיר הנעלם מן
העין .עוד הוא התייחס לביטוח הסיעודי של קופות
החולים והסביר כי זה אולי טוב למבוגרים ,אך
פחות טוב לעמיתים הצעירים ,זאת משום שאין
בקופות סכום כספי עודף המסוגל להבטיח יכולת
תשלום תביעות למשך עשרות שנים.
"לדעתי ,הגיע הזמן להפסיק לסמוך על
פוליטיקאים שידאגו לאזרח ,ושכל אחד מאיתנו,
האזרחים ,ידאג לעצמו לכיסוי אישי טוב ומספק
למצב הסיעודי .הביטוח הסיעודי במדינת ישראל
הוא כורח המציאות ויישאר כזה גם בעשור הקרוב",
סיכם מורי.

רגע משפטי

לא הכל זה דמי ניהול  -על חשיבות
מסלול החיסכון בקרן הפנסיה
עמית בקרן פנסיה ,שחלה והחל לקבל קצבת נכות ,נכנס למאבק מולה בדבר
מסלול החיסכון אליו השתייך .בית הדין נאלץ להכריע בסוגיה
עו''ד עדי בן אברהם

ע

מית בקרן פנסיה ,רואה חשבון
במקצועו ,לקה במחלה והחל לקבל
קצבת נכות .גובה הנכות תלוי
במסלול אליו הוא משויך .השאלה הנשאלת
במקרה כזה היא האם העמית ביקש במועד
הצטרפותו לקרן הפנסיה להצטרף ל"מסלול
משפחה" (שמעניק קצבת נכות גבוהה יותר),
או שהוא ביקש להצטרף ל"מסלול עתיר
חיסכון" (שמעניק קצבה נמוכה יותר ,אך
חיסכון פנסיוני גדול יותר)?
בספטמבר  ,2006הנפיקה קרן הפנסיה אישור
הצטרפות ובו נרשם כי העמית צורף ל"מסלול
עתיר חיסכון" .עם זאת ,בדוח השנתי הראשון נרשם
כי העמית נמצא ב"מסלול בסיסי" .בשנים לאחר
מכן תוקנו הדוחות ונרשם כי העמית חבר ב"מסלול
עתיר חיסכון" .בחודש מאי  ,2010אובחן העמית
כחולה ואושרה לו קצבת נכות על ידי הקרן.
העמית פנה לקרן הפנסיה והלין מדוע נרשם
בשנת  2006ב"מסלול בסיסי" ורק החל מ־2007
עבר ל"מסלול עתיר חיסכון" .קרן הפנסיה השיבה,
כי לאחר שבדקה את בקשת העמית ,היא תיקנה
את המסלול במהלך  ,2007על מנת להתאים את
המסלול לטופס הבקשה במועד ההצטרפות.

הסימון ,והפך אותו ל"מסלול עתיר חיסכון" .בנוסף,
טען העמית ,כי הקרן התרשלה כאשר תיקנה את
המסלול מ"בסיסי" ל"עתיר חיסכון" ,ולא פנתה
לבקש את אישורו .מן הצד השני ,טענה קרן הפנסיה
שהיא פעלה על פי בקשת העמית.

הכרעת בית הדין
לאחר שהצדדים מסרו עדויותיהם ,התכנס בית
הדין ונתן החלטתו .ראשית ,קבע בית הדין ,כי לא
היה מקום לתבוע את קרן הפנסיה ,שכן היא איננה
אישיות משפטית .לכן ,ניתן לתבוע רק את החברה

הטענה של העמית כי המסמך שונה ,הונפק רטרואקטיבית
או זויף ,לא הוכחה והיא מצריכה ראיות כבדות משקל ,אותן לא סיפק
העמית לא קיבל את דבר קרן הפנסיה ,והגיש תביעה
לבית הדין ,בה טען כי הוא ביקש להצטרף ל"מסלול
משפחה" אך מישהו מחק מהטופס ללא ידיעתו את

המנהלת של קרן הפנסיה .תמיכת בית הדין בעמדת
הקרן  -לפיה העמית ביקש להיכנס ל"מסלול עתיר
חיסכון" ,נסמכת בעובדה שנשלח לעמית במפורש

