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 שחר של יום חדש
הממונה של שוק ההון
נענה לבקשת הלשכה
 פרסם מועדי הבחינותלרישוי בביטוח עד סוף
השנה > עמ' 4

 ממשיך בכל הכוח
נשיא הלשכה הבטיח
בכנס תלפיות להמשיך
ולהאבק בשיווק הישיר
ולמכירת ביטוח על ידי
סוכני הנסיעות > עמ' 6

 השבוע במפרגנים
סו"ב ישראל בן נעים
מספר על השירות
המצויין שקיבל מראש
הצוות האלמנטרי
בחברת הפניקס > עמ' 11

מדור
חדש

מקצוענות ונשמה 24/7
כנס אילת ה־ 40של לשכת סוכני ביטוח בנושא ביטוח חיים
ופנסיוני יתקיים ב־ 10עד  14במרץ ⋅ וגם ,לקראת הבחירות :יערך
עימות בנושאים כלכליים בין נציגי המפלגות השונות > עמ' 2

חדשות הלשכה

כנס ביטוח חיים ופנסיוני ה־ 40של
הלשכה יתקיים באילת בראשית מרץ
בכנס יושם דגש על סדנאות מעשיות והרצאות מקצועיות ,והוא ישא את הכותרת "מקצוענות ונשמה
 ‰ "24/7הכנס ,שיתקיים לקראת הבחירות לכנסת ,יעמת בין נציגי המפלגות השונות בנושאים כלכליים
> רונית מורגנשטרן

ה

הרשמה לכנס חיים ופנסיוני ה־ 40של
לשכת סוכני ביטוח נמצאת בעיצומה.
הכנס ייפתח ב־ 11במרץ  2019וימשך
עד ה־ 14בחודש .ביומו הראשון של הכנס יתקיים
כינוס של .MDRT
בשונה מהשנים הקודמות ,הכנס יתקיים הפעם
במלון רויאל ביץ' באילת ולא במלון דן .הכוונה היא
לקיים את הכנסים הפנסיוניים של לשכת סוכני
ביטוח במלון רויאל ביץ' ,מה שהיה נהוג בעבר
הרחוק יותר ,ואת כנסי ביטוח אלמנטר להמשיך
ולקיים במלון דן .לדברי סו"ב מיכאל נוימן ,יו"ר
הוועדה הפנסיונית ,הכנס הפעם יתמקד בהעמקת
המקצוענות של סוכן הביטוח שיוכל להעניק את
השקט הנפשי ללקוחות שלו .24/7

הביאו את הלפטופ
"אנחנו שמים דגש על המקצועיות והמקצוענות
של הסוכן" ,אומר נוימן" :תכנון הכנס שונה
מכנסים קודמים ,כששעות אחר הצהריים יוקדשו
לסדנאות מעשיות; אני מציע לכל סוכן שרוצה
להשתתף בהן ,להביא את הלפטופ שלו איתו
כדי לשבת ולעשות עבודה אמיתית בסדנאות,
החל מכתיבת מסמך גילוי נאות וכלה בדברים
שקשורים באמנת השירות ועוד .אנחנו נכנסים
הפעם למחוזות שלא נכנסו אליהם בעבר; כך
למשל ,תהיה סדנא על תמחור – סוכן שיסיים
את הסדנא יידע לתמחר את העבודה שלו ,הן מול
החברות והן מול הלקוחות ומול עצמו .מדובר
בסדנאות שיביאו לסוכנים כלים מקצועיים
ויצירתיים ולכן אני קורא למשתתפים בסדנאות
להגיע עם המחשבים הניידים שלהם".
לדברי נוימן ,גיבוש תכנית הכנס הסופית
טרם הסתיימה "אבל בנוסף לסדנאות ,אני יכול
להבטיח הרצאות מרתקות בבקרים .בין היתר,
ישא הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה
ברקת הרצאה בבוקר יום שלישי ,כנראה ,על
מעמדו של סוכן הביטוח בעיני הרשות .פרופ'
זיו רייך ,דיקן בית הספר לביטוח של המכללה
האקדמית נתניה ,ידבר על הערכת נכסים לא
סחירים; תהיה הרצאה של רונית כהן ,מנהלת

נוימן" .שעות אחר הצהריים יוקדשו לסדנאות מעשיות" | צילום :גיא קרן

סו"ב נוימן" :תכנון הכנס שונה מכנסים קודמים ,כששעות אחר
הצהריים יוקדשו לסדנאות מעשיות; אני מציע לכול סוכן שרוצה
להשתתף בהן ,להביא את הלפטופ שלו איתו כדי לשבת ולעשות
עבודה אמיתית בסדנאות"
תחום בכירה של קופות גמל בנציבות מס הכנסה.
בנוסף ,תהיה הרצאה בנושא תיקון  190של עו"ד
אורלי ג'רבי מהרצוג פוקס נאמן ,שתתייחס
לשאלה הקריטית על איזה שכר צריך לבטח
בפנסיה; האם ביטוח פנסיוני מחייב או לא מחייב
אובדן כושר עבודה בתוכו ועוד שאלות מאוד
מהותיות .אחד הנושאים החשובים שיידונו יהיה
בעיות אתיקה בעבודת הסוכן".
בתחום הבידור שלצד הכנס המקצועי ,הובטחה
הופעתו של הזמר הוותיק ,הנחשב לזמר הלאומי
של ישראל – יהורם גאון.

גם ח"כים מוזמנים
הכנס שיתקיים כ־ 3שבועות לפני הבחירות
לכנסת ,יעמת בין נציגי מפלגות בנושאים
כלכליים ,וזאת במסגרת פאנלים בשיתופם.
"כמובן שניתן במה לחברי הכנסת שתמכו בנו
לאורך הקדנציה ,אך נקווה שיתפנו מעיסוקיהם
ערב הבחירות .הזמנו גם שרים בכירים ,אך משום
שמדובר בערב בחירות ,אנחנו יודעים שלוח
הזמנים שלהם מאוד נתון לשינוי ונקווה שיגיעו",
אומר נוימן.

