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מתווה הביטולים בביטוחי
הריסק :התקדמות במגעים
בין רשות שוק ההון ללשכה
בפגישה שהתקיימה היום בין רוזנפלד לברקת חלה התקדמות,
אך עדיין גדול המרחק לפתרון המקובל על שני הצדדים 
רוזנפלד" :אם לא תהיה ברירה נלך לבג"צ" > עמ’ 2־3

מקצוענות ונשמה

בצמרת הלשכה

בשורה בביטוחי הרכב

תוכנית הכנס הפנסיוני ה40-
שיערך במרץ באילת :ח"כ,
בכירי ענף הביטוח וזמרים
מהשורה הראשונה > עמ’ 5

ביוזמת מנהלת הפיתוח העסקי
בלשכה :יותר מ־ 60סוכני "א.
צמרות" יצטרפו ללשכת סוכני
ביטוח > עמ’ 7

פלטפורמה דיגיטלית תאפשר
לסוכנים להתחרות ביניהם תוך
שמירה על גובה עמלתם
> עמ’ 7

חדשות הביטוח

"אם לא תהיה ברירה – נלך לבג"צ"

בפגישה היום בין הממונה להנהגת הלשכה ,חלה התקדמות בנושא מתווה הביטולים ,אך הדרך
להסכמה רחוקה  רוזנפלד" :מדובר בהתערבות שגויה ולא הוגנת של הרשות בהסכמי יצרן
מפיץ"  סוכני ביטוח מצהירים – לא נמכור יותר ביטוחי ריסק > רונית מורגנשטרן

ה

לשכה בוחנת עתירה לבג"צ נגד רשות
שוק ההון אם לא תגיע להבנות עם הרשות
בנושא העמלות בביטוחי הריסק .לדברי
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד" :פעילות זו מצד
רשות שוק ההון באופן הפוגע בשוק החופשי ומאפשר
מצב שבו הרשות מגבילה ,באופן ישיר ו/או עקיף,
את היקף העמלות לגוף המשווק ,מהווה התערבות
שאינה הוגנת ,אינה מידתית ואינה סבירה באופן
שפוגע ומתערב בהכנסותיהם של סוכני הביטוח".
בתגובה להודעת הממונה אמר רוזנפלד:
היום התקיימה פגישה בין הנהגת רשות שוק ההון
"הוזלה היא דבר חשוב אבל היא לא מחייבת
לבין הנהגת הלשכה וחלה התקדמות בכל הקשור
פגיעה בסוכנים ,אלו שנותנים
לנושא מתווה הביטולים שהוציאה
ערך למבוטח ,במיוחד בכל הקשור
הרשות ,אך עדיין גדול המרחק לפתרון
לביטוחים ארוכי טווח כמו ביטוח
מקובל על שני הצדדים .בין היתר
פנסיוני.
מציעה הלשכה לקצר את תקופת החזר
"אנו מצפים מחברות הביטוח לא
הביטולים למחצית לפחות .לאחר
לנצל את ההנחיה הרגולטורית שבה
הפגישה הדגיש רוזנפלד" :אם לא
לא מוזכרת כלל פגיעה בעמלות
תהיה ברירה נלך לבג"צ".
הסוכנים ולהמשיך לפעול לתגמול
השבוע הודיע ד”ר משה ברקת,
נכון ומלא לאיש המקצוע האיכותי
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
ביותר בענף והוא סוכן הביטוח.
על “רפורמה שתביא להוזלה של
"לא ברור מדוע מכוונת רשות
עשרות אחוזים בעלות ביטוחי
שוק ההון ,למוצר פנסיוני אחד?
החיים".
וביטוחי
המשכנתאות
האם אנחנו מכירים בתחום אחר
הרפורמה נכנסת לתוקף מחר ,ה־15
בישראל מוצר אחד לאותו תחום?
בפברואר ,ובה התעריפים החדשים .יש
האם בידי הרשות נתונים על
לציין ,כי נשיא הלשכה פנה אל ברקת
עליונותה של קרן הפנסיה על פני
בתחילת השבוע בבקשה לשקול מחדש
ביטוח המנהלים? התשובה היא
משה ברקת | צילום :אוראל כהן
את הרפורמה ,אך כאמור ,הרשות לא רוזנפלד | צילום :באדיבות הלשכה
לא .אנחנו לא רואים מקום לפגוע
נענתה לבקשת הלשכה והודיעה על
("עמלת היקף") ,מה שגורם להתייקרות הפוליסות בסוכני הביטוח שמשווקים מוצרי מנהלים שהינם
החלת הרפורמה ממחר.
בהודעת הרשות נכתב ,כי לאור הירידה שחלה לכלל הציבור ולסיכון יציבותי לחברות ,קבעה מוצרים הרבה יותר מורכבים וברבים מהמקרים
בשנים האחרונות בסיכוני התמותה והתארכות הרשות מנגנון החזר עמלות על ביטולי פוליסה ,כך גם יותר נכונים למבוטח.
"אנחנו בהחלט דורשים מהרשות הסברים מדוע
תוחלת החיים ,דרשה רשות שוק ההון מחברות שביטול פוליסה בשנים הראשונות (עד שש שנים.
הביטוח לעדכן את תעריפי ביטוח החיים בהתאם ר.מ ).יוביל להחזר עמלת המכירה ששולמה על ידי הוזלה בתעריפים שכולנו תומכים בה מחייבת
לסיכונים העדכניים ,מה גם שחברות הביטוח הראו החברה לסוכן שלה .מנגנון זה צפוי לייצר תמריצים התערבות רגולטורית בהסכמי יצרן ומפיץ .נכון
רווחים גדולים בתחום זה .בעקבות דרישה זו אישר למתן שירות מתמשך למבוטח .תכניות ביטוח חיים להיום טרם קיבלנו הסבר להתערבות הזאת שגם
ברקת תעריפי ביטוח חיים חדשים אשר יביאו המעודכנות אושרו לתקופה של שנתיים שבסיומן לגבי חוקיותה אנחנו מכלכלים את צעדינו”.
להוזלת עלויות הביטוח בשיעור של כ־.30%
תבחן הרשות את השלכות ההוראות החדשות
הרשות טוענת ,כי התעריפים המעודכנים צפויים על התחרות בשוק ,ואת הצורך בעדכון נוסף של
כבר שבועות מספר נסערים סוכני הביטוח
לחסוך למבוטח מאות שקלים בחודש ,ועשרות אלפי התכניות.
כמו כן ,במסגרת מהלך זה מטפלת הרשות גם מהרפורמה הקרבה ,וההודעה הסופית שפרסמה
שקלים לאורך כל תקופת הביטוח .כך לדוגמה,
ההוזלה הצפויה במהלך תקופת הביטוח לגבר לא בביטוחי החיים הנמכרים בתוך ביטוחי המנהלים .הרשות השבוע ,העלתה את גלי הסערה לגבהים
מעשן ,אישה לא מעשנת וגבר מעשן בגיל  30כיום מחיר ביטוח החיים המשווק כחלק מביטוח חדשים .שתי חברות ביטוח ,איילון וכלל ,הודיעו
הרוכשים ביטוח של מיליון שקל עומדת על כ־ 90מנהלים אינו שקוף למבוטח ,אינו מאפשר השוואה כבר לסוכניהן ,שלא יחול אצלן שינוי בשיעור
אלף שקל ,כ־ 56אלף שקל וכ־ 103אלף שקל למוצרי החיסכון הפנסיוני האחרים ,ולכן מביא העמלות בגין ביטוחי הריסק בחודשים
בהתאמה .לטענת הרשות ,החיסכון הצפוי לכלל
הציבור בעקבות הפחתה זו יעמוד על כ־ 1.5מיליארד
שקל במהלך חמש השנים הקרובות.
יש לציין ,כי ההוזלה תהיה משמעותית יותר
(בשקלים) ככל שהמבוטח מבוגר יותר ,משום
שהפרמיה למבוגר יקרה בהרבה מזו של צעיר ,כך
שהורדת התעריפים בשיעור של כ־ 30%תביא
להוזלה הרבה יותר גדולה למבוגרים ,כאמור.
עוד במסגרת הרפורמה ,הודיעה הרשות כי "על
מנת להתמודד עם תופעת ביטולי הפוליסות הנובעת
מהתמריצים שבקבלת עמלת מכירה חד פעמית

לפגיעה בחיסכון הפנסיוני של המבוטח .כעת דורשת
הרשות כי כל ההוצאות והמרכיבים האחרים (מעבר
לעלות הסיכון וההון) שמשלם המבוטח עבור ניהול
פוליסת ביטוח החיים ישוקפו בדמי הניהול שמשלם
המבוטח .באופן זה השקיפות למבוטח תגדל ,והוא
יוכל להשוות בצורה טובה יותר בין מוצרי החיסכון
הפנסיוני השונים  -ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה.