אישור הצטרפות למסלול הזה כמה ימים
לאחר שהצטרף .כמו כן ,הטענה של העמית כי
המסמך שונה ,הונפק רטרואקטיבית או זויף,
לא הוכחה והיא מצריכה ראיות כבדות משקל,
אותן לא סיפק.
בנוסף ,קיבל בית הדין את עמדת הקרן
לפיה עד למועד קבלת הטופס נרשם העמית
במסלול ברירת מחדל " -מסלול משפחה",
והעניין תוקן לאחר קבלת טופס ההצטרפות,
שהגיע באיחור.
חשוב לציין כי התובע לא זכר בעדותו מה
כתב בטופס ההצטרפות במפורש ,ובנוסף
הוא לא התלונן לאורך כל השנים על המסלול
אליו הוא משויך ,למרות שקיבל דוחות רבעוניים
ושנתיים ,בהם היה כתוב המסלול .על פי בית הדין
נראה כי העמית "לא האמין שיחלה והעדיף לדאוג
לכך שיקבל פנסיה גבוהה יותר  -ורק לאחר שחלה
ביקש לתקן ,ולבטח עצמו רטרואקטיבית בביטוח
נכות גבוה יותר ,מה שכמובן הוא בלתי אפשרי".
כמו כן ,טען בית הדין כי "אין זה סביר שהתובע
אשר אישר שהוא נוהג לעיין בדוחות ולוודא כי
הסכומים ששילם 'אכן נמצאים שם' ,יטען שהוא
לא מבין במסלולים".
לסיכום ,קבע בית הדין ,שאין לקבוע על פי דוח
אחד ויחיד ,שקרן הפנסיה יצרה מצג שווא ופעלה
ברשלנות .לאור כל אלו ,התביעה נדחתה והתובע
נדרש לשלם  8,000שקלים .עד כה לא ידוע אם
הוגש ערעור על פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?

אנחנו עושים זאת כבר  10שנים!
בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח!
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח ( )2010בע"מ
ליצירת קשר  -אריק ורדי | 050-5274660 :זאב פרלשטיין054-2545465 :
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חדשות הביטוח

ביה"מ העליון :הסדרת כיסוי ביטוחי לנהג
שיכור – לא במסגרת דיני הביטוח
בכנסת כבר נערכים לעדכון תקנות התעבורה  ‰השופטת וילנר" :דיני הביטוח
נועדו לתכלית אחרת  -לפצות צדדים שלישיים ותמי לב"

עו''ד עדי בן אברהם

ה

שבוע התקיים דיון בוועדת הכלכלה
של הכנסת בנושא הגדרת "שיכור"
בתקנות התעבורה ,מתוך מטרה להחמיר
את החזקה הראייתית בדבר היות הנהג המעורב
בתאונה "שיכור" בטרם התאונה .יום לפני הדיון
בכנסת ניתן פסק דין בבית המשפט העליון אשר
הסדיר את סוגיית הכיסוי הביטוחי בתביעות
רכב בהם מעורב נהג פוגע שיכור.
סוגית השכרות נדונה כבר על ידי הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,אשר קבעה באוגוסט
 2015כי פוליסת ביטוח לא תחריג שכרות ,ועם
זאת עדיין בבתי המשפט ,חברות הביטוח החליטו
כי הן מעוניינות שלא להותיר את הסוגיה בדבר
נהיגה בשכרות עמומה.
בעקבות מקרים רבים של תאונות דרכים בהן
מעורב הנהג שיכור ואשר הגיעו לבתי המשפט,
עלתה השאלה הגדולה בדבר החבות הביטוחית.
חברות הביטוח דורשות את הסדרת הסוגייה –
האם נהיגה תחת השפעת אלכוהול מהווה מעשה
מכוון של הנהג השיכור ,האם קיים אשם תורם
של הנהג? או שנהיגה בשכרות נכנסת תחת
הגדרת "נהיגה תחת השפעת סמים".
השבוע ניתן פסק דין של בית המשפט העליון
אשר מכריע בסוגייה .השופטת וילנר אמרה
בדיון כי השאלה המרכזית שנבחנה בפסק הדין
היא האם יש לפטור מבטחת מחבותה לפי חוזה
לביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי
רכוש ,כאשר נמצא כי המבוטח נהג ברכב תחת
השפעת אלכוהול בעת קרות מקרה הביטוח?

