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סוכנים פיננסים

סוכנים ישווקו את מוצרי "בלנדר"
ו"אינטראקטיב ישראל" תמורת עמלות גבוהות
סו"ב אודי אביטל וסו"ב לידור לבקוביץ סגרו הסכמים לשיווק מוצרים פיננסיים .אינטראקטיב הוא כלי
דיגיטלי שיסייע בייעוץ ובבניית תיקי השקעות ,ובלנדר הוא כלי השקעה סולידי בעל תשואה אטרקטיבית
> רונית מורגנשטרן

ס

סו"ב אודי אביטל ,יו"ר ועדת הפיננסים
בלשכה ,וסגנו ,סו"ב לידור לבקוביץ,
סגרו שני הסכמים משמעותיים לשיווק
מוצרים פיננסיים באמצעות חברי הלשכה
תמורת עמלות גבוהות .העסקה הראשונה
נסגרה עם חברת הברוקראז' "אינטראקטיב
ישראל" ,כשבמסגרתה ישווקו הסוכנים את
מוצרי ה־ Robo Advisorשל מותג ,Fjord
אשר יכללו שירותי ייעוץ השקעות ובניית
תיקי השקעות בצורה דיגיטלית .הסוכנים ייהנו
מהחזר עמלות מפעילות הלקוחות לאורך כל
חיי התיק.
בעזרת המוצר יוכל מעתה הלקוח לקבל
שירותי ייעוץ השקעות אובייקטיבים באופן
מקוון לחלוטין ,וללא צורך בפגישה פנים אל
פנים עם יועץ ההשקעות .לדברי כנרת פרזון,
מנכ"לית החברה ,תחום היועצים הפיננסיים כנרת פרזון וסו"ב אודי אביטל | צילום :לידור לבקוביץ
הדיגיטליים נמצא במגמת עלייה בעולם .בנוסף,
עמלות מסחר ועמלות שוטפות (לאורך כל חיי
טוענת פרזון כי "בעזרת כלים אוטומטים ניתן
כיום להציע הצעות השקעה ,לנהל כסף ,לאזן התיק).
את תיק ההשקעות ולייצר תמהיל נכון
ומותאם שקיפות ורף כניסה נמוך
לרמת הסיכון של הלקוח בצורה מירבית ,למטרות
מאז שהתחילו סוכני הביטוח לשווק מוצרים
ההשקעה וטווח ההשקעה שלו .בשימוש טכנולוגי
ניתן להפחית משמעותית עלויות כגון :דמי ניהול ,מתחרים לענף ניהול ההשקעות ,תעשיית ניהול

היתרונות של השקעה באמצעות בלנדר:
נזילות  -אפשרות למכירות ההלוואה ללקוחות אחרים ( )ReBlendבכל רגע
נתון.
רגולציה  -פיקוח רשות שוק ההון במשרד האוצר ובכפוף לדרישות הרגולציה.
סינון  -מודל חיתום ודירוג האשראי  :RATING2.0טכנולוגיה ייחודית המבצעת
סינון מוקפד של מבקשי ההלוואה על פי נתונים פיננסיים ,סטטיסטיים
וחברתיים.
ביטחון  -בלנדר מנהלת קרן ביטחון ייחודית ,הבנויה מאחוז מסוים מכל
הלוואה ,אשר מטרתה היחידה היא אספקת הגנה לטווח הרחוק לטובת המלווים,
במקרה של כל קושי בהחזרת ההלוואה .הכספים מוחזקים בנאמנות חיצונית,
באמצעות משרד  BDOזיו האפט נאמנויות.

ביטוח
ופיננסים
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ההשקעות המסורתית הצטמצמה משמעותית.
לדברי פרזון ,היתרון הבולט של ה־Robo
 Advisorעל פני מוצרי חברות הביטוח הוא
בשקיפות – שכן ניתן לראות את הרכב התיק
ברמת הנייר ,הנזילות המלאה והשליטה של
הלקוח בתיק ההשקעות שלו.
"המוצר נולד מתוך העובדה לפיה שירותי
ייעוץ וניהול השקעות נגישים כיום רק
ללקוחות שברשותם  200אלף שקלים ויותר",
אומרת פרזון" .מוצר זה אמור לתת מענה
לכ־ 1.5טריליון שקלים ששוכבים כיום
בפיקדונות ,קרנות שקליות ,אגרות חוב
קצרות ויתר מוצרי ההשקעה אשר 'נהנים'
מתשואה אפסית .עם רף כניסה של עשרת
אלפים שקלים בלבד ,הלקוחות ייהנו מתיק
השקעות שיורכב מקרנות סל אמריקאיות
( ,)ETFsשבאמצעותן ניתן ליצור פיזור
אדיר גם לתיקים קטנים .כמו כן ,התיק יכלול
פקודות הגנה מתקדמות כגון  Trallingשלא
קיימות כיום בבנקים מקומיים והן חשובות ביותר
לנוכח מצב השווקים הנוכחי".
כמו כן ,סוכני הלשכה יוכלו לבצע לידים
לאינטראקטיב ללא ביצוע מכירה בפועל ,וליהנות
מהחזר עמלות מתוך פעילות הלקוח בתיק ולא רק
מדמי הניהול כפי שהיה נהוג עד היום" .למעשה,
הסוכן יוכל ליצור לעצמו תיק לקוחות שיניב לו
הכנסה פאסיבית לאורך השנים ללא כל תלות או
התחייבות לזמן מינימלי" ,מסכמת פרזון.
"אפשר להגיע לעשרות אלפי דולרים ועד מאות
אלפי דולרים הכנסות לשנה ,תלוי בהיקף תנועת
הלקוחות של הסוכן" ,מוסיף אודי אביטל" .היתרון
באינטראקטיב ,מעבר להיותה חברה בינלאומית
הפעילה ב־ 28מדינות ,זה שהיא מאפשרת גם
השקעות קטנות ולא רק במאות אלפי שקלים".

ממסלול פרימיום ייחודי ב"בלנדר"
בלנדר היא הפלטפורמה המובילה בישראל
להלוואות בין אנשים ( ,)P2Pהפועלת כבר
יותר מ־ 4שנים בשוק הישראלי והבינלאומי.
היא מאפשרת מצד אחד לקבל הלוואות בריבית
אטרקטיבית ,ולמשקיעים היא מאפשרת להשקיע
כסף וליהנות מכלי השקעה סולידי ,נזיל ובעל
תשואה אטרקטיבית .נכון להיום ,המלווים של

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 ,050צילומי השער :שלומי דעי | צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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סוכנים פיננסים
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בלנדר רשמו תשואה שנתית ממוצעת של
 5.77%בניכוי עמלות .לדברי ד"ר גל אביב,
מנכ"ל בלנדר ,ההשקעה בבלנדר נהנית מפיזור
סיכונים אופטימלי כך שכל הלוואה מפוזרת
על פני מאות ואלפי לווים ,מה שתורם להגדלת
התשואה והקטנת הסיכון ,זאת באמצעות מערכת
הנקראת  ,DirectMatchאשר פותחה באופן
בלעדי על ידי החברה.
לדברי אביב ,בלנדר השיקה לאחרונה מסלול
פרימיום ייחודי עבור סוכני הביטוח חברי הלשכה,
משום שהיא רואה בהם חלק אינטגרלי מהמערכת.
המסלול הייעודי לסוכנים כולל דגשים וכלים

"מדובר בהסכם חדש עם בלנדר
ייחודיים ,על מנת לאפשר להם
בתחום ההלוואות עם עמלות
להציע ללקוחותיהם השקעה דרך
גבוהות יחסית לסוכנים .גם רמת
בלנדר" :כאשר הסוכנים מציעים
הביטחונות גבוהה מאוד .הוועדה
השקעה דרך בלנדר  -כל הצדדים
בדקה את החברה מ־א' ועד ת'
מרוויחים" ,אומר אביב" .מצד אחד
במשך חודש ,רמת השירות שלה
בלנדר מתרחבת ,מצד שני לסוכנים
גבוהה ומדובר בעוד מוצר אטרקטיבי
יש כלי מצוין להגדיל את הפעילות
שהסוכנים יכולים להציע ללקוחותיהם
שלהם ,ומצד שלישי הלקוח מקבל חלופה
ד"ר אביב ׀
מצוינת לאפיק השקעה סולידי בתיק שלו .צילום :סיון פרג וליהנות מהגדלת פרנסתם".
אביטל מדגיש כי יש לבחון את התנאים לכיסוי
השקעה דרך בלנדר מציעה כלי שקוף ,נזיל
אחריות מקצועית מול סו"ב אריאל ארז מליסוב
ואמין".
אודי אביטל התייחס גם הוא לנושא ואמר כי סוכנות לביטוח.

חדשות הביטוח

יו"ר ביה"ד של הלשכה" :החלטנו לדחות את
האסיפה הכללית ,עד לקבלת פרוטוקול הדיון"
דיון שנערך השבוע בבית הדין של הלשכה עורר סערה בעקבות צו מניעה שנתן בית
הדין כנגד קיום האסיפה הכללית הקרובה > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות הסערה שקמה בלשכה לאחר צו
המניעה שהוציא בית הדין הארצי של
הלשכה ,לקיום ישיבת האסיפה הכללית
הקרובה ,מבהיר סו"ב ישראל אליוביץ ,יו״ר
בית הדין" :כיוון שאנו עצמאיים ואין לנו דובר,
החלטנו לתת הסבר לחברי לשכת סוכני ביטוח,
למה שהתרחש השבוע בדיון בבית הדין".
בהסברו אומר אליוביץ כי נשיא הלשכה ויו"ר
הוועד המנהל ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,עתר לבית
הדין בבקשה לצו מניעה לקיום דיון בשינוי תקנון
הלשכה ולדחיית 'מועד התחילה' בסעיפי השינוי
המוצעים ,כנגד סו"ב אורי צפריר יו"ר ועדת
התקנון וכן עתר על מיקום האסיפה  -החלטה
שהתקבלה ע"י יו"ר המועצה סו"ב מקסים דרעי.
עוד מציין יו"ר בית הדין כי בהרכב היו ארבעה
חברים ובדיון עצמו השתתפו רק שלושה .בדיון
בנושא מקום האסיפה ,אב בית הדין היה ירון
פל ,וחברי בית הדין ,סו"ב אלי איש שלום וסו"ב
בועז מועלם .בדיון בנושא השינויים בתקנון,
אב בית הדין היה סו"ב אליוביץ ועמו ישבו איש
שלום ומועלם.
בתחילת הדיון עורך הדין של סו"ב צפריר
טען שלבית הדין של הלשכה אין סמכות לדון
בעתירה ונתן הסבר לדבריו .מנגד ,עורך הדין של
סו"ב רוזנפלד ,טען כי כן קיימת סמכות שכזו
לבית הדין וגם הוא הסביר מדוע.
"כאב בית הדין" ,מסביר סו"ב אליוביץ "בקשתי
מהצדדים לצאת מחדר ישיבות כדי שנקבל
החלטה .לאחר מספר רגעים הזמנו את הצדדים
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"הודעתי לעורך דינו של סו"ב אורי צפריר,
שבית הדין מוכן לדחות את הישיבה כדי שיוכל
להתכונן לדיון .הוא סרב לקבל את הצעת בית
הדין והודיע שהם פורשים מהדיון .הודעתי
לצדדים שהדיון יתקיים גם אם אחד הצדדים
יעדר מהישיבה" ,אמר אב בית הדין .סו"ב צפריר,
סו"ב דרעי ועורכי דינם עזבו את הדיון.

מחכים לפרוטוקול

יו"ר ביה"ד ,סו"ב אליוביץ | באדיבות לשכת סוכני ביטוח

לחדר ישיבות והודענו לצדדים שבית הדין
החליט שיש לו סמכות לדון בעתירה וממשיכים
בדיון לשמוע את הצדדים".
עורך הדין של סו"ב צפריר הודיע לבית הדין
שאינו מקבל את החלטת בית הדין ולכן הוא עזב
את הדיון יחד עם מר סו"ב צפריר וסו"ב דרעי.
כמו כן ,הוא לא היה מוכן לדיון נוסף ויפנה לבית
המשפט.