הסוף לביטוח מנהלים?

דחייה ב־ 2חברות

…

ביטוח
ופיננסים
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הקרובים  -איילון לפחות עד ה־ 1במאי 2019
וכלל לפחות עד ה־ 1ביוני  .2019בלשכה מברכים
על הצעד של שתי החברות ומקווים שעוד חברות
יודיעו על מהלך דומה .עם זאת ,מבהירים סוכני
ביטוח ,כי מדובר רק בדחייה ,וכי בכל מקרה
העמלות יוקטנו בסופו של דבר .שתי החברות
הדגישו כי את הוראת הממונה על החזר עמלות
בגין ביטוחים יקיימו החל ממחר.

אתגר עצום
עם זאת ,איילון הודיעה כי היא מציעה לסוכניה
במסגרת ביטוחי מנהלים ,מסלול עמלות מישוריות
שעליהן אין החזר בגין ביטולים .כך למשל ,תחתום
בתחילת השבוע סוכנות "דורות" ,שבבעלות סו"ב
אריה קלמנזון ,עם איילון ,הסכם עמלות חדש.
קלמנזון מסביר" :על פי המודל המתגבש ,סוכני
דורות לא יקבלו יותר עמלת היקף על מרכיב
הריסק בביטוחי מנהלים ,אלא יקבלו עמלה שטוחה
( )Flatעל כל הפוליסה .נגדיל לכל הסוכנים
שלנו את העמלה על מרכיב החיסכון והם יקבלו
על מרכיב הריסק רק את העמלה השוטפת ,ללא
עמלת היקף .אם המבוטח ביטל את הביטוח ,הסוכן
לא יצטרך להחזיר את העמלה כיוון שההחזר הוא
רק על עמלת ההיקף" .קלמנזון משוכנע כי גם
החברות האחרות יאמצו את המודל ,משום שהוא
כלכלי לשני הצדדים.
נושא החזר העמלות לאורך שש שנים הוא

המטריד יותר מכל את סוכני הביטוח ,ומאז
פורסמה הודעת הממונה ,גועשות הרשתות
החברתיות בפורומים השונים של סוכני הביטוח,
שחלקם הצהירו שלא ימכרו יותר ביטוחי ריסק
וקוראים לכל סוכני הביטוח להצטרף למהלך זה
כדי ללחוץ על חברות הביטוח.

איילון וכלל הודיעו כבר לסוכניהן
שלא יחול אצלן שינוי בשיעור
העמלות בגין ביטוחי הריסק
בחודשים הקרובים
במטרה להרגיע את הרוחות ,פרסם נשיא הלשכה
איגרת לחברי הלשכה ובה כתב ,בין היתר:
"כידוע לכם בשבועות האחרונים אנו ניצבים
בפני אתגר עצום ,אתגר שכמוהו לא ידע הענף
בשנים האחרונות סביב סוגיית ביטוחי המנהלים
והריסקים.
"הודענו בשבועיים האחרונים כי אין לחברות
הביטוח כל סיבה לפגוע בעמלות ההיקף והנפרעים
ואל להן להיתפס להוזלת התעריפים ולתפוס
'טרמפ' על הוזלה רגולטורית של פרמיות הביטוח.
"אנו עדים לקולות שמגיעים מהיצרנים ביממה
האחרונה של רצון שלא לפגוע בעמלות הסוכנים
ושתי חברות כבר הודיעו בשעות האחרונות כי
לא יפגעו בעמלות הנפרעים וההיקף ועל כך אנו

מברכים .כעת עדיין נותרה פתוחה סוגיית חיוב
הסוכנים עבור ביטולים ואנו עוסקים בה ללא
הפסקה במספר ערוצים בו זמנית.
"חשוב לי לנצל את הבמה המכובדת ולומר לכם
כי ההנהגה אשר קיבלה את המפתחות לייצג את
כולנו ,לא חוסכת במשאבים ,לא מניחה לשום גורם
קטן וגדול לפגוע בנו וכך נעשה ככל הנדרש עד
מיצוי התהליכים ,תוך הפעלת מגוון רב של כלים.
אנו פועלים במקביל וכיחידה אחת ברמה המשפטית,
אסטרטגית ,יח"צנית ,פוליטית ופרסומית.
"הצלחנו לייצר שיח מקצועי ופתוח אל מול
הרשות וחברות הביטוח ,על מנת להעביר
להם מסר חד וברור  -סוכני הביטוח הם המנוע
להצלחתם בכל המהלכים הצרכניים ,יש לשמור
אותנו חזקים ,מתוך הבנה כי אנחנו הפתרון ולא
הבעיה.
"בימים שכאלו אינני שופט אף סוכן שחושש
לעתידו ,גם אני סוכן כמוכם הפועל כדור שני
בענף ,אבל אבקש מכולם לא לקיים פעולות
שפוגעות בפעילות הלשכה .בטוח שלא לירות
מתוך הנגמ"ש ולייצר מאבקי כח פנימיים שמעבר
לכך שהם מיותרים וטפלים ,הם פוגעים לנו
בהתעסקות בעיקר ולא ניתן לזה יד .המונח כוחנו
באחדותנו נאמר בדיוק על ימים שכאלו ,אכן
כוחנו באחדותנו .כולי תקווה כי בימים הקרובים
אעדכן גם בסיכומים ממשיים אל מול הרשות
וחברות הביטוח".

מובילים שינוי תפיסתי בכל הקשור לטיפול בתביעות נזקי מים:
חברה לביטוח בע״מ
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לפרטים נוספים
פנו למחוזות

*3453

או למוקד
נזקי מים

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה

*6200

הלמן-אלדובי

אוהבים תוצאות!
מובילים בתשואת השנה האחרונה
מקום ראשון
בקרנות
השתלמות
במסלול הכללי

מקום ראשון
בקרן פנסיה
מקיפה

במסלול לגילאי 50-60
ובמסלול לגילאי  60ומעלה

לפרטים נוספיםhag.co.il | *8030 :
התוצאות למקום הראשון מתייחסות ל :מסלול הכללי ( )132בקרן ההשתלמות ,מסלול
לגילאי  )9769( 50-60ומסלול לגילאי  60ומעלה ( )9770בקרן פנסיה מקיפה ,ולמסלול
מניות ( )7975בקופת גמל להשקעה (הועבר לניהול החברה ביום  ,)1.7.18בשנה
האחרונה  .1.1-31.12.18האמור הנו בגדר המלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ/
שיווק על פי דין.

מקום ראשון
בקופות גמל
להשקעה
במסלול מניות

חדשות הלשכה

שרים ,חברי כנסת ובכירי ענף הביטוח
ישתתפו בכנס הפנסיוני באילת
הכנס יכלול הרצאות מקצועיות ומעשירות במושבי הבוקר ,וסדנאות מעשיות במושבי אחר
הצהריים  המשתתפים יהנו מהופעות של יהורם גאון ומאיה בוסקילה > רונית מורגנשטרן

ש

רים ,חברי כנסת ובכירי ענף הביטוח
הבטיחו את השתתפותם בכנס הפנסיוני
שיתקיים ב־11־ 14במרץ  2019במלון
רויאל ביץ’ באילת.
ביום שלפני הכנס הפנסיוני יתקיים באילת הכנס
השנתי של מועדון  MDRTישראל שכולל ערב גאלה
והרצאות.
הכנס הפנסיוני יתחיל השנה מוקדם יותר ,כשכבר
ביום שני (ה־ 11במרץ) יתקיימו הרצאות מקצועיות
משעות הצהריים .בין היתר תתקיים סדנה בנושא
עריכת הסכם שכר טרחה אותה יעבירו עו”ד עדי בן
אברהם ,היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח,
וסו”ב רון קשת ,חבר הוועדה הפנסיונית.