הסדר שלילי

המבטחת טענה שאין מקום להחריג נהיגה תחת
השפעת אלכוהול ,אלא שבית המשפט קובע כי
"מלשון הפוליסה התקנית ומתכליתה ,כמו גם
מהשוואה לדברי חקיקה אחרים העוסקים בנהיגה
תחת השפעת אלכוהול וסמים מסוכנים ,עולה כי
יש לפרש את בחירת המחוקק שלא להכליל בין
החריגים לאחריות המבטח מקרה בו המבוטח נהג
תחת השפעת אלכוהול כ'הסדר שלילי' .כאשר
המחוקק רוצה לכלול את שני סוגי ההתנהגויות
הוא עושה כך מפורשות".
בית המשפט קובע בפסק הדין מספר כללים
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כי תאונה נגרמה בכוונה יש להציג הוכחות
המעידות על כך.
נהיגה בשכרות היא רעה חולה
עוד התייחס בית המשפט לעניין התניות
שיש למגר ,אך לא במסגרת דיני בפוליסה וקבע כי אין להחריג בפוליסה סעיפים
הביטוח שנועדו לתכלית אחרת  -המתייחסים לנהיגה זהירה של הנהג .השיקולים
לפצות צדדים שלישיים ותמי לב להכנסת סעיף לפוליסה צריכים לנבוע מדיני
הביטוח בלבד ולא משיקולי הרתעה .הפוליסה
מגלמת בפרמיה את הכיסוי מפני רשלנות של
סוגית השכרות נדונה כבר על
המבוטח.
בסכימו של דבר קבע בית המשפט כי קביעת
ידי הממונה על שוק ההון ,ביטוח
מדיניות לעניין רשלנות מבוטח עלולה לגרום
וחיסכון ,אשר קבעה באוגוסט
למדרון חלקלק ,ולכן יש להשאיר את הנושא
 2015כי פוליסת ביטוח לא
בדבר הפחתת דמי הביטוח לנהג המצוי תחת
תחריג שכרות
השפעת אלכוהול ,לפתחו של המחוקק .השופטים
הדגישו כי "נהיגה בשכרות היא רעה חולה שיש
למגר ,אך הכלים הם בחינוך ובהסברה ,וכן
הבאים להסדיר את נושא החבות הביטוחית בהרתעה וענישה ,אך לא במסגרת דיני הביטוח
במקרה של תאונה בה מעורב נהג שיכור ומציין שנועדו לתכלית אחרת ,לפצות צדדים שלישיים
כי תכלית החוק היא שלא לצמצם את חבות ותמי לב".
המבטח וכי נהיגה בשכרות אינה פעולה שניתן הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
להגדירה כמעשה מכוון .בנוסף ,על מנת להוכיח ביטוח

חדשות הלשכה

עיגול לטובה :גם סוכני הביטוח תורמים למרכז
הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
רונית מורגנשטרן

א

יגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי
תקיפה מינית ,יצא בקמפיין הקרוי
"מעגלים לטובה" .סו"ב יעל כהן ,בעלת
סוכנות "אנשים־פתרונות ביטוח" ברחובות,
פעילה בארגון "תאיר" ,מרכז הסיוע הפועל
בשפלה ,מזה כמה שנים בתחום גיוסי כספים,
והיא מסבירה" :מטרת הקמפיין היא שכמה
שיותר אנשים יעגלו את האגורות והשקלים
הבודדים של הרכישות בכרטיסי אשראי לטובת
מרכז הסיוע" .לדבריה ,עד כה נרשמו לתרומות
אלו כ־ 5,000איש מהם מתקבלים כ־15,000
שקל בחודש.

יעל" :אני פונה לסוכני הלשכה – רוצים
לעשות את השנה הזאת טובה יותר? תוך פחות
מחצי דקה ,וכמעט מבלי להרגיש את זה בכיס,
תוכלו להצטרף לעיגול לטובה ולתמוך באיגוד
מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.
איך זה עובד? כל עסקה שתעשו בכרטיס
אשראי בסכום לא עגול תעוגל לשקל הקרוב,
וההפרש יועבר למאבק באלימות המינית
ולשיפור הטיפול בנפגעות ובנפגעים.
למשל :רכישה ב־ 49.80שקל תעוגל ל־ 50שקל,
ו־ 20האגורות יעברו לטובת הפעילות למען
נפגעות ונפגעים .התרומה הממוצעת בחודש