הדיון נמשך ,התובע ועורך דינו נשארו בחדר
ישיבות ובית הדין שמע את דברם ,ומעת לעת
חברי בית הדין ,שאלו אותם שאלות הבהרה .יש
לציין שהדיון הוקלט ע״י חברה חיצונית והיא
אמורה לתמלל את הישיבה ולהגישה בהקדם
לבית הדין כדי שיקבל הכרעה סופית.
"בסיום הדיון ,התבקשו התובע ועורך דינו
לצאת מהחדר כדי שנקבל החלטה" ,אמר סו"ב
אליוביץ" .בית הדין החליט לדחות את האסיפה,
ולא ביטל אותה ,עד שנקבל את פרוטוקול
הישיבה ונפסוק בנושא .בית הדין החליט לפרסם
את השתלשלות העניינים כדי שהציבור ידע
ממקור ראשון את האמת".
עוד יש לציין ,כי באסיפה היו צפויים לעלות
לדיון תיקונים בתקנון אותם ביקש לבצע יו"ר
ועדת התקנון בלשכה ,סו"ב אורי צפריר .נשיא
הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,הגיש עתירה לבית
הדין כנגד צפריר שהחליט כאמור לדחות את
מועד האסיפה.

חדשות הביטוח

ברקת בחוזר מחייב לחברות הביטוח -
יופסקו מידית החקירות הפוגעניות
כנגד מבוטחי סיעוד
זהו החוזר הראשון שמפרסם הממונה החדש על שוק ההון" :אני מאמין שהביטוח הסיעודי ישתנה
ללא היכר לטובת המבוטחים לאחר הרפורמות שאנחנו מבצעים" > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
ד"ר משה ברקת ,פרסם חוזר מחייב
המשנה באופן יסודי את הליך יישוב
התביעות בביטוח סיעודי ,זאת על מנת להבטיח
הליך מהיר ,הוגן וכזה המצריך טרחה מינימלית
מצד המבוטח וכמובן שומר על כבודו .החוזר קובע,
בין היתר ,איסור מידי על ביצוע חקירות פוגעניות
ופולשניות.
זהו החוזר הראשון שמפרסם ד"ר ברקת בתפקידו
כממונה על שוק ההון ,והוא מגיע בעקבות הדיון
בשבוע שעבר בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
של הכנסת .מדובר בדיון חירום שהתקיים לאור
המקרים הקשים של התעמרות חברות הביטוח
בחולים סופניים וחולים סיעודיים ,שפורסמו
לאחרונה בתחקיר "הצנרת" (רשת).
במוקד התחקיר עמדו מקרים בהם חוקרים
פרטיים שנשלחו על ידי חברת הביטוח התחזו
לשליחים וגרמו למבוטחים חולים וקשישים לבצע
פעולות שונות כמו לרדת במדרגות ,להתכופף או
ללכת ,במטרה לשלול מהם את הזכאות למימוש
הפוליסה הסיעודית .בתום הדיון דרש ח"כ מאיר

כהן ,מ"מ יו"ר וועדת הרווחה ,מרשות שוק ההון
להגיש לוועדה בתוך שבוע דו"ח התקדמות
ומועד סיום להתקנת התקנות שיסדירו את
תחום החקירות מול חברות הביטוח .כמו כן קרא
לניסוח של קוד אתי שהחברות ייקחו על עצמן,
מעבר למתחייב בחוק.

לא תתבצע הערכת
תפקוד נוספת
הממונה עמד בדרישה ופרסם השבוע את החוזר
המטפל בכל השלבים בהם נתקל המבוטח במהלך
תביעתו בפוליסה לביטוח סיעודי.

על פי החוזר:
⋅ לוחות זמנים מקוצרים לתשובות
החברה ,מינוי נציג אישי שילווה את
המבוטח במהלך התביעה ויהיה זמין
ישירות אליו לאורך כל תהליך בירור
התביעה.
⋅ קביעה כי הממצאים הקיימים
בהערכת התפקוד שבוצעה כבר
למבוטח על ידי גורם אחר ,דוגמת
המוסד לביטוח לאומי ,יחייבו את
חברת הביטוח ולא תתבצע הערכה
נוספת מטעם החברה שלא לצורך.
⋅ הקמת רשימה רחבה ובלתי תלויה
של רופאים ואחיות שיבצעו את
הערכות התפקוד למבוטחים וכמו כן
קביעת מנגנון בחירה אקראי.
⋅ הפיכת הערכת התפקוד שבוצעה
מטעם החברה למחייבת וקובעת.

ד"ר ברקת | צילום דוברות הכנסת ,נועם רבקין פנטון
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⋅ איסור השפעה על מעריכים ומניעת
ניגודי עניינים אפשריים.

במהלך השנים האחרונות ערכה רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ביקורות על הליך יישוב התביעה
בביטוח סיעודי .הביקורות העלו כי הליך יישוב
תביעות בביטוח סיעודי מצריך לרוב ביצוע
של הערכה של מצבו התפקודי או הקוגניטיבי
של מבוטח ,ולאור זאת שמרבית מקרי הסיעוד
מתרחשים עת הגיעו של מבוטח לגיל זקנה ,יש
מקום להסדיר באופן נפרד ופרטני מיתר סוגי
הביטוח ואת הליך יישוב התביעות בביטוח מסוג

"ההוראות קובעות כי
חברות הביטוח יפעלו בתום
לב ,במקצועיות ,בשקיפות,
בהוגנות ,באופן שישמור על
כבודו של המבוטח ושיצמצם
את הטרחה שלו בתביעה"
זה .הצורך בהסדרה זו התחזק גם לאור ריבוי פניות
הציבור בנושא והכשלים הייחודיים שצפו לאורך
השנים.
הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
ד"ר משה ברקת ,התייחס לנושא ואמר כי "החוזר
שפרסמנו היום הינו צעד ראשון ומשמעותי בשינוי
פני הביטוח הסיעודי .ההוראות קובעות כי חברות
הביטוח יפעלו בתום לב ,במקצועיות ,בשקיפות,
בהוגנות ,באופן שישמור על כבודו של המבוטח
ושיצמצם את הטרחה שלו בתביעה .אני מאמין
שהביטוח הסיעודי ישתנה ללא היכר לטובת
המבוטחים לאחר הרפורמות שאנו מפתחים".
בעקבות פרסום החוזר אמר ח"כ כהן" :הסוף
לחוקרים פרטיים לחולים סיעודיים וקשישים
מהווה בשורה חברתית חשובה .אני שמח שהממונה
על שוק ההון עמד בהתחייבותו להציג שינוי
במדיניות חברות הביטוח בתוך שבוע מיום הדיון,
החל ממחר עולמם של החולים הסיעודיים יהיה
קשה פחות .חוות דעת הביטוח הלאומי ,בהחלט
מספיקה ואין צורך להוסיף עליה ,ובוודאי לא
להתעלל באנשים שנמצאים בשעה הקשה ביותר
שלהם".

חדשות הביטוח

חברי הכנסת אישרו סופית :תוקם ועדה
ליציבות פיננסית
ברוב של יותר ממאה ח"כים הצביעה הכנסת לטובת תיאום בין הרגולטורים ⋅ הוועדה
תתמוך ביציבות המערכת הפיננסית ובפעילותה > רונית מורגנשטרן

ב

רוב מוחץ של  111חברי כנסת אישרה
מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית
את הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' ,)7
התשע"ט־.2018
על פי החוק תוקם ועדה ליציבות פיננסית
שמטרתה לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית
ובפעילותה הסדירה ,באמצעות תיאום בין רשויות
הפיקוח הפיננסיות  -הפיקוח על הבנקים ,רשות
שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,הפיקוח על נותני
שירותים פיננסיים מוסדרים במשרד האוצר,
הפיקוח על מערכות תשלומים והרשות לניירות
ערך  -וכן בינן לבין בנק ישראל ומשרד האוצר,
ובאמצעות שיתוף פעולה ושיתוף מידע ביניהם.
לוועדה ליציבות פיננסית תוקנה סמכות
להתריע בפני רשויות הפיקוח הפיננסיות כאשר
היא מזהה סיכון מערכתי ממשי ולהמליץ על
אמצעים למניעתו או להפחתתו ,והיא תדווח על
כך לראש הממשלה ולשר האוצר .על הגורם שאליו
מופנית ההמלצה מוצע להחיל מנגנון של "אמץ
או הסבר" ולפיו על אותו גורם תחול חובה למתן

תפקידי הוועדה:
 .1תמיכה ביציבות המערכת הפיננסית
 .2זיהוי סיכונים מערכתיים וטיפול בהם
 .3יצירת שת"פ בין כלל רשויות הפיקוח

הפיננסיות
הסבר לוועדה ליציבות פיננסית אם הוא בוחר
שלא ליישם את המלצתה.
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב" :יציבות
פיננסית היא תנאי הכרחי לשם השגת צמיחה
בת־קיימא ולשם השגת רמה גבוהה של השקעות
ותעסוקה במשק .בעקבות המשבר הפיננסי העולמי
שנוצר בשנת  ,2008גברה ההכרה בכך שלצורך
הבטחת היציבות הפיננסית המערכתית אין די
בהבטחת יציבותו של מוסד פיננסי מסוים בפני
עצמו או של כל רכיב במערכת הפיננסית בנפרד,
וכי נדרשת ראייה אינטגרטיבית של כלל המערכת

הפיננסית ,הכוללת מאמץ לזהות סיכונים
המתפתחים בה על פני זמן ואת סיכוני ההדבקה
לרוחבה של המערכת ,ולהגיב עליהם מבעוד מועד.
"לשם כך נדרשת רמת תיאום גבוהה ושיתוף
פעולה בין כל הרשויות ,שלהן תפקיד חיוני
בשמירה על היציבות הפיננסית .ההתמקדות
בסיכונים המערכתיים המתפתחים במערכת
הפיננסית והצורך בתיאום ועבודה משותפת של
הרשויות כאמור ,עומדים במרכז ההמלצות של
הארגונים הבין לאומיים השונים לעניין זה ,שהוא
בליבת הרפורמות שבתחום היציבות הפיננסית".

"הלשכה היא מהגופים החשובים
והדומיננטיים בלהב"

ישיבה ראשונה של סו"ב דהרי כסגן נשיא להב ⋅ "אעשה כל שביכולתי לסייע לשוק
העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים בישראל" > רונית מורגנשטרן

לשכת סוכני ביטוח היא מהגופים החשובים
והדומיננטיים בלהב .לא רק שאנחנו יכולים
לקבל מהגוף הזה תמיכה בעת מאבק על
נושאים שחשובים לנו ,אלא שאנחנו גם תורמים
לכלל העצמאים במדינת ישראל .הכוונה שלי
היא ליצור העצמה ובולטות של לשכת סוכני
ביטוח בארגון חשוב זה .באתי לעבוד ,כי בשביל
כבוד הייתי נשאר בבית .באתי כדי להקדיש זמן
יקר לטובת הנושא; אני אוהב את זה ,אני נהנה
לתרום בנושא זה".
כך אמר סו"ב מוטי דהרי בעקבות הישיבה
הראשונה שלו בארגון להב כסגן נשיא הארגון.
לדבריו ,הוא ייפגש בשבוע הבא עם הנציגים של
הגופים האחרים בלהב – לשכת רו"ח ,לשכת
עוה"ד ועם עו"ד רועי כהן ,נשיא להב  -כדי
לגבש אסטרטגיה ,הגדרת יעדים ותכנית לשלוש
השנים הבאות ,ומה מיועד כבר לשנה הקרובה.

"
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דהרי" .שליחות ציבורית כמטרה עילאית" |
צילום :באדיבות הלשכה

בדברי הפתיחה שלו בישיבה אמר דהרי" :כל
חיי אני רואה את השליחות הציבורית כמטרה
עילאית המביאה לידי ביטוי את היכולות
והניסיון אותם צברתי במרבית השנים בשלל
תפקידי במשק הישראלי .אין לי ספק כי לשכת
סוכני ביטוח הינה מהגופים החשובים ביותר
לכלכלה ולשוק החופשי בישראל ,בדגש על
עצמאים ועסקים קטנים ובינוניים.
"אני מבין את חשיבות המעמד ואעשה כל
שביכולתי להוביל לשינויים מרחיקי לכת ולסייע
לשוק העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים
בישראל ,אין לי ספק שיחד עם כל הנציגים בראשות
נשיא להב ,נעבוד קשה כצוות מאוחד הרואה מול
עיניו את הציבור הישראלי בראש הפירמידה.
"דלתי פתוחה תמיד לשמוע ולהשמיע וזאת
על מנת להביא לקדמת הבמה את מי ומה שאני
ולתרום ככל האפשר".