על ניוד בין קופות ופרופ’ זיו רייך ,דיקאן ביה”ס
לביטוח במכללה האקדמית נתניה ירצה על
שערוך נכסים לא סחירים; בהמשך יתקיים עימות
בנושאים כלכליים ערב הבחירות ,אותו ינחה
עמית סגל ,הפרשן הפוליטי של ערוץ .12
סו”ב אבי אקהאוס יביא את חידון הלשכה בפני
הסוכנים; ח”כ משה גפני ,יו”ר ועדת הכספים,
ידבר על “הסוכן בראי הוועדה”; את יום שני
יסיים איש העסקים והיזם שי אראל ,מי שזכה
בהישרדות וידבר על איך לנצח משברים.
מושב הצהריים ייוחד לסדנאות מעשיות אותן
יעבירו חברי הוועדה הפנסיונית בלשכה בנושאים:
סעיף  21וגילוי נאות ,חוזר השירות ואמנת שירות

שמאי ואלון דור ידברו על תמחור הטיפול
במעסיקים (שמאי) ומודל ההשקעה בפנסיה (דור);
אחריהם ירצה איתי ברדה ,מנהל הלמן אלדובי
קופות גמל ופנסיה ,על הערכות הסוכן לקראת
סיום הסכמי צירוף לרבים להסדר פנסיוני.
לאחר מכן יתקיים פאנל בנושא מוצרים
אלטרנטיביים אותו ינחה העיתונאי רועי
ויינברגר ,העורך הראשי של עדיף תקשורת.
בפאנל ישתתפו מנכ”לי חברות ההשקעות טריא
 יאיר בן דויד ,אינטגו  -אילן בויקו ,בלנדר -ד”ר גל אביב ,וולסטון נדל”ן  -עו”ד גיא קרן ,וגם
סו”ב אודי אביטל ,יו”ר הוועדה הפיננסית .בסוף
המושב ייחשפו תוצאות סקר שביעות הרצון של

המבורגר | צילום :יח"צ

שקד | צילום :שלומי יוסף ,באדיבות פורבס ישראל

גפני | צילום :מתוך אתר הכנסת

ביום שני בערב יתקיים אירוע הפתיחה החגיגי
של הכנס ,בהנחייתו של העיתונאי שרון גל ,באולם
הפביליון של מלון הרודס ,ובו יישאו דברים נשיא
הלשכה סו”ב ליאור רוזנפלד ,שרת המשפטים
איילת שקד ,יו”ר קבוצת הראל יאיר המבורגר,
נשיאת לשכת רו”ח איריס שטרק ונשיא לשכת
יועצי המס ירון גינדי .הערב יסתיים בקוקטיילים,
כיבוד ומסיבה בשיתוף חברת איילון ביטוח.
במושב הבוקר של יום שלישי יתארח הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ד”ר משה ברקת ,שידבר
על “הסוכן בראי הרשות”; תא”ל במיל’ מופיד
גאנם ,קצין לוגיסטיקה לשעבר וסמנכ”ל משרד
המשפטים בהווה ,ירצה על התעשייה הביטחונית
ותרומתה לכור ההיתוך הישראלי; נשיא הלשכה
יתארח בראיון אחד על אחד עם שרון גל.
עמיר טל ,מנכ”ל המסלקה הפנסיונית ,ידבר

וחוזר הצירוף וניהול פגישה .שני מושבי הצהריים
ייוחדו לסדנאות בנושאים אלו ,וילוו אותן עורכי
הדין ליאור קן דרור וניצן הראל ,יועצים משפטיים
למחוזות הצפון ,השפלה והדרום בלשכה.
בערב יתקיים המופע המרכזי באולם פביליון
ובמרכזו הופעה של מאיה בוסקילה עם הפרויקט
של רביבו .במהלך הערב גם יחולקו פרסים לזוכי
חידון הלשכה.
מושב הבוקר של יום רביעי ייפתח בהרצאתו
של סו”ב אודי אביטל ,יו”ר הוועדה הפיננסית
בלשכה ,על הסדרים פנסיוניים למשרתי הקבע;
חברי הכנסת מיקי זוהר ועודד פורר יישאו דברים
בהמשך; תא”ל במיל’ אבי בניהו ,דובר צה”ל
לשעבר ,יישא הרצאה מעניינת בנושא אתגרי
הביטחון במזרח תיכון הפכפך.
סוכני הביטוח וחברי הוועדה הפנסיונית שחר

הסוכנים הפנסיוניים מהיצרנים בתחום.
המופע המרכזי שיתקיים בערב בפביליון ,יארח
את הזמר הלאומי ,זוכה פרס ישראל ,יהורם גאון.
לאחר המופע – מסיבת דיסקו עם שירי שנות
השמונים.
יום חמישי ,יום נעילת הכנס ,ייפתח בהרצאה
של סו”ב רון קשת על הסוכן כמותג; עו”ד אורלי
ג’רבי ,שותפה בכירה בפירמת עוה”ד הרצוג פוקס
נאמן ,תדבר על תיקון  16והשכר בהסדר פנסיית
חובה; אייל גורן ,מנכ”ל פסגות קרנות נאמנות,
יספר על הפסיכולוגיה של משקיעים.
עו”ד עדי בן אברהם יאיר את עיני הסוכנים על
אחריותו המקצועית של הסוכן הפנסיוני לאור
הפסיקה; רו”ח רונית כהן ,מנהלת תחום בכירה
קופות גמל ברשות המסים ,תסיים את החלק
המקצועי של הכנס עם הרצאתה על תיקון .190
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חדשות הביטוח

יוזמה משותפת של הלשכה ומנורה
הביאה לבשורה בביטוחי הרכב
שני הצדדים הגיעו להבנות על פלטפורמה דיגיטלית שתאפשר לסוכנים להתחרות תוך
שמירה על גובה עמלתם במסלולי ביטוחי הרכב השונים > רונית מורגנשטרן

בשורה צרכנית לענף

סוכנות צמרות תצרף את
כל סוכניה ללשכה

הסוכנות משמשת כבית סוכן עבור למעלה מ־ 60סוכנים  מנהלת הפיתוח
העסקי בלשכה :מדובר בסוכנות איכותית > רונית מורגנשטרן

"

א .צמרות” ,בית סוכן שיושבים בו למעלה
מ־ 30סוכנים ועוד למעלה מ־ 30סוכנים
עצמאיים חיצוניים ,יצרף את כל סוכניו
ללשכת סוכני ביטוח .כך הודיע סו”ב אשר
רון ,מנכ”ל צמרות ,בכנס מקצועי של הסוכנות
שהתקיים היום במלון קראון פלאזה בתל אביב
ובו הופיעו בכירים מענף הביטוח והמשפטים .עוד
אמר רון ,כי צמרות עם הפנים לעתיד ומתכוונת
להיות בית סוכן שייתן לסוכניו את כל הכלים
ללא עלות – מקום ,תפעול וכל מה שנדרש לו.
מאחורי הצטרפות סוכני צמרות (חלקם כבר
חברי לשכה ,אך הפעם מדובר בצירוף כל הסוכנים
של צמרות) עומדת קרן מלאך ,מנהלת הפיתוח
העסקי בלשכה .מלאך עמלה בחודשים האחרונים
לטובת צירוף הסוכנים ,נפגשה אישית עם רבים
מהם ועמדה בקשר רצוף בנושא עם מנכ”ל צמרות.
עוד הוסיפה מלאך שזו זכות גדולה לצרף את
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סוכני צמרות ללשכה ,משום שמדובר בסוכנות
איכותית .היא גם הודתה על שיתוף הפעולה יוצא
הדופן עם מנכ”ל צמרות אשר רון.
אשר רון עצמו שיבח את הפעילות של מלאך
והודיע מעל הבמה כי “בעקבות השיחות שלי עם
קרן וביוזמתה ,ובעקבות מה שקורה היום בענף
הביטוח ,קיבלתי החלטה לצרף את כל סוכני
צמרות” .עוד אמר רון ,כי כל סוכני צמרות
מעניקים גיבוי מלא לנשיא הלשכה ,סו”ב ליאור
רוזנפלד ,וכי הם סומכים על הלשכה בטיפולה
מול הרשות ומול החברות בכול הסוגיות הנוגעות
לסוכן הביטוח.
לדברי רון ,נשיא הלשכה רוזנפלד נשא נאום
שהביא לתשואות מצד הסוכנים; הוא הרגיע את
סוכני צמרות כשסיפר להם על הפעילות שלו ושל
הנהגת הלשכה בנושא ביטוחי הריסק .רוזנפלד
הבטיח שהוא עושה כל מאמץ להקטין את תקופת

מימין :מלאך ורון | צילום :באדיבות המצולמים

החזרי העמלות על ביטולי פוליסות ,משש שנים
לשנתיים־שלוש .נשיא הלשכה אמר ,כי בהתאם
לתוצאות הפגישה שלו היום עם ד”ר משה ברקת,
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,תחליט
הלשכה על דרכים נוספות לשנות את החלטת
הרשות בנושא.