עומדת על ארבעה שקלים  -כסף קטן בשביל
רובנו ,סכום חשוב עבור העשייה של האיגוד.
לדברי יעל כהן ,האיגוד לא מטפל רק בנפגעים
ובנפגעות ,אלא יוזם תכניות באופן פרואקטיבי
גם בתחום החינוך“ :לאחרונה בנה הארגון
תכנית חינוך לבתי ספר מה מותר ומה אסור,
מה נחשב להטרדה ומה לא ,הטרדה מינית בתוך
המשפחה ועוד .רוב הכסף שנגייס במעגלים
מיועד להרצת התכנית הזאת” ,היא מציינת.
רוצים לסייע ולעגל? תוכלו לעשות זאת כאן -

סייבר ,כלים טכנולוגיים ושיתופי פעולה בינלאומיים:
חדשות נבחרות מעולם הביטוח האירופי
סו"ב יוסי מנור

ב

־ 8באוגוסט ,רשות הביטוח האירופי ופנסיה
תעסוקתית ( )EIOPAהודיעה כי הצטרפה
לחבר פורום ביטוח בר קיימא ( .)SIFה־
 ,SIFרשת של מפקחי ביטוח ורגולטורים מכל
רחבי העולם העובדת יחד על אתגרי הקיימות מול
ענף הביטוח ,מספקת פלטפורמה לשיתוף פעולה
בינלאומי בין מפקחים ,מסייעת בשיתוף ידע,
ובהטמעת חידושים במדיניות בעולם.
ברוקרים בביטוח
בהודעה משותפת שפורסמה ב־ 7בספטמבר,
שלושת הארגונים הצרפתים העיקריים המייצגים
סוכני ביטוח CSCA ,Planète Courtier :ו־
 Anacofiאישרו כי בחודשים האחרונים הם שוחחו
עם הדירקטוריון הכללי של משרד הכלכלה על
רפורמה מבנית שמטרתה מודרניזציה בתפקידים
ובמשימות לקראת רגולציה עצמית.
שלושת הארגונים המקצועיים מהווים למעלה
משני שלישים ממחזור הביטוח בצרפת .הברוקרים
מקדמים בברכה את הרפורמה הזו ,בה הם רואים
צעד נוסף לקראת הגברת המקצועיות של כלל
השחקנים ,כמו כן אמון צרכנים גדול יותר והגנה
משופרת על הצרכן .הפרויקט מורכב ומחייב
להפקיד בידי גורם מקצועי גופים המייצגים את
מקצוע הברוקרים ,ומוסמכים על ידי הרשות
המפקחת הצרפתית ( )ACPRלסיוע לברוקרים
לעמוד בתקנות (כגון ה־ )IDD ,GDPRובחובות
הכרחיות לפעילותם ,כמו גישור ,הכשרה מקצועית,
ועוד .בנוסף ,הם יסייעו לברוקרים מול האתגרים
שמציבים הכלים הטכנולוגיים החדשים.
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מנור … צילום :באדיבות הלשכה

דוח הסיכונים העולמי לשנת – 2018
סייבר במקום הראשון
הפורום הכלכלי העולמי זיהה את נושא הסייבר
כאחד מחמשת הסיכונים המובילים כיום בפני
מדינות ברחבי העולם .זאת לאחר התקפות סייבר
והונאות נתונים מסיביות אשר התעצמו ב־.2017
באיחוד האירופי מגיבים לאיום הסייבר בכמה חזיתות
כדי להמשיך לבנות את החוסן של אירופה ולהגן על
אזרחים ועסקים מפני האיומים הקיברנטיים.
בפועל ,לאירועים הקיברנטיים האחרונים הייתה
השפעה חיובית אחת ,שהם שינו את התפיסה של
הארגונים והפכו אותם למודעים יותר לסיכונים
שהם מתמודדים איתם .עם זאת ,חברות רבות
עדיין במאבק לתרגם את החששות שלהן לפעולה
קונקרטית.
ביטוח סייבר הוא חלק ממגוון כלים הזמינים
לארגונים שמטרתם לעזור לבנות את האבטחה