להרשמה לכנס

ביטוח
ופיננסים
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חדשות הביטוח

אי.די.בי פנתה לדסק"ש בהצעה
לרכישת השליטה בכלל ביטוח

התייחסותה של דסק"ש לפנייה טרם התקבלה  ‰הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון הורה לאי.די.בי לבצע עסקאות מכר אמיתיות > רונית מורגנשטרן

א

י.די.בי פיתוח ,בשליטת אדוארדו
אלשטיין ,פנתה לחברת השקעות
דיסקונט (דסק"ש) ,גם היא בשליטת
אלשטיין ,והציעה לה לפתוח בהליך של משא ומתן
לרכישת השליטה בכלל ביטוח .אי.די.בי מחזיקה
ב־ 25.3%ממניות כלל.
בהודעה שמסרה אתמול לבורסה ציינה אי.די.
בי כי במסגרת הפנייה ,לא הוצעו תנאים כלשהם
לעסקה ,וכי טרם התקבלה התייחסותה של דסק"ש
לפנייה .אי.די.בי פיתוח ודסק"ש הן חברות אחיות
שבשליטת אדוארדו אלשטיין.
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ד"ר משה
ברקת ,הורה לאי.די.בי לחדול ממכירת מניות
כלל ביטוח בעסקאות החלף של  5%מהמניות בכל
ארבעה חודשים ,ולבצע עסקאות מכר אמיתיות.
בעקבות מכירות אלו ,ההחזקה של אי.די.בי במניות
כלל ביטוח הצטמצמה לכדי  ,25.3%מהם כ־20.3%
באמצעות הנאמן משה טרי.

אדוארדו אלשטיין | צילום :יקי צימרמן

עסקאות ההחלף נעשו בהתאם למתווה של
הממונה לשעבר על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

דורית סלינגר .כאמור ,ברקת ,שהחליף אותה
בתפקיד ,הודיע בדצמבר  2018כי אינו מאשר עוד
מכירת מניות בדרך של עסקאות החלף בגופים
מפוקחים.
בעקבות הוראת הממונה ,מינה דירקטוריון אי.די.
בי בדצמבר האחרון ,ועדה בלתי תלויה ,שחבריה
הינם הדירקטורים החיצוניים וכן הדירקטור
הבלתי תלוי המכהנים בה ,כדי לגבש הצעה
למכירת השליטה בכלל ביטוח ולדון בתנאי
העסקה .ביום חמישי האחרון ,ה־ 17בינואר ,לאחר
שקיימה מספר דיונים ,פנתה הוועדה הבלתי
תלויה ליו"ר דירקטוריון דסק"ש במכתב בו הציעה
לפתוח בהליך של משא ומתן.
בהודעה המשותפת מסרה דסק"ש כי "החברה
והארגונים המוסמכים בה יבחנו את הפנייה".
בכל מקרה ,גם אם תיחתם עסקה ,תצטרך דסק"ש
לקבל היתר שליטה מיו"ר רשות שוק ההון ד"ר
משה ברקת.

זוכת הפרס לחדשנות
טכנולוגית ב"ועידת עדיף"
על השקת הביטוח האוטונומי
הראשון בעולם.

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 .בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס ,עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים .השימוש ב Pocket-מיועד ללקוחות
מעל גיל  18המחזיקים פוליסת  PassportCardבתוקף.
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חדשות הלשכה

הממונה נענה לבקשת הלשכה ופרסם
את מועד הבחינות עבור כל השנה

המועדים כבר מפורסמים באתר הרשות  ‰רונן דניאלי ,מנכ"ל המכללה לפיננסים וביטוח" :ישפר
גם את תכנון מסלול הלימודים של הסטודנטים הניגשים למבחני הרישוי" > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,נענתה
לבקשת הלשכה והחלה לפרסם את מועדי
הבחינות לרישוי בביטוח מראש עבור כל
השנה .המועדים כבר מפורסמים באתר הרשות.
לדברי רונן דניאלי ,מנכ"ל המכללה לפיננסים
וביטוח" :הבחינות מתקיימות בסוף כל מחצית שנה.
עד כה הרשות נהגה לפרסם את מועדי הבחינות
רק לאחר סיום תקופת הבחינות הקודמת .היות
ומדובר במסלול רב־שנתי הכולל 6־ 8סמסטרים,
הזמן שנותר ,של פחות מחצי שנה ,להיערכות
למבחן הבא היה קצר וההיערכות הייתה לא קלה,
וזה תקף לכל המכללות ללימודי ביטוח".
מנכ"ל המכללה מברך את הממונה על החלטתו
ומודה לכל מי שסייעו לשינוי מדיניות הרשות
בלשכת סוכני ביטוח  -נשיא הלשכה ,סו"ב

ליאור רוזנפלד ,המשנה לנשיא ,סו"ב ליאור
הורנצ'יק ,מנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי ,והיועץ
המשפטי של הלשכה ,עו"ד עדי בן אברהם" .אין
ספק שזהו שחר של יום חדש לגבי היערכויות

"אין ספק שזהו שחר
של יום חדש לגבי היערכויות
המכללה למבחנים"

דניאלי | צילום :באדיבות הלשכה

המכללה למבחנים ,מה שישפר גם את תכנון
מסלול הלימודים של הסטודנטים הניגשים
למבחני הרישוי ,כי הם יוכלו לתכנן את צעדיהם
שנה מראש" ,אמר דניאלי.

צוקר | צילום:
באדיבות מגדל

מ
ב

חדש בהראל!

סוכני הראל מתקדמים

להפקה דיגיטלית
במוצרי בריאות וסיכונים
ממערכת
סטודיוהראל
b24171/24200
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שלמה
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ם
של שלמה הצעירים
ביטוח!
סוכן צעיר מתחת לגיל  ,40אם אתה עושה את צעדיך
הראשונים בעולם הביטוח ,אתה חייב ללכת על זה!

הצטרף עכשיו ותהנה ממגוון הטבות:
• קורס מיוחד מותאם לסוכן צעיר –ע"י אסף נגל • הדרכה ומפגשים
מקצועיים עם הנהלת החברה • טיולים ,ימי כיף ופעילות אתגרית
• מבצעים יחודיים מותאמים לפעילות המועדון • בנק הנחות • מפקחת
צמודה •  200לוחות שנה • ועוד המון הפתעות והטבות יחודיות ובלעדיות
צרו קשר בציון שם וטלפון במייל:
youngclub@shlomo-bit.co.il

שלמה ביטוח .עוד נעשה דרך ארוכה יחד.