צילום :יח"צ

י

וזמה משותפת ללשכת סוכני ביטוח ומנורה
מבטחים מביאה את הבשורה הדיגיטלית
לסוכני הביטוח .פלטפורמה זו תאפשר לסוכנים
להתחרות בזירת הפעילות הישירה תוך שמירה על
גובה עמלתם במסלולי ביטוחי הרכב השונים של
החברה .הפלטפורמה מושקת עם כניסתה של מנורה
לפעילות מכירה דיגיטלית בביטוחי רכב.
מקצוענות בעולם הדיגיטלי זה כבר לא עוד כותרת
גרטי מספר על המהלך :״נבחרנו כדי
 הוועדה האלמנטרית של הלשכה הגיעה להבנותתקדימיות עם חברת מנורה ,כך שפלטפורמת להביא הישגים לסוכנות ולסוכנים ,אני
הדיגיטל לביטוחי רכבים תהיה כדאית גם לסוכנים מאמין גדול שאנו צריכים להוביל את
הענף ואת הקדמה .זו ההזדמנות
שייהנו משמירה על גובה עמלתם ,בהתאם
לברך את הנהלת מנורה מבטחים
למסלול הביטוחי שיימכר על ידם.
ואת הוועדה האלמנטרית של
עלות השימוש ומיתוג הסוכנים
הלשכה שהביאו יחידיו בשורה צרכנית
בפלטפורמה תהא של מנורה מבטחים,
לענף .אני סבור שחברות ביטוח נוספות
שרואה בסוכני הביטוח ערך עליון ונכס
מבינות זאת ובקרוב נביא בשורות נוספות״.
לחברה  -כך החברה תעניק לסוכניה כלים
סו"ב גרטי סוכני הביטוח ייהנו ללא עלות ממערכת
לתחרות בשוק תחרותי ,משתנה ומאתגר.
שיתוף הפעולה עם מנורה הינו פרי עשיה של יו"ר מכירות דיגיטלית מתקדמת ממותגת עם שמם,
הוועדה האלמנטרית ,סו"ב ישראל גרטי .הלשכה אשר תאפשר להם להתחרות בפעילויות הישירות.
מברכת על ההבנה שאין תחליף לסוכן הביטוח גם המערכת הדיגיטלית תספק לסוכן פתרון מקצה
בעולם הדיגיטלי ושמחה על כך שמנורה
מבטחים ,שהינה קבוצת הביטוח הגדולה
ביותר בביטוח אלמנטרי בכלל ובביטוחי
רכב בפרט ,ממשיכה לראות בסוכני
הביטוח שותפים אסטרטגיים לעשייה
העסקית גם בעולם הדיגיטלי.

לקצה מהיר ויעיל מול לקוחותיו והיא
תוטמע בפורטל הסוכנים ובאתר סוכן
הביטוח.
ממשק נוסף הקיים במערכת הוא
ממשק קבלת לידים ,התראות וסטטוס
הלקוח בתהליך ואפשרות למינוי סוכן
גם ללקוח שהגיע שלא באמצעותו.
מיכאל קלמן ,המשנה למנכ"ל
מנורה מבטחים ומנהל אגף ביטוח
כללי ,אומר" :אנו מודים ללשכת
סוכני ביטוח על שיתוף הפעולה
הפורה .אנו מאמינים שדרך המלך
בפעילותנו אל מול סוכני הביטוח
הנה בשותפות ובשקיפות מלאה.
טובת ועתיד סוכני הביטוח עומדת לנגד עינינו
והם ימשיכו להיות ערוץ ההפצה המוביל והחשוב
של החברה גם עם כניסתה לפעילות של מכירות
דיגיטליות .המערכת הדיגיטלית המתקדמת
תאפשר לסוכני החברה להיות בחוד החנית של
פעילות המכירה הדיגיטלית של ביטוחי הרכב".

חדשות הלשכה

יוזמה חדשה :סדנה יומית וחינמית
ללמידת תוכנה לניהול משרד

 600סוכנים כבר נרשמו לסדנה של באפי אקדמי ,שתורחב בהמשך למחוזות נוספים > רונית מורגנשטרן

ב

יקום פתרונות תוכנה (בית היוצר
של באפי תכנת ניהול משרד ובאפי
סימולטור) יצאה עם יוזמה חדשה:
סדנה יומית למתקדמים הנערכת במכללה
לביטוח ופיננסים של לשכת סוכני ביטוח.
מורן זיסר ,מנכ"לית ביקום ,מספרת:
"לפני כחודש נכחתי בכנס שבו ניגש אליי
סוכן ואמר לי משפט שלא אשכח' :אני מגיע
למשרד בבוקר ,פותח את באפי ואז מדליק
את האור' .זה גרם לי להבין ,עד כמה באפי
מהווה עמוד תווך מרכזי בעבודה היומיומית טיפים וכלים לעבודה של הסוכן והרפרנטים | צילום :באדיבות הלשכה
של אלפי סוכנים וסוכנויות .באותה נקודה
את
הניתן
גמלה בלבי החלטה  -להעמיק ככל
מורן זיסר מנכ"לית ביקום:
הידע על המערכת ,מתוך הבנה שככל שהסוכן
והגורם התפעולי במשרדו ייחשפו לכלים הקיימים "להעניק טיפים וכלים מעשיים
בתוך המערכת ,העסק יעבוד בצורה טובה יותר,
לעבודת הסוכן והרפרנטים"
והדבר יתבטא בחסכון של עלויות תפעול ,הגדלת
מכירות ,ניהול תהליכי עבודה אפקטיביים – לא התעכב כדי לחדור לעומק לתוכם ,או לעשות
ושליטה של המנהל על העסק באופן אופטימלי".
בהם שימוש .הסדנה נוגעת בין היתר בפילוח
לדברי זיסר ,הסדנה חושפת בפני הסוכנים דוחות עמוק המאפשר לבצע מכירות ,דוחות
והרפרנטים כלים אשר סביר להניח שהם "עברו המלמדים כיצד למקסם עמלה ,פעולות עומק,
לידם" כל יום בעבודה השוטפת ,אך הרוב מעולם ניהול משימות תקין ,ניתוח לקוח ועבודת מאקרו

של הסוכן לפילוח וניתוח הנתונים – הן של
הלקוחות והן של העבודה המתבצעת מדי
יום במשרד.

במימון ביקום
זיסר מוסיפה" :הצבנו לעצמינו מספר
מטרות :הראשונה היא ,הסדנה הינה ללא
עלות .לא רצינו שתמחור יהווה חסם
ללמידה והעשרת הידע ולכן אנו מממנים
את הסדנה .מטרה נוספת היא שכל מי שחפץ
להשתתף נדאג לכך שאכן ישתתף .עם
פתיחת ההרשמה ,נרשמו בתוך פחות משעה
למעלה מ־ 600איש ,כאשר האולם מכיל 120
מקומות .לכן נפתח עוד ועוד סדנאות – ובאזורים
שונים בארץ".
"המטרה השלישית" ,אומרת זיסר "היא לתת
טיפים וכלים לעבודה של הסוכן והרפרנטים,
כאשר באפי היא האמצעי – ומיקסום התועלת
הוא המטרה".
לדבריה ,ביקום במגעים עם ארגונים נוספים
לשת"פ להקצאת חללי למידה המונגשים במגוון
אזורים בארץ.