הקיברנטית שלהם .הפתרונות המוצעים בדרך
כלל על ידי מבטחים הפעילים בשוק כוללים לא
רק כיסוי ביטוחי ,אלא גם ייעוץ למניעה ותמיכה
במקרה של תקרית הקשורה לאינטרנט.
חברות הביטוח מאותגרות על ידי הסיכון
הקיברנטי
למרות החשיבות הגוברת של הסיכונים
הקיברנטיים ,שוק ביטוח הסייבר באיחוד האירופי
עדיין לא הגיע לפוטנציאל המלא שלו .סיבה אחת
לכך היא כי הסיכונים הקיברנטיים ,שיכולים
להיות מאתגרים עבור מבטחים .קיים קושי לכמת
סיכונים שמתפתחים כל הזמן ואשר יכולים
להתפשט במהירות ברחבי העולם .באופן דומה,
לארגונים קשה להעריך באופן מדויק את האיום
הקיברנטי שלהם ,חשיפות אבטחה וכיצד להשתמש
בצורה הטובה ביותר בביטוח כדי להקל עליהם .עם
זאת ,האתגרים הללו לא מנעו ממבטחים לפתח
פתרונות ,והשוק מתפתח במהירות.
הארגּון נוטה להשפיע באופן משמעותי
גודלו של ִ
על סוג הפתרון הביטוחי שיבחר .בדרך כלל,
ארגונים גדולים מרבים להסתמך על פתרונות
סייבר ביטוחים המתמקדים בצרכים שלהם.
ארגונים קטנים ,לעומת זאת ,יכולים לבחור אחד
מתוך מגוון של מוצרי ביטוח סייבר סטנדרטי.
על אף הבדלים אלה בגודל ובצרכים ,מרכיב מרכזי
בהצלחת כל עסקת ביטוח סייבר הוא הבנה טובה בין
המבוטח הפוטנציאלי לבין חברת הביטוח שלו.
הכותב הינו יו"ר  MDRTאירופה

חשוב שתדעו

עריכת הצעת ביטוח – אחריות
הסוכנות או חברת הביטוח?
עו"ד ג'ון גבע

ב

צילום :שלומי עדי

ית משפט השלום בתל אביב-יפו דן
לאחרונה בתביעה בדבר תאונת דרכים
בין רכביהם של נתבע א' (להלן" :עתילי")
לבין רכבו של נתבע ב' (להלן" :ליבוביץ'") ורכבו
של התובע (להלן" :אלחרר").
פסק הדין שפרסם בית משפט השלום בתל
אביב-יפו ניתן בראשית חודש ספטמבר האחרון,
וזה מחולק לשני חלקים עיקריים .בחלקו הראשון
של פסק הדין נמצא כי עתילי הוא הגורם לתאונה.
החלק השני של פסק הדין ,אשר יעניין אותנו
במאמר זה ,נוגע לתביעת צד ג' שהגיש עתילי
כנגד חברת הביטוח שלו" ,מנורה חברה לביטוח
בע"מ" ,וכנגד סוכנות הביטוח שבאמצעותה בוטח
הרכב.
חברת "מנורה" טענה להיעדר כיסוי ביטוחי בשל
העובדה כי בעת קרות התאונה ,עתילי היה בן
פחות מ־ ,21מתחת לגיל הנהיגה הנקוב בפוליסה.
סוכנות הביטוח הוסיפה שאמנם נרכש בעבר ביטוח
לכל נהג ,כולל נהג חדש וצעיר ,על ידי הוריו של
עתילי .אולם מאז ועד היום לא נתבקשה סוכנות
הביטוח להנפיק פוליסה עבור נהג מתחת לגיל ,21
או נהג חדש או צעיר.
בהודעת צד ג' נטען כי חברת הביטוח ביטחה את

רכבו של עתילי ,כאשר הוא ואביו היו המבוטחים על
פי הפוליסה וכאשר להם רצף ביטוחי משנים קודמות.
לטענת עתילי ,התנאים בפוליסה הוסדרו באמצעות
סוכנות הביטוח כאשר אמו הגיעה למשרדי הסוכנות
כדי להסדיר תשלום ,ואף הציגה את תעודת הזהות
של עתילי הכוללת את תאריך לידתו.