ביטוח
שלמה
shlomo-bit.co.il
ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ

חדשות הביטוח

רוזנפלד בכנס תלפיות" :פועלים לכך ששינוי
תעריפי הריסק לא יפגע בסוכני הביטוח"
תלפיות וד.נ.ר ערכו את כנסי הסוכנים שלהם השבוע באילת ⋅ נשיא הלשכה
התייחס גם למאבק הלשכה בשיווק הישיר > רונית מורגנשטרן

"

אנחנו פועלים לכך ששינוי תעריפי ירון שמיר; רו"ח זיו ריקלין; עו"ד ליאור
הריסק לא יפגע בסוכני הביטוח .מדובר טומשין.
רוזנפלד התייחס לפעילות הלשכה ולמאבק
בהנחיה רגולטורית ,אך היא אינה
צריכה להיעשות על חשבון סוכני הביטוח" .בשיווק הישיר ואמר" :הגענו להישגים
כך אמר נשיא הלשכה בדברים שנשא מול עם חלק מהחברות ,ויש כבר ארבע חברות
שהודיעו בצורה מפורשת שהן
סוכני תלפיות בערב הפתיחה של
לא יפגעו בסוכני הביטוח ,והן
ועידת תלפיות ,שהתקיימה
מיישמות זאת .חברת ביטוח
השבוע במלון הרודס באילת ובו
גדולה מפטרת בימים אלה
השתתפו כ־ 300סוכני ביטוח.
עשרות עובדים שעוסקים
בכנס השתתפו בכירים מענף
בשיווק ישיר .לא נעצור כאן.
הביטוח וההשקעות.
חברה מאוד בולטת תצטרך
בערב הפתיחה של הוועידה
רוזנפלד
להחליט בקרוב מאוד אם היא ישירה
שנשאה את הכותרת "סוכני הביטוח
עוברים ל־ "Family Officeנשאו דברים או שהיא חברת סוכנים .אנחנו נדע איך
מנכ"ל תלפיות ראובן טיטואני ,נשיא לשכת להתמודד עם זה ,ולא ניתן להן לשכוח מי
סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,ומנכ"ל בנה אותן".
עוד התייחס רוזנפלד לעניין מכירות
הכשרה ביטוח שמעון מירון.
בין המרצים בוועידה היו רמי דרור ואיתי ביטוח על ידי סוכני נסיעות ואמר כי בימים
ברדה ,ראשי בית ההשקעות הלמן אלדובי; הקרובים הלשכה תביא בשורה בנושא" :אם
אורן אל־און ,המשנה הפורש למנכ"ל נכנע כאן ,מחר האינסטלטור ימכור ביטוח
הפניקס; עמוס רוקח ,משנה למנכ"ל מנורה דירה והמוסכניק ימכור ביטוח רכב .כבר
מבטחים; ליאור רביב ,משנה למנכ"ל מגדל; חודשים לסוכני נסיעות אסור למכור ביטוח,
עו"ד ניצן הראל; יו"ר הון ליין ,קובי נבון; ואם הם עושים זאת ,זה עבירה שדינה מאסר.
עו"ד ג'ון גבע; עו"ד עדי בן אברהם; עו"ד אם הם רוצים למכור  -שיוציאו רישיון".

מכירות סוכני ד.נ.ר בחיים ופנסיה
– חצי מיליארד שקל
גם ד.נ.ר ערכה את כנס הסוכנים שלה השבוע באילת
במלון מג'יק פאלאס .בכנס השתתפו כ־ 180סוכנים
ובכירים בענף הביטוח בהם מנכ"ל הפניקס אייל לפידות;
נשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד; ליאור
רביב משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות במגדל;
עמוס רוקח משנה למנכ"ל ומנהל אגף מכירות ושיווק
במנורה מבטחים; איציק בסון סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף
ביטוח חיים בהראל ובכירים בבתי השקעות.
את הכנס פתח מנכ"ל ד.נ.ר ,יוסי בן צבי ,שהציג את
מכירות הסוכנים בביטוחי חיים ופיננסים ,שהסתכמו
ביותר מחצי מיליארד שקלים בשנה שחלפה.
עוד השתתפו בכנס ד"ר איציק ספורטא ,מרצה בכיר
באוניברסיטת תל אביב ,שנתן סקירה על עולם הביטוח
בפרספקטיבה של כלכלה ודמוקרטיה ועו"ד ליאור קן־
דרור ,היועץ המשפטי של מחוזות צפון ודרום בלשכת
סוכני ביטוח .במרכז הכנס הייתה סדנת ביטוחי בריאות
מקיפה של עו"ד שמיר קמינסקי ,יועץ ביטוח מומחה.
הסוכנים המצטיינים קיבלו מגנים על הצטיינותם
במכירות; גם אורן אל און ,המשנה הפורש למנכ"ל
הפניקס ,קיבל מגן הוקרה ממנכ"ל ד.נ.ר על השותפות
בשנות פעילותו בחברה.

דבקים במסורת :הנהגת הלשכה
נפגשה עם סוכני אילת

ה

נהגת הלשכה הגיעה ברביעי האחרון
למפגש עם חברי הלשכה באילת .המפגש
התקיים כחלק ממסורת שהנהיג הנשיא
להגיע פעמיים בשנה למפגש עם סוכני העיר
הדרומית.
במפגש קיבלו הסוכנים סקירה מקיפה על שינויי
הרגולציה וכן עדכון על ההתנהלות למול היצרנים
מפי יו"ר מחוז הדרום יפת בקשי ,היועץ המשפטי
ללשכה עו"ד עדי בן אברהם ,מנכ"ל הלשכה רענן
שמחי ,יו"ר הוועדה האלמנטארית סו"ב ישראל
גרטי ,ויו"ר הוועדה הפנסיונית סו"ב מיכאל נוימן.
את המפגש חתם נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד בסקירת פעילות הלשכה ושיחה חופשית
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עם הסוכנים.
רוזנפלד" :הבטחנו לסוכני אילת כי הם לא יישארו
מאחור ואנחנו מקיימים את הבטחתנו ומגיעים
פעמיים בשנה ,בנוסף לכנסי אילת הרגילים ,כדי

להביא להם את העדכונים לשולחן העבודה".
יו"ר מחוז הדרום סו"ב יפת בקשי" :אין ספק שזו
דוגמה ,מופת וכבוד להנהגת הלשכה בראשותו של
הנשיא רוזנפלד; הנהלת הלשכה כולל יו"ר הוועדות
האלמנטארית והפנסיונית ומנכ"ל הלשכה הדרימו
עד אילת להשתתף ביום עיון של סוכני אילת.
"הסוכנים הביעו את שמחתם ושביעות רצונם
מהיחס החם שהנהגת הלשכה מפגינה כלפיהם ולא
בפעם הראשונה.
"אני באופן אישי כיו"ר מחוז גאה להיות שותף
להנהגה שמכירה בחשיבות כל סוכן ועד אחרון
הסוכנים .סוכני הדרום גאים להיות חלק מלשכה
זו" ,סיכם בקשי.