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
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לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :

חדשות הלשכה

סדנאות מקצועיות לשילוב בין־דורי
יתקיימו בחודש מאי

הסדנאות מיועדת לממשיכי דרך בתוך המשפחה ומחוצה לה  יו”ר הוועדה לשילוב בין־דורי:
“המשתתפים יעברו מיון מקדים כדי שלסדנאות יהיו תוצאות חיוביות בשטח” > רונית מורגנשטרן

ב

חודש מאי הקרוב יתקיימו סדנאות
מקצועיות לשילוב בין־דורי במשרדי
הסוכן ,ביוזמת הוועדה הבין־דורית של
לשכת סוכני ביטוח .לדברי סו”ב ראובן רפ ,יו”ר
הוועדה ,ייפתחו שתי סדנאות מקבילות  -אחת
לשילוב בין־דורי בתוך המשפחה והשנייה לשילוב
שלא בתוך המשפחה.
“סדנת שילוב בתוך המשפחה מיועדת לאבות
ואמהות ובניהן/בנותיהן ,שיהוו דור ממשיך; הסדנא
השנייה מיועדת לסוכן ותיק שמעוניין לצרף
למשרדו סוכן צעיר שיהווה את הדור הממשיך שלו,
ולחילופין סוכנים צעירים שמעוניינים להשתלב
במשרדי סוכנים ותיקים במטרה להיות הדור
הממשיך שלהם” ,מסביר רפ.
מספר המקומות בסדנאות מוגבל (עד  40בכל
סדנה) ולכן ,יתקיים ב־ 25במרץ יום פתוח לטובת
המתעניינים בסדנאות ,במכללה לפיננסים וביטוח
שבבית הלשכה בתל אביב .לדברי רפ ,במסגרת
היום הפתוח יקבלו המתעניינים מידע על הסדנאות
ובנוסף ירואיינו ,משום שהקבלה לסדנה כרוכה

בשאלון/ראיון מקדים“ .לא כל אחד יוכל להתקבל”,
מסביר רפ“ :המטרה של הסדנה היא לא רק לקבל
מידע אלא שיהיו לה תוצאות; זו הסיבה לראיון
המקדים כדי לקבל לסדנאות את האנשים שיוכיחו
הכי הרבה רצינות ובשלות לתהליך השילוב הבין־
דורי” .פרטים מדויקים ודף הרשמה יפורסמו בקרוב
באתר הלשכה .ההשתתפות ביום הפתוח היא ללא
תשלום.
הסדנאות יתקיימו במקביל במכללה בתל אביב
באותם הימים :ב־ ,14ב־ 21וב־ 28במאי .כל סדנה
כוללת  3מפגשים ,החל מהשעה  10ואורכה עד
 4שעות למפגש .רפ" :לטובת המשתתפים ,אנחנו
מגייסים את מיטב המרצים בנושאים משפטיים,
ארגוניים וכלכליים הקשורים לשילובים בין-
דוריים .בנוסף ,ירצו גם סוכנים שעברו את התהליך
וישתפו את משתתפי הסדנאות בדוגמאות האישיות
שלהם.
בכל סדנה ישתתפו זוגות (אם/אב והבן/הבת
הממשיכים) ,או מספר זהה של סוכנים ותיקים
וסוכנים צעירים בסדנה שמיועדת לשילוב

רפ“ .מגייסים את מיטב המרצים" | צילום :רותם ברק

מחוץ למשפחה .השתתפות בסדנה תהיה כרוכה
בתשלום ,שטרם נקבע ,והוא ייקבע בהתאם למספר
המשתתפים ולתכנית הסופית” ,מציין רפ.

שומרים על האינטרסים של סוכן הביטוח

יותר מ־ 140סוכני ביטוח השתתפו בכנס שנערך השבוע בירושלים ונהנו מהרצאות מעשירות ועדכונים
מקצועיים  אות יקיר מחוז ירושלים הוענק לסוכן הוותיק מרדכי מונין > רונית מורגנשטרן

כ

־ 140סוכנים וסוכנות השתתפו ביום
העיון של מחוז ירושלים שהתקיים ביום
שלישי השבוע במלון דן בירושלים .את
הכנס פתחו בדברי ברכה סו"ב שמואל אשורי,
יו"ר מחוז ירושלים ,וסו"ב טליה נוימן ,יו"ר סניף
ירושלים.
עו"ד ג'ון גבע ,יועץ משפטי של מחוזות ת"א
ירושלים והשרון ,הרצה על "רגולציה בביטוחי
הדירה"; סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח
אלמנטרי בלשכה ,עדכן את הנוכחים בנושאים
שעל שולחנה של הוועדה; עו"ד שרון שושי,
בעלים ושותף במשרד "שושי את שבח" ,סיפר
על "פסיקות חדשות בתחום הביטוח האלמנטרי";
סו"ב רחל כבודי ,יו"ר מערך קשרי חוץ ויחסי
ציבור ,סיפרה על פעילות המערך בהרצאה תחת
הכותרת "שמירה על האינטרס של סוכן הביטוח".
ח”כ עודד פורר סיפר על פעילות ועדת הכספים
של הכנסת ,בה הוא חבר ,בנושאי ביטוח וקשריה
המיוחדים עם לשכת סוכני ביטוח .לשאלת סוכנים,
טען פורר כי לדעתו אין למפלגת העצמאים של
עו”ד רועי כהן (נשיא להב) ,סיכוי להיכנס לכנסת,
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יום עיון מחוז ירושלים | צילומים :גיא קרן

גם לאור העובדה שאין לה את התקציבים הכבדים
הנדרשים לתעמולה.
מגן מיוחד הוענק בטקס יקיר מחוז ירושלים לשנת
 2019לסו"ב מרדכי מונין .את המגן העניקו למונין
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ,ויו"ר המחוז
אשורי .מונין (אביו של סו"ב אריאל מונין ,יו"ר
הוועדה האלמנטרית בקדנציה הקודמת בלשכה),
הוא סוכן ביטוח ותיק ,עם שובל של עשייה
ותרומה רבה בכל ענפי הביטוח ,בעל סוכנות ביטוח
משפחתית ״אלעד״.
עו"ד איילת ערוסי בונדק ,מנהלת שיווק והדרכה

תחום בריאות בפירמת עוה"ד הרצוג נאמן פוקס,
דיברה על "יתרונות פוליסת הבריאות האחידה";
נשיא הלשכה עדכן את הנוכחים בפעילויות
הלשכה האחרונות וענה לשאלותיהם; עמית סגל,
הפרשן הפוליטי של חדשות  ,12ריתק את הנוכחים
בהרצאתו על "פוליטיקה בעידן הדיגיטלי".
לסיכום ,סו"ב נוימן נשאה דברים לסיום הכנס,
שאחריו סעדו הנוכחים את לבם בארוחת צהריים
חגיגית; סו"ב אשורי ביקש להודות לחברי ועד
המחוז ובמיוחד לטליה נוימן ,על ארגון הכנס
המוצלח.

פוליסה לנהגים זהירים

מוצר מנצח בתעריפים אטרקטיביים,
הכולל חבילת כיסויים רחבה!