טעות של הסוכנות
בית המשפט קבע כי אין חולק שהפוליסה שהונפקה
בפועל אינה מכסה את נהיגתו של נהג בן .21
אולם ,מאחר ונטען שמבוטח הרכב הוטעה לחשוב
שהפוליסה מכסה את נהיגתו ,הרי שנשאלת השאלה
האם סוכנות הביטוח התרשלה במילוי תפקידה.
לאחר שבית המשפט קבע כי מתקיימת חובת
זהירות מושגית של סוכן הביטוח כלפי המבוטח,
הוא עבר לדון בחובת הזהירות הקונקרטית ,דהיינו
חובת הזהירות בנסיבות המקרה.
לשם כך נעשתה בחינה של הראיות בתיק .בית
המשפט התרשם מעדותה של אמו של עתילי וקבע
כי אינו סביר שמדובר במקרה בו האם ,או מי מטעם
משפחתה ,ביקשו לרכוש ביטוח במצב של תת־
ביטוח ,באופן מודע ,על מנת לחסוך בכסף.
עוד הוסיף בית המשפט שלכל היותר מדובר

בטעות שהייתה יכולה להיחסך אם סוכנות הביטוח,
או מי מטעמה ,הייתה דואגת למלא את תפקידה
ושואלת את השאלות הנכונות .השופט מצא כי
נסיונה של סוכנות הביטוח להראות שאמו של
עתילי הייתה צריכה לדעת על הגבלת הגיל ,הינו
ניסיון נפסד ,זאת משום שהסוכנות הציגה מכתב
הרלוונטי לרכב אחר עם שנת ביטוח הקודמת
לשנת הביטוח בה התרחשה התאונה.
בית המשפט קבע כי סוכנות הביטוח לא התייצבה
עם מיטב ראיותיה לישיבת ההוכחות .ראיות טובות
יותר ,אם היו מוצגות ,הן הקלטות שיחות טלפוניות,
תיעוד בכתב בנוגע להגעת האם לסוכנות או
להוספת שמו של נהג הרכב כמבוטח.
עוד נקבע כי סוכנות הביטוח הפרה את חובת
הזהירות הקונקרטית הן במישור הפיזי (הסיבתי
גרידא) והן במישור הנורמטיבי .לבסוף נקבע ,על
סמך מספר סעיפים בחוק חוזה הביטוח תשמ"א ,כי
פעולתה של סוכנות הביטוח ,שלוחתה של חברת
הביטוח ,מחייבת את המבטחת וכי דין הודעת צד ג'
להתקבל במלואה כנגד המבטחת מנורה.
הכותב הינו היועץ המשפטי לחברי הלשכה
במחוזות מרכז ,השרון וירושלים

 30למותו של משה שמיר ז"ל
לזכרו של משה שמיר ז"ל ,החבר שהצעיד אותי קדימה
סו"ב מירה פרחי