חדשות הלשכה

ביה"מ המחוזי דחה תביעת צפריר נגד
רוזנפלד :תתברר בביה"ד של הלשכה
השופט גונטובניק צידד בעמדת רוזנפלד ⋅ גורמים בהנהגת הלשכה:
"אנחנו שמחים שהצדק יצא לאור" > רונית מורגנשטרן

ב

ית המשפט המחוזי בתל אביב בראשות
השופט גרשון גונטובניק ,דחה בתחילת
השבוע את תביעת סו"ב אורי צפריר ,יו"ר
ועדת תקנון של הלשכה ,נגד נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד .צפריר פנה לאחרונה לבית המשפט
המחוזי בבקשה למתן צו מניעה קבוע האוסר על
חברי בית הדין הארצי של הלשכה לתת החלטה
בעתירתו של נשיא הלשכה נגדו .צפריר אף ביקש
מבית המשפט לאסור על חברי בית הדין להוציא
צווים הנוגעים לאסיפות של מוסדות הלשכה בכלל
ושל המועצה הארצית בפרט ,וכן למנוע מהם מלדון
או להתערב במחלוקות בעלות אופי מנהלי.
השופט הציע לצפריר למצות את טענותיו בפני
הגורמים המוסמכים בלשכת סוכני ביטוח ,נוכח
קיומה של אפשרות ערעור המוסדרת בתקנון .לאחר
התייעצות עם עורכי דינו ,קיבל צפריר את הצעת
השופט.
בפסיקתו ,צידד השופט בעמדת רוזנפלד כשקבע כי
רק לבית הדין של הלשכה יש סמכות לדון בפרשנות
התקנון של הלשכה ובכל תביעה של בעל תפקיד

יתדיינו בביה"ד של הלשכה | צילומים :באדיבות הלשכה ,יוסי אלוני

כנגד בעל תפקיד בה ,וכי לבית המשפט המחוזי אפשר
לפנות רק לאחר מיצוי הליך ערעור בבית הדין של
הלשכה.
השופט קבע כי .1 :הבקשה וכתב התביעה יימחקו;
 .2אין לראות בתהליכים שהתנהלו עד כה כהסכמה
לסמכות בית הדין ,ולא ייטען כי חלף המועד לערעור.
בית המשפט לא הטיל הוצאות על צד כלשהו
ונימק זאת בכך "שממילא המאמץ שהשקיעו
הצדדים בהעלאת הטענות השונות לא נעשה
לשווא ותהיה לו משמעות ותועלת במסגרת

ההשגות בפני הגורמים המוסמכים בלשכה".
ממקורבי נשיא הלשכה נמסר" :בית המשפט
אמר את המובן מכל ,אותו טענו לאורך כל הדרך.
ללשכה יש מוסד מכובד של חברים הידוע בשם
בית הדין .כל חבר צריך לכבד את תקנון הלשכה
ואת מוסדותיה ,ולא יעלה על הדעת שחבר עמותה
לא יכבד את חברי בית הדין שנבחרו על ידי כלל
חברי הלשכה .היינו עדים לנסיון של חבר לשכה
לא להכיר בסמכותו התקנונית של מוסד בית הדין
ולפתוח בהליך משפטי מיותר ,באופן שהוביל
לבזבוז זמן ומשאבים לרבות זמנו של בית המשפט.
שופט בית המשפט המחוזי קיבל את הטענה המובנת
מאליה שעל כל חבר לשכה לכבד את התקנון ואת
מוסדות הלשכה ,בטרם יפנה לערכאות ,ובכך מחק
את התביעה מסדר היום .אנו תקווה כי כל חברי
הלשכה יתאחדו ויתמכו בנשיא לשכה חזק שפועל
ללא אבחנה לטובת כלל חברי הלשכה ,ללא קשר
לאופן הצבעתו בבחירות לנשיאות שהסתיימו ,יש
להזכיר ,לפני יותר משנה".
לצפייה בפרוטוקול הדיון

חדשות הביטוח

הישג משותף :ממשק המעסיקים עד 10
עובדים יחול רק מה־ 1בפברואר 2020
הממונה על שוק ההון נעתר לפניית לשכת סוכני ביטוח ולשכת רו"ח ודחה
את יישום ממשק מעסיקים קטנים בשנה > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
ד"ר משה ברקת ,נעתר לפניית נשיא
הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ולפניית נשיאת
לשכת רו"ח איריס שטרק ,ודחה את יישום
ממשק המעסיקים לעסקים הקטנים
בשנה ,ל־ 1בפברואר  .2020הדחייה
תחול על מעסיקים שלהם עד
עשרה עובדים.
כך על פי תיקון לחוזר "אופן
הפקדת תשלומים לקופת גמל"
שפרסם הממונה היום.
בן אברהם

 24 | 8בינואר 2019

עובדים ,וכאמור ,אלה שמעסיקים
מדובר ברפורמת הדיווח האחיד
פחות מכך ,פטורים מיישומו
המחייבת לדווח על הפקדות
בינתיים.
לקופות גמל לעובדים ,באופן מקוון
לדברי עו"ד עדי בן אברהם,
ובפורמט דיגיטלי חדש ,שעמדה
היועץ המשפטי של לשכת
לחול על פי התקנות על כלל
סוכני ביטוח" ,מדובר בהקלה
העסקים ,החל מהעובד הראשון,
שטרק
משמעותית על העסקים הקטנים שלא
בתחילת  .2019כיום חובה זו חלה
היו ערוכים ליישום התקנות והדרישות
על עסקים מעל עשרים עובדים.
הרגולטוריות .הם קיבלו פרק זמן נוסף של
על פי התיקון שפרסמה רשות שוק
שנה לצורך התארגנות וליישום ההוראה
ההון ,החוזר יחול בינתיים על כל
המעסיקים שלהם למעלה מעשרה
לטובת עובדיהם".

