ביטוח ופיננסים
www.inf.org.il

גיליון מס'  7 … 725בפברואר 2019

"בלי סוכן
המבוטח
הולך
לאיבוד
מול חברת
הביטוח"
ח"כ משה גפני בראיון
מיוחד לקראת הכנס
הפנסיוני ה־ 40שיערך
במרץ באילת ⋅ "ועדת
הכספים היא המפקחת
על רשות שוק ההון.
הרשות אינה יכולה
להתעלם ממנה" > עמ' 2

 רק בריאות

 פרקטיות במיטבה

 יוצרות פאניקה

סקר מיוחד של הלמ"ס :עלייה
של  30%במספר בעלי הביטוחים
הרפואיים הפרטיים > עמ' 8

יו"ר ועדת הצעירים מספרת על תוכניות
הכנס באילת ולמה כדאי לסוכנים
הצעירים להשתתף בו > עמ' 4

נשיא הלשכה" :לא ניתן
לחברות לחייב הסוכנים על
ביטולים" > עמ' 6

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני" :אינני
שולל תשלום של המבוטח לסוכן שלו"
בראיון ל"ביטוח ופיננסים" מדבר ח"כ גפני על היחסים בין רשות שוק ההון לוועדת הכספים,
מעמד סוכן הביטוח וגם על המאבקים עם הממונה הקודמת > רונית מורגנשטרן

אישיות שלי ושל משפחתי".
ועדת הכספים היא המפקחת
בשנה האחרונה התייצב לצד
על רשות שוק ההון .הרשות
הלשכה ,בין היתר ,כשהתנגדה
אינה יכולה להתעלם ממנה;
להבהרה של הממונה הקודמת
התעלמות מולידה אחרי זה מאבק,
דורית סלינגר ,בנושא צירוף לרבים,
כשבמאבק אתה יודע איך אתה
לפיה יבוטלו הכנסות הסוכן בגין
מתחיל אבל לא תמיד אתה יודע
עסקאות שבוצעו בעבר ,התנגדות
איך תסיים .אני תמיד מעדיף להגיע
שאף הביאה לזכייתה של הלשכה
להידברות ולהסכמות .הוכחתי
בבג"צ מול הממונה ,כשאמר" :סוכן
פעמים רבות בעבר מה קורה
הביטוח הוא הכתובת למבוטח הקטן.
כשאין הידברות ,כשהוועדה קיבלה
אם אתם רוצים לבטל את סוכני
החלטות שהיו רחוקות מאוד ממה
הביטוח  -אז אני נגד .לא יתכן כי
שהרשות רצתה".
יבטלו רטרואקטיבית את הכנסות
כך אומר ח"כ משה גפני ,יו"ר
הסוכן בגין עסקאות שנעשו כבר.
ועדת הכספים בכנסת היוצאת,
השיח ביניכם לבין סוכני הביטוח
שמקווה שימשיך בתפקיד זה גם
לא מקובל עליי" .וזו לא הייתה
בכנסת הבאה" :שום דבר לא בטוח
הפעם היחידה בה יצא נגד רשות
במזרח התיכון .אני יכול להבטיח
שוק ההון כשקבעה באופן חד צדדי
שבהסכם הפנימי אצלנו אני אמור
מהלכים שפגעו בסוכני הביטוח .לא
להיות יו"ר ועדת הכספים גם
פעם איים כי אם הרשות לא תגיע
בכנסת הבאה".
להבנות עם לשכת סוכני ביטוח,
היו לך מאבקים משמעותיים עם
ייזום חקיקה שתשיג את ההיפך ממה
הממונה הקודמת דורית סלינגר.
שרצתה הרשות להשיג.
מה היית רוצה לומר לממונה
איך אתה רואה את תפקיד סוכן
החדש משה ברקת?
הביטוח? האם לא הגיע הזמן
"לא הספקנו לקיים דיונים ממשיים
לשנות את החלטות ועדת בכר
עם הממונה החדש משום שהוחלט על
ולבטל את ההפרדה בין יועץ לסוכן
הקדמת הבחירות .מעשיו יקרבוהו
גפני" .סוכן הביטוח הוא זה
ולאפשר לסוכן לקבל גם תגמול
ומעשיו ירחיקוהו .לנו לא היה פשוט
שעומד בין המבוטח לבין
מהלקוח?
ולא קל עם רשות שוק ההון .מדיניות
הגופים הגדולים" | צילום:
מתוך אתר הכנסת
"סוכן הביטוח הוא זה שעומד בין
הרשות היא אחד הנושאים המרכזיים
המבוטח הקטן לבין הגופים הגדולים,
שאנחנו דנים עליהם בוועדה אם זה
אליהם קשה למבוטח להגיע
בחקיקה ,בחקיקת משנה ,בתקנות
"בלי סוכן המבוטח הולך לאיבוד מול חברת
שונות ,במדיניות .עוד לא למדתי הביטוח; אינני שולל קבלת תגמול מהלקוח ,אבל ולהתדיין מולם .בקרות אירוע ביטוח
הסוכן מהווה עבור המבוטח כתובת
את הממונה החדש ,אבל אני מקווה
צריך לדון בנושא על כל היבטיו"
בה יקבל את ההדרכה הנכונה כיצד
שיהיה שיתוף פעולה .החיים הם לא
לפעול ,והסוכן אף פועל עבורו מול
שחור או לבן .בחיים צריך לדעת
חברת הביטוח .בלי סוכן המבוטח
דיונים בוועדת הכספים מול רשות שוק ההון
להתפשר ,לוותר לפעמים על
או מול הגופים המוסדיים .ראשי הלשכה תמיד הולך לאיבוד מול החברה.
עקרונות".
"לגבי קבלת תגמול מהלקוח  -אינני שולל
ח"כ גפני ,שישתתף בכנס הפנסיוני הקרוב מוזמנים לדיוני הוועדה בנושאים הקשורים לענף
באילת ,מקורב כבר שנים ללשכת סוכני ביטוח .הביטוח ,אנחנו מתייעצים לעיתים קרובות .את זה ,אבל צריך לדון בנושא על כל היבטיו".
הראיון המלא יפורסם במגזין "ביטוח ופיננסים"
איך היית מגדיר את יחסיך עם לשכת סוכני הלשכה חשובה בעיני משום שהיא הגוף היציג
של סוכני הביטוח ,שאת דעתי על נחיצותם המיוחד לקראת כנס ביטוח חיים ופנסיוני ה־40
ביטוח?
"התערבתי לא פעם לטובת הלשכה במסגרת הבעתי פעמים רבות ,אף לאור התנסויות שיתקיים באילת במרץ.

"

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

חדשות הביטוח

בעקבות פניית הלשכה :גם שומרה
תבטח נהגים עם שתי תביעות
בכך מצטרפת שומרה לשלמה ביטוח ולמנורה שגם הן הודיעו זה מכבר כי בהמשך
לבקשת הלשכה יקבלו נהגים עם שתי תביעות > רונית מורגנשטרן

ש
צילום :באדיבות הלשכה

ומרה חברה לביטוח הודיעה בתחילת
השבוע לראשי הלשכה כי היא
נענית לפנייתם ותקבל נהגים עם
שתי תביעות.
לשכת סוכני ביטוח פועלת מתחילת הקדנציה
למול רשות שוק ההון לחייב את היצרנים לקבל
"מסורבי ביטוח" עם שתי תביעות ומעלה.
הלשכה אף יזמה שני דיונים מהירים בוועדת
הכספים של הכנסת ,אותם הובילה ח"כ ד"ר
עליזה לביא .לאחרונה התחדדו המסרים מרשות
שוק ההון שהצטרפה בתמיכה בלשכה במאבק
למצוא פתרון הולם לאותו ציבור נהגים.
שרונה לביא ,מנהלת השיווק של חברת
שומרה ,מסרה" :בהמשך לפגישה משותפת גרטי" .פתרונות מתאימים לציבור הלקוחות" .משמאל :שרונה לביא
והקשיים שהציפה הלשכה איתם מתמודדים סוכני
ולייצר מסלול חדש למבוטחים בעלי שתי תביעות
ביטוח להם מבוטחים עם שתי תביעות ,וכחברת
סוכנים שדואגת לייצר פתרונות רוחביים לסוכני בביטוח מקיף.
“היתרון במסלול זה שהוא מאפשר לסוכן מתן
הביטוח העובדים עמה ,החלטנו להרים את הכפפה

פתרונות למבוטחיו ,לרבות הפקה במשרד
הסוכן ללא תלות בחברה ,וכמובן מבלי לקפח
את הכנסתו של הסוכן .בברכת שיתוף פעולה
פורה ומוצלח גם בעתיד”.
מ"מ נשיא הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק:
"אני מברך כל חברה שמביאה בשורה ומוכנה
לבטח נהגים עם שתי תביעות .אנחנו מקווים
להגיע להבנות דומות עם כמה שיותר חברות
לטובת סוכני הביטוח וציבור המבוטחים.
השאיפה היא להביא את התנאים הטובים
ביותר ללקוחותינו”.
סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר ועדת ביטוח
אלמנטרי" :אני שמח מאוד שכחברת סוכנים
שדואגת לצרכי סוכניה והמבוטחים שלה,
שומרה מצאה את הדרך לבטח גם נהגים עם
שתי תביעות .אנו בטוחים שזה יגדיל לכולנו
את האפשרויות לתת פתרונות מתאימים יותר
לציבור לקוחותינו”.