א

יך אני יכולה לכתוב ,או להעביר את
רגשותיי ואת העשייה העצומה שלי
בתחום החשוב  -ביטוחי נסיעות לחו"ל
– ואת הקשר שלי לחברת פספורטכארד ,וכן
לכתוב בזמן עבר על אישיותו של משה שמיר
חברי ,האחד שלעולם לא ידע לומר לי "מירה לא",
"לא כעת"" ,לא היום"" ,היום אני עסוק".
תמיד זכיתי אצלו לחיוך הרחב ,המכיל ,לחיבוק
האומר כן יש לך בית .משה שמיר ,הפינה החמה
והמקצועית ,הליווי המקצועי בתחום השיווק,
ארבע שנים בהן למדתי כיצד להתפתח נכון,
ארבע שנים של צמיחה ,וכן ,זר לא יבין זאת ,ברגע
שנפתחת המחברת האדומה שלי ואני קוראת את
המלצותיו אני יודעת שיש יד מכוונת.
משה היקר,
המילים עליך ואליך  -אני משוכנעת שאתה
יושב עכשיו וקורא ,אין מצב שלא ,אתה מחובר
לכל מדיה אפשרית ,הרי אתה היית מקבל לפני
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פגישתנו הבאה .ידעתי שיש לי את
את כל מכתבי התודה עלי .היום אני
התחמושת הנחוצה ,שיחות שבועיות
שולחת אליך מכתב תודה ,תודה על
וחיזוקים תמידיים.
פתיחת האופק הרחב ,העזרה והליווי
הפקתי חוברת טיפים והמלצות
לאורך כל הדרך ,המיתוג שלי בנישה
למטייל שאתה היית שותף פעיל
שאני כל כך אוהבת ומחוברת ,מה
בעריכתה ,עזרת לי מאוד בעצותיך,
זה בעצם ביטוחי הנסיעות לחו"ל
פתחת בפני ראיה אופקית רחבה,
וכיצד למתג את עצמי להיות המיוחדת
ביותר ,היו לך את כל הכלים להוביל חברה משה שמיר ז"ל עברת על כל פרק ,כל סעיף ויצאתי
לדרך ,החוברת מהווה פריצת דרך למטייל
לגדולה ,ואותנו סוכני הביטוח לפריצת
הדרך המדהימה שעשינו עם השנים .אז כן ,זר לא ואתה איתי.
אין לי מילים ויש לי קושי רב להמשיך ולהעביר
יבין זאת.
אתה ידעת בדיוק כיצד לשקף את כל תחלואי מסר של חברות ,מקצועיות לדרך ,חיוך וחיבוק
המשק וכן להצמיח את ההבראה ולמצוא את ענק שהוא שייך לי ,ולי בלבד ,אין לנו שותפים
הפתרונות הנכונים .אני ,כסוכנת ביטוח ,ידעתי לדרך הזו ,אתה ,אני וההצלחה שלי הקשורה באופן
לראות את תחום השיווק כמעט כמוך ,ויחד עם ישיר לדרך שהתווית לי בעוצמות ובצניעות.
אני מרגישה יותר מגאווה ,מזכייה וכבוד.
זאת ,הייתי עוזבת את משרדך שהיה לי בית ,מחוז
בכל האימפריה של חברת פספורטכארד ,תמיד תסתכל אלינו ,ואליי לפעמים .הזיכרון שלך יהיה
עם חיוך מחוזק וידע עצום להמשיך קדימה עד לעד אצלי ואצלנו.

השתתפות עצמית
בכירי הענף והפוליטיקה בחתונת
בתו של סו"ב עזרא גבאי
סוכן הביטוח הוותיק עזרא גבאי חיתן השבוע את
בתו חן ,שנישאה למתן בן זקן .בכירים מצמרת
הפוליטיקה ,הכלכלה וענף הביטוח הגיעו לאירוע
החגיגי שהתקיים באולם אווניו שבאיירפורט סיטי.
בין המשתתפים :שר הכלכלה אלי כהן ,שר המדע
אופיר אקוניס ,סגן השר לאיכות הסביבה ירון מזוז,
חברי הכנסת מיקי מכלוף זוהר ,דוד ביטן ודוד
אמסלם ,ושר החינוך לשעבר גדעון סער.
בין הבכירים בענף הביטוח היו יו“ר הראל ויו“ר

גבאי(באמצע) עם רוזנפלד וח"כ זוהר … צילום :הרצל בן משה

איגוד חברות הביטוח יאיר המבורגר ,מנכ“ל מנורה
מבטחים אחזקות ארי קלמן ,יו“ר מנורה מבטחים
אחזקות ערן גריפל ,מנכ“ל הראל מישל סיבוני ,בעל
השליטה באיילון לוי רחמני ,מנכ“ל איילון אריק יוגב,
מנכ“ל שלמה אורי אומיד ,מנכ“לית ומייסדת ליברה
אתי אלישקוב ,ונשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור
רוזנפלד.
גם ראשי ערים שעסוקים בימים אלה בהתמודדות
לבחירות העירוניות הגיעו ובהם :ראש עיריית
גבעתיים רן קוניק ,ראש עיריית קריית אתא יעקב
פרץ ,ראש עיריית אלעד ישראל פורוש ,ראש מועצת
אמיר … צילום :יוסי צבקר
תל מונד סיסו שמואל ,ראש מועצת חבל מודיעין
שמעון סוסן וראש מועצת שומרון יוסי דגן .רוזנגרטן ,אשר שימש עד עתה כסמנכ"ל פיתוח
עסקי בדיויד-שילד ,וכעת מונה גם לאחראי על
דרך חדשה :רועי רפפורט
תחום ערוצי ההפצה והפיתוח העסקי הן לגבי
פעילות ביטוחי הנסיעות ב־ PassportCardוהן לגבי
מפספורטכארד מסיים את
הפעילות לביטוח רפואי ברילוקיישן בדיויד־שילד
תפקידו
מנכ"ל  ,PassportCardיואל אמיר ,מסר" :רועי
סמנכ"ל ערוצי הפצה ב־,PassportCard
תרם רבות בפעילותו הענפה בחברה לאורך שנים,
רועי רפפורט ,מסיים את תפקידו ,ובכוונתו נהניתי מהעבודה המשותפת ביננו ואני מאחל לו
לפנות לעסקים פרטיים בתחום הביטוח.
הצלחה ושגשוג בפעילותו העצמאית" .יו"ר קבוצת
מהחברה נמסר כי במסגרת תפקידו כחבר
פספורטכארד ודיויד־שילד ,אלון קצף ,הוסיף" :אחרי
הנהלה היה אחראי רפפורט על הפעילות
 20שנות עבודה משותפת ,אנו מודים לרועי על
מול סוכני הביטוח המשווקים את מוצרי
תרומתו האדירה ומאחלים לרועי יציאה מוצלחת
החברה .מי שיחליף את רפפורט הוא רמי
לדרך עצמאית".

מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד ,מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנוInf@rbmedia.co.il :

לוח הביטוח

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

דרושים
מחפשים מתמחה לענף חיים בסוכנות ביטוח
בירושלים .איש קשר :נטלי 0528196304
לחברה מובילה בתחום הביטוח בהוד השרון,
מחפשים אתכם למשרות מובילות בתחום.
שעות עבודה נוחות וגמישות ,תנאים ושכר
מצוינים למתאימים! ק''וח רלוונטים:
hr@myexperts.co.il
דרוש פקיד/ת תביעות ,ניסיון חובה ,כולל ידע
באלמנטרי  /עסקי ,סביבה תומכת ומסייעת.
רון שירותי ביטוח בחיפה ,הר הכרמל .פעילות
מגוונת ואפשרות למשרה חלקית .קו"ח למייל:
tsipi@ron־ins.com
לסוכנות ביטוח מובילה בכפר סבא דרוש/ה
רפרנט/ית עם ניסיון של שנתיים לפחות בתחום
הביטוח אלמנטרי ו/או חיים יש לשלוח קורות
חיים למיילsuzy@br:־ ins.co.ilלפרטים –
073־7062800
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:
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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
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת
לרכוש סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או
חיים  .ניתן גם ליישם מודל של שיתוף פעולה או
אופציות אחרותYaniv@ikeshet.co.il .
רוצים גם לעבוד בשעות הנוחות שלכם ? גם
להרוויח אחלה כסף? וגם להתחיל לעבוד
במקצוע? אנחנו 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 :

שכירות משנה
להשכרה חדר עם כניסה נפרדת במשרד של
סוכן ביטוח .התשלום כולל :ארנונה ,חשמל ,דמי
ניהול ,אינטרנט ,ניקיון .המיקום מרכזי ביותר
בירושלים .איש קשר :נטלי 0528196304
משרדים מפוארים בהרצליה פיתוח 144
מטר 5 ,חדרים ,חדר ישיבות פנוי .גמישות
במחיר ־יש אופציה לשוכר משנה .דודו –
0544649668\0525348721

להשכרה־ חדר עם כניסה נפרדת במשרד של
סוכן ביטוח .התשלום כולל :ארנונה ,חשמל ,דמי
ניהול ,אינטרנט ,ניקיון .המיקום מרכזי ביותר
בירושלים.
איש קשר :נטלי0528196304 ,
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) שי־ 052־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 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־ .297685מייל:
ziperen@walla.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
הכשרת מתמחה פנסיוני על ידי סוכן ביטוח בעל
וותק רב ,תנאים טובים למתאים .לפרטים – יורם
 0544351804סוכן ביטוח חיים ,אלמנטר מעונין לקנות
תיקי ביטוח  ,המימד הבין אישי הוא הקובע .
 Bgol601@gmail.comאבי.
סו”ב עם רישיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ
כמנהל מקצועי/עסקי .לפרטים ־
talmenashetamir@gmail.com
מעוניינים ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי או
חיים.תיק מאזור הצפון .רצוי קטן .לפנות
בבקשה למיילomri@mishor :־ins.co.il
סו”ב עם רשיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ
כמנהל מקצועי/עסקי.
talmenashetamir@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