שילוב בין־דורי

סקר הוועדה הבין־דורית :ליותר ממחצית
מהסוכנים הוותיקים אין דור ממשיך בתחום
מרבית הסוכנים הוותיקים מעוניינים לשלב סוכנים צעירים במשרדם; כרבע
מהם מעוניינים למכור את תיק הביטוח שלהם > רונית מורגנשטרן

ל

כמחצית מסוכני הלשכה הוותיקים אין
דור ממשיך בתחום ,והרוב מעוניינים
לשלב סוכנים צעירים במשרדם .כך
עולה מסקר שביצעה הוועדה הבין־דורית בלשכת
סוכני ביטוח ,שבראשות סו"ב ראובן רפ .הסקר
נועד לבחון את היענות הסוכנים לסדנאות מתן
כלים לשילוב בין־דורי.
על הסקר ענו למעלה מ־ 400סוכנים ,מהם
 316סוכנים ותיקים ו־ 92סוכנים צעירים .מתוך
הוותיקים לכ־ 160אין דור ממשיך בתחום ורובם
מעוניינים לשלב סוכנים צעירים במשרדם; כרבע
מהם מעוניינים למכור את תיק הביטוח שלהם.
מקרב הצעירים 24 :הם דור המשך 22 ,רוצים
להשתלב בסוכנות של סוכן ותיק ו־ 46מעוניינים
ברכישת תיק ביטוח קיים.

השאלות שנשאלו
בסקר:
.1
 .2אם אין לך דור המשך – האם אתה
האם יש לך דור המשך?

מעוניין לשלב סוכן צעיר במשרד?

.3

האם אתה סוכן צעיר המעוניין
להשתלב במשרד סוכן ותיק?

.4

האם אתה מעוניין למכור את
התיק?

.5

האם אתה מעוניין לרכוש תיק
ביטוח?

סדנאות לשילוב בין־דורי
לדברי רפ ,תוצאות הסקר הבהירו כי יש מקום
לבצע מהלך ובו ייערכו מספר סדנאות לחברים
המעוניינים מבין קהלי היעד:
⋅ סוכנים עם דור המשך – מתן כלים לאבות /
אמהות וילדים לשילוב מיטבי ולתהליך ההמשך
של המשרד.
⋅ סוכנים ללא דור המשך " -שידוך" בין סוכנים
ותיקים וצעירים תוך מתן כלים להבנה מירבית
ו"נישואים" מאושרים לטווח ארוך.
⋅ וכן ,לבנות הליך של יצירת קשר בין מוכרים
מרצון לקונים מרצון של תיקי ביטוח תוך מתן
כלים משפטיים ,כלכליים ,פסיכולוגיים ואחרים.
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שילוב בין־דורי

תפקיד חשוב
"התפקיד של הוועדה הבין־דורית הוא אחד
החשובים ביותר לעתיד סוכני הביטוח הן הוותיקים
והן הצעירים והן לשילוב ביניהם" ,אומר סו"ב
רפ ומוסיף "הועדה תגבש ,בשיתוף פעולה מלא
עם ועדת צעירים והכשרת הסוכן ועם המכללה
לפיננסים וביטוח ,תוכנית לסדנאות .וכן ,שימת
מרצים ,יועצים ,מאמנים ואחרים שיסייעו לקידום
המטרות והיעדים".

רפ אומר כי "הוועדה הבין־דורית תנהל משא
ומתן עם אנשי מקצוע בתחומים השונים ,שיסייעו
למשתתפי הסדנאות ולסוכני הביטוח הרלוונטים,
להגשים את היעדים והמטרות בתחומי הפעילות
של הוועדה ,והכל בתעריפים מפוקחים .למותר
לציין כי ההשתתפות בסדנאות שתתקיימנה כרוכה
בתשלום .העלות תתומחר ותקבע באופן הוגן ע"י
המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח.
תאריך היעד לתחילת הסדנאות  -ינואר פברואר
 ,"2019מציין יו"ר הוועדה הבין־דורית.

הוועדה הבין־דורית  -מטרות ויעדים:
⋅ סיוע לסוכנים ותיקים שיש להם דור המשך "להעביר את המקל" באופן בו

הדור הצעיר ישתלב באופן המיטבי במשרד ,במהלך שייטיב עם ההורה ועם
הדור הצעיר.

⋅

סיוע לסוכנים ותיקים שאין להם דור המשך ,לאתר סוכן ביטוח צעיר שיכנס
בנעליהם ויערך תהליך "העברת המקל" באופן המיטבי.

⋅

סיוע לסוכנים צעירים (או אחרים) המעוניינים לרכוש תיק ביטוח ללא
תהליך שילוב הדור הוותיק .זאת תוך כדי מתן כלים לביצוע עיסקה כלכלית
כדאית לשני הצדדים.

⋅

סיוע לסוכנים ותיקים המעוניינים להעביר את התיק שלהם לסוכנים צעירים
(או אחרים) ללא תהליך שילוב .זאת תוך כדי מתן כלים לביצוע עיסקה כלכלית
כדאית לשני הצדדים.

זמן תגובה

שומרה – המהירה ביותר; הראל צריכה להשתפר
לשכת סוכני בוחנת את זמן התגובה של חברות
הביטוח השונות עבור פניות של מבוטחים
– והפעם :מוקדי שירות תביעות צד ג'

ת

ביעת רכב רכוש הוא הליך שדורש תשומת לב ומעקב תמידי,
מה שמביא לכך ששיחות למוקדי התביעות מתבצעות על
בסיס יומיומי במשרדינו .חברות הביטוח מנגד מעמידות
מוקדים  -בחלקם השירות מהיר ומקצועי ובחלקם איטי ולא יעיל .הפעם
החלטנו לבדוק כמה זמן לוקח למוקדי שירות "תביעות צד ג'" לענות
לסוכנים ולמבוטחים.
הבדיקה נערכה ב־ 22/11/2018בין
השעות  10:00ל־ .11:30החישוב של זמן
ההמתנה החל מרגע סיום הלחיצה על
מקשי הניווט ותחילת זמן ההמתנה ועד
למענה האנושי .חשוב לציין כי הבדיקה
לא מתייחסת למקצועיות ולשירות אלא לזמני המענה בלבד .בביצוע
הבדיקה השתתפו סוכני הוועדה האלמנטרית :סו"ב רועי חן ,סו"ב אילן
דבי ,סו"ב שלומי גילה ,סו"ב אבנר רפאל וסו"ב מאור כהן.
הערה :במדור הקודם בדקנו את מהירות המענה של חברות הביטוח
למיילים .חשוב להגיד כי מחלק מהחברות עד היום לא התקבלה תשובה
למייל .אולם ,ראוי לציין לטובה את חברת ביטוח חקלאי ,שפנו אלינו
בעקבות הפרסום בבקשה לבדוק את הנושא אצלם ,וזאת כדי ללמוד את
המקרה ולהימנע מתקלה דומה בעתיד.

זמני תגובה
 .1שומרה
 .2כלל
 .3שירביט
 .4חקלאי
 .5שלמה
 .6הכשרה
 .7הפניקס
 .8מגדל
 .9ישיר אי.די.איי
 .10מנורה
 .11איילון
 .12אי.אי.ג'י
 .13הראל

00 : 12
00 : 30
00 : 35
00 : 37
01 : 03
01 : 12
01 : 29
01 : 39
01 : 43
01 : 47
02 : 05
03 : 03
10 : 05

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 הביטוח

הממונה על רשות שוק ההון :לדחות
יישום חוזר סוכני הנסיעות ליולי 2019
הלשכה בתגובה" :נפעל מול רשות שוק ההון ובמסגרת החוק למנוע הדחייה"

ה

ממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ד"ר משה ברקת ,פרסם
אתמול (יום ד') טיוטת חוזר ובה תיקון
המציע לדחות את יישום חוזר סוכנים ויועצים
2017־10־" :4מעורבות גוף שאינו בעל רישיון
בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח
קבוצתי" (המתייחס בעיקר לביטוח נסיעות הנמכר
בידי סוכני הנסיעות .ר.מ ,).ל־ 20ביולי 2019
“בכדי לאפשר את מיצויו של הליך החקיקה,
שמטרתו לאפשר לסוכני הנסיעות לשווק ביטוח
נסיעות על פי דין ,לטובת ציבור המבוטחים,
שיוכלו לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל בצורה
נגישה ,פשוטה ובעלות מופחתת" ,נכתב בטיוטה.
בדברי ההסבר להצעה מוסר הממונה כי במסגרת
בג"צ התאחדות משרדי הנסיעות ,ציין בית המשפט
העליון כי על מנת שסוכני הנסיעות יוכלו לשווק
ביטוח נסיעות לחו"ל נדרש תיקון חקיקה" .ביום
 27במאי  2018אושרה בוועדת שרים לענייני
חקיקה הצעת חוק המתירה לסוכני הנסיעות
לשווק ביטוח נסיעות לחו"ל .משרדי הממשלה
ורשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון תמכו בהצעת

החוק בכפוף להחלת חובות צרכניות על סוכני
הנסיעות המשווקים ביטוח נסיעות לחו"ל ,ולמתן
סמכות פיקוח לממונה על שוק ההון ,בכל הקשור
לפעילותם של סוכני הנסיעות בעת שיווק ביטוח
כאמור .בהתאם להצעת החוק ,סוכני הנסיעות
וחברות הביטוח יהיו אחראים כלפי הלקוחות,
ביחד ולחוד ,בכל הקשור להליך הצירוף לביטוח,
ובתנאי שנוסח החוק יתואם אל מול הרשות.
ביום  29במאי  2018פורסם חוזר סוכנים ויועצים
2018־10־" 5מעורבות גוף שאינו בעל רישיון
בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח
קבוצתי – תיקון" במסגרתו נדחה מועד התחילה
של החוזר עד ל־ 10באוקטובר  2018וזאת על
מנת לאפשר את מיצוי הליך החקיקה" .יצוין כי
בחודשים האחרונים הרשות באה בדין ודברים עם
יוזמי הצעת החוק ,על מנת להכניס בהצעת החוק
שינויים לטובת ציבור המבוטחים" ,נכתב בדברי
ההסבר.
בתגובה מסר נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד" :מדובר בטיוטא בלבד .אנו נמצאים
בקשר מול רשות שוק ההון וננסה למצות הליכים

בעניין בדרכי נועם .נפעל בכל דרך לבטל את
הדחייה הנוספת ביישום החוזר .וכמובן נפעל
למנוע קידום הצעת החוק שהוגשה בעניין.
החוק מדבר בצורה ברורה על מכירת ביטוח,
כל ביטוח ,רק ע"י בעל רישיון ,וסוכני הנסיעות
אינם כאלה .מה שמקומם לא פחות הוא ששתי
חברות ביטוח לחצו ללא הפסק על רשות שוק
ההון לדחות שוב את יישום החוזר ואלו חברות
שצברו את הונם מסוכני הביטוח".
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד,
מוסיף" :מדינת ישראל היא מדינת חוק ומ־10
לאוקטובר  ,2018סוכני הנסיעות שמוכרים
ביטוח נסיעות לחו"ל ,עוברים על החוק ברגל
גסה ובפרהסיה .כל מכירת ביטוח כזה על ידי
סוכן נסיעות ולא על ידי בעל רישיון היא עבירה
על החוק .הלשכה מצפה מהממונה לא 'להלבין'
את המצב ולעמוד על אכיפת החוק".
עוד נמסר מהלשכה כי היא תמצה את הליכי
השימוע מול הרשות על הטיוטא ובהתאם
לתוצאות תחליט על המשך דרכה ותשתמש בכל
הדרכים החוקיות העומדות לרשותה.