חדשות הביטוח

 600סוכנים השתתפו בכנס
פתיחת השנה של כלל ביטוח
החודש צפויים להיערך שני כנסים נוספים למרחב צפון ולמרחב דרום וירושלים
 מנהל מרחב מרכז בחברה" :מאות סוכני המרחב הם השותפים העסקיים
שלנו לאורך השנים וביחד אנו צועדים קדימה" > רונית מורגנשטרן
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צילום :באדיבות כלל

ח

ברת כלל ביטוח ופיננסים ערכה כנס
לכ־ 600סוכניה ממרחב מרכז בסינמה
סיטי בגלילות ,לרגל פתיחת שנת העסקים
 2019בדגש על כלים מתקדמים ומיקודים חדשים.
הכנס למרחב מרכז הוא הראשון ,והחודש צפויים
להיערך שני כנסים נוספים למרחב צפון ולמרחב
דרום וירושלים .באי הכנס נהנו מארוחת בוקר
מפנקת ולאחריה התכנסו באולם ההרצאות.
את הכנס פתח יורם נוה ,מנכ"ל החברה ואחריו
עלו ונשאו דברים ירון שמאי משנה למנכ"ל מנהל
חטיבת לקוחות והפצה ,שלומי תמן ,משנה למנכ"ל
מנהל מערך העסקים ,שמי שטובי ,מנהל מרחב
מרכז ,עלית כספי ,משנה למנכ"ל מנהלת חטיבת
ביטוח כללי ,דיויד ארנון ,משנה למנכ"ל מנהל
חטיבת הבריאות ,משה ארנסט ,משנה למנכ"ל
מנהל חטיבת חסכון ארוך טווח.
ירון שמאי ,משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת לקוחות

והפצה בחברה ,ציין" :חטיבת הלקוחות החדשה,
הכוללת בתוכה את כל ערוצי ההפצה ,מאפשרת
לנו להעניק לכם ,סוכני החברה ,הזדמנויות חדשות
לצמיחה עסקית .אתם ואנחנו במשותף עושים עבודה
מצוינת ויחד נמשיך להוביל את הענף".
שלומי תמן ,משנה למנכ"ל ,מנהל מערך העסקים,
ציין" :אני רוצה להודות לכם על השותפות הייחודית
כל כך בענף זה .חברת כלל ביטוח ופיננסים ערוכה
לאתגרי המחר ואנו מציגים בפניכם היום לאן פנינו
מועדות .אני סמוך ובטוח שנצלח את האתגרים הללו
יחד בהצלחה רבה".
שמי שטובי ,מנהל מרחב מרכז בחברה ,ציין" :אני
גאה ומתרגש לחזור הביתה ,לחברה בה גדלתי
ולמרחב בו התחלתי כמפקח .מאות סוכני המרחב הם
השותפים העסקיים שלנו לאורך השנים וביחד אנו
צועדים קדימה .שנת  2019עומדת בסימן של צמיחה
עסקית בעולמות הפיננסים ובמקביל המשך צמיחה

שטובי .שנת  2019עומדת בסימן של צמיחה עסקית

בעולמות המסורתיים ,תוך כדי שימוש בערוצי
הפצה משלימים ובכלים דיגיטליים".

אנו מזמינים אתכם להעלות קצב

הסוכנים בהראל
מתקדמים להפקה דיגיטלית
אופטימום

sms 2010

אלמגור

הקמה מיידית של ההצעה במערכות הראל
הפקה מיידית של הצעות "ירוקות"
עדיפות בתהליך החיתום
חתימה דיגיטלית מתקדמת online
חסכון בזמן וייעול תהליך השיווק
סטודיוהראל b24171/24722

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

מפרגנים

ציון לשבח

סוכנים מציינים לשבח עובדי חברות
ביטוח מולם הם עובדים

מדור
חדש

והפעם ,סו”ב שחר שמאי ,מבעלי ארביטראז' סוכנות לביטוח ,מציין לשבח את
בועז מגדל ,רפרנט צוות ביטוח חיים בחברת כלל ביטוח > רונית מורגנשטרן

ס

ו"ב שחר שמאי" :ארב�י
טראז' עובדת מול בועז
מגלדל ,אחראי מקצ�ו
עי ורפרנט צוות ביטוח חיים ,כבר
מספר שנים .במשך כל התקופה
אנחנו מקבלים ממנו שירות מצוין,
והכי חשוב  -זמינות ומענה מהיר
לשאלות .גם כאשר משהו תקוע
מעבר לזמן סביר ,בועז יודע להס־
ביר וללוות עד למציאות פתרון.
"בועז תמיד נעים ורגוע ומנסה
לעזור גם בבעיות שקשורות לצ־
וותים אחרים ,גם אם הנושא אינו

שחר שמאי

בועז מגדל

בתחום אחריותו”.
בועז מגדל בתגובה" :כעובד בצ־
וות שירות לסוכנים בביטוח חיים,
השירות הינו ערך עליון בתפיסת
עולמי .חשוב שבעידן תחרותי כמו
היום ,הסוכן יבחר לעבוד עם החב־
רה שמעניקה לו את השירות הטוב
ביותר.
"בצוות שלנו אנו עושים הכל כדי
להעניק לסוכנינו שירות איכותי,
מקצועי ,אדיב ומהיר ,כדי שימשיכו
לבחור בכלל ביטוח ופיננסיים כל
יום מחדש".

קיבלתם שרות מיוחד מרפרנט או עובד חברת ביטוח ואתם רוצים לפרגן? שלחו אלינו למיילronitrmx1@gmail.com :
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נקודה למחשבה

צילום :גיא קרן

כל מה שצריך לדעת על הוזלת
תעריפי ביטוחי הריסק והמשכנתה
סו”ב יובל ארנון עם העצות והכלים ליישום נכון של התוכנית וגם – שלב אחר שלב:
כך תבצעו זאת מול הלקוח

ב

תקופה הקרובה צפויים לקוחות משרדכם
לקבל מבול של שיחות טלפון אשר
משפט הפתיחה שלהן יהיה“ :שלום,
בוודאי שמעת על הוזלת תעריפי ביטוח המשכנתה
וביטוחי הריסק בעשרות אחוזים ,אנחנו נוכל
לבצע עבורך בדיקה חינמית האם תוכל לחסוך
אלפי שקלים .לצורך כך נצטרך ממך פרטים”.
שיחה כזו או דומה לה ,אשר בסופה יתבקש הלקוח
לחתום או לאשר פניה לאתר הר הביטוח וההמשך
ידוע לכל.
לגיטימי? כנראה שכן ,מדוע לא להציע לציבור
המבוטחים במדינת ישראל אפשרות להוזיל
בעשרות אחוזים את העלות החודשית ולמעשה
לתרום למאבק ביוקר המחיה?
מי יעשה זאת? גם בעלי רישיון מורשים כחוק,
גופים בעלי מוקדים אשר מעבירים לידים
ליצרנים או בעלי רשיונות – סוכנים ,ואולי גם
גופים נוספים בבעלויות שונות .האם להתעלם?
ממש לא; להתכונן? חייבים; אז איך עושים זאת?

כל סוכן אשר חפץ ביקרם של מבוטחיו ,וגם
חפץ לשמר אותם לשנים ארוכות קדימה ,כדאי
שינקוט במספר פעולות בסיסיות:
1.1לימוד התעריפים החדשים על כל המשתמע,
צעירים ,מבוגרים ,מעשנים ,גברים ונשים.
2.2איתור ומיפוי לקוחות אשר ברשותם ביטוחי
ריסק וביטוחי ריסק משכנתה.
3.3השוואת התעריפים החדשים מול התעריפים
הקיימים וכימות הפער לפרמיה מצטברת.
4.4פניה יזומה ללקוח והסבר על השינוי שחל,
בדיקה לגבי שינויים במצב בריאותו מאז עריכת
הפוליסה הקיימת  -יש/אין ומה המשמעות על
המשך הפעילות מולו ,ובנוסף ,ביצוע הליך באתר
הר הביטוח כדי לקבל תמונה כוללת על הלקוח,
במידה ואין ברשותכם.
5.5במידה ואכן אין שינוי במצב בריאותו ,ויש
כדאיות כלכלית לעריכת שינוי ,אז העברתו
למוצר החדש ,כמובן שבחסכון הכספי אשר נובע
מצעד זה ניתן להציע ללקוח לחזק הגנות אחרות

אשר כיום או שאינן קיימות או שקיימות בחסר
מסוים ,או להפנות כספים אלו לחסכון ארוך
טווח ,קרנות לילדים ועוד והכל על בסיס צרכיו
ורצונותיו של הלקוח.
תוצאות למהלך זה מול הלקוחות:
1.1את/ה כאיש מקצוע יוזם פניה ללקוח ומציע לו
לבצע בדיקה במגמה להוזלת כיסוי קיים.
2.2טיוב נתוני הלקוח דרך אתר הר הביטוח ,במידה
ואין.
3.3מתן ערכים מוספים ללקוח על ידי הוספת
מוצרים חיוניים לאור צרכיו ורצונותיו ,עבורו
ועבור משפחתו.
4.4החשוב ביותר  -יצירת תחושה אצל הלקוח
שאת/ה חושבים עליו ומעדכנים אותו בזמן אמת
בשינויים אשר יכולים להועיל לו.
5.5וליצרנים  -גם אתם צריכים להתכונן
ולהקל על הפעולות מול הלקוחות הקיימים,
גם במידעים ,מחוללי השוואה ,וגם בחיתום
מינימאלי ,אם בכלל.