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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סו"ב לילך מיטרני קוראת לסוכנים הצעירים:
"בואו לכנס הפנסיוני"

חוץ מלמידה ,התמקצעות וקבלת כלים מעשיים ,תוכלו להכיר אנשים חשובים בענף ובשורה התחתונה
– להגדיל את הכנסותיכם ⋅ תוכנית הכנס לסוכנים הצעירים > רונית מורגנשטרן

ה

כנס הפנסיוני השנה הוא כנס קריטי לכל
העוסקים בתחום הפנסיוני; ההרצאות
והסדנאות שבכנס הן ייחודיות ועדיין לא
נשמעו בענף שלנו .העובדה שנוכל לשמוע למשל
הרצאה בת  25דקות של הממונה על רשות שוק ההון
ד"ר משה ברקת ,או של ח"כ משה גפני ,יו"ר ועדת
הכספים בכנסת ,היא הזדמנות נדירה לשמוע מה יש
להם לומר על סוכני הביטוח".
כך אומרת סו"ב לילך מיטרני ,היו"ר החדשה של
הוועדה לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן ,שקוראת
לסוכנים הצעירים לבוא לכנס הפנסיוני הקרוב
באילת.
לדבריה ,בין התכנים החשובים בכנס יהיו סדנאות
מקצועיות ומעשיות שיתקיימו במקביל אחר
הצהריים" :כל סוכן יכול לבחור לעצמו באיזו סדנה
להשתתף; לבוא עם כוס קפה ולפטופ ולצאת מהסדנה
עם ידע וכלים יישומיים .אחת הסדנאות מלמדת איך

לכתוב גילוי נאות באופן מקצועי; השנייה מלמדת הסכם שכר טרחה ,איך לערוך הסכם נכון ולהמנע
איך לכתוב אמנת שירות למשרד והסדנה השלישית מטעויות משפטיות ,אותה יעבירו עו"ד עדי בן
אברהם וסו"ב רון קשת .עוד ממליצה מיטרני
מלמדת איך לנהל פגישה עם לקוח לפי חוזר
על הרצאותיהם של הסוכנים שחר
הצירוף" ,היא מסבירה.
שמאי ואלון דור על תמחור הטיפול
לדברי יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים,
במעסיקים ועל מודל ההשקעה
בכנס הפנסיוני השנה אין מושבים רק
בפנסיה.
לצעירים" :זאת משום שהפקנו לקחים
לדבריה ,ביום חמישי יהיו הפתעות
מכנסים קודמים ,בהם התלוננו סוכנים
והרצאות מדהימות כמו על האחריות
צעירים שבמקביל למושבים לצעירים
המקצועית של הסוכן הפנסיוני ודברים
היו הרצאות חשובות באולם הגדול .עם
נוספים שעדיין אי אפשר לחשוף אותם.
זאת ,כל תכני הכנס שפתוחים לכולם,
מיטרני | צילום:
"אני קוראת לסוכנים הצעירים
חשובים גם לסוכנים הצעירים .כך למשל,
שחר טל
להגיע לכנס הפנסיוני; חוץ מהלמידה
הרצאה חדשנית בנושא מוצרי השקעה
אלטרנטיביים ,שיכולה לעניין מאוד את הסוכנים וההתמקצעות ,תוכלו לפגוש את כל בכירי ענף
הצעירים שרבים מהם נכנסים גם לתחום הפיננסים" .הביטוח ,לייצר קשרים עסקיים חשובים ובשורה
היא מבקשת להפנות את תשומת לב הסוכנים התחתונה ,להגדיל את ההכנסות שלכם" ,מסכמת
הצעירים להרצאה מעניינת נוספת עבורם – עריכת מיטרני.

ממערכת ״אופטימום״
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סוכני הראל מתקדמים
להפקה דיגיטלית במוצרי בריאות ,סיכונים ופנסיה

סטודיוהראל

חדש בהראל!

מ
ב

בכל הכוח :העוצמה של הלשכה
בכנסים ובאירועים

סו"ב קובי ורדי מסביר מה מקור הכוח של הלשכה ,מדוע היא זוכה לתמיכה רחבה מחברי הכנסת
ומה הציבור מרוויח מכך  ‰טור מיוחד לקראת כנס ביטוח חיים ופנסיוני ה־40

ב

דצמבר  ,2012טרם יישומה של הרפורמה
בביטוחי המנהלים ,יצאה הלשכה בסדרת
מודעות הקוראת לקברניטי הממשלה
לחשב מסלול מחדש ,תחת המסר" :הבחירה הזו
היא ל־ 40שנה ולא ל־ 4שנים" .טענתה הייתה
כי ההחלטה הפופוליסטית לבטל את ביטוחי
המנהלים פוגעת בזכות הבסיסית של הציבור
לבחור בין תוכניות פנסיוניות שונות.
באותה עת כיהנתי כיו"ר סניף טבריה ,הגליל
והעמקים .בחלוף ארבע שנים ,אחרי אתנחתה
קלה ,חזרתי לפעילות ציבורית בלשכה ,וכמו אז,
גם בימים אלה עומדת לנגד עיניי הספרה - 40
כנס ביטוח חיים ופנסיוני הקרוב של הלשכה,
ה־ 40במספר ,שייערך במרץ.
החוט הסימבולי המקשר בין האירועים השונים
ממחיש עובדה פשוטה אחת :כשם שאין רגע דל
בענף הביטוח ,הלשכה פועלת עידן ועידנים
למען שמירה על מקצוע סוכן הביטוח והאינטרס
הציבורי.
פעילותה הענפה באה לידי ביטוי יום ביומו
במישורים רבים ,כאשר העוצמתיים והמוחשיים
ביותר הם הכנסים הארציים של הלשכה באילת.
בשנה החולפת זכו כנסים אלה לתהודה חסרת
תקדים ,הודות לתמהיל התכנים והדוברים .שעות
ארוכות של חשיבה ,ירידה עד לפרטים הקטנים
ביותר ויצירת איזונים מתבקשים בין ההיבטים
המקצועיים ,החברתיים והאומנותיים ,הביאו
לשביעות רצון גבוהה מאוד משני הכנסים בשנה
החולפת .שביעות רצון גבוהה שהייתה משותפת
לחברי הלשכה ,לגורמי הענף ,לארגונים עמיתים
ולאורחים נכבדים נוספים.

בכנסים ובאירועים .כך הדבר גם בנוגע לבנייה
מחדש של מערכת היחסים עם חברות הביטוח,
מתוך עמדה של חוזקה ולא של חולשה .החברות
הבינו כי כדאי להן להתחבר חזרה לאלה הניצבים
בחזית עשייתם ,סוכני הביטוח ,והן מהוות מרכיב
לא מבוטל בפסיפס הכינוסים .צריך לומר ביושר
שעל הסוכנים לעבור עוד כברת דרך כדי להגיע
למצב אופטימלי עם החברות ,אולם הכיוון – ולו
במפגשים המשותפים – הוא בהחלט מעודד.
אז לאן מופנים המאמצים מכאן? 'מקצוענות
ונשמה  ,'24/7זהו המסר שנבחר ללוות את הכנס
הקרוב באילת .יש בו כדי לבטא את מי שאנחנו
ומה שאנחנו .לאורו של קו מנחה זה ,ועדת כנסים
ואירועים ,הוועדה הפנסיונית בראשות סו"ב
מיכאל נוימן והנהגת הלשכה בראשות הנשיא
סו"ב ליאור רוזנפלד ,ישבנו לילות כימים וגיבשנו
סופית את תכני הכנס.
כבר כעת ניתן לומר כי ההרשמה נמצאת
בשיאה ומומלץ להקדים ולהבטיח את ההשתתפות
באירוע המסתמן כמעורר עניין רב במיוחד .זאת
עקב החלתם של חוזרים מהותיים ,לרבות ובדגש
על סיום הסכמי ברירת המחדל הישנים והאיסור
על גוף מוסדי ,החל מחודש מרץ ,לשלם עמלה
בגין צירוף עובד שלא דרך שיווק פנסיוני.
המדובר במציאות הממשיכה להשתנות ומחייבת
את הסוכן הפנסיוני לאמץ 'ארגז כלים' חדש על