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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חדשות הביטוח

הפניקס מציעה תוכנית בה המבוטחים
ישלמו רק על הנסיעה בפועל
התוכנית מבוססת על פתרון טכנולוגי חדש המאפשר
תשלום לפי חבילות נסיעה ⋅ בהמשך צפויה החברה
להשיק מוצרים נוספים > רונית מורגנשטרן

לקראת החתימה על הסכם
חדש ולאור ההצלחות שנרשמו
בשלוש השנים האחרונות,
מעוניין ועד עובדי החברה להטיב
את תנאי ההעסקה הקיבוציים

ה

פניקס יוצאת בקמפיין פרסומי הנועד
לחזק את המודעות למוצרי הביטוח
החכמים של החברה ,תוך מינוף התועלות
המרכזיות שלהם והערך המשמעותי למבוטח.
מהחברה נמסר ,כי המוצר הראשון במרכז
הקמפיין הינו הביטוח לנהגים הצעירים,Smart ,
המסייע לנהג לשלם רק על הנסיעה בפועל.
הפניקס צעיר מבוסס על פתרון טכנולוגי חדשני
המתחבר לרכב ,ואפליקציה ייעודית לטלפון של
הנהג הצעיר וההורה .לראשונה ,מעבירה החברה
את הביטוח מהרכב לנהג הצעיר המשלם ביטוח
רק לפי מרחק הנסיעה .בימים אלה עודכנה חבילת
הנסיעה לנהג הצעיר והיא עומדת על  500שקל
בלבד ,כך ניתן לחסוך אלפי שקלים למשפחה.
מוצרים נוספים ,אשר יודגשו גם הם במהלך
השיווקי הנוכחי ,מתייחסים לכיסויים ביטוחים
המשלבים אלמנטים חכמים אותם הוציאה הפניקס
בשנים האחרונות ,בין היתר אפשר למנות את

יתרונות ביטוח Smart
 .1משלמים רק על הנסיעה בפועל
 .2עלות חבילת נסיעה –  500שקל
 .3טכנולוגיה חדשנית – חיבור לרכב
 .4חיסכון של אלפי שקלים למשפחה

ו
אל־און" .מוצר טוב יותר במחיר טוב יותר" | צילום :הפניקס

מסלול הפניקס זהיר ,הכיסוי הייחודי בביטוח
הדירה מנזקי מלחמה וטרור ,הרחבת הכיסוי
הביטוחי לצד ג' בגבול אחריות של  2מיליון שקל
במגוון מוצרים ,תוכנית הבריאות החדשה להגנה
מפני מחלות קשות ועוד.

שותפים לתהליך

אורן אל־און ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת
הלקוחות ,מסר" :הסביבה העסקית בה אנו פועלים
משתנה טכנולוגית ותהליכית בקצב מהיר,
והשינויים הרבים בשוק מעמידים בפנינו אתגרים
עסקיים חדשים .אנו מזמינים את הסוכנים ,שבהם
אנו רואים שותפים מרכזיים בתהליך החשוב הזה,
ליהנות ביחד מההזדמנויות הרבות הנפתחות
בעקבות השינויים הללו ,תוך יצירת פתרונות
טובים ויעילים יותר למבוטחינו .פעלנו רבות
בשנים האחרונות על מנת להציג למבוטחים שלנו
ביטוח המשתמש ביצירתיות ,חוכמה ,וטכנולוגיה,
וזאת על מנת לייצר מוצר ביטוחי טוב יותר .ואיך
לא – גם במחיר טוב יותר".

זגגות רכב זה דרכים
03-5761280
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עובדי הפניקס:
"מצפים לתוספת
לאור התוצאות
החיוביות של החברה"

עד עובדי הפניקס החל בדיונים עם
הנהלת החברה בנוגע לחתימת הסכם
קיבוצי חדש .יצוין כי בחברת הפניקס
מועסקים נכון להיום מעל  3000עובדים,
וההסכם הנוכחי ,שנחתם ביולי  ,2016צפוי
להסתיים בסוף השנה.
מהוועד נמסר ,כי ההסכם
שנחתם בזמנו כלל בין
היתר העלאות שכר,
בונוסים ,קרן השתלמות
ותקציב רווחה" .כעת
מצפים העובדים כי לאור
התוצאות החיוביות מאוד
שמידוב
של הפניקס בשלוש השנים
האחרונות ייחתם הסכם חדש המביא לידי
ביטוי תוצאות אלו".
יו"ר ועד עובדי הפניקס אורן שמידוב הוסיף
כי "שיפור תנאי ההעסקה והדאגה לזכויות
העובדים נמצא בראש סדר העדיפויות של
הוועד .ישנו קשר ישיר וברור המחבר בין
טובת העובדים וביצועי החברה ,וההצלחה
הפנומנלית של הפניקס בשנים האחרונות היא
ההוכחה הניצחת לכך .אומנם אנחנו נמצאים
בראשיתו של ההליך ,אבל אני בטוח כי גם
הנהלת הפניקס מעוניינת במשא ומתן ענייני
ותכליתי לטובת כל הצדדים".

חדש במגדל!

חידוש מהיר וקל לביטוח הרכב והדירה
מעכשיו תוכלו לשלוח ללקוחות שלכם לינק לחידוש הפוליסה,
לרבות תיעוד הליך החידוש!
שליחת הלינק זמינה כעת בשולחן העבודה.
גם בביטוח כללי ,טוב שיש מגדל מאחוריך.
מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה.
האמור במודעה זו אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
השימוש בכלי זה ("חידוש בקליק") אינו גורע מחובות הסוכן עפ"י כל דין והוראות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון.
קביעת סוג הפוליסות ,שניתן יהיה לחדש באמצעות כלי זה (חידוש בקליק) ,הינה בהתאם לשיקול דעת החברה בלבד.

חדשות הלשכה

הצלחה גדולה ליום העיון במחוז השרון
שנערך בסניף פתח תקווה

"

קיימנו השבוע יום עיון מחוזי שנחל הצלחה
גדולה למרות שכל סוכני סניף נתניה לא
קיבלו את ההזמנות משום שהייתה תקלה
במחשב של הלשכה .בשל התקלה ,אמרתי
לסוכנים שיגיעו בלי להירשם ולבסוף הגיעו
כ־ 140אנשים" ,כך סיפר סו"ב דני קסלמן ,יו"ר
מחוז השרון ,שציין כי למרות הכל יום העיון עצמו
היה מדהים.
יום העיון נערך בסניף פתח תקווה ,בראשות סו"ב
איילת דן .הוא התקיים ב"גלובוס מקס" שבקניון
עופר בעיר" .אני גאה על כנס פורה ומוצלח ,בו סניף
פתח תקווה אירח את חברי מחוז השרון" ,סיכמה דן.
"הכנס היה מקצועי וממוקד עם כמות משתתפים
מרשימה וזאת למרות התקלות ברישום המקדים.
ההרצאות התמקדו בכלים ובדגשים לניהול משרדי
הסוכנים בצורה מקצועית ויעילה המתאימה את
דרישות הרגולציה .בהזדמנות זאת אני מדגישה
כי ידע מקצועי וכלים לניהול אלו הדברים
החשובים שלנו כסוכנים ויש להקפיד להגיע
לכנסים" ,אמרה דן" .שמחתי לפגוש בכנס גם סוכן

הוועדה לביטוח כללי סו"ב ישראל גרטי ,שעסקה
בנושאים שעל שולחן הוועדה ,והרצאתו של עו"ד
עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של הלשכה,
שדיבר על חידושי רגולציה ,תיקון חוזר הצירוף,
והערכות לדרישות חוזר השירות.
בנוסף אליהם השתתפו בכנס גם :עו"ד רפאל
אלמוג ,מתמחה בדיני ביטוח ונזיקין ,שהרצה על
נקודות פרקטיות במכירת ביטוח אובדן כושר
עבודה; סו"ב מיכאל נוימן ,יו"ר הוועדה לביטוח
פנסיוני ,שעדכן לגבי חובות הסוכן הפנסיוני לאור
שינויי הרגולציה; נפתלי צנג ,סמנכ"ל מבצעים
סו"ב איילת דן וסו"ב שי שדה ׀ צילומים :גיא קרן
"פוינטר" ,שסיפר על "בינה מלאכותית בשירות
האכיפה"; אסף נגל ,מנכ"ל ובעלי אנלוגי –
ותיק שהצטרף ללשכה רק לאחרונה ולשאלתי
הדרכה ,ייעוץ ואימון ,שהרצה על "ניהול
מדוע עכשיו ,הוא ענה שהוא רואה את
דינאמי בעולם הביטוח".
השינויים והעשייה והחליט להצטרף על
את יום העיון חתם סו"ב ליאור
מנת לחזק את הלשכה ,כן ירבו כמוהו".
הורנצ'יק ,ממלא מקום נשיא לשכת
לדברי קסלמן ,יום העיון עסק
סוכני ביטוח ,שהציג עדכונים שוטפים
בנושאים שפחות קשורים לביטוח
מפעילות הלשכה .אחרי כל אלו נהנו
אלמנטרי שכוסה רבות בכנס אלמנטר
האחרון באילת ,למעט סקירה של יו"ר סו"ב קסלמן המשתתפים מארוחת ערב חגיגית.

מחוז חיפה והצפון ערך את כנס הבריאות
המסורתי זו השנה העשירית ברציפות

כ

־ 250סוכנות וסוכנים הגיעו לכנס הבריאות
הגדול של מחוז חיפה והצפון בלשכת סוכני
ביטוח שנערך בגלובוס מקס שבחיפה .זו
השנה העשירית שהכנס המסורתי נערך בשותפות
עם חברת הביטוח מנורה מבטחים ,ובתמיכה
ושותפות של המרכז הרפואי כרמל בחיפה.
את הכנס הפיק יו"ר מחוז חיפה והצפון ,סו"ב מיכה
אדוני ,בשיתוף עם יו"ר סניף חיפה ,סו"ב אניה
לוין ויו"ר סניף טבריה גליל עמקים ,סו"ב מוחמד
חטיב ,שזכו למחמאות על כנס מקצועי עם
תכנים מעניינים שהעניקו כלים פרקטיים לסוכני
הביטוח .בסיום דבריו הודה להם אדוני על שיתוף
הפעולה הפורה שתרם להצלחת הכנס .בנוסף
שיבח את מנורה מבטחים ובפרט את ידיד הלשכה
גדי בן חמו ,סמנכ"ל בכיר ,על השותפות האמיצה
והמתמשכת עם לשכת סוכני ביטוח .כמו כן ,הודה
למרכז הרפואי כרמל על שיתוף הפעולה המיוחד.
מצד שני אדוני לא חסך ביקורת כלפי חברות
הביטוח אשר "עשו את הכסף שלהם מסוכני
הביטוח" וקרא להם לבטל את המוקדים הטלפוניים
ואת המכירה הישירה.
אדוני קרא להנהגת הלשכה לשלב ידיים" :אנו
עומדים בפני אתגרים רבים המאיימים על פרנסת
הסוכן .הנבחרים חייבים לשמש סמל ודוגמה -

 29 | 11בנובמבר 2018

מוחמד חטיב ,נטלי רותם ,מיכה אדוני ,ואניה לוין

ומכאן אני קורא להנהגת הלשכה כולה להתאחד
כמו אגרוף קמוץ".
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד התקבל
באהדה רבה על ידי הסוכנים ,הרבה בזכות העובדה
שהגיע ממחוז חיפה והצפון ,שם שימש כיו"ר.
רוזנפלד בירך בחום רב את הנהגת מחוז חיפה
והצפון ,את מנורה מבטחים ואת המרכז הרפואי
כרמל ,ועדכן את באי הכנס על הקורה בענף ועל
כך שהנראות של הלשכה בתקשורת רבה מתמיד.
בנוסף סיפר נשיא הלשכה על חיזוק הלובי הפוליטי
והבטיח לעשות הכל לשמור על פרנסת הסוכנים.
סו"ב לוין הוסיפה" :אני מסכימה עם המפקח
החדש ד"ר משה ברקת על כך שהיתרון המרכזי

שלנו הוא בקשר הבלתי אמצעי עם המבוטחים.
הייתי מוסיפה שלא פחות חשוב הוא הקשר הבלתי
אמצעי עם עובדי חברות הביטוח.
"ברצוני לציין ולהחמיא לחברת מנורה על כך
שבמהלך כל השנה הראשונה שלי כיו"ר סניף
חיפה לא קיבלתי אף טענה מסוכנים שלנו בצפון
על התנהלותה של חברת מנורה.
"כל אחד מאתנו שואף לבחור למבוטח שלו את
המוצר המתאים לו ובמחיר משתלם ביותר ,אך
לא פחות חשוב הגורם האנושי מולו אנו עובדים
בחברות הביטוח".
סו"ב חטיב אמר כי בפני הסוכנים קיימים הרבה
אתגרים הן מכיוון הרגולציה ,הן מכיוון חברות
הביטוח הישיר והן עם מוקדני החברות שגורמים
לדעתו נזק למבוטחים ולענף .הוא הזכיר לנוכחים
כי בחודש הבא יתקיים בטבריה כנס חג החגים
המסמל את האחווה בין שלוש הדתות.
בנוסף אליהם ,השתתפו בכנס המרצים הבאים:
גדי בן חמו ,סמנכ"ל בכיר במנורה מבטחים ,אורית
קרמר ,משנה למנכ"ל ,מנהלת תחום בריאות
במנורה ,ורד וילדר ממנורה ,יעל זיו ,פרופסור
רונן רובינשטיין ,ד"ר אורי סגול ,ד"ר אודי
פרישמן ,עו"ד שרון שושי ,יו"ר וועדת הבריאות,
סו"ב איגור מורי ,חגי לנצט ואולג זרוצקי.