ביטוח בעולם

מועצת האיחוד האירופי אישרה מוצר
פנסיה אישית סטנדרטי חדש
> סו”ב יוסי מנור

ש

גרירי האיחוד האירופי אישרו השבוע
את ההסכם שהושג בין נשיאות האיחוד
לבין הפרלמנט האירופי ב־ 13בדצמבר
על “מוצר הפנסיה הפאן אירופית” ( ,)PEPPסוג
חדש של תוכנית פנסיה אישית ובה כללים חדשים
אשר יקלו על אנשים לחסוך כסף לקראת הפרישה.
לדברי הוועדה ,רק  27%מהאירופאים בגילאי 25
עד  59שנים נרשמו למוצר החדש.
על פי הכללים החדשים ,למוצר יהיו אותם
תכונות סטנדרטיות בכל מקום בו הם נמכרים .הם
יוצעו על ידי מגוון רחב של ספקי ביטוח באירופה.
שוק הפנסיה האישית הוא מקוטע כעת ,בשל
טלאים של כללים אשר מעכבים את הפיתוח של
השוק ברמת האיחוד האירופי .בחלק מהמדינות
החברות השוק כמעט בלתי קיים .עבור מוצרים
המבוססים על מכשירי שוק ההון ,הבחירה היא
לעתים קרובות מוגבלת .זה מוביל לעלויות גבוהות
יותר עבור החוסכים ואת המחסור בנזילות בשווקים.
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•ניידות בין מדינות :הלקוחות יוכלו להמשיך
המוצר החדש שנוצר יעניק למבוטחים אופציה
להפקיד לתוכנית שלהם גם אם הם עוברים
חדשה לחיסכון באיחוד האירופי ,אשר ישלים את
למדינה חברה אחרת.
התוכניות של המדינה המבוססים
עבור ספקי תוכנית הפנסיה,
על פנסיה תעסוקתית.
 PEPPמציגה את היתרונות
יתאפשרו ההזדמנויות הבאות:
הבאים עבור החוסכים:
 .1הספקים יוכלו לפתח את המוצר
•יותר אפשרויות :הלקוח יבחר
בכל המדינות החברות באיחוד
מתוך מגוון רחב של ספקי
האירופי באופן יעיל יותר.
 PEPPבסביבה תחרותית
 .2הספקים יוכלו לפתח ערוצי
יותר .ניתן לבחור בין אופציית
הפצה אלקטרוניים אשר יאפשרו
השקעה ברירת מחדל לבין
להם להגיע לצרכנים ברחבי
אופציות עם פרופילי סיכון
האיחוד.
שונים.
 .3הפצה חוצה גבולות “ -דרכון”
יוסי מנור | צילום :באדיבות המצולם
•הגנת הצרכן :ההוראה תבטיח כי
האיחוד האירופי יאפשר לספקים
החוסכים מודעים לתכונות המפתח של המוצר.
לשווק  PEPPבמדינות החברות השונות.
•החלפת הקרן/הספק :תהיה הזכות להחליף ספקים,
הן המקומי והן מעבר לגבולות ,לאחר לפחות חמש הכותב הינו חבר ועדת ההיגוי של
לשכות הביטוח באירופה
שנים מתום החוזה או מהספק האחרון.

החיים ממשיכים

צילום :באדיבות המצולמת

זכויות הגרושים :מפטור במס על
הפנסיה ועד ביטוח מזונות

בעידן שבו אחד משלושה זוגות מתגרשים – כדאי להכיר את ההטבות
המגיעות לבני הזוג שהתגרשו  וגם :ביטוח חדשני שנועד להתמודד עם
מקרה מוות של ההורה שמשלם את דמי המזונות > מירב ג’והן

ב

שנים האחרונות חלה עלייה
ניכרת באחוזי הגירושים
במדינת ישראל ,זאת על
פי נתונים שפרסמה הנהלת בתי
הדין הרבניים .בשנת  2016התגרשו
בישראל  10,841זוגות והמספרים
של שנת  2017מצביעים גם הם על
גרף צמיחה תלול .שיאנית הגירושים
היא תל אביב ,כשלצידה מככבות
חיפה וירושלים .גם באזורי הפריפריה
חל זינוק משמעותי במספר הזוגות
שבחרו להתגרש ובאופן מפתיע
העלייה הזו נרשמה אפילו במגזר
הדתי והחרדי.
סטטיסטית ,המספרים הללו מציבים
אותנו בפני מצב שבו בממוצע  1מכל
 3התגרש או עתיד להתגרש .נתונים
לא מאד משמחים לאור העובדה
שלפירוק החבילה נילווים פעמים
רבות גם הילדים .מצער מאד לדעת
שכגרוש/ה ישנם מעט שירותים
ומוצרים שמותאמים לפלח שוק זה.
באמצעות סמינר להורים גרושים מלמד משרד
הרווחה את ההורים הגרושים כיצד לצמצם את
הפגיעה בילדים במהלך הגירושים ולאחריהם.
הסמינרים נעשים בתנאי פנימייה והינם פרי יוזמה
של יחידות הסיוע של משרד הרווחה הפועלות ליד
בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים.
מטרתה של יחידה זו היא לסייע למתדיינים
בערכאות השונות ,לשופטים ולדיינים להבין את
הצד הרגשי הפעיל בסכסוכי המשפחה ,למזער את
נזקי הליך הגירושין ולנסות ולהגיע להסכמות בין
בני המשפחה ללא פגיעה בילדים.
כמו כן ,חוק פקודת המס מאפשר קבלת נקודת
זיכוי אחת במס הכנסה ,לאדם הרשום כחד הורי
וילדיו בחזקתו .יחד עם זאת ,גרושים החיים בנפרד
מבנות/בני זוגם ולהם ילדים משותפים ,משלמים
מזונות עבור כלכלת ילדיהם .תשלומי המזונות
מסתכמים בעשרות אלפי שקלים בשנה .מתוך הבנה
כי מדובר בנטל כלכלי כבד מאוד על הורים גרושים,
קבע המחוקק כי יש להקל בתשלומי מס הכנסה עבור
אוכלוסייה זו.
כל אזרח גרוש המציג הסכם גירושין או פסק הדין
המאשר את תשלום המזונות ,זכאי/ת לקבל נקודת
זיכוי שנתית ממס הכנסה וכן החזר מס רטרואקטיבי
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חל זינוק משמעותי במספר
הזוגות שבחרו להתגרש |
צילוםshutterstock :

פוליסת מזונות מאפשרת:
שקט נפשי להורה ולילדים
ללא פגיעה ברמת החיים שלהם
מוטב בלתי חוזר – קביעה
שמגדירה כי לא ניתן לערוך
שינויים בפוליסה ללא אישור
המוטב
ניתן לקבוע את תקופת
הביטוח לפי גילאי הילדים
ובהתאם את גובה הפיצוי
הילדים יוכלו להמשיך
בשגרת חייהם בלי לדאוג
לעתידם הכלכלי
מומלץ להוסיף בכל הסכם
גירושין חדש או קיים כיסוי
להבטחת מזונות

לפי חלקו בכלכלת הילדים עבור  6השנים האחרונות
בגין תשלום עודף למס הכנסה וכל זאת עד שלילדיו
מלאו  18שנים.