רקע התמורות .כל אלה ירוכזו תחת קורת גג
אחת ,באופן המקצועי וממוקד ביותר ,דבר שלבטח
יעניק ערך רב לסוכנים ובעיקר יצייד אותם בידע,
במיומנויות ובכלים הנדרשים.
זהו צדו האחד של המטבע ,הכולל מן הסתם גם
מגוון רחב של הופעות אמנים מובילים ,להנאת
המשתתפים בשעות הערב והפנאי ,מרצי עוגן
ודוברים מן השורה הראשונה .בצדו השני – ועקב
פוטנציאל השפעתו על עולם הסוכנים  -ימשוך
הכנס נבחרי ציבור רבים ,מתוקף הבחירות
הקרובות ,שייערכו שבועות ספורים לאחר סיום
הכנס.
נציגי מפלגות רבות פנו ללשכה בבקשה להגיע
ולשאת את דבריהם בפני הסוכנים .הביקוש הרב
מחייב את הלשכה לנהוג באחריות וברגישות על
מנת להבטיח כי האג'נדות הפוליטיות ישרתו את
סוכני הביטוח  -ולא להיפך.
בנקודה זו ,אני מבקש לחזור לדוגמאות שעמן
פתחתי ולומר :את נבחרי הציבור אנו בוחרים כל
ארבע שנים ,אבל הפתרונות שמעניקים סוכני
הביטוח ללקוחותיהם מעניקים להם ביטחון ,רווחה
ועתיד ל־ 40שנה .יחי ההבדל הקטן  -גדול.
נתראה בכנס הקרוב המבטיח להיות מרגש
ועוצמתי כעוצמתה של הלשכה.
הכותב הינו יו"ר ועדת כנסים ואירועים בלשכה

תמיכה פרלמנטרית
מבין אלו ,נצבעו הכנסים בתמיכה פרלמנטרית
מרשימה מקיר לקיר .שרים ,יושבי ראש סיעות,
יושבי ראש ועדות ,חברי כנסת ,מהקואליציה
ומהאופוזיציה ,הצביעו ברגליהם ובקולם בעד סוכן
הביטוח .אמירה משותפת ,ברורה וחד משמעית.
במציאות המשתנה ואל מול הרגולציה
האקטיבית ,תמיכה זו לא תסולא בפז והדיה
החיוביים מצאו ביטוי גם באירועי הלשכה האחרים,
במחוזות ובסניפים .המשתתפים בימי העיון נהנו
מדיונים מפרים בנושאים מקצועיים ,בצד רוח
גבית משמעותית של נבחרי ציבור ואורחים
מכובדים ,הנמצאים בצמתי קבלת ההחלטות.
החתירה המתמדת להרחבת הלובי הפוליטי הינה
יעד אסטרטגי של הלשכה ,הנתמך הלכה למעשה
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תמונה איכלוב

ו

עדת הבריאות ארגנה כנס לימודי בבית חולים
איכילוב ,שהתקיים ביום חמישי שעבר במחלקת
ניתוחי לב וחזה.
 15סוכני ביטוח הגיעו וקיבלו הרצאה מרתקת
ממנהל מחלקת ניתוחי לב וחזה ,ד"ר ינאי בן גל,
מומחה לניתוחי לב וחזה ,ומד"ר מעיין קניגשטיין,
מצנתרת בכירה ביחידה לקרדיולוגיה התערבותית.
לאחר מכן סיירו הסוכנים במחלקה וזכו לצפות
בצנתור אבחנתי בזמן אמת על מטופל.

לדברי איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות וסו"ב
בן שרעבי ,חבר הוועדה ,ועדת הבריאות עושה
מאמצים על מנת לארגן מפגשים מסוג זה לסוכני
ביטוח חברי הלשכה .מפגשים אלה מעניקים ערך
מוסף לפעילותם היום יומית של הסוכנים והופכים
אותם לאנשי מקצועי איכותיים יותר בפני הלקוחות.
סו"ב גיל ורדי היה אחראי על ההתקשרות
בין ועדת הבריאות למחלקת ניתוחי לב וחזה
באיכילוב.

חדשות הביטוח

רוזנפלד" :אין שום הנחייה בהבהרת
האוצר להקטין עמלות בריסקים"

נשיא הלשכה אמר את הדברים בכנס סוכנות סיני  ‰לדבריו" ,חברות הביטוח יוצרות פאניקה בקרב
הסוכנים ואנחנו דורשים מהן לא לנצל את המצב ולפגוע בתיגמול הסוכנים" > רונית מורגנשטרן
בהבהרת רשות שוק ההון בדבר הקטנת
תעריפי ביטוחי הריסק אין שום
התייחסות לתגמול הסוכן בעמלות
ההיקף והנפרעים" .כך אמר נשיא הלשכה
סו"ב ליאור רוזנפלד ,בכנס סוכנות "סיני"
שהתקיים היום במלון ניקס בהרצליה
בהשתתפות כ־ 250סוכנים .סוכנות סיני
היא בבעלות חברת "שומרה" ,והינה אחת
מסוכנויות הביטוח הגדולות בישראל
תחתיה עובדים מאות סוכנים .היא מנוהלת
ע"י יעל מוסצ'י ומייצגת חברות ביטוח
רבות.
לדברי נשיא הלשכה בכנס" :ההתייחסות
היחידה היא בעניין חיוב הסוכן בהחזר
עמלות בגין ביטולים ומניעת הפיצוי ממנו
ע"י היצרנים .מצד שני ,חברות הביטוח
יוצרות פאניקה בקרב הסוכנים כאילו סוף
העולם הגיע .אנחנו קוראים לחברות לא
לנצל את המצב ולפגוע בעמלות .אין להם
שום מניעה להמשיך ולתגמל את הסוכן
ללא כל פגיעה בו .אנחנו בעד כל פעולה
לטובת הציבור ,אבל פעולה שכזאת לא
מחייבת הקטנת עמלה .הסוכן מייצר ערך
מוסף ללקוח" ,טען רוזנפלד.

"

רווחיות גבוהה

רוזנפלד" .הסוכן מייצר ערך
מוסף ללקוח" | צילומים:
באדיבות הלשכה

עושה לאחרונה מאמצים רבים אל מול חברות
הביטוח כדי שלא לפגוע בעמלות .סוכנים אמרו
ל"ביטוח ופיננסים" ,כי לא פעם מכרו את ביטוחי
הריסק במחצית מהתעריף שקבעה חברת הביטוח,
ואם העמלה שלהם תקוצץ ,ימכרו את הביטוחים
האלה בתעריף מלא ,כך שמבוטחים רבים לא

כשבשנה הראשונה לחיי הפוליסה שבוטלה,
יחזיר הסוכן את מלוא  100%העמלה.
לגבי הנחיה זו של רשות שוק ההון לחייב
את סוכני הביטוח בהחזר עמלות אם פוליסת
ריסק מתבטלת ,אמר רוזנפלד ל"ביטוח
ופיננסים"" :האפשרות שנתנה רשות שוק
ההון לחברות לפרוס את תקופת הביטולים
ל־ 6שנים ,הינה התערבות הפוגעת מעבר
לתגמול הסוכן ,גם בטובת ציבור המבוטחים,
זו אינה התערבות הולמת לשוק חופשי
ומודרני כמו השוק בישראל".
רונזפלד הוסיף כי "ההתערבות עומדת על
סף הפגיעה בחוקי היסוד ובחרויות הפרט
בישראל .מוטב היה לרשות לו לא נכנסה
להתערבות בתגמול הסוכנים .עד היום הוכח
כי כוחות השוק חזקים מכל רגולטור וכי
הוראות שכאלה רק הובילו לכשלים בשוק".
עוד מסר נשיא הלשכה כי לשכת סוכני
ביטוח נמצאת בדיונים למול רשות שוק
ההון והיצרנים" .הנחייה רגולטורית להורדת
פרמיות לא צריכה להקטין את העמלות
ואין לנו ספק שחברות הביטוח ,שתזרים
המזומנים שלהן בנוי על מכירות הסוכנים,
ימצאו את הדרכים לתגמל את הסוכנים כראוי",
ציין רוזנפלד.

"נשתמש בכל הכלים"