חדשות הביטוח

אתגר חדש :שלומי נחום מונה
למנכ"ל שירביט
נחום יכנס לתפקיד בפברואר ויחליף את גיל ספיר שהודיע לאחרונה על פרישתו ⋅ ספיר:
"הובלנו את שירביט לקדמת העשייה הביטוחית בענף" > רונית מורגנשטרן

ש

לומי נחום ,סמנכ"ל בכיר ומנהל
אגף מטה ופרט בכלל ביטוח ,מונה
לתפקיד מנכ"ל שירביט במקומו של
גיל ספיר ,שהודיע לאחרונה על פרישתו לאחר
שבע שנים בתפקיד .נחום צפוי לעזוב את תפקידו
הנוכחי בחברת כלל ב־ 13בינואר  ,2019והוא
ייכנס לתפקידו כמנכ"ל שירביט ב־ 14בפברואר
.2019
נחום ( ,)42נשוי  ,3+בעל תואר ראשון בביטוח,
תואר שני במנהל עסקים וקורסים של מבטחי
משנה בחו"ל ,שימש בתפקידים שונים במשך 18
שנה בכלל ביטוח :סמנכ"ל בכיר בכלל ביטוח מיוני
 ,2015לפני כן מילא מגוון תפקידים בחברה -
מנהל מרחב אריה ,מנהל אלמנטר במרחב ירושלים
והדרום ומנהל תחום אלמנטר במרחב מרכז.
השבוע מסר לביטוח ופיננסים" :אני מודה
לכלל ביטוח על שנים רבות של עשייה מבורכת
והתפתחות אישית ,ובהזדמנות זו מבקש להודות
ליגאל רבנוף ,בעלי שירביט ,על האמון וההזדמנות
שניתנת לי להוביל את שירביט ולעמוד באתגרים
יחד".
ספיר ,שנחשב לאחד המנהלים הוותיקים
והמוערכים בענף הביטוח ,מסר בהודעתו על
פרישתו מתפקידו כמנכ"ל שירביט" :החלטתי
לפרוש מתוך תחושות סיפוק ומיצוי לאחר
תקופה משמעותית ואינטנסיבית ,בשנת שיא
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ספיר (מימין) ונחום" .לעמוד באתגרים יחד" | צילום :סיון פרג'

ספיר" :החלטתי לפרוש מתוך תחושת סיפוק ומיצוי לאחר תקופה
משמעותית ואינטנסיבית ,בשנת שיא לפעילות החברה"
לפעילות החברה הן בהיקף המכירות והן
ברווחיות .הובלנו את שירביט לקדמת העשייה
הביטוחית בענף .אני גאה לראות כיצד השינויים
והשיפורים המשמעותיים שערכנו בכל רבדי

החברה ופעולותיה הביאו להישגים הן בתוצאות
העסקיות והן בשירות לסוכנים וללקוחות,
שנחשב כיום לשירות מוביל במדדי השירות של
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון".

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח
בשיתוף לשכת סוכני הביטוח בישראל
תכנית הביטוח של איילון בשיתוף לשכת סוכני הביטוח הינה התכנית הוותיקה ביותר,
אשר מלווה את סוכני הביטוח למעלה מ 25 -שנים .לאיילון ניסיון מצטבר רב בניהול תביעות
בתחום אחריות מקצועית של סוכני ביטוח והצלחות מוכחות לאורך השנים.
תכנית ביטוח זו מותאמת לצורכי סוכני הביטוח וכוללת הרחבות ייחודיות ללא תוספת פרמיה ,בין היתר:
פרמיה אטרקטיבית לסוכני ביטוח חדשים
הכפלת גבול האחריות לתקופה  -הטבה חדשה!
חבות כלפי צד שלישי ,לרבות חבות בגין סיכוני סייבר בתת גבול אחריות של  - *₪ 500,000הטבה חדשה!
השתתפויות עצמיות נמוכות
פטור מלא מהשתתפות עצמית במקרה של דחיית תביעה
אופציה להנחה משמעותית בפרמיה בתמורה להגדלת ההשתתפות העצמית וויתור על הפטור
ליווי ומעורבות לשכת סוכני הביטוח ,לרבות בהליך ניהול התביעות וכינוס ועדה פריטטית במקרה של חילוקי
דעות עם המבטח
פוליסת  Run Offלתקופה של  7שנים למבוטחים מתמידים ללא פרמיה
הרחבת תאונות אישיות למקרה מוות מתאונה
תאריך רטרואקטיבי מיום קבלת רישיון סוכן
כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של  10מיליון ש״ח!
תקופת דיווח תביעות מוארכת  180 -יום לאחר סיום הפוליסה
הכיסוי הינו עבור כל בעלי התפקידים השכירים בסוכנות  3 -עובדים ראשונים כלולים
תוספת פרמיה של  50%בלבד עבור בן משפחה בעל רישיון נוסף בסוכנות  -הטבה חדשה!
כיסוי ליועצים פיננסיים בעלי הכשרה מתאימה
כיסוי להפניות הסוכן ליועץ משכנתאות  /השקעות
*אופציה לרכישת גבולות אחריות גבוהים יותר וכיסוי נזקי סייבר צד א' בתוספת פרמיה

כסוכן ביטוח מקצועי ,אתה ודאי יודע כי חשוב לקרוא את האותיות הקטנות ולבחון את התנאים המוצעים היטב.
חיסכון בעלויות במועד רכישת הפוליסה עלול לעלות ביוקר ביום הדין ,עת תצטרך להתמודד עם תביעה
ולשלם השתתפות עצמית גבוהה .במקרים אלו טוב וחשוב שלשכת סוכני הביטוח תעמוד לצדך.

לשירותך,
אריאל ארז ,מנהל עסקים סוכנות ליסוב | טלlisov@insurance.org.il | 03-6366508 .

איילון ,הביטחון של סוכני הביטוח!
התנאים המחייבים בכפוף לתנאי הפוליסה

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

סוכן צעיר

"החשיבות של בעל רישיון תלך ותגדל"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
 סו"ב אלמוג רובין ,סוכן עצמאי ,חלק מבית סוכן "השיא פתרונות פיננסיים" ברחובותגיל38 :
מצב משפחתי :נשוי 3 +
השכלה :תואר שני במנהל עסקים  ,MBA, CFPמתכנן
פיננסי
רישיון :ביטוח חיים ופנסיוני
ותק 4 :שנים
למה בחרת לעסוק בתחום? מה אתה אוהב במקצוע?
"עבדתי כיועץ השקעות במשך כחמש שנים ,לאחר
מכן כמשווק השקעות במשך ארבע שנים ואז יצאתי
לעצמאות בתחום הפנסיוני ,ההגנות וההשקעות.
בתחום הביטוח בחרתי בגלל מטרה אחת – שליחות.
אני מרגיש שיש לי זכות לעבוד בתחום שרובם
המוחלט של האנשים אינו בקיא בו ,ואנו מהווים
עמוד אש להולכים בעקבותינו .הזכות להביא אנשים
למקום בו עמודת הנכסים שלהם גדלה בצורה נכונה
וטובה המתאימה להם מצד אחד ,ושמירה עליהם
ועל משפחתם ממצבי מצוקה ,מצד שני".
נתקלת במכשולים בדרכך המקצועית?
"נדרשת סבלנות ,התמדה ונחישות בהתחלה כדי
לבנות את העסק המדהים הזה; פגישה אחר פגישה,
הסקת מסקנות ולימוד יביאו לשיפור מתמיד
וצמיחה עקבית ואיכותית של העסק".
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והשבוע

ללקוח בכל תחומי ההגנות והפיננסים
האם ישנם קשיים שהלשכה יכולה לעזור
שלו .תהליך הליווי יהיה מאדם צעיר
לך להתמודד איתם?
ועד לאחר פרישה והעברה בין
"הייתי רוצה הרבה יותר קורסים
דורית .החשיבות של בעל רישיון
עסקיים .מכירות ,שירות,
תגדל עם השנים בעקבות
התנהלות עסקית ,אלו פרמטרים
התפתחות המודעות הציבורית
חשובים מאוד לעסק עצמאי".
והן התפתחות טכנולוגית
תן דוגמה מהצלחתך האישית
בעולמות הביטוח".
לטובת לקוחותיך.
איזה טיפים אתה יכול לתת
"תביעות של לקוחות שלא
לסוכנים צעירים?
אושרו ולבסוף אחרי מאבק ,פשוטו
"סבלנות ,עבודה אפקטיבית ברמה
כמשמעו ,שולמו .טיפול בלקוחות
צילום :יפת יומית ,להתנהל נכון מבחינת יעדים
שעזבו מעסיקים ושקיבלו לאחר מכן
רובין ׀
צילום :דוד
רובין ׀
אישיים ותמיד לראות את טובת הלקוח מול
את הכספים שמגיעים להם ,תמיכה
העיניים".
במעסיקים שמעבידיהם דרשו דרישות מנוגדות
האם אתה מעוניין לפנות אישית ללשכה או לחברי
לחוק .כל יום יש הרגשה של סיוע לצמיחתם של
ועדות עם הצעה או בקשה?
אחרים והשפעה על עולמם של אנשים".
"הכשרות עסקיות – מכירות ,שיווק ,גיוס לקוחות
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
ועוד; שכר טרחה – להקים פורום לשכה בנושא
"המנגנון העסקי גדל תוך שמירה על רמת שירות
– לשלב בין התובנות של כולם ולשתף; דיגיטל –
גבוהה מאוד ,משרד שיטפל בלקוחות בשגרה וייתן
טיפים דיגיטליים באתר הלשכה ,עיתון וכדומה.
ייעוץ למקרים ספציפיים".
הכוונה לטיפים פרקטיים; מוטיבציה – שת"פ עם
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
המרצים בתחום – סדנאות מסובסדות".
"בעל רישיון יהפוך ליועץ מקצועי ולאוטוריטה

משולחנו של היועמ"ש

האם רכב שנפגע בתאונה ישא בעלויות
הנזק שנגרם לרכב הפוגע?
בית המשפט העליון דן לאחרונה בשאלה דומה ונדרש להבחין בין סוגי אשמה שונים > עו"ד עדי בן אברהם

ה

צילום :גיא קרן

שבוע התקבלה הכרעה שיפוטית מעניינת
בבית המשפט העליון .על שולחן בית
המשפט הונחה השאלה בדבר הבחנה בין
"אשם תורם" ל"אשם יוצר אחריות" ,בתביעות
"הפח".
רכב יצא מחניה בנסיעה לאחור והתנגש ברכב
אחר .בית משפט השלום קבע כי הרכב
שיצא מהחניה אחראי לתאונה .בנוסף,
חייב את הרכב האחר באשם תורם בשיעור
.30%
הרכב הפוגע פנה בערעור לבית המשפט
המחוזי וטען שעל הרכב הנפגע לשלם
 30%מהנזק שנגרם לו .המחוזי דחה את
הבקשה ועל כך הוגשה בקשת רשות
ערעור לבית המשפט העליון.
לטענת הרכב הפוגע ,עצם קביעת האשם
התורם משמעותה תביעה עצמאית שקמה
בעניין לרשלנות של הנהג האחר .מאידך,
נטען על ידי הרכב שנפגע כי אין חפיפה
בין אשם תורם לאשם מקים חבות ,על אף
שלעיתים יכולה להיות חפיפה בין השתיים ,הדבר
צריך להיקבע על פי הנסיבות ואין לקבוע כלל
גורף של זיקה ביניהם.
בית המשפט בחן את שני סוגי האשם" :אשם יוצר
אחריות" (סעיף  64לפקודת נזיקין) ו"אשם תורם"
(סעיף  68לפקודת נזיקין) .לעניין אשם תורם יש
לבחון את התנהגותו של האדם ביחס לעצמו
ורכושו .ביחס לאשם יוצר אחריות  -נבחנת
התנהגות המזיק ביחס לחובתו לזולתו .ככלל,
אשם עצמי של ניזוק אינו יוצר אחריות בנזיקין
כלפי הזולת .האשם התורם מהווה הגנה לגובה
הפיצוי לניזוק ,לאחר שנקבעה אחריותו של המזיק
וכך מופחת היקף הפיצויים שעל המזיק לשלם.
לסיכום קובע בית המשפט כי אשם תורם ,מכוח