שיווק פנסיוני

סוכן מתפעל וסוכן משווק :מה
השתנה בעקבות חוק ההסדרים?
הבחנה חדשה בעולם סוכני הביטוח מאלצת את הסוכנים לבחור אם יקבלו תשלם
מהמעסיק או מחברת הביטוח  ‰הנה ההזדמנות ,האיום והאתגר > ירדן פלד

ב

שנת  2016במסגרת חוק ההסדרים נוצרה
הבחנה חדשה בעולם סוכני הביטוח ,סוכן
מתפעל וסוכן משווק .לראשונה נקבע
בחקיקה כי על המעסיק לתגמל ,לשלם ,לסוכן על
פעולות אותן הוא מבצע עבור עובדיו.
בפני הסוכנים ניצבה הבחירה ,האם לבחור להיות
סוכנים מתפעלים המקבלים תשלום מהמעסיק
בעבור שירותיהם או להיות סוכנים משווקים,
המקבלים תשלום מחברת הביטוח.
אך בעוד שהרגולציה העניקה מקור הכנסה חדש
לסוכן בדמות שירותי תפעול ,אותה הרגולציה
שאפה להסדיר את שירותי השיווק שמספק הסוכן
ולמנוע ממנו לקבל תגמול – עמלות עבור לקוחות
שהצטרפו לחיסכון הפנסיוני ללא הליך שיווק
פנסיוני פרטני.
ההזדמנות :מלבד ההבחנה בשנת  2016בין
סוכן מתפעל לסוכן משווק נכנס לתוקפו באותה
השנה חוזר תשלומים לקופות גמל ,חוזר זה
חייב מעסיקים להם יותר מ־ 100עובדים לבצע
תשלומים לחיסכון הפנסיוני במבנה אחיד שהגדיר
האוצר .משנת  2016ועד היום הורחב תוקף החוזר
וכיום הוא מחייב את כלל המעסיקים במשק
(למעט מעסיקים להם פחות מ־ 10עובדים).
חובת הדיווח בממשק אחיד יצרה הזדמנות לסוכנים
המתפעלים .מצד אחד האוצר הגדיר בחקיקה כי
על המעסיק לספק להם תשלום בעבור שירותיהם,
תשלום לפי עובד .ומצד שני האוצר מחייב את
המעסיקים לעבור לצורת דיווח חדשה ,הזרה להם.
האיום :לצד סוכני הביטוח זיהו גורמים נוספים
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את ההזדמנות הטמונה בממשק האחיד .לשירותי
התפעול החלו להיכנס גורמים נוספים בהם
לשכות שכר ,יועצי מס ורואי חשבון .בדומה
לסוכני הביטוח גורמים אלו פעלו לצד המעסיקים
וכעת החליטו לתפוס נתח בשוק החדש .אך בניגוד
לסוכני הביטוח שבמשך שנים היו החוט המקשר
בין המעסיק לבין חברת הביטוח אותם גורמים
חדשים היו חסרים בקשרים אלו.
בנוסף לכך ,ללשכות השכר ,יועצי המס ורואי
החשבון אין את הידע המקצועי בטיפול בריג'קטים
המתקבלים מחברות הביטוח.
האתגר :בעוד שבפני הסוכן המתפעל הרגולציה
פתחה הזדמנויות חדשות ,בפני הסוכן המשווק
נסגרו מקורות הכנסה בדמות עמלות עבור לקוחות
שצורפו במסגרת הסכמי הפצה .כפי שנקבע
בשורה של חוזרים שפורסמו בשנים האחרונות,
כי בכדי להיות זכאי לעמלה ,על הסוכן לספק
שירותי שיווק פרטניים ללקוח ולהעביר לידי
חברת הביטוח טופס יפוי כוח ומסמך הנמקה.
לא די בהפסקת האפשרות לקבלה בעתיד של
עמלות על הסכמי ברירת מחדל ,בשנים האחרונות
המרווחים במוצרי החיסכון הפנסיוני ובהשלמות
הביטוחיות ירדו .ירידת המרווחים נובעת בחלקה
מהתחרות בתחום ובחלקה מרגולציה שבאה להוזיל
את העלויות לציבור .בין הרפורמות להוזלת
המחירים ,רפורמת קרנות בררת המחדל בתחום
הפנסיה ,פתיחת פוליסת הבריאות האחידה ובעתיד
הוזלת התעריפים לביטוח החיים.
אבל לא הכל שחור בעבודת הסוכן המשווק ,אותה

רגולציה שהצרה את צעדיו אפשרה לראשונה את
זכות הבחירה בסוכן .באפשרות הסוכן שישכיל
לנצל את כישוריו לאסוף לקוחות במקומות בהם
עד כה לא ניתנה לו האפשרות לפעול.

חייב להיות מקצוען

אין עוררין על כך שמקורות ההכנסה של הסוכן
המשווק צפויים להשתנות בעתיד .את מקומם של
העמלות ממכירת מוצרי ביטוח פנסיוני יתפסו
יותר ויותר עמלות על שיווק מוצרי השקעה
אלטרנטיביים .סוכן הביטוח יהיה חייב לגוון את
מקורות ההכנסה שלו ולא יסתפק עוד בהתמחות
אחת כפיננסים או בריאות .הזדקנות האוכלוסייה
יוצרת התמחות חדשה בקרב הסוכנים ,תכנון
פרישה ,התמחות הדורשת נגיעה בתחומי המיסוי,
החיסכון הפנסיוני ותפירת פתרונות אישים לפורש.
אך כדי לנצל את האפשרות לבחירת הסוכן,
על סוכן הביטוח של העתיד להיות מקצוען ולא
להפסיק ללמוד ,גם תחומים חדשים .לראיה
מסלולי ההכשרה שנפתחים הן במסגרת חברות
הביטוח או במסגרות פרטיות.
למרות הקשיים מקצוע סוכן הביטוח צפוי ללוות
אותנו גם בשנים הקרובות ,כמו מקצועות אחרים
גם כאן אנו צפויים לראות התמקצעות שתוביל
את הענף קדימה ותציב את מקצוע סוכן הביטוח
כפרופסיה מובילה לצד פרופסיות דומות כיועץ
המס ,עורך הדין או רואה החשבון.

הכותב הוא מנהל מטה שיווק ודיגיטל במנורה
מבטחים

הכנס השנתי ה13-
בענף הביטוח הכללי
יום ב'18.2.2019 ,

מרכז כנסים  ,LAGOראשון לציון

המכירות הישירות
של חברות הביטוח

מוחיר
מי חד

לחברי לשכת
סוכני הביטוח:
 +מע"מ
(במקום )400

 340שקלים

איום או הזדמנות לסוכן?