מדובר במהלך שמוביל הממונה על שוק
סו"ב ליאור הורנצ'יק ,משנה לנשיא הלשכה,
ההון ד"ר משה ברקת להוזלת תעריפי ביטוחי
מוסיף" :לשכת סוכני ביטוח היא הראשונה
החיים למקרי מוות (ריסק) במסגרת חיסכון
לברך על שינויים שהם לטובת הציבור ,שינויים
שקשורים לקידמה ולדיגיטציה .יחד עם זאת ,אין
רוזנפלד" :ההתערבות עומדת על סף הפגיעה בחוקי היסוד ובחרויות הפרט
שום סיבה שציבור סוכני הביטוח העצמאיים יפגעו
מהמהלך ,לא בעמלות ולא בשום צורת תגמול מול
בישראל .מוטב היה לרשות לו לא נכנסה להתערבות בתגמול הסוכנים"
חברות הביטוח בחסות רשות שוק ההון".
"הגיע הזמן שחברות הביטוח יפנימו את מה
שהציבור כבר יודע  -סוכן הביטוח הוא שומר סף
פנסיוני ,או כאלה שנמכרים בנפרד או במסגרת ייהנו מתעריפים מוזלים כבעבר .המחלוקת
של לקוחותיו למול חברות הביטוח" ,הוסיף
ביטוחי משכנתאות .מדובר במהלך שהחלה עוד בין חברות הביטוח לסוכנים הביאה
הורנצ'יק ואמר "אם חברות הביטוח
הממונה הקודמת דורית סלינגר ,במטרה להוזיל לכך ,שבינתיים חלק מהחברות טרם
קיבלו הוראה להתאים תעריפים,
משמעותית את תעריפי ביטוחי הריסק וזאת העבירו לרשות שוק ההון את
לא נהיה מוכנים שפעולה זו
לנוכח הרווחיות הגבוהה של חברות הביטוח התעריפים החדשים.
תושת על חשבון הסוכנים ,שהם
במוצר זה .הממונה דורש מחברות הביטוח לקבוע
עד ה־ 15בפברואר  ,2019תעריפים שיתחשבו רק כוחות השוק חזקים
עמוד התווך המקצועי והאחראים
להפצת מוצרים ביטוחיים להגנת
בנוסף ,הנחה הממונה את
בעלות הסיכון הטהור ,ללא שקלול עלות רכיב
הציבור .נשתמש בכל הכלים
היצרנים ואת הסוכנים שאם
העמלות לסוכנים.
העומדים לרשותנו  -המשפטיים,
הנחיית הממונה יצרה מתח רב בין חברות פוליסה מתבטלת ,הסוכנים יצטרכו
הלובי הפוליטי והתקשורת  -כדי
הביטוח לסוכנים ,מאחר שהחברות הבהירו שהן להחזיר את עמלות המכירה החד־
הורנצ'יק" .נשמור לשמור על ציבור סוכני הביטוח ומעמדנו
מתכוונות לפגוע בעמלות הסוכנים כדי להקטין פעמיות לפי מנגנון חישוב ,וזאת עד
על מעמדנו מול
מול חברות הביטוח".
את הפגיעה ברווחיות שלהם .לשכת סוכני ביטוח שש שנים לאחר מכירת הפוליסה,
חברות הביטוח"
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חדשות הביטוח

הלמ"ס :ל־ 35%מהישראלים יש ביטוח רפואי פרטי
רק ל־ 19%יש ביטוח סיעודי פרטי  ‰ל־ 86%מהישראלים היהודים יש ביטוח משלים של
קופת חולים ,ורק ל־ 38%יש ביטוח כזה במגזר הערבי > רונית מורגנשטרן
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כ־ 40%( 35%מהאוכלוסיה היהודית ו־12%
מהמגזר הערבי) מהאוכלוסייה בישראל יש
ביטוח רפואי פרטי באחת מחברות הביטוח.
כך עולה מהסקר החברתי לשנת  2017של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ,שפורסם בתחילת
השבוע .יש לציין ,כי מדובר בעליה של 30%
במספר בעלי הביטוחים הרפואיים הפרטיים מאז
הסקר הקודם שנערך ב־.2010
ההוצאה הציבורית לבריאות מכלל ההוצאה
הלאומית לבריאות ,היא  63%בלבד ,מהנמוכות
ביותר במדינות  .OECDכ־ 53%מבני ה־ 20ומעלה
בישראל מבוטחים בשירותי בריאות כללית25% .
במכבי והיתר בקופות החולים מאוחדת ולאומית.
על פי נתוני הלמ"ס ,ל־ 86%מהיהודים יש ביטוח
משלים של אחת מקופות החולים בישראל ,לעומת
 38%בלבד מהערבים .בסה"כ לכ־ 77%מהישראלים
יש ביטוח משלים .לכשליש ( )32%מהישראלים
יש גם ביטוח משלים של קופת החולים וגם ביטוח
רפואי פרטי  -עלייה של  23%בהשוואה ל־.2010
הביטוחים המשלימים נפוצים יותר בקרב
המבוגרים והאמידים; כך ,למשל ,ל־ 90%מבעלי
הכנסה של מעל  4,000שקל לנפש במשק הבית,
יש ביטוח משלים ,לעומת  50%בקרב בעלי הכנסה
של עד  2,000שקל לנפש.
בקופת חולים כללית 52% ,מהמבוטחים בגילאי
20־ 44ו־ 21%בגילאי  65ומעלה .כך גם בשאר
קופות החולים ,הנתח הגדול ביותר של הלקוחות
הוא בגילאי 20־ .44במכבי שיעור בני ה־ 65ומעלה
הוא הנמוך ביותר –  14%ואחריה מאוחדת עם
.14.4%
ל־ 88%ממבוטחי מכבי יש ביטוח בריאות משלים
במסגרת קופת החולים ,ל־ 78%ממבוטחי כללית
ולכ־ 70%ממבוטחי מאוחדת ולאומית .ל־43%
ממבוטחי מכבי ולשליש ממבוטחי שאר הקופות
יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים.

בני  20ומעלה לפי ביטוחי בריאות פרטיים2010,2017 ,
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נתונים :הלמ"ס
רק ל־ 19%מהישראלים יש ביטוח סיעודי פרטי 23% :מבעלי הכנסה גבוהה לנפש ,לעומת  4%בקרב בעלי
הכנסה נמוכה לנפש .ל־ 11%יש ביטוח לרפואת שיניים 17% :מבעלי השכלה אקדמית ,לעומת  9%בקרב
חסרי תעודת בגרות.

ל־ 41%ממבוטחי מכבי ול־ 31%ממבוטחי כללית
יש ביטוח משלים וגם ביטוח רפואי פרטי.
פחות משליש מהאוכלוסייה ( ,)32%מחזיקים הן
ביטוח משלים של קופות החולים והן ביטוח רפואי
פרטי ,אבל זה נפוץ יותר בקרב היהודים  -השיעור
עומד על  ,38%לעומת הערבים בשיעור של 8%
בלבד .מאז  2010חלה עלייה במספר הישראלים
שמחזיקים הן ביטוח משלים של קופות החולים והן

ביטוח רפואי פרטי ,אז הנתון עמד על  .26%בקרב
היהודים החזיקו בשני ביטוחים אלה  30%ואילו
בקרב הערבים  4%בלבד.
לרבע מבני ה־ 20ומעלה יש ביטוח לניתוחים
פרטיים; לרבע מהישראלים יש ביטוח להתייעצות
עם רופאים; לכחמישית יש ביטוח עבור תרופות
שאינן כלולות בסל הבריאות; ולחמישית יש
ביטוח להשתלות ולטיפולים בחו"ל.

שרון רייך מונה למנכ"ל "איילון אחזקות"
"איילון אחזקות" מינתה מנכ"ל חדש ,שרון
רייך ,שכיהן עד עתה כסמנכ"ל ומנהל הכספים
באיילון אחזקות בע"מ ,המשנה למנכ"ל ומנהל
אגף פיננסים בחברת איילון חברה לביטוח
בע"מ ודירקטור בחברות בקבוצת איילון.
רייך מונה לתפקיד במקומו של לוי רחמני,
מי שהקים את איילון לפני  42שנה ,שהודיע
לפני כשלושה חודשים על פרישתו מתפקיד
מנכ“ל איילון אחזקות ,וחודשיים לאחר מכן
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אף הודיע על פרישה מהדירקטוריונים
של איילון ביטוח ושל איילון אחזקות.
רייך הוא רואה חשבון במקצועו,
בעל תואר ראשון במנהל עסקים
במסלול האקדמי של המכללה
למנהל ,התמחות בחשבונאות ומימון,
ובעל ניסיון של  25שנים בענף
הביטוח.
בין תפקידיו הקודמים של רייך :סמנכ"ל

רייך | צילום:
אייל גזיאל

וחשב בהראל חברה לביטוח,
דירקטור במגן חברה לניהול
קרנות פנסיה ,בגארד יו
סוכנות לביטוח ובאיילון
בלו ליסינג ,מנהל סיכונים
ראשי באיילון ,באיילון
אחזקות ,באיילון ניהול קופות
גמל ,באיילון פנסיה ובמגן חברה
לניהול קרנות פנסיה.

חדשות הביטוח

ניר גלעד ימונה ליו"ר קבוצת מגדל

גלעד כיהן בעבר כיו"ר מגדל שוקי הון וכמשנה למנכ"ל מגדל אחזקות  ‰התנועה לאיכות
השלטון קוראת לממונה על שוק ההון שלא לאשר את המינוי > רונית מורגנשטרן

ד

ירקטוריון החברה אישר ביום
רביעי את מינויו של ניר גלעד
ליושב ראש קבוצת מגדל .המינוי
כפוף לאישור רשות שוק ההון .כהונתו
צפויה להתחיל בראשית חודש מרץ והוא
מחליף בתפקיד את פרופ' עודד שריג,
שהודיע לפני כחודשיים על התפטרותו.
גלעד ( )62כיהן במגוון תפקידים בכירים
במגזר העסקי ,ביניהם שימש כמשנה
לממונה על התקציבים במשרד האוצר,
היה החשב הכללי ,מנכ"ל החברה לישראל
(2007־ )2015ויושב ראש דירקטוריון כיל
גלעד | צילום :משה שי
וצים.
עבור גלעד מדובר בחזרה לקבוצת מגדל,
שכן בין השנים 2004־ 2006כיהן כיושב ראש אוניברסיטת הארווארד.
לצד פעילותו העסקית משמש גלעד כחבר
מגדל שוקי הון וכמשנה למנכ"ל מגדל אחזקות.
בהשכלתו ,גלעד בוגר תואר ראשון בכלכלה בוועד המנהל של תכנית עתידים ובתכנית קידום
עם התמחות בסטטיסטיקה מטעם האוניברסיטה הנגב והגליל "דרומה וצפונה" .במקביל ,משמש
העברית וכן בוגר תואר שני במנהל עסקים עם כדירקטור במרכז הבינתחומי בהרצליה.
כאמור ,המינוי כפוף לאי התנגדות רשות שוק
התמחות במימון מטעם אוניברסיטת בר אילן.
בנוסף ,הוא בוגר קורס מנהלים בכירים מטעם ההון ,ביטוח וחסכון למינוי.