סעיף  ,68הוא אשם עצמי של הניזוק כלפי עצמו,
אשר לא מקים אחריות לעוולה הנזיקית ,אלא
רלוונטי רק לשאלת הנזק.
בנוסף נקבע בפסיקה כי אין סימטריה בין
מזיק לניזוק .למשל :למטופל אין חובת זהירות
כלפי הרופא ,לעובד אין חובת זהירות לשמור

במקרים שכאלה יכול הנהג
לחבוש שני כובעים – הן כניזוק
והן כמזיק וכאן יכול האשם
התורם להקים עילת תביעה
עצמאית לצד שכנגד
על בטחונו ובטיחותו של המעביד .לכן ,במקרים
שכאלה אשמו של הניזוק יכול להיות רק אשם
תורם.
עם זאת ,יתכנו מקרים בהם תהיה חפיפה.
הדוגמה הקלאסית לכך ,היא במקרים של תביעות
נזקי רכוש־רכב ,שהרי כאן כל הנהגים חבים
חובת זהירות כלפי הנהגים האחרים .לכן ,במקרים

שכאלה יכול הנהג לחבוש שני כובעים – הן
כניזוק והן כמזיק וכאן יכול האשם התורם להקים
עילת תביעה עצמאית לצד שכנגד.
בית המשפט סקר דוגמאות פסיקה מהעולם ובחן
את הגישות בישראל .האחת קובעת כי אין לייצר
חפיפה אוטומטית זאת ,מאחר שהיסודות הנבחנים
במסגרת קביעת האשם התורם אינם זהים
ליסודות המרכיבים את האשם יוצר־
האחריות .ואילו הזרם השני רואה חפיפה
בין האשם התורם לאשם המבסס תביעה
עצמאית באופן שייצר תמריץ לנהיגה
זהירה יותר.
לאחר שסקר בית המשפט את שתי
הגישות ,נקבע כי הוא אינו קובע מסמרות
בעניין וכי כל מקרה ייבחן לגופו לפי
נסיבותיו כפי שקבע בית המשפט המחוזי.
בכך הוא דוחה את בקשת רשות הערעור,
הואיל ואין מקום לקבוע חפיפה תמידית
בין האשם התורם לאשם מקים האחריות.
בית המשפט מבהיר כי מסקנתו אינה
תואמת את הדין במשפט האנגלי ,אך מציין כי
הוא אינו מחייב לפעול על פיו ובבואו לבחון את
המשפט המשווה ,יש לקחת בחשבון את תנאי
הארץ ותושביה ומשכך הוא בוחר לילך על "כלל
גמיש" ולא על דרך פעולה גורפת.
לכן ,מציין בית המשפט ,כאשר נקבע בדיון כי
צד אחד אחראי עיקרי לתאונה ואשמו של האחר
הוא אשם תורם בלבד ,יש להבהיר את כוונתו,
הן בשימוש במונח "אשם תורם" והן להבהיר כי
אין מדובר באשם המקים עילת תביעה עצמאית,
דבר שימנע התדיינויות נוספות ,לרבות כאשר
הפסיקה היא על דרך הפשרה.
הכותב הינו היועץ המשפטי של הלשכה

חדש ובלעדי! באמצעות What sApp

₪88

ביטוח לנהג נוסף
ל 4-ימים
בכל דרך שנוחה לכם!

למספר 055-7002220

גם באמצעות  SMSלמספר055-7002220 :
גם באתר הראל בכל עמודי התוכן של תחום הרכב
גם בטלגרם "הוספת נהג ל 4-ימים"

ההרחבה מתאפשרת בענפים  27 ,17ו .30-לפוליסות קיימות בהראל ששולמו בכרטיס אשראי ולרכבים שערכם עד  .₪ 300,000התנאים המלאים
והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח.
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מודל 2019

סוכן ביטוח פנסיוני מודל – 2019
נאמן ללקוח ,נאמן למעסיק
בזמן שהריבון כבר לא המעסיק וכל עובד מחליט אחרת ,הסוכן הפנסיוני חייב
להתחדש לפני שיישחק בין שניהם ויאבד את פרנסתו > דורון הורנפלד

ל

פני שנים לא רבות כל כך ,בארץ לא
דמיונית ,חי לו בעל מקצוע  -נקרא לו
״סוכן ביטוח״ .בכל חודש היה הסוכן
מהלך בין לקוחותיו ,שהיו זקוקים לו כדי להבטיח
את ההווה והעתיד שלהם .ההווה ,שמא יקרה
משהו נורא שישנה את אורח או אורך חייהם,
והעתיד ,שמא יאריכו ימים.
לסוכן היה מכשיר קסמים  -נקרא לו ״פוליסת
ביטוח״ ,שידע באורח פלא לפתור את כל חששות
ההווה והעתיד .את המכשיר הזה רק הוא ידע
להפעיל ,ולא היה אח ורע ליכולותיו להתאים את
המכשיר הזה ללקוחותיו.
חלק מהלקוחות רכשו את מכשיר הפלאים
באמצעות ישות  -נקרא לה ״המעסיק״ .הסוכן,
שנבחר על ידיה מסיבות שונות ,לא היה ממרה
את פיה ,כי אז עשוי להיות מוחלף מיידית בסוכן
אחר.
ולא בחינם עבד הסוכן .את שכרו היה גובה ממי
שייצרה עבורו את המכשיר המופלא  -נקרא לה
״חברת הביטוח״.
ותשקוט הארץ שנים רבות .והנה ,יום אחד ,החלו
הלקוחות לשאול את עצמם שאלות :מהו המכשיר
הזה? האם יש טובים או זולים ממנו? ולמה רק
הסוכן הוא זה שיודע להפעילו? אולי אני יכול
לבד? ובארץ הזו ,משלה מלכה ,שאת פיה אין
להמרות .היא המחליטה וזהו ,ועל פיה יישק דבר
 -נקרא לה ״המפקחת״.

״סוכן נאמן מעסיק״ ,המודל בו
ניתן להגדיל את ההכנסה ללא
היתקלות בסעיף 19א׳ ,חכם,
פשוט ואלגנטי

צילום :גיא קרן

ותהפוך המלכה את כל סדרי בראשית ,ולכל
אדם ,ניתנה הזכות לבחור בין המכשיר ובין סוכן
זה או אחר .והארץ הייתה תוהו ובוהו.
בעולם העבודה של ימינו השתנו כללי המשחק
הפנסיוני מהקצה אל הקצה .הריבון הפסיק להיות
המעסיק ,כל עובד ובחירותיו ,טעמיו והחלטותיו,
והסוכן? הולך ונשחק בין שני הכוחות ,מאבד
את הכנסתו עקב שחיקה מתמדת בפרמטרים,
וחייב להמציא את עצמו מחדש ,כמו יצרני הקרח
כשהומצאו המקררים הביתיים.
תפקידיו של סוכן הביטוח בהיבט המעסיק,
שהסתכמו בעבר בהוצאת דוחות ,העברת כספים
 29 | 16בנובמבר 2018

״סוכן נאמן מעסיק״ –
יתרונות:
… הסוכן יכוון את המעסיק בסבך
הפנסיוני
… הסוכן ילווה את העובד ממקום
אובייקטיבי ומקצועי
… הסוכן ימנע מהעובד לטעות
במשיכת כספי פיצויים
… הסוכן יעזור בקביעת תמהילי
ביטוח נכונים
… הסוכן יסייע בתביעות
ו״תפירת״ כיסויים ביטוחיים לעובדים ,השתנו
ללא היכר .האם פחתה נחיצותו? להיפך ,בעולם
הפנסיוני המשתנה ,מקומו של הסוכן המקצוען
(ולא הסוכן כאיש מכירות) ,הולך ומתחזק.
הסוכן ,שממילא היה נאמן בעבר לעובד ו/או
המעסיק ,התחשב בעבר גם ביצרן ,שרק ממנו

קיבל את הכנסתו  -לא עוד.
האחדת התגמול הצפויה מהיצרן ,בהכוונת
הרשות ,משנה את כללי המשחק .סוכן הביטוח
הופך להיות נאמן המעסיק ,והוא שיכוון אותו
בסבך הפנסיוני של הרגולציה המשתנה .במקביל,
ילווה את העובד ממקום אובייקטיבי ומקצועי,
ימנע ממנו לטעות בפעולות כמו משיכת כספי
פיצויים ,תמהילי ביטוח נכונים ,והכי חשוב,
בתביעות.
הסוכן המודרני יקבל חלק מהכנסתו מהמעסיק
או בשיתוף העובד ,למה? כי רק כך ,תובטח להם
נאמנות מוחלטת לכל אורך הדרך .וזה כבר
קורה  -מעסיקים רבים מחזיקים ומשלמים לסוכן
ביטוח מקצועי המלווה אותם ,ומוריד מראשם את
הדאגה הזו.
״סוכן נאמן מעסיק״ ,המודל בו ניתן להגדיל את
ההכנסה ללא היתקלות בסעיף 19א׳ ,חכם ,פשוט
ואלגנטי .אז נכון ,המעסיקים עוד לא יודעים ,אבל
תפקידו של מי זה להביא את העניין לידיעתם?
יש בי אהבה והיא תנצח ,וכך גם סוכן הביטוח
המודרני ,ינצח את כל הפטנטים החדשים ,העיקר
לצאת מהקיבעון ,כמו שאומר טוני רובינס ,גדול
המנטורים העסקיים בעולםIf you’re stay :
.in your head, you’re dead
הכותב הינו בעלים של ״פרמיום״
בוטיק ביטוחי ומנטור סוכנים

רק בריאות

בזכות התערבות סוכן הביטוח
נדחות פחות תביעות
מבוטח שחלה בסרטן וקיבל מחברת הביטוח החזר על כל עלות התרופה – זוהי תביעה
אחת מיני רבות שמשקפת את הערך המוסף של סוכן הביטוח > סו"ב רבקה גרבר

"

רבקה יקרה .מילים לא יתארו את טיפולך
המסור .לא הייתי רוצה לחשוב על
האפשרות שהייתי נקלע למחלה הקטלנית
והמאתגרת הזו כאחת ,בלי ביטוח פרטי של
הראל ובלי טיפול אישי של סוכנת כמוך ,בעלת
ניסיון ,חוכמה ומעל הכל  -לב ענק .איתך
השמיים הם הגבול!" ,כתב לי מבוטח לאחר
הטיפול בתביעתו.
מבוטח זה חלה בסרטן ריאה .הוא לא עישן
מעולם ,לא אכל בשר והתעמל כל הזמן .המבוטח
עצמו בדק באמצעות מעבדת עכברים מה הייתה
סיבת המחלה .תוצאות המעבדה הצביעו כי
הסרטן נגרם ממוטציה של הגנים שלו וגם בארץ
וגם בחו"ל לא ידעו כיצד לטפל בו.
המבוטח עשה בדיקות אונקוטסט שנתנו
תמונה ברורה של הסרטן שלו ובעקבות הבדיקה
המליצו על תרופות אפשריות לטיפול במחלה.
את התרופות ניסו על עכברים ובעקבות הניסוי

הערך המוסף שיש לסוכן בעת תביעה ,ובמיוחד
תביעה עם תשלום גבוה ביותר .ללא התערבותי
המסיבית ,התביעה הייתה נדחית ומגיעה לשערי
בית המשפט.
אנו נתקלים מדי יום בתביעות שבהן ,בגלל
תחום אפור ,חברות הביטוח דוחות אותן .ללא
התערבות הסוכן הן לא היו משלמות את
התביעה .רק הסוכן ,בהכירו את המבוטח שלו,
יכול לפעול למען אישורי תביעות ויכול לשנות
את החלטת חברת הביטוח.
כסוכנת עם ותק של  28שנות ביטוח ,התנסיתי
בתביעות מסוגים שונים ו־ 90%מהתביעות
שולמו .עלי לציין ולהדגיש שביטוח בריאות
בליווי סוכן ביטוח מקצוען ,הוא הפתרון הטוב
ביותר וההגנה האמיתית עבור הלקוח.