להרשמה ופרטים נוספים
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מפרגנים

ציון לשבח

סוכנים מציינים לשבח אנשי
חברות ביטוח מולם הם עובדים
והפעם ,סו"ב ישראל בן נעים ,בעלים של סוכנות על שמו בנתניה ,משבח את
חיים כהן ,ראש צוות אלמנטרי אשכול מרכז בחברת הפניקס > רונית מורגנשטרן

י

שראל" :חיים נותן מענה כל יום וכל היום
לכל הבעיות בתחום האלמנטרי ,החל
ממיגונים בדירות יוקרה ובעסקים ובכלל
בכל בעיות המיגון".
"ניתן להשיג אותו בנייד מ־ 7בבוקר ועד 10
בלילה על מנת לקבל עצה ולדון כיצד לבטח
ובאיזה תנאים" ,אומר בן נעים" .הוא נותן מענה
גם עם מחלקת בקרת רכב ושותף לבעיות שיש
למבוטחים עם עבר ביטוחי כשקיים חוסר או
לקוחות שקיימים בחברה הרבה שנים .ואז דווקא
בחידוש מופיעות  2תביעות רכב ,לא תמיד
באשמתם .עם חיים ,בתנאים מיוחדים ,ניתן
למצוא פתרון לחידוש ולא לאבד מבוטח שגם
ככה יהיה לו קושי לבטח במקום אחר".
בן נעים מוסיף" :חיים הוא הכתובת לתת
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כהן" .השירות הוא זה שעושה את ההבדל" | צילום :יח"צ

פתרון לסוכן האלמנטרי .הוא עובד בשיתוף
איתנו הרבה שנים ונותן לנו פתרון לשמר את
המבוטחים בהרבה תחומים".

"חוץ ממנו ,אני רוצה לנצל את הבמה ולהודות
לכל הצוות באשכול שעושים הרבה למעננו
ובכללם גם נטלי עוזר ,סיגל ,מיכל רביבו
וליאת".
חיים כהן ,מסר בתגובה" :במציאות של היום
השירות הטוב והאישי של סוכן הביטוח הוא זה
שעושה את ההבדל .אני רואה חשיבות עליונה
לעבודה יעילה וזמינות גבוהה וזאת בהתאם
לשינויים המתחוללים בענף .הצוות ואני
מחויבים לשירות ומקצועיות תוך קידום צרכי
הסוכן בדגש על סיוע מול כל ממשקי החברה".
קיבלתם שרות מיוחד מרפרנט או עובד
חברת ביטוח ואתם רוצים לפרגן? שלחו
אלינו למיילronitrmx1@gmail.com :

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

סוכן צעיר

"היושרה המקצועית שלנו היא הנכס
הכי גדול שיש לנו"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
 והשבוע  -סו"ב גל ברזני ,סוכן עצמאי ,בעלים של סוכנות הביטוח גל־ביט בע"מ
שם :גל ברזני
גיל40 :
מצב משפחתי :נשוי4+
סוג רישיון :אלמנטרי ופנסיוני
למה בחרת בתחום הביטוח?
“אני חי ונושם ביטוח מהיום שנולדתי .אבי ,אלי ברזני
ז"ל ,הקים את הסוכנות בשנת  1979כשנולדתי ,וקרא לה
על שמי .מגיל קטן היה מביא אותי למשרד כדי לבצע
תיוקים ופרויקטים קטנים .לימים הבנתי שזו היתה דרכו
המיוחדת לשמור אותי קרוב אליו ואת ענף הביטוח קרוב
אלי .אחרי השירות הצבאי נכנסתי למשרד ובמשך כמעט
 20שנה עברתי בו בכל תפקיד אפשרי  -מה שנותן לי היום,
בתור הבעלים של הסוכנות ,את ההבנה המלאה בכל אחד
מהתפקידים השונים בעסק.
"מדובר במקצוע מכובד מאוד ,שנותן המון סיפוק ולשמחתי
גם מתגמל בהתאם .אני לא מכיר עוד מקצוע כזה שבו
אתה נוגע בכל כך הרבה תחומים שונים ומגוונים .ביטוח זו
שליחות .אני לא איש מכירות .אני איש מקצוע בעל ידע
וניסיון שיודע לבנות נכון את הפוליסה ונותן ייצוג מלא
ואיכותי בזמן תביעה".
נתקלת בקשיים בדרכך המקצועית?
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להם קבוצות ייעודיות שבהן ניתן לשאול ולקבל
"קשיים תמיד היו וקשיים תמיד יהיו ,החוכמה היא
תשובות בלי להתבייש מהוותיקים".
לבנות את עצמינו באמצעותם .ביטוח זה תחום
איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
מקיף מאוד שדורש הרבה מאוד למידה
"חוגג  50שנות מצוינות לביטוח גל־ביט.
בתחילת הדרך והתמקצעות מתמדת בשוטף.
ממשיך לנהל ולפתח את הסוכנות ביחד
בהתחלה הייתי יושב לקרוא כריכות שלמות
עם צוות המשרד המדהים והמקצועי שלי
של פוליסות מתחילתן ועד סופן ,וחוקר
שרק יצמח .יש לי כוח אדם איכותי שנותן
לעומק כל סעיף שלא היה ברור לי .ועד היום
מעצמו את המקסימום לטובת הלקוחות ולטובת
לפני כל צעד שאני עושה ,אני קודם כל ניגש
ברזני | צילום:
המשרד -וזה ממש לא מובן מאליו".
לכריכת הפוליסה או לנספח הרלוונטי וקורא אותו.
באדיבות המצולם
טיפים לסוכנים צעירים?
רק על ידי הבנה מלאה של ההגדרות ,החריגים
"מדובר בתחום שבנוי על קשרים אישיים וככל שתתחברו
והסעיפים השונים בכריכה  -ניתן לבנות פוליסה כמו שצריך
יותר לאנשים הנכונים  -יהיה לכם קל יותר לספק ללקוח
ולהגיש נכון תביעה שלא תידחה".
שלכם את השירות .תבצעו שיתופי פעולה עם סוכנים
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
שיש להם פתרונות ביטוחיים שאולי לכם אין .שיש להם
"קודם כל חשוב להדגיש שכבר היום הלשכה עושה המון,
ידע שאולי לכם אין .תתמקצעו כל הזמן .תלמדו טוב את
מדובר באנשים שנותנים מעצמם למען אחרים  -וזה ראוי
הנהלים של חברות הביטוח ותקפידו עליהן  -גם כשזה
להערכה מתמדת .אני חושב שצריך להמשיך לספק תכנים
קשה .השם הטוב שלנו והיושרה המקצועית היא הנכס הכי
וידע מקצועי .הצעירים הרי לא מחפשים להגיע לכנס בשביל
גדול שיש לנו .חשוב לעבוד עם הלקוחות בשקיפות מלאה
ארוחת הצהריים  -הם יגיעו רק בשביל לקבל ערך אמיתי.
ולהציף בפניהם גם את הדברים הלא טובים בביטוח שאנחנו
הלשכה צריכה לחבק את הסוכנים הצעירים שהם דור
מוכרים  -עדיף שלקוח לא ירכוש ביטוח מאשר שיופתע
העתיד ולתת להם עזרה ברמה היומיומית .הצעירים נמצאים
בזמן תביעה".
בפייסבוק ובוואטסאפ .ואני חושב שהלשכה יכולה לנהל