התנועה לאיכות השלטון קוראת
לממונה על שוק ההון ,ד"ר משה ברקת,
שלא לאשר את המינוי" :הצטערנו
עד מאוד לשמוע שמר גלעד מועמד
לתפקיד יו"ר אחת מחברות הביטוח
הגדולות במשק ,שמחזיקה ומנהלת
מאות מיליארדי שקלים מכספו של
הציבור .נזכיר כי ניר גלעד היה החשב
הכללי במשרד האוצר כשחתם על
ההסכם שאפשר למשפחת עופר לקבל
למעלה מחצי מיליארד שקלים תמורת
בתי הזיקוק שהיו שייכים למדינה,
ומיד לאחר מכן עבר לתפקיד מנכ"ל
כימיקלים לישראל שבשליטת משפחת
עופר .ניר גלעד הראה במעשיו שלא לטובת
הציבור הוא דואג ,אלא לטובת הכיס הפרטי שלו,
והציף בצורה חריפה את בעיית הרגולטורים
שמתמנים לתפקידים בכירים במושאי הביקורת
שלהם לשעבר .אנו מפצירים בד"ר ברקת לבחון
שוב את המינוי הזה ,הפעם דרך המשקפיים של
טובת הציבור".

איילון משיקה תכנית קורסים
להעשרה אישית של עובדי החברה
בעקבות המשובים החיוביים שקיבלו על "איילון  ,"2018 Collegeהחליטו
ראשי איילון לקיים את התכנית גם ב־ > 2019רונית מורגנשטרן

א

יילון חברה לביטוח השיקה השבוע
את "איילון  ,"College 2019השנה
השנייה בתכנית קורסי העצמת הידע
המקצועי ומגוון תחומי העשרה לכל עובדי
איילון .בקורסים המגוונים משתתפים מאות
מעובדי החברה על פי בחירתם.
רוני ליכטנשטיין שני ,סמנכ"לית ומנהלת אגף
מטה ,תכנון ומשאבי אנוש של איילון מציינת כי
"'איילון  'College 2019זוהי תכנית שנבנתה
במטרה לחזק את הידע המקצועי של העובדים
בתחומי חיסכון ארוך טווח ,ביטוחי בריאות,
אלמנטרי ותחום ההשקעות ,וכן לאפשר לעובדים
להעשיר את הידע גם בתחומים משיקים כגון שיווק
דיגיטלי ,יישומי מחשב ,כלכלת משפחה ועוד .אנו
משקיעים מחשבה ומשאבים רבים בתכנית במטרה
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יוגב | צילום :אייל גוזיאל

לאפשר לעובדות ועובדי החברה לרכוש מיומנויות
שיסייעו להם בין היתר גם להעשיר את הידע
האישי וגם בעבודה השוטפת מול לקוחות החברה".
מנכ"ל איילון ,אריק יוגב מציין כי "איילון
הציבה לעצמה למטרה לקדם בכל עת את הידע
המקצועי ואת איכות השירות של העובדים
בחברה ,למען שמירה על יתרונותינו בשוק
דינמי .השקעה בהון האנושי ,העצמת העובדים
ושאיפה למצוינות הינם חלק בלתי נפרד
מהמהות וה־ DNAשל החברה .המשובים שקיבלנו
מ'איילון  'College 2018שיקפו שביעות רצון
גבוהה ,ולכן החלטנו להשקיע משאבים ולהשיק
תכנית מתקדמת יותר לשנת  ,2019לשם המשך
טיפוח המיומנויות המקצועיות ,הבין־אישיות
והשירותיות של עובדי החברה".

מכירת תיק ביטוח

בקרוב במכללה :סדנא לקבלת
כלים מעשיים למכירת תיק ביטוח
> עו"ד ליאור קן־דרור

ה

אם הגיע הזמן למכור את תיק הביטוח
שלי? כמה הוא שווה? מה המיסוי המקובל
ומה "יישאר לי ביד"? מה חשוב שקונה
תיק הביטוח יעשה לאחר הרכישה? על שאלות
אלה ואחרות אנסה לענות בסדנא שנושאה" :הסכמי
שותפות ,פירוק שותפות ,הערכת שווי תיק ומכירת
תיק ביטוח" .הסדנא תתקיים בתל אביב ,חיפה
וירושלים.
תיק ביטוח הינו רשימת לקוחות הסוכן אשר
משלמים פרמיות בגופים מוסדיים ובחברות כתבי
שירות ,ואשר גובים שכ"ט כזה או אחר עבור שירותים
שהם מעניקים .תיק ביטוח בדרך כלל הינו "מפעל
החיים" של הסוכן :מאות או אלפי לקוחות ואף יותר,
אשר חלק לא מבוטל מהם מלווים את עבודת הסוכן
שנים רבות  -לעיתים עשרות שנים.
לפיכך המכירה אינה העברה קניינית בלבד .מדובר
בהעברה שכוללת היבט רגשי מעורב של מסירה.
סוכני ביטוח רבים שעברו את התהליך דיווחו על
חששות לגבי זהות הסוכן הקונה ודאגו כי יתחייב
לרמת שירות גבוהה לאור אמון הלקוחות הגבוה בהם
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בימי עבודתם.
כאן המקום לחדד כי בחלק מן המקרים המכירה
כוללת את זרם ההכנסות מהתיק ואת רשימת
הלקוחות ,ולעיתים בשותפות או בתאגיד ביטוח
הרכישה כוללת גם את הסוכנות עצמה לרבות רכוש
שבבעלותה וכיוב'.

מדוע למכור?
לא סוד שחלק לא מבוטל של סוכני הביטוח
נמצאים בגיל גבורות .חלק ארי מהם ,לא הצליחו
מסיבות כאלה ואחרות לייצר דור המשך במשרד והם
מעוניינים למכור את התיק וליהנות מפירות עמלם
בתקופת העבודה .גם ההכבדה הרגולטורית תורמת
לא מעט לתחושת המיצוי וחלק מן הסוכנים מתקשים
לעמוד בשינויים התכופים ובהתאמות הטכנולוגיות
הנדרשות במכירת ביטוחים בשנים האחרונות.
בעוד שכלי רכב לדוגמא יכול לרכוש כל אזרח מעל
גיל שמונה עשרה ,תיק ביטוח יכול להירכש אך ורק
על ידי סוכן ביטוח מורשה או על ידי סוכנות ביטוח
תאגיד מורשית כחוק .בישראל פוטנציאל הקונים

המלא עומד על מספר אלפי קונים ורק מעטים
מעוניינים לרכוש תיקי סוכנים .מגבלת הסחירות
מציבה לעיתים קושי בשווי שניתן לקבל עבור תיק
הביטוח .שווי התיק הינו שיקלול של פרמטרים רבים
הכוללים בין היתר :בביטוחי חיים ובריאות – מרכיב
הפרט מול המרכיב העיסקי ,מצב גבייה ,מספר
המבטוחים ,פיזור של התיק הפנסיוני.
המכפילים המקובלים להערכת שווי תיק מבוססים
על מכפיל הכנסות או מכפיל רווח .יש לבדוק לעומק
דוחות כספיים לפחות בשלוש שנים שקדמו למועד
המכירה ולנתח אותם בקפידה .גובה המכפיל יהיה
בהתאם למבנה התיק הנמכר ואיכותו ,ואולם קיימים
מכפילים מקובלים.
משתתפי הסדנא יקבל כלים מעשיים הרלבנטיים
למכירת תיק ביטוח ,יקבלו לידיהם העתקים לדוגמא
של הסכמי מכר שנערכו ויוכלו לשאול ולקבל את
המידע הנדרש על מנת שיוכלו לתכנן את עתיד תיק
הביטוח שלהם.
הכותב הינו היועץ המשפטי לסוכני הלשכה במחוזות
צפון ,שפלה ודרום
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חדשות הביטוח

איגוד המוסכים בתביעה נגד משרד
התחבורה – פועל לטובת חברות הביטוח

האיגוד טוען לפגמים בהתנהלות שר התחבורה והמועצה המייעצת שמונתה לטענתו שלא כדין ‰
"הוועדה מתנהלת בחוסר שקיפות ,ובין חבריה שמאי בית של חברות הביטוח" > רונית מורגנשטרן

הרכבה של מועצת שמאי הרכב כולל
שמאי בית של חברות ביטוח ,הנגועים
בניגוד עניינים שורשי הפוסל אותם מלכהן
במועצה .משרד התחבורה פועל ללא שקיפות
ולטובת חברות הביטוח ,ולא לטובתם של
המבוטחים".
כך עולה מתביעה שהגיש השבוע איגוד
המוסכים בישראל כנגד שר התחבורה ישראל
כץ ומשרד התחבורה ,לבית המשפט המחוזי בתל
אביב .האיגוד טוען ,כי המועצה המייעצת לעניין
שמאי רכב מונתה על ידי שר התחבורה שלא
כדין ,בניגוד לסעיפי חוק הרישוי המתייחסים
לנציגי השמאים וארגוני הצרכנים .עוד טוען
האיגוד ,כי חלק מחבריה פסולים מכהונה במועצה
בשל ניגוד עניינים ו/או אי עמידה בתנאי הסף,
וכי לגביהם נמנע שר התחבורה מלעשות שימוש
בסמכותו לפי חוק הרישוי להפסקת כהונתם.
תכני דיוני המועצה בישיבתה ,בפרט אלו
הנוגעים לתעריף שעת העבודה במוסך ולחלקי
החילוף שהמוסך מתקין בתיקון הרכב ,הנוגעים
ישירות למוסכים ובעלי השפעה מכרעת עליהם
– נדונו ,לא רק בחריגה מסמכות ובניגוד לחוק,
אלא גם ללא נוכחות וללא עמדה מטעם העותר
נציג המוסכים.