שלושה רופאים המליצו על תרופה אחת שעשויה
לרפא אותו .ואולם ,כיוון שהתרופה נוסתה על
עכברים ולא על בני אדם ,חברת הביטוח לא
רצתה לאשר אותה.
בכדי לסייע פניתי לראש אגף בריאות בחברת
הראל עם בקשה ועם תוצאות בדיקות ,וזה נענה
לבקשתי לתשלום חלק מהתרופה .בפניה חוזרת,
שילמה החברה את כל עלות התרופה.
לאחר מספר שנים גופו התרגל לתרופה ,ושוב
מצאו תרופה ניסיונית אותה חברת הביטוח לא
רצתה לאשר בשום פנים ואופן .לאחר מספר
ניסיונות הידברות ביני לבין חברת הביטוח,
החברה דחתה את התביעה.
זימנתי את מנהלי חברת הביטוח עם המבוטח,
והוא תיאר בפניהם את כל הניסיונות שנעשו
כדי שהתרופה תיכנס לשימוש .גם הפעם אישרו
לבסוף ראשי חברת הביטוח את התביעה.
זוהי תביעה אחת מיני רבות ,המציגה את

הכותבת הינה חברת הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד
בלשכה

סקר בלתי תלוי מטעם לשכת סוכני הביטוח בישראל לשנת  2018קובע

תכנת הביטוח המובילה בישראל

מהי המערכת לניהול המשרד איתה אתה עובד?

5%

2%

8%

9%

13%

49%

14%

אחר

פוקוס

עתיד

אלוני

רבידי תוכנה

באפי

ללא מערכת

מהו סימולטור הרכב איתו אתה עובד?

5%

5%

12%

59%

19%

אחר

אליפים

רבידי תוכנה

באפי

ללא מערכת

 sales@b-com.co.il  www.b-com.co.il  074-7144333
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סוכנים ,בואו ללמוד לחזק את הקשר
עם הלקוחות שלכם
ראיון ‘אחד על אחד’ עם ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת
סוכני הביטוח“ :הקשר עם הלקוחות ינצח כל מוקדנית”
מושב ייעודי לסוכני הביטוח

ליאור הורנצ'יק
מ"מ נשיא לשכת
סוכני הביטוח

דן דוברי

לשעבר יו"ר איגוד
המתכננים הפיננסים;
מנכ"ל חברת אלעד

אודי אביטל

עופר נוריאל
מנכ"ל עדיף
מרקטפרו

עו"ד עדי בן אברהם
היועץ המשפטי של
לשכת סוכני הביטוח

יו"ר ועדת פיננסים,
לשכת סוכני הביטוח

יעקב סויסה
סוכן ביטוח

ברק אצילי

יו"ר איגוד המתכננים
הפיננסים

גיל ארזי

מייסד ומנהל כללי
FinTLV

אורי קיסוס

מנכ"ל אקסלנס גמל

איציק נחום

שותף מנהל,
פריזמה קפיטל

הרצאת אורח :המנטור המוביל אלי שחף
שיווק דיגיטלי

– מנצלים את הטכנולוגיה

הגנה מקיפה למשפחה
ONE STOP SHOP
רואים עולם

– הרבה מעבר לפוליסות ביטוח

– מתרחבים לעולם הפיננסי

– לומדים מהניסיון של סוכנים במדינות אחרות

לפרטים ולהרשמה

מיקי זכאי

מנכ"ל אדקיט

ניהול פיננסי

איך משפיעה תקשורת נכונה עם
לקוח על הרווחיות?
טל דן מסבירה כיצד תמקסמו את אפקטיביות התקשורת מול הלקוחות ולמה
זה ישפיע גם על שורת הרווח

ב

עידן בו הלקוחות בוחנים כל פעולה דרך
זכוכית מגדלת ומחפשים אחר value
 ,for moneyסוכנים רבים חווים
נטישת של לקוחות.
בואו ננסה להסתכל על הנושא מזווית הראיה
של הלקוח .מה יגרום ללקוח בעידן של חדשנות
ויצירתיות להמשיך ולחזור אליך הסוכן .האם יש
שוני בין עסקים המספקים מוצרים לבין עסקים
נותני שירותים .הנטיה היא לחשוב שיש הבדל,
אולם בסופו של דבר הכל מתנקז לנקודה אחת –
חווית הלקוח.
אם הלקוח יחווה סיפוק מהשירות ,ביחס למה
ששילם עליו ,הוא יחזור .אם יהיה מתחרה שיכול
לספק לו את אותה חוויה במחיר זול יותר  -הוא
ינטוש.
סוכנים רבים חווים תחרות מצד חברות הביטוח
הפונות אל הלקוח באמצעות שיווק ישיר
ומתרעמים על החברות בשל המחיר הנמוך בו
הן מוכרות" .גניבת לקוחות" ,הנחות מפליגות
ושיטות שיווק נוספות ננקטות על ידי החברות
הללו חדשות לבקרים .נשאלת השאלה  -האם
כתוצאה מכך עלי לדאוג להנחות ללא הרף?
כמובן שלא .לפעמים אפילו להיפך .הורדת המחיר
תגרום ללקוח להרגיש כי בפעם הקודמת בה צרך
את המוצר/שירות ,שילם יותר מידי.
ואם כך – האם עלי להחזיק מחלקה שלמה
של עובדים שיעסקו בשימור לקוחות? האם עלי
לשלוח ללקוחות שלי ניוזלטר למייל? האם עלי
להשקיע בבוטים שיענו על כל פניית לקוח דרך
האתר עם תמונת נציג אנושי? מה בעצם עלי
לעשות על מנת לתת ללקוח חוויה אשר תגרום
לכך שירצה להמשיך לצרוך את השירות שלי?
בעידן שבו שינוי ,ייחודיות ,יצירתיות ובידול
הם שם המשחק ,כנראה שאין תשובה אחת לשאלה
הזו .אין כלל אצבע על פיו סוכן יכול לנהוג ואשר
יכול להתאים לכל הסוכנים.
במאמרו "על חשיבותה של חווית לקוח חיובית"
מתייחס פרופ' אורן קפלן לעניין תקלות הגורמות
ללקוח לפנות לקבלת שירות כזה או אחר ,אל
מול אפס תקלות הגורמות ללקוח להיות "נשכח"
ו"מוזנח" .במובן מסוים ,טוען פרופ' קפלן ,כי
האבסורד הוא שלקוח הפונה לקבלת שירות
בעקבות תקלה וזוכה לחווית שירות מקיפה,
מקצועית ותומכת יהפוך ללקוח נאמן הרבה יותר
מלקוח אשר לא חווה תקלה כלל ולמעשה לא נוצר
בינו ובין השירות כל מגע או קשר במשך תקופה
ארוכה .ואכן ,צודק פרופ' קפלן במסקנתו זו,
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אם הלקוח יחווה סיפוק
מהשירות ,ביחס למה
ששילם עליו  -הוא יחזור.
אם יהיה מתחרה שיכול לספק
לו את אותה חוויה במחיר
זול יותר  -הוא ינטוש.
כיוון שניתן לראות כי לקוחות אשר זכו לטיפול
מקצועי ,אוהד ושירותי מצד עובדי התפעול
והשירות במשרד הסוכן ,נותרים למעשה נאמנים
לסוכן במידה רבה .ניתן לומר אף כי נאמנותם
הינה במקרים רבים מכוונת לפקידה אשר סיפקה
את השירות ,וזאת למרות שפנייתו של הלקוח
לקבלת השירות הייתה בעקבות בעיה כל שהיא.

הסוד הוא בשירות

ניתן להבין כי לחווית השירות אשר מעניק ה־
 back officeיש משמעות רבה ביחס למספר
הלקוחות הנוטשים את הסוכנות.
לפיכך ,לא בהכרח יש להקים מחלקת שימור
לקוחות בסוכנות או למנות פקיד האחראי על
כך באופן ספציפי ,אלא השקעה בהכוונת עובדי
ה־ back officeלמתן חווית לקוח ייחודית
באיכותה ,תביא לבידול הסוכן ולנאמנות מצד
הלקוח ובכך תשליך ישירות על רווחיות משרדו.
עם זאת ,ברור כי לכל סוכן יש את התשובה
הספציפית המתאימה אך ורק לו ולמשרדו .סוג

התקשורת הספציפי שיגרום ללקוחותיו לחזור
שוב ושוב ,ה־ DNAהמיוחד רק לו.
התשובה שתתאים למאמן כושר המארגן קבוצות
ריצה לא יכולה להיות זהה לזו של רשת מכוני
כושר ,למרות ששניהם עוסקים באותו תחום
ובוודאי שהתשובה למוסך לא יכולה להיות זהה
לזו שתינתן לחברת הייטק העוסקת בביוטכנולוגיה
רפואית.
הרשתות החברתיות מלאות בעצות/סרטונים/
סדנאות אינסטנט אשר מנסות להציג את הפתרון
כך שיתאים לכל עסק ,ומי שמנסה למצוא את
עצמו ביניהם ,יוצא לא פעם מבולבל יותר ,שלא
לדבר על הוצאות מיותרות.
לסיכום ,כאשר אנו באים לתת ייעוץ ארגוני
לסוכנויות ביטוח ,הדבר מחייב היכרות מעמיקה
עם התחום ,איבחון נכון של סוג התקשורת
האופייני לסוכן וללקוחותיו ,הדינמיקה הייחודית
לסוכנות ולעובדיה.
הבנת מקור הבעיות העומדות בפני הסוכן ,הצוות,
מנהל השירות או מנהל השיווק היא הכרחית על
מנת שניתן יהיה לשפר ולייעל תהליכים ארגוניים
ותפיסתיים ,ולהתאים אסטרטגיה שתביא את
עובדי השירות והתפעול במשרד הסוכן לשיפור
בביצועים ובכך לשמירה ואף להעלאת הרווחיות
של המשרד כולו.
הכותבת הינה יועצת אירגונית לסוכנויות ביטוח,
מתמחה בתפעול ומרצה לחינוך פיננסי וניהול כלכלת
משפחה ,מקבוצת ס.א.ל  -פרישה ,ביטוח ופיננסים

רגע משפטי

הרכב השכור נגנב? בדקו טוב מי
אחראי לתשלום הוצאות הביטוח
פסק דין מעניין ניתן לאחרונה במשפט בין חברת השכרת הרכב "שלמה פסגה" ,שתבעה
את אחת מלקוחותיה על כך שרכבה השכור נגנב כאשר בתה יצאה להאכיל חתולים
והשאירה את המפתחות בפנים .במצב כזה ,מי אחראי לתשלום הנזקים? > עו"ד ג'ון גבע

ל

צילום :שלומי דעי

אחרונה ניתן פסק דין מעניין במשפט
שנערך בין התובעת ,חברת שלמה פסגה
בע"מ ,ובין לאה מלצר ,ששכרה ממנה
רכב בהסכם שכירות תפעולית .התביעה הגיעה
לאחר שבתה של מלצר ,בירנית ,שהשתמשה
ברכב ברשותה ,הותירה אותו מונע כשיצאה
להאכיל חתולים ,והוא נגנב על ידי אלמוני.
החברה התובעת טענה במהלך המשפט ,כי
במקרה בו נגרם לרכב נזק ו/או אובדן (לרבות
גניבה) ,בנסיבות בהן השוכרת הותירה אותו ללא
אמצעי זהירות מתאימים ו/או יצאה ממנו תוך
הותרת המפתחות בפנים ,תישא השוכרת במלוא
הנזק שייגרם לחברה המשכירה.
מנגד ,טענה מלצר ,שיוצגה על ידי עורכי הדין
חמי דורון ואילן שפירא ,כי חברת השכרת הרכב
כללה בתוכנית הליסינג התפעולי מרכיב של ביטוח
מקיף ,והתשלום עבור ביטוח זה הרי מגולם בדמי
השכירות החודשיים ,שאותם היא משלמת .בנוסף,
טענה הנתבעת במפורש כי "שלמה פסגה" משמשת
עבורה הן כחברת ההשכרה והן כחברת ביטוח.
בנסיבות המקרה הספציפי נקבע בבית המשפט כי
בהסכם שכירות הרכב ישנם סעיפים רבים המקנים
את הנופך הביטוחי באופן שאינו משתמע לשתי
פנים ,וזה מוביל למסקנה שחברת "שלמה פסגה",
החתומה על ההסכם ,התכוונה לספק "ביטוח פנימי"
המשולב בתוך שכירות הרכב ,באופן כזה ששני
הרכיבים הללו מהווים חלק מהסכם השכירות שהינו