משולחנו של היועמ"ש

איך ראוי לטפל בלקוח
שאינו דובר עברית
בסוגיה הבאה שנדונה בבית המשפט ,לגבי גניבת תכולת דירת נופש של אזרח צרפתי בישראל,
ניתן לראות את החשיבות שבמתן הסברים ללקוח בעת הצעת הביטוח > עו"ד עדי בן אברהם

ח

וזר הצירוף ממלא אותנו בחובות
והוראות שונות המצריכות היערכות
נכונה של משרד הסוכן .בהרצאותיי
אני שב ומחדד את החשיבות שבמתן הסברים
מקיפים ללקוח (כן ,גם אם הוא אומר שהוא
סומך עליכם ב־.)100%
השבוע רציתי להתייחס לעניין סעיף  5לחוזר
הצירוף ,המדבר על כך שסוכן הביטוח ישאל
שאלות ברורות ולא מכשילות ,המתאימות
לגילו ושפתו של הלקוח .והסיפור שהיה כך היה:
לתובע ,אזרח ותושב הרפובליקה הצרפתית,
היתה דירה בתל אביב .הוא נפגש עם סוכן
הביטוח אשר רשם בטופס ההצעה לביטוח
הדירה ותכולתה את המילים "דירת מגורים כל
חודשיים בארץ וחודשיים בחו"ל" .בהסתמך על
האמור בהצעת הביטוח ,הפיקה חברת הביטוח
פוליסה הכוללת את כיסוי בין היתר לפריצה,
ואף צוין בדף פרטי הביטוח" :מוצהר ומוסכם
בזה כי המבוטחים נמצאים בדירה לסירוגין
למשך חודשיים ,וחודשיים בחו"ל".
במהלך תקופת הביטוח אירעה פריצה ומרבית
תכולת הדירה נגנבה .התובע ,אשר שמח על כך
שדאג לערוך ביטוח ,פנה לחברת הביטוח וביקש
את תגמולי הביטוח ונדחה .לטענת נציגי חברת
הביטוח ,הם בדקו ומצאו כי הדירה של הלקוח
בוטחה על בסיס מצג לפיו היא "דירה תפוסה",
אבל ,זו לא באמת דירה תפוסה  -הרי הלקוח
מתגורר בדירה רק בחודשי הקיץ ,ומשכך
מדובר על "דירה לא תפוסה" ("דירה הפנויה
למעלה מ־ 60יום רצופים או דירה שבפועל
לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ־ 60יום
רצופים" ,עב"א).
התובע הגיש תביעה הן כנגד סוכן הביטוח והן
כנגד חברת הביטוח .בין היתר ,טען המבוטח ,כי
הוא אמנם חתם על הצעת הביטוח ,אך לא קרא
את פרטי הצעת הביטוח שכן אינו קורא ואינו
מבין עברית .לטענתו ,סוכן הביטוח הראה לו
היכן לחתום ,ושם חתם.

לא דובר עברית

צילום :גיא קרן

התובע ציין כי סוכן הביטוח ידע שהוא מתגורר
בפאריז ומגיע לתל אביב ,כל שנה לחופשה ,וכי
מעולם לא אמר לסוכן הביטוח שהינו מתגורר
בדירה ,כל חודשיים ,לסירוגין .התובע הדגיש
כי במהלך השנים שקדמו לפריצה הוא חידש
את הביטוח באופן אוטומטי ושילם בהוראת
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במהלך תקופת הביטוח אירעה פריצה ומרבית תכולת הדירה נגנבה

קבע בבנק .בנוסף ,הוא גם לא קיבל מעולם
את הפוליסה והתוודע אליה רק לאחר שארעה
הפריצה.
הסוכן והמבטחת טענו מאידך כי הדירה בוטחה
כ"דירה תפוסה" בהתאם למידע שנמסר על ידי

לטענת של נציגי חברת הביטוח,
הדירה של הלקוח בוטחה על
בסיס מצג לפיו היא "דירה
תפוסה" ,אבל ,זו לא באמת דירה
תפוסה .הרי הלקוח מתגורר
בדירה רק בחודשי הקיץ
התובע לסוכן הביטוח ומשום שהתובע לא רכש
הרחבה לביטוח דירה שאינה תפוסה ,דין התביעה
להידחות מחמת העדר כיסוי ביטוחי .בנוסף,
התובע מסר פרטים שגויים שנרשמו בהצעת
הביטוח בדבר" :דירת מגורים כל חודשיים בארץ
וחודשיים בחו"ל" ,והוא אף חתם על ההצעה ולכן

חזקה שהוא מבין על מה חתם.
בית המשפט קבע כי "סוכן הביטוח התרשל
בעריכת הביטוח בכך שמילא את ההצעה על
בסיס שיחה עם התובע שאינו דובר עברית על
בוריה באופן שהצעת הביטוח נערכה בתנאים
של העדר תקשורת מלאה ויעילה  -מה שהוביל
לרכישת פוליסה שלמעשה אינה מעניקה לתובע
כיסוי ביטוחי כלשהו".
בית המשפט הדגיש כי אם היה מוסבר לתובע
(כאמור ,אזרח צרפתי) כי יש הבדל בין דירה
תפוסה לדירה לא תפוסה ,הרי שהתובע היה בוחר
את הכיסוי המורחב שיתאים לצרכיו כמי שמגיע
לארץ רק בקיץ ומשכך חטא הסוכן לתפקידו
כאשר לא הבהיר לתובע פרט מהותי שכזה.
יתרה מכך ,הסוכן הבהיר כי אינו דובר
צרפתית ,לכן קבע בית המשפט ,כי יש לראות
בזה רשלנות כלפי התובע ,מה שמזכה אותו
בתגמולי הביטוח .למען הגילוי הנאות ,אחדד
כי פסק הדין פורסם לפני כניסתו לתוקף של
חוזר הצירוף ,אך מסקנות השופטת מתחדדות
עוד יותר לאור סעיף  5לחוזר הצירוף לביטוח.
הכותב הינו היועץ המשפטי של הלשכה

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

הרפורמה במיסוי של טראמפ
תפחית במס שמשלמים
סוכני ביטוח וברוקרים

מ

שרד האוצר האמריקאי מבהיר את אי ההבנות שנוצרו כתוצאה
מרפורמת מס הכנסה של הנשיא דונלד טראמפ .במשרד מסבירים
כי מקיצוץ המס בשיעור של  20%ייהנו עסקים קטנים ,כולל סוכני ביטוח
וברוקרים.
ההבהרה הזו הייתה דרושה כי חוק הורדת שיעורי מס הכנסה בארה”ב יצר
אי הבנות רבות בקרב הציבור .בין היתר ,נוצר הרושם ששירותים ,מקצועות
ועסקים מסוימים לא ייהנו מהורדת שיעורי המס .לפי מדריך מנהל הכנסות
המדינה האמריקאי ,שירותי ברוקרז’ כולל שירותים
של ברוקרים לניירות ערך ואחרים לא יזכו
להורדת המס.
משרד האוצר הבהיר כי המשמעות של שירותי
ברוקרז’ אינה חלה על שירותים שניתנים על ידי
סוכני ביטוח ,ברוקרים של ביטוח וסוכני נדל”ן.
נותני השירותים האלה יזכו להורדת מס בשיעור
של  20%אם הכנסתם השנתית לא תעלה על 315
אלף דולר בשנה.