"

פגיעה קשה בפרנסה
האיגוד מבקש מבית המשפט להורות על
העברתם מכהונתם של חברי הוועדה הפסולים
שמינוים אינו עומד בדרישות החוק ו/או להורות
לשר התחבורה לעשות כן .בנוסף ,להורות לשר
למנות מחדש את המועצה או חלק מחבריה
בהתאם להוראות הדין ובכפוף להתקיימות תנאי
הסף לגבי כל אחד מהחברים .עוד מתבקש בית
המשפט להורות על ביטול כל פעולה שנעשתה
על ידי המועצה המייעצת לעניין שמאי הרכב,
ולאסור על חברי המועצה לדון במועצה בתכנים
החורגים מסמכותה ,לרבות פיקוח על מחירים
במוסכים .בנוסף ,להורות על זימון האיגוד
להבעת עמדתו בכל דיון של המועצה שתכניו,
בפרט אלו הנוגעים לתעריף שעת העבודה
במוסך ולחלקי החילוף שהמוסך מתקין בתיקון
הרכב ,נוגעים למוסכים ועלול לפגוע במקצועם
ובמטה לחמם של בעלי המוסכים.
עוד מתבקש בית המשפט להצהיר ,כי תכני
הדיון בישיבתה היחידה של הוועדה מאמצע חודש
פברואר  ,2017שהתכנסה בסודיות וללא פרסום
מוקדם לצורך מתן המלצות לשר התחבורה
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לוי" .יש לייצר שיוויון תחרותי" | צילום :באדיבות המצולם

ביחס לתקנות לפי סעיפים שונים לחוק הרישוי,
חרגו מסמכותה ונוגדים את החוק .זאת ,בהיותם
נוגעים ישירות למוסכים ולא היה מקום לדיון
בהם ללא שמיעת איגוד המוסכים בדיון המועצה.
רונן לוי ,יו"ר איגוד המוסכים אמר ל"ביטוח
ופיננסים" ,כי "לאיגוד המוסכים לא נותרה כל
ברירה ,ולכן עתרנו נגד שר התחבורה ומשרד

רונן לוי" :פחות מ־10%
מהמוסכים החוקיים
נגישים וזמינים ללקוחות
שרכבם עבר תאונה"
התחבורה .מאז שאנו מנהלים מאבק צודק
להנגשת 'שוק' תאונות הדרכים לכלל המוסכים
החוקיים בישראל ולאחר ששר התחבורה כבר
אימץ בשנת  2016את עמדת נציגיו כי יש
לבטל את מוסכי ההסדר ולמגר באופן סופי את
יכולת הניתוב של חברות ביטוח למוסך ספציפי

באמצעות שוחד (השתתפות עצמית מוקטנת או
 )0או באמצעות סנקציה וטרטור ,החלה סדרת
דיונים ,טיוטות ושימועים בלתי סופיים לכלל
הגורמים אך דבר לא השתנה .את הדיונים,
המינויים והשימועים המקבילים שלא הכרנו
הצליחו להסתיר במשך כשנתיים ואולי תגלו
עוד בהמשך.
"לא ניתן לייצג אלפי מוסכים בישראל
כשגורמי הממשל ,שאמורים להיות של כולנו,
מתנהלים באופן בלתי שוויוני ולא שקוף
לחלוטין .מאחר ומשרד התחבורה הביע את
עמדתו כי אין בכוונתו לשנות התנהלות זו  -בה
צד מסחרי מקבל עדיפות במידע ובטיעון יחסית
לצד אחר  -החלטנו לעתור כנגד התנהלותן
ולוודא כי כלל הציבור יוכל לדעת באופן
שןויוני אודות ההתנהלות של גורמי הממשל ועל
כוונותיו ופעילותיו.
"בשלב זה פחות מ־ 10%מהמוסכים החוקיים
נגישים וזמינים ללקוחות שרכבם עבר תאונה
ועל שר התחבורה חובה לייצר שיוויון תחרותי
בין כלל מרכזי השירות והמוסכים להם העניק
רישיון .מי שמעוניין בהעתק מן העתירה מוזמן
לפנות למנהלי סניפי האיגוד ברחבי הארץ".

ציון לשבח

מפרגנים

סוכנים מציינים לשבח עובדי חברות
ביטוח מולם הם עובדים

והפעם סו"ב מעיין משיח מפרגנת לאלי גוזלן ,מנהל תיק בשירות מרחב מרכז במגדל
> רונית מורגנשטרן

י
צילום :באדיבות המצולמת

סו"ב מעיין משיח" :אלי גוזלן הוא מנהל
תיק שלי במגדל ,זה שדואג לכל מה שצריך
בשבילי ועבור לקוחותיי.
"השירות שאני מקבלת מאלי הינו שירות
יעיל ,מהיר ומיוחד ואינו ברור מאליו .הוא זמין
עבורי בכל זמן ובכל שאלה ,לעיתים כשיש
ספק אינו מתעצל ובודק בצורה יסודית על
מנת למסור תשובות מדויקות ,יודע 'להגדיל
ראש' וכשצריך הוא יודע לקחת אחריות וכל זה
בכפוף לנהלי החברה ולרגולציה המרחפת מעל
ראשנו.
"בתקופת העבודה שלי איתו הספקנו להכיר
אחד את השניה .הוא יודע להכיל ואף לזהות
התנהגויות 'חריגות' כמו מתי אני נלהבת יתר
על המידה ,ומתי זה ממש דחוף עד בלתי סובל
דיחוי.
"אני חושבת שמעבר למוצרים הטובים
שיש לחברת הביטוח ,לנותני השירותים יש
תפקיד נכבד .החבילה הזו של מוצרים ,שירות
ותפעול הם חלק בלתי נפרד מהחבילה שמספק

"אני שמח על בחירתי כמנהל תיק
לך היצרן ,ובמקרה שלי זכיתי לטוב
מוביל בשירות במרחב מרכז .יחד
ביותר .מנהל התיק הוא איש מפתח
עם חבריי לחוליה בראשות אסנת
בעשייתי ,לא פחות חשוב ממפקח.
בן ישי אנו עוזרים אחד לשנייה,
"בהזדמנות זאת ,אני רוצה להגיד
כדי שכל הסוכנים בחולייתנו
תודה גם לאסנת בן ישי ,ראש
יקבלנו את השירות הטוב ביותר.
החוליה ,לאבירם בר לב ,ראש
"חבריי לחוליה הם יוליה בזרוב,
הצוות ,זה שמוביל את אותם בצורה
הדס שרעבי ,יסכה אלול ,יונית
הכי מקצועית ויעילה ,שמאפשר
אלי גוזלן ׀ דדוש ,תמי מורצקי ,יעל אברמוביץ
להם לתת שירות ולהיות שם עבורנו
הסוכנים .לחברת מגדל ולעומדים בראשה צילום :באדיבות ותהילה צברי .כל אחד ואחת מנהל תיק
מגדל
מהשורה הראשונה ובעל תודעת שרות
שהשכילו לשמוע את קול הסוכנים ,לבצע
שינויים ולהתייעל .אין ספק שחל שיפור מבורך מצוינת.
"שיתוף פעולה ועזרה הדדית זה המפתח -
במגדל".
אלי גוזלן בתגובה" :כבר ארבע שנים אני הסוכנים הם גם הלקוח וגם השותף מבחינתנו,
משמש כמנהל תיק בשירות מרחב מרכז של והתפקיד שלנו הוא לתת את השירות הכי
מגדל .אני מגיע כל בוקר עם אנרגיות חיוביות .מקצועי ואדיב ואנחנו נהנים מזה .אני מודה
בכל יום אני משתדל לראות קודם כל ולפני מקרב לב על הבחירה בי .אני מאמין שלתת
הכל את טובת הסוכן ,אני משתדל לתת לו את שרות זה זכות".
חווית השירות הטובה ביותר שניתן לתת ,ביחס
קיבלתם שרות מיוחד מרפרנט או עובד
אדיב עם המון סבלנות ורצון לעזור.
חברת ביטוח ואתם רוצים לפרגן? שלחו
אלינו למיילronitrmx1@gmail.com :