התנהלותה של בירנית לא שללה
ממנה לחלוטין את השליטה ברכב,
שכן היא הותירה את האורות דולקים
רק בשל העובדה כי עמדה במקום
החשוך ,והייתה צריכה להיעזר
באורות של הרכב כדי לאפשר לה
להניח את המזון לחתולים
דואלי במהותו – קרי שכירות וביטוח כאחד.
בשל כך ,קבע בית המשפט ,כי "החברה התובעת
מנסה לאחוז במקל משני קצותיו" ,וזאת משום
שהפגינה מעטפת וחזות של חברת השכרה בלבד,
אולם כדי לגלם ככל הנראה רווח נוסף מהשכרת
הרכב ,ומתוך אינטרס לשמר את הרכוש אותו היא
משכירה ,היא כללה בהסכם גם רכיבים ביטוחיים
מובהקים ,כך שהמכלול מהווה פוליסת ביטוח לכל
דבר ועניין.
כמו כן ,התייחס בית המשפט גם לסעיף 6.1

בהסכם השכירות ,שקובע כי על הנתבעת לנהוג
ברכב "מנהג בעלים השומר על רכושו" ,וכן על
סעיפים נוספים בהם במקרים של נזק או אובדן
לרכב ,כאשר הרכב הושאר ללא אמצעי זהירות
מתאימים או כאשר הנהג/ת יצא/ה מתא הנהג או
עזב את הרכב תוך הותרת מפתחות הרכב בתוכו,
עליו/ה לשאת במלוא הנזק שייגרם לתובעת עקב
מעשיו/ה .בית המשפט השווה את הסעיפים האלו
לפוליסה התקנית ומצא ,כי במקרה שבו מבוטח
הותיר את הרכב מונע ולא מאויש – אין בכך כדי
לשלול את תחולת הכיסוי הביטוחי.
עוד הוסיף בית המשפט ,כי התנהלותה של
בירנית (בתה של מלצר שנהגה ברכב) לא שללה
ממנה לחלוטין את השליטה ברכב ,שכן היא הותירה
את האורות דולקים רק בשל העובדה כי עמדה
במקום החשוך ,והייתה צריכה להיעזר באורות של
הרכב כדי לאפשר לה להניח את המזון לחתולים.
בנוסף ,הותרת הדלת האחורית פתוחה והתרחקות
של מטרים ספורים מהרכב ,אינה יוצרת בהכרח
סיטואציה צפויה בה יצוץ אדם בשעת לילה
באזור תעשייה ויגנוב את הרכב ,כאשר הוא נוסע
מהמקום כשהדלת האחורית עדיין פתוחה .בשל
כל אלו דחה בית המשפט את התביעה ,והחברה
התובעת חויבה בהוצאות של גניבת הרכב.
הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי הלשכה
במחוזות מרכז ,השרון וירושלים

הכשרה ממנה את יאיר קפלן לסמנכ"ל ומחזקת את
מערך ההשקעות שלה

כ

חלק מפיתוח האסטרטגיה והרחבת תחומי
הרווחיות בחברה ,הכשרה חברה לביטוח
מחזקת את מערך ההשקעות שלה וממנה
את יאיר קפלן לסמנכ"ל בכיר וראש המערך
בחברה.
מהחברה נמסר ,כי גיוסו של קפלן נערך לצורך
גיוון והרחבת מערך ההשקעות במסגרת המדיניות
והאסטרטגיה של הגדלת רווחיותה בתחומים
שונים .קפלן בעל ניסיון מקצועי וניהולי עשיר של
כ־ 25שנים בתחום ההשקעות ,האשראי והנדל"ן.
הסמנכ"ל החדש יהיה אמון על בניית פורטפוליו
ההשקעות ,ביניהם הרחבת תחום השקעות הנדל"ן,
פיתוח תחום המימון לקבלנים ,חיזוק השקעות
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הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
הנוסטרו של החברה וכניסה לתחום
שמעון מירון ,מנכ"ל הכשרה חברה
האשראי הלא סחיר .עד לאחרונה ,כיהן
לביטוח ,מסר" :לאחר השלמת טיוב תיק
קפלן כמנכ"ל חברת ייעוץ הנדל"ן פז
הביטוח בתחום הביטוח הכללי ומיצוב
כלכלה והנדסה ,ולפני כן כיהן כסמנכ"ל
בכיר וראש אגף עסקים ואשראי בחברת קפלן ׀ צילום :החברה בתחומי הביטוחים האלמנטרים,
יונתן בלום
אנו מרחיבים את תחומי ההשקעות בחברה
כ.א.ל .בתפקידיו הקודמים כיהן קפלן כמנכ"ל
כלל מימון קרדיט ,כמנהל האשראי הראשי של לאפיקים חדשים .אני מאחל ליאיר הצלחה רבה".
יאיר קפלן מסר" :אני נרגש להצטרף להכשרה
קבוצת כלל ביטוח ,וכסגן נשיא סיטיבנק ישראל.
קפלן ,בעל תואר  B.Aבכלכלה ומנהל עסקים חברה לביטוח .בחברה נושבת רוח חדשה ויזמית
(בהצטיינות) מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,ואני אשמח לתרום מניסיוני ומכישוריי לפיתוח
ובעל תואר  M.B.Aבמנהל עסקים (בהצטיינות) ,תחומי פעילות חדשים ולהשבחת התיק הקיים.
בהתמחות במימון ושיווק מהאוניברסיטה העברית בנוסף ,אשמח לעבוד בשיתוף פעולה פורה עם
בירושלים .המינוי יתקיים בכפוף לאי התנגדות המנכ"ל וצוות ההנהלה".

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

מטרה לאומית :פוליסת ביטוח
אחידה לרכב אוטונומי

א

התעבורה הפדרליים של קנדה.
המלצות נוספות של ארגון חברות
הביטוח הקנדי :הקמת מסד נתונים משותף

רגון חברות הביטוח בקנדה ()IBC
ממליץ להנהיג פוליסת ביטוח אחידה
לביטוח הרכב האוטונומי ,במקום שכל חברת
ביטוח תצא עם פוליסת
ביטוח משלה .זו תהיה
הפוליסה שעל פיה
ישלמו פיצויים לנפגעי
תאונות בהן מעורב
הרכב האוטונומי.
הפוליסה האחידה
לביטוח רכב אוטונומי
תפצה אנשים שנפגעו
רכב אוטונומי .פוליסה אחידה לפיצוי הנפגעים | צילוםshutterstock :
מהמכונית האוטונומית,
בין אם נהג בה נהג
אנושי ובין אם הרכב נסע בשליטה של ליצרני הרכב ,בעלי הרכב וחברות הביטוח
המיכון האוטונומי .הפיצוי לנפגעים יהיה כדי לקבוע מהם הגורמים להתנגשות.
בדומה למה שמקובל בפוליסת ביטוח רכב יש גם לעדכן את תקנות בטיחות הרכב
המקובלת עתה .הוצאת הפוליסה החדשה לטכנולוגיות החדשות ולעידן מתקפות
תחייב תיקונים בחוקי ביטוח ובתקנות הסייבר.

לסוכנות ביטוח דרוש/ה רפרנט ביטוח חיים ,בריאות
ופנסיה .המשרה מיועדת לבעל/ת יוזמה ורצון להצליח.
דרישות :ניסיון בביטוח חב"ת  5שנים לפחות ,הכרת
ממשקי העבודה של הפניקס ,כלל ,הפניקס ,מגדל
והראל.יתרון :רישיון סוכן .יחסי אנוש  -מעולים,
תודעת שירות .למתאימים מובטחת עבודה בסביבה
טובה תנאי שכר מצויינים ובונוסים קורות חיים למייל:
jobs@avivit.co.il
לסוכנות ביטוח בקריית גת דרוש/דרושה פקידת
ביטוח מנוסה בתחום אלמנטרי ,למשרה מלאה .קורות
חיים למיילshmuely.lital@gmail.com :
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק
ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836
Shaulb8@walla.com
סוכנות ביטוח מובילה מתרחבת ומגייסת סוכני ביטוח
לעבודה מול כל החברות בכל ענפי הביטוח.לפרטים:
שי ( 052-80333055 -חיפה) או לקלרה שני –
( 054-9006666מרכז)
סוכנות ביטוח מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל
הענפים באופן מלא או חלקי  -מכפילי שוק גבוהים
לפרטים :שי ( 052-80333055 -חיפה) או לקלרה שני –
( 054-9006666מרכז)
למרכז שירות פחחות וצבע לרכב של קבוצת
שגריר דרוש/ה מנהל/ת משרד מקום עבודה:
אשדוד ,תל אביב קו"ח:
job@shagrir co.il. 073-2288485/4
ועצת 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.
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ה

מבטחת היפנית הגדולה
תתחיל להשתמש בתמונות לוויין כדי להעריך
נזקי שיטפונות .בדרך זו ,רוצה המבטחת היפנית לזרז את
תשלום הפיצויים לנפגעים מהשיטפונות.
באחרונה הייתה ביקורת ביפן על ההליכים האיטיים
בתשלום פיצויים למבוטחים שנפגעו קשה מהשיטפונות.
חברות הביטוח היפניות הגדולות שקדו על חיפוש דרכים
כדי לזרז תשלום התביעות של המבוטחים .היקף הפיצויים
באירועי השיטפונות מגיעים למיליארדי דולרים.
 TOKIO MARINEחברה עם NICHINDO
האמריקאית ,המתמחה בניצול הלוויינים לצרכים
אזרחיים .בכירים ב־ TOKIO MARINEציינו כי
התמונות שיופקו באמצעות הלוויין ינותחו באמצעות
האינטליגנציה המלאכותית .בהתאם לשיטה שפותחה,
אם השיטפונות יגיעו לגובה של  45סנטימטרים ויותר,
המבטחת תנתח את התביעות בלי לשגר שמאים לנכסים
שנפגעו .בדרך זו ,יוכלו לשלם למבוטחים תוך כמה ימים
מקרות האירוע.
TOKIO MARINE

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

הלוויין ישלם :מבטחת
יפנית משתמשת בלוויינים
לתשלום תביעות

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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 באשדוד דרושה פקידת ביטוח
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 :
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש
סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים  .ניתן גם
ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות.
Yaniv@ikeshet.co.il
דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות למשרה חלקית,
להפקה תביעות וניהול שוטף של התיק כולל תיאום
פגישות ושיווק ללקוחות קיימים קורות חיים למייל
jobs@yeadim-bit.co.il

שכירות משנה
להשכרה משרדים בבניין  umiראשל"צ בגדלים שונים
מ  450 60-מר  +חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית
מחיר  60ש"ח למר  ₪ 18 +דמי ניהול 052-6882202
להשכרה  /מכירה במגדל בסר  ,4ברחוב מצדה 7
בני ברק 418 ,מ״ר ,קומה  ,22לצפון ,גמר מפואר ,פרקט
עץ ,שטוף אור ,שירותים/מקלחת באגף הנהלה2 ,
חדרי ישיבות ,נוף מהמם  8 +חניות  2 +מחסנים.

 13חדרים .אפשרות לעוד  13עמדות עבודה .חדש
לחלוטין מהקבלן .נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח.
לפנות  050-5212228 :שקד
להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי,
במקום נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/ים
מרוהט/ים ,עם כל הציוד והשירותים הנלווים
הנדרשים לסוכן ביטוח( .אינטרנט ,מרכזיה ,חדר
ישיבות ועוד)במחיר החל מ־ 645ש"ח+מע"מ לחודש,
(כולל חשמל ,ארנונה ,מים ,ניקיון) .אפשרות לשכירת
חניה פרטית בבנין עצמו.
לפרטים :זיו 0522998888
בנתניה ,להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח .מקום
מרווח ומוכן עם כל התשתיות .מחיר מדהים ,לפרטים
נוספים dani@gsr.co.il
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל
"אפרידר סנטר" קומה  13משרד חדש ברמת גימור
גבוהה  40מ"ר נטו .המיקום נהנה מתחבורה ציבורית
ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי
 .0544-297685מיילziperen@walla.com :

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן ביטוח ,בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין
בשיתוף פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי .ליצירת
קשר talmenashetamir@gmail.com :תמיר -
0526023136
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום
הפנסיוני או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף
פעולה עיסקי סודיות מובטחת פרטים
למייל Shaulb8@walla.com
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף פעולה
עיסקיסודיות מובטחת פרטים למייל:
Shaulb8@walla.com

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