קו חם להצעות
מיזמים :רגולטור
הביטוח האמריקאי
מחפש מפתחים

ג

ם הרגולטורים של הביטוח בארה”ב משתלבים במאמץ
החיפוש אחר חדשנות בתחום הביטוח .רגולטור הביטוח
במישיגן מפתח צינורות לעידודם של מפתחים בשיתוף
פעולה עם מחלקת הפיקוח על הביטוח.
מחלקת אגף הפיקוח על הביטוח פתחה קו חם שבו יוכלו
חברות סטראט־אפ ,יזמים ומפתחים להמליץ על פיתוח
מוצרים חדשים בתחומי הביטוח והפיננסים .גם נקבעת
כתובת מייל מיוחדת אשר אליה ניתן לפנות הצעות
רלוונטיות.
הרגולטור  Patrick McPharlinמעודד את היזמים
והמפתחים להעביר מידע ראשוני על פיתוח מוצרים
חדשניים .פעילות זו ,הוא מציין ,תוביל את הצמיחה של
תעשיית הביטוח.

טראמפ .קיצוץ של 20%

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת
אלמנטריתקורות חיים ניתן לשלוח למייל:
rozit@ikeshet.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה בפ"ת דרושים פקידת ביטוח מנוסה
בתחום אלמנטרי סוכן מתמחה או עם רישיון פנסיוני
לניהול תיקים נציגי מכירות טלמרקטינג עם ניסיון
במכירת מוצרי ביטוח .קו"ח לווצאפ  050-2421995או
מייל rafim.ins@gmail.com
לסוכנות ביטוח ותיקה בפ"ת דרושים פקידת ביטוח מנוסה
בתחום אלמנטרי סוכן מתמחה או עם רישיון פנסיוני
לניהול תיקים נציגי מכירות טלמרקטינג עם ניסיון
במכירת מוצרי ביטוח .קו"ח לווצאפ  050-2421995או
מייל rafim.ins@gmail.com
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף פ"ת ,דרוש/ה חתם/ת
עסקים מנוסה .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף פ"ת ,דרוש/ה סוכן
ביטוח עם ניסיון בתחום הפיננסי .קו"ח למיילhr@ :
misgav.co.il
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף פ"ת ,דרוש/ה מתאם/ת
פגישות לסוכנים .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף ירושלים ,דרוש/ה משווק
פנסיוני בעל ניסיון .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :
לבית סוכן בחיפה דרושים  :סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/
או אלמנטארי בעלי רישיון ,תינתן אפשרות לסטאז'ר/
ית המעוניין/ת לבנות תיק עצמאי .המתאים/ה
ייהנו משירותי תפעול ותמיכה מקצועיים ,סביבת
עבודה מתקדמת וטכנולוגית ותגמול ראוי והוגן ,נא
לפנות למייל  dudi@gamafinansim.co.il :או
לנייד 050-5368629 :
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות
ריסק ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836
Shaulb8@walla.com
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף פ"ת ,דרוש/ה :חתם/ת
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בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

עסקים מנוסה וסוכן ביטוח עם ניסיון בתחום הפיננסי
קו"ח למייל Hr@misgav.co.il -
ל"משגב" סוכנות ביטוח ,בסניף ירושלים ,דרוש/ה
משווק פנסיוני בעל ניסיון .קו"ח למייל -
Hr@misgav.co.il
דרושה ברחובות חתמת עסקים ברמה גבוהה .ניסיון
חובה טלפון  054-6638902מייל – israel@di-ins.co.il
דרושה פקידה עם ניסיון בתחום האלמנטרי ,לסוכנות
ביטוח ותיקה ברמת-גן ,נא לשלוח קו"ח למייל:
ofershay17@gmail.com
למשרד בנס ציונה דרוש/ה חתמת רכב  +דירות בעלת
ניסיון .משרה מלאה רצוי ניסיון וידע בשווק ביטוחי
פרט ( אלמנטרי ) מייל israel@di-ins.co.il :טלפון –
054-4260833
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

שכירות משנה
להשכרה משרדים בבניין  umiראשל"צ בגדלים שונים
מ 60־  450מר  +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 :־ 5212228שקד
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 :

סודיות מובטחת פרטים למיילShaulb8@walla.com :
מעוניין ברכישת תיק ביטוח ,אפשרות להשתלב
כשותף בתיק קיים .אפשרות להקמת מחלקה משלימה
בתחום
סוכן ביטוח בתחום הפנסיה בריאות וסיכונים מעוניין
בשיתוף פעולה עם סוכן אלמנטרי ,לעבודה משותפת
על תיקי הלקוחות .לפרטים ,052-4287086:מייל:
shahar@shahar-ins.co.il
דרוש סוכן/ת צעיר/ה מנתניה להשתלבות בתיק ביטוח
עם אפשרות לשותפות054-4884220 .
חיים ואו בריאות ואו ביטוח כללי .סודיות מובטחת.
לפרטים נוספים afikf.gabi@gmail.com :טלפון גבי:
05-29770368
סוכן איכותי מעוניין לרכוש תיק ביטוח כללי בעל
מחזור הכנסות של עד  ₪ 600,000בשנה .שמוליק
adifim@adifim.co.il ,054-4946290
סוכן ביטוח ,בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין
בשיתוף פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי .ליצירת
קשר talmenashetamir@gmail.com :תמיר ־
0526023136

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שת''פ עסקי.

מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום
הפנסיוני או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף
פעולה עיסקי סודיות מובטחת פרטים
למיילShaulb8@walla.com :

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו
של חבר הלשכה

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו
של חבר הלשכה

גדי צבי

נעם עודד

על פטירת בנו

יניב נעם

על פטירת אימו

ז"ל

שלא תדע עוד צער

דבורה צבי

ז"ל

שלא תדע עוד צער