השבוע
פרישתהפרישה
תכנון

צבירה לפנסיה :כך תעשו זאת נכון
צבירה נכונה לפנסיה היא התנהלות סזיפית שמחייבת שיתוף פעולה בין לקוחות ואנשי
מקצוע  ‰סו"ב רון קשת מסביר כיצד להימנע מטעויות בניהול הפנסיה

י

ישנן לא מעט בשורות טובות עם מסירת
תיקי פרישה מוצלחים ,אבל לא על זה
רציתי לכתוב .משהו באופי שלי מושפע
יותר מהמקרים הלא נעימים ומשאיר עלי חותמת
לאורך זמן.
לאחרונה מסרתי שני תיקים לפורשים ,המשותף
להם היה הבשורה הרעה של "אין מספיק כסף",
המרחק בין רמת החיים לפני ולאחר הפרישה
בלתי ניתן לגישור באמצעים רגילים.
במקרה הראשון מדובר על אדם בודד בן 67
שפורש ממקום עבודתו עם פנסיה חודשית של
 3,800שקל לחודש ,חסכונות של  130אלף שקל.
אם תוסיפו את קצבת הזקנה שלו נגיע ל־6,000
שקל בחודש ,שזה פחות ממחצית מרמת החיים
בה הוא חי טרם פרישתו ,וזה כולל החזר הלוואות
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שבהן הוא מחויב בהן עומד ההחזר החודשי על סך
של  2,500שקל בחמש השנים הבאות.
"ידעתי שזה לא נראה טוב אבל לא האמנתי שעד
כדי כך" ,אמר לי הלקוח.
כאן נמצא הפתרון בעזרת שימוש בערך של
הדירה שבבעלותו והפיכתה לכסף נזיל שיאפשר
לו לסגור את הפער של הסכומים החסרים.
במקרה השני ,זוג נוסף בני  67ו־ 73שמסרתי
להם תיק פרישה חי מעסק שאינו בבעלותם
אבל הם מנהלים אותו שנים רבות עם הכנסה
שמאפשרת להם רמת מחיה בגובה של כ־ 24אלף
שקל לחודש נטו ,כל זמן שהם עובדים.
נתיבי החיים ובעיקר הטעויות הרבות שעשו
גרמו לכך שההכנסה המשותפת של שניהם
לאחר פרישתם לגמלאות ,כולל ביטוח לאומי,

תרד לסך של  13אלף שקל לחודש ,יחד עם
חסכונות מצטברים של כ־ 140אלף שקל.
"מצטער חברים" ,בישרתי להם" ,מלבד העובדה
שתצטרכו להמשיך לעבוד כל עוד תהיה לכם
אפשרות אין לי בשורה עבורכם".
אני מניח שהעובדה ששיקפתי עבורם את תמונת
המצב והמלצתי להיכנס להליך של צמצום
ההוצאה החודשית והפנייתה לחסכון ,שיסייע
לטיפול בבעיה.
ומשהו לסיכום ,השבוע נתקלתי בתמונה עכשווית
של שון קונרי ,בן  ,88שבעבר שיחק את סוכן
 007בסרטי ג'יימס בונד .הוא מתהלך בסמוך
לביתו עם מטפל צמוד .ככה חולפת תהילת עולם
וזה רק מראה שכולנו לא נישאר צעירים לנצח.
הכותב הינו יועץ פנסיוני מומחה בתכנון פרישה

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

סוכן צעיר

“הסוכנים הצעירים לא משתתפים
מספיק בכנסי הלשכה”

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע
בעיניו  והשבוע  -סו”ב דור פרידמן ,סוכנות דוד פרידמן ברחובות
גיל32 :
מצב משפחתי :נשוי
השכלה :תואר ראשון בכלכלה ולקראת סיום לימודי
תואר שני במנהל עסקים ומימון המכללה למנהל
מקום עבודה :עובד בסוכנות דוד פרידמן ברחובות עם
אבא שלי ,שהקים את הסוכנות לפני כ־ 35שנה
רישיון :פנסיוני
ותק 12 :שנה
למה בחרת במקצוע זה? מה אתה אוהב בו?
“תמיד הייתי סוכן ביטוח בנשמה .גם בחופשות מהצבא
ובעת היותי סטודנט הייתי מגיע לעסק כדי לעזור
במה שאפשר.
“המקצוע הזה בשבילי הוא שליחות גדולה .יש בו
תחומים מצילי חיים .סוכן ביטוח מלווה משפחה בצורה
הכי אישית וקרובה תפקידו הוא לדאוג למשפחה
אותה הוא מלווה בצורה הכי מקצועית”.
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?
“יש קושי בענף שלנו והוא מגיע בעיקר מתחום
הרגולציה והפיקוח שבו השינויים הם רבים ודורשים
מאיתנו היערכות מחדש בכל פעם .יחד עם זאת
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תאונה ב־ 2:00בלילה בגשם שוטף ,הטלפון
אני רואה בכך אתגר ובשבילי הקושי הוא
הראשון שלו היה אליי .נתתי לו מענה נכון
הזדמנות בו אפשר ללכת קדימה”.
ומהיר ,וכשאתה נותן שירות איכותי זה
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים
כרטיס הביקור הטוב ביותר שלך.
הצעירים?
“בנוסף ,להגיע לכנסי הלשכה .בכנס
“תפקידה של הלשכה הוא לדאוג
האלמנטרי האחרון באילת בקושי היו
להחזיר את המעמד ל’עולם הישן’
סוכנים צעירים.
אני קורא לזה  -כי עדיין ולמרות כל
“ממליץ לסוכנים הצעירים להיכנס גם
המוקדים ,עיקר ההכנסות של חברות
פרידמן | צילום :לתחום האלמנטרי שמבריח משום מה סוכנים
הביטוח מגיעות מהסוכנים”.
אייל פז
צעירים בשל ההתעסקות הרבה בו .זה תחום
איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
שיכול להרחיב משמעותית את הפעילות
“בתחום העסקי אני רואה את עצמי נשאר
העסקית”.
בענף ,מתפתח ומפתח את העסק קדימה .אני מאמין
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
שההתפתחות צריכה להיות שקולה על מנת להיות
“אני מאמין שסוכני הביטוח הטובים והמקצועיים
בטוחה .אני מעדיף להתעסק יותר בפעילות עצמה
ירחיבו משמעותית את היקף הפעילות שלהם בזכות
מאשר בדיבורים”.
נתח שוק גדול שייפתח .בנוסף ,תהיה הבנה גדולה
טיפים לסוכנים צעירים כמוך.
ורחבה יותר לגבי תפקידו של סוכן הביטוח ועד
“הקשר האישי עם לקוח הוא הדבר החשוב ביותר.
כמה הוא מכריע ברגעים החשובים ובצמתי החיים
המקצוע שלנו הוא תובעני ויחד עם זאת לדעתי צריך
המרכזיים .אלה יביאו לכך שהציבור יבחר תמיד
להיות זמין כמה שיותר ללקוחות שלנו בכל זמן .קרה
בסוכן”.
לי לאחרונה מקרה שטיפלתי בלקוח שלי שעשה

משולחנו של היועמ"ש

תביעה נגד סוכן הביטוח –
בבית הדין או בבית המשפט?
דרך סיפורה של מבוטחת אשר הגישה תביעה בגין אי קבלת תגמולי אבדן כושר עבודה נלמד
מול איזו ערכאה צריך להתנהל כאשר מבקשים להגיש תביעה משפטית > עו"ד עדי בן אברהם

ל

צילום :גיא קרן

אחר קבלת ייצוג המבוטח עולה פעמים
רבות השאלה ,אל מול איזו ערכאה
משפטית להתנהל כאשר מבקשים להגיש
תביעה משפטית לבית המשפט .האם להגיש פניה
לבית המשפט או לחילופין לבית הדין או בכלל
לבית משפט לענייני משפחה .כך לדוגמה ,בית
המשפט העליון קבע כי תביעות אבדן כושר עבודה
מתחום הביטחון הסוציאלי ,הקשורות ליחסי עובד
מעביד ,יתנהלו מול בית הדין.
מבוטחת הגישה תביעה על סך של  889,447שקלים
בגין נזק שנגרם לה בין היתר מאי קבלת תגמולי
ביטוח על אבדן כושר עבודה  -ממועד היווצרות
אבדן כושר העבודה בשנת  2017ועד לתאריך שבו
היא צפויה להגיע לגיל הפרישה  -וזאת עקב הפרת
חובת מעסיקתה של התובעת לבצע הפרשות לאבדן
כושר עבודה.
כאמור היא תבעה את מעסיקתה .בין יתר טענותיה
קבעה כי המעסיקה לא עדכנה את שיעורי ההפרשות
לביטוח מנהלים בחברת הביטוח אשר אליה מועברים
ההפרשות של ביטוח המנהלים בהתאם לעדכוני
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הדין ,על פי צווי ההרחבה והתיקונים שבוצעו
בהסכם הפנסיה הכללי במשק ,לרבות צו הרחבה
שחייב את המעסיקים לכלול בהפרשות לקופת גמל,
החל מחודש יולי ,תשלום עבור רכישת ביטוח אבדן
כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת  75%מהשכר.
המבוטחת הוסיפה וטענה כי היא אובחנה עם מחלת
פיברומיאלגיה בחודש מרץ באופן שגרם לה לאבד
את כושר עבודתה וכי בשל אי ביטוחה בביטוח
אבדן כושר עבודה בניגוד לצו ההרחבה ,נגרם לה
הנזק הנטען כאמור בסך של כ־ 900אלף שקל.
לכתב התביעה צירפה התובעת את סוכנות הביטוח
שבאמצעותה בוטחה וכן את מנהל הסוכנות.
סוכן הביטוח והסוכנות טענו כי לנוכח התנאים
האמורים בסעיף (24א)( )1לחוק בית הדין לעבודה,
תשכ"ט־ ,1969נדרש לצורך קיום סמכות עניינית
לבית הדין כי התובענה תהיה "בין עובד או חליפו
לבין מעסיק או חליפו" והואיל ומדובר בסוכנות
הביטוח שתיווכה בין המבוטחת למעסיקה הרי שלא
מתקיים "מבחן הצדדים".
כנדרש בסעיף זה ,קבע בית הדין כי במקרה הנידון,

אין גם מקום לבחון את "מבחן העילה" (האם התביעה
מקיימת את התנאי שעילת התביעה היא "ביחסי
עובד ומעביד") ואף אין צורך להכריע במחלוקת
בשאלה האם מתקיים התנאי שעילת התביעה אינה
"בפקודת הנזיקין".
משכך קבע בית הדין כי על התביעה כנגד סוכנות
הביטוח וסוכן הביטוח להידחות על הסף בהיעדר
סמכות עניינית ומחייב את המבוטחת לשלם להם
הוצאות משפט.
שתי תובנות עיקריות חשוב לקחת מהמקרה
המתואר .הראשונה  -מול המעסיקים שלכם  -חשוב
שתסבירו להם על חשיבות ההפרשות הפנסיוניות
הנדרשות לעובדיהם וכי אל להם להקל ראש בעניין
זה.
התובנה השנייה היא בכך ששוב אנו למדים על
המגמה של מבוטחים לצרף בעת תביעה את סוכני
הביטוח כנתבעים נוספים בתביעה הביטוחית,
ומשכך קיימת חשיבות להתנהלות מקצועית
ומתועדת באופן שניתן לאחזור.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

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

מרכז כנסים  ,LAGOראשון לציון

לא לוקחים סיכונים
סוכני ביטוח בעידן החדש
מרחיבים את הערך ללקוחות
מגיעים לכנס אלמנטר?

בואו להכיר מקרוב את המוצרים שיודעים למנוע ולהפחית נזקים

איווקס

מובילאיי

קיפר קי

טריפל פלוס

בריקסטון

הגנה משפטית
למשפחה

פיננסיה

WLAB

מגן גולדמן

לפרטים ולהרשמה

מחיר מיוחד
ל
חברי לשכת
סו
כ
ני הביטוח

340

שק

לים  +מע"מ

(
במקום )400

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

חידוש ביטוחי בבריטניה :פלטפורמה
ביטוחית למניעת מעשי הונאה

ה

מאובטחת כדי לאתר מעשי הונאה במהירות.
בהתאם לנתוני  IFBמעשי ההונאה מסבים
הפסדים של  1.3מיליארד ליש”ט בשנה
לתעשיית הביטוח .בכל שנה מדווחים כ־100
אלף מעשי הונאה ,אבל מעריכים שהיקף מכת

רשות למניעת הונאה בביטוח ()IFB
בשיתוף פעולה עם החברה למידע
וניתוחים  SASמקימות פלטפורמה חדשה
לסיכול מעשי הונאה הגורמים הפסדים לחברות
הביטוח .באמצעות הפלטפורמה יוכלו המבטחים
והרשויות לחלוק מידע שיסייע למנוע
פעילות עבריינית לביצוע מעשי הונאה
בסקטור הביטוח.
הצורך להקים את הפלטפורמה נובע
מהמצב שמעשי ההונאה הופכים יותר
ויותר מתוחכמים ומשתמשים בטכניקות
מגוונות ביחס למוצרים והסקטורים.
לכן ,מקימי הפלטפורמה מציינים
שתעשיית הביטוח תצטרך להיות יותר
יצירתית בשיטות האיתור והמניעה
מעשי ההונאה הופכים מתוחכמים יותר
של מעשי הונאה .משום כך ,החלפת
מידע בסקטור הביטוח הוא חיוני והפלטפורמה ההונאה היא הרבה יותר גדולה ,כי לא כל מעשי
תאפשר לגורמי הביטוח לשתף מידע בצורה ההונאה מדווחים.

דרושים

 7 | 18בפברואר 2019

ל

ראשונה החלו חברות ביטוח סיניות
בשיווק פוליסת ביטוח המכסה טיפולי
הקרנות לחולים בסרטן השד ,הפיצוי יהיה
בשיעור של  33.5%מהכיסוי של הטיפול
הרפואי שנרכש .העדיפות תינתן לחולים
המוכנים לעבור טיפולים חדשניים בסרטן
השד.
הפוליסה החדשה משווקת ב־ 34ערים
ברחבי סין ,ויוזמי הפוליסה החדשה מקיימים
טיפול צמוד במודל הזה של סיוע לחולי
סרטן.
פוליסת הביטוח החדשה משווקת תחת
השם  .Boai Xinanזהו מיזם ביטוחי
של שתי שלוחות של חברות ביטוח סינית
בשנגחאי וחברת התרופות .Pfizer China

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון
פנסיוני המעוניין להתפתח ,לצמוח ולבנות תיק עצמאי
עם היקפים ונפרעים לשנים רבות .תנאים מצויינים
למתאימים - :עמלות גבוהות,שירותי משרד ,תיאום
פגישותקו"ח למיילofir@mishorim-ins.co.il :
לסוכנות חיתום אלמנטרית גדולה מהמרכז ,איש/ת
שטח בעל יכולות שיווק וידע בעסקי פרט קו"ח למייל
eyalw1999@gmail.com
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית
קורות חיים ניתן לשלוח למיילrozit@ikeshet.co.il :
דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות /ביטוחי
דירות תל אביב ,פתח תקווה ,בקעת אונו וג .שמואל ,חולון
ובת ים ,רמת גן וגבעתיים
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה ,דרוש/ה פקיד/ה
לתחום התביעות/ביטוחי דירות .עבודה טלפונית
ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח  .שעות עבודה
מ  08:30ועד  * 16:30עבודה לטווח ארוך ,תנאים
טובים למתאים/ה ,ללא ימי שישי ,מתאים גם לאמהות!
דרישות  -דרוש ניסיון בתחום הביטוח,מתן שרות ברמה
גבוהה ,הכרת  .officeכושר ביטוי גבוה .כולת שליטה
במערכות המחשב ברמה גבוהה .ידיעת השפה העברית
על בוריה* .המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .טלפון
 ,03-9347778שליחת קורות חיים למייל:
moti@edenins.co.il
סוכנות ביטוח ברמת גן ותיקה ומבוססת מעוניינת להעניק
בית חם לסוכן ביטוח צעיר
נא לפנות למייל nahum@shir-ins.com
ליועץ ביטוח נדרש/ת לעבודת בק-אופיס עד שעתיים
ביום ( עם אופציה להגדלה) .העבודה מהבית  .נדרש
ידע בוורד וביטוח אלמנטרי .שמעון 050-5492619
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת
אלמנטריתקורות חיים ניתן לשלוח למייל:
rozit@ikeshet.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה בפ"ת דרושים פקידת ביטוח

לראשונה בסין:
חברות ביטוח
ישווקו פוליסה
לחולי סרטן

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

מנוסה בתחום אלמנטרי סוכן מתמחה או עם רישיון
פנסיוני לניהול תיקים נציגי מכירות טלמרקטינג עם ניסיון
במכירת מוצרי ביטוח .קו"ח לווצאפ  050-2421995או
מיילrafim.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 למייל:
hr@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
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

שכירות משנה
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים (אפשרות
לקבל מרוהט ) .להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח.
המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות חודשית וללא
התחייבות המשרד ממוקם בראשון לציון ,ליד קניון הזהב
 /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית.
לפרטים – שלמה shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .ולכל מטרה.
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים ( אפשרות
לקבל מרוהט) .המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות
חודשית וללא התחייבות
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח\
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת תיק
אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות מובטחים.גמיש

במודל הקניה bgol601@gmail.com
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת
תיק אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות
מובטחים .גמיש במודל הקניה bgol601@gmail.com
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שת''פ עסקי.
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

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצער

משפחת נחשוני
על פטירתו של
חבר הלשכה

גיל נחשוני
שלא תדעו עוד צער

ז"ל