הפנסיה פטורה ממס

בני זוג גרושים יוכלו למשוך כספי פנסיה האחד
של השני בפטור ממס וזאת לצורך חלוקת הכספים,
באם הסכום הצבור בקרן הפנסיה של החוסך קטן
ממיליון וחצי שקלים .בעלי סכום צבור הגבוה
מתקרה זו ,ייהנו משיעור מס מופחת .יובהר ,כי הכסף
אינו נמשך כמזומן נזיל אלא מועבר אל קרן הפנסיה
של בן או בת הזוג הפרודים ,שם ימוסה בשיעורים
הרגילים הקבועים בחוק במועד משיכתו כקצבה.
בנוסף ,על פי מחקרים שונים ,הבנקים נוטים לסרב
לבקשות של משכנתאות לגרושים וגרושות בשיעור
גבוה יותר ביחס לבקשות של זוגות נשואים לקבל
משכנתא ובחלק גדול מהמקרים גם ביחס לשיעור
הסירובים לבקשות של משכנתא לרווקים .ניתן
לקבל תעודת זכאות לאם חד הורית  -משכנתא
לאם חד הורית ניתנת ע”י הבנקים השונים כשלצורך
מימוש ההטבות שמעניקה המדינה יש להצטייד
בתעודת זכאות אותה מנפיק משרד השיכון.
גובה המשכנתא להורים יחידים נקבע על פי
הניקוד המצטבר של כל הורה .הפרמטרים המרכיבים

את הניקוד הם מספר שנות ההורות ,מספר הילדים
עד גיל  21אשר מתגוררים עם ההורה (כולל עובר
החל מהחודש ה־ 5להריון) ,ומספר האחים והאחיות
של ההורה היחיד אשר גרים בארץ .נכים מקבלים
תוספת לניקוד המצטבר וגם שירות צבאי או לאומי
מגדיל את הניקוד ,ההטבה ניתנת באמצעות ריבית
מסובסדת.

ביטוח מזונות

דמי מזונות נועדו להבטיח את מימון הצרכים
הייחודיים של הילדים עד להגיעם לבגרות .המצב
הפיננסי החדש שלאחר הגירושין ברוב המקרים הינו
הרבה פחות מזהיר מבחינה כספית לשני בני הזוג,
ולכן עליהם לשמור על איכות החיים ולהבטיח את
עתידם הכלכלי של הילדים.
פטירתו של בן הזוג משלם המזונות יכולה להיות
אסון כלכלי עבור הילדים ובן/בת הזוג לשעבר.
ביטוח מזונות הינו ביטוח חדשני הנועד להבטיח כי
גם במקרה מוות של ההורה משלם המזונות ,הילדים
ימשיכו לקבל מימון חודשי לצרכיהם מחברת
הביטוח ,פוליסה זו תשולם כקיצבה חודשית עבור
השארים.
הכותבת הינה חברה במערך היח״צ
ובוועדה להעצמה נשית בלשכה

הכנס השנתי ה13-
בענף הביטוח הכללי
יום ב'18.2.2019 ,
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המהפכה השקטה
צילום :באדיבות המצולם

מרבית עובדי חברות הביטוח
התאגדו ותנאי התעסוקה השתפרו
מעל  20אלף עובדי חברות הביטוח התאגדו ב־ 5השנים האחרונות  מלבד החתימה על
הסכם קיבוצי  -העובדים גם חשים תחושת משפחתיות ואחווה > אורן שמידוב

מ

ה כבר לא נאמר ונכתב בשנים האחרונות
אודות ענף הביטוח בישראל? רגולציה
מכבידה מדי ,חוזרים שרק הולכים
ונערמים ותחרות עזה וקשה בין חברות הביטוח.
אבל בשקט וללא יותר מדי רעש וצלצולים
התבצעה לה באותה תקופה בדיוק גם מהפכה
חשובה ודרמטית בענף .מרבית עובדי חברות
הביטוח ,המונים למעלה מ־ 20אלף איש ביותר
מעשר חברות שונות ,התאגדו אט אט במקומות
העבודה שלהם וזכאים להסכם קיבוצי אשר שיפר
באופן ניכר את תנאי שכרם וביטחונם התעסוקתי.
רק כדי להבין את גודל המהפכה ובעיקר את
המהירות בה היא בוצעה ,מספיק להיווכח בנתון
המהדהד כי עד לפני חמש שנים בסה״כ אף עובד
בחברת ביטוח כלל לא היה מאוגד ,בטח שלא תחת
הסכם קיבוצי.
הבסיס לאותו שינוי בזק בענף הביטוח נעוץ

בהבנה של עובדים רבים כי המאבק לשיפור
תנאי העסקתם ושל חבריהם רלוונטי גם עבורם
ולא ייחודי לעובדי מפעלים באזורי פריפריה
מרוחקים המלווה לרוב בסימבולים קבועים
כגון צמיגים בוערים וקריאות "לחם פרנסה".
המאבק הזה רלוונטי יותר מתמיד גם בחברות
ביטוח גדולות ,חשובות ורווחיות.
המציאות של שוק העבודה בישראל ,2019
הכוללת שינויים טכנולוגים תכופים ומשברים
כלכליים ,מורכבת הרבה יותר ומחזקת את
החשיבות של התאגדויות עובדים.
אבל אין מדובר רק בשיפור התנאים ובהגברת
הביטחון התעסוקתי .אצלנו למשל בחברת
הפניקס אפשר לראות במסדרונות החברה כמעט
בכל רגע נתון כי העובדים מרגישים אחרת מאז
ההתאגדות לפני כחמש שנים .כולם מכירים את
הביטוי הידוע של חז"ל" :כל ישראל ערבים זה

"

לזה" המצביע על תחושת משפחתיות ואחווה
בקרבנו ,הידיעה שאנו העובדים יותר לא לבד .כן,
אני יכול לומר בוודאות כי אנו ,עובדי הפניקס,
ערבים אחד לשני.
הררי מילים נכתבו על המחאה החברתית
הגדולה שפרצה אל חיינו בקיץ  .2011רובן עסקו
בשאלה האם המחאה הייתה בבחינת הישג היסטורי
עם השפעות ארוכות טווח או שמא היה מדובר
בהתפרצות ספונטנית ורגעית .אבל על סוגיה אחת
אין מחלוקת .מאז אותו קיץ התאגדו עשרות אלפי
עובדים מענפי ההיי טק ,הסלולר ,האשראי וגם
כאמור הביטוח .עובדה זו מהווה הוכחה ניצחת לרצון
העז לשמירה על כבודו ופרנסתו של האדם .הגנה הזו
לא תושג על ידי ״יד נעלמה״ אלא על ידי עובדים
נחושים אשר החליטו לקחת חלק בקביעת גורלם.
הכותב הוא יו"ר ועד עובדי הפניקס
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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

משולחנו של היועמ"ש

יישוב תביעות ביטוח זה מקצוע
צילום :גיא קרן

דרך משפטו של מבוטח שתבע תגמולי אובדן כושר עבודה אך קיבל אותם רק
באופן חלקי ,אראה השבוע את החשיבות שבמתן הסבר ללקוח בדבר כיסוי
אובדן כושר עבודה ובאילו תנאים יהיה זכאי להם > עו”ד עדי בן אברהם

כ

ל אחד יכול להגיש תביעת ביטוח אובדן
כושר עבודה לחברת ביטוח ,אך לא כל
אחד יודע ליישב תביעות ביטוח אובדן
כושר עבודה .לא בכדי רשות שוק ההון דורשת כי
מיישבי התביעות יכירו את הדין החל ,את הפוליסות
הרלוונטיות בעניינם ,את הוראות הרגולציה
הרלוונטיות ואת פסיקת בתי המשפט המתעדכנת
מעת לעת.
חברות הביטוח מצידן ,עושות מאמצים כדי
להדריך את מיישבי התביעות ,בטרם יתחילו לבצע
את מלאכת הקודש של יישוב תביעת אובדן כושר
עבודה ,אשר מהווה תחליף למשכורת של המבוטח
שאינו כשיר עוד לעבודתו.
השבוע בחרתי לדבר על חשיבות ההסבר ללקוח
בדבר מהות הכיסוי לאובדן כושר עבודה ומה
התנאים שרק בהתקיימם יהיה זכאי המבוטח לכיסוי
אובדן כושר עבודה וזאת לאור ערעור שנדחה בבית
משפט העליון לאחרונה.
הגדרות סוגי אובדן כושר העבודה נקבעו במסגרת
הנחיות רגולציה ונכנסו לתוקף בצורה אחידה בכל
חברות הביטוח.
סוכן הביטוח נדרש לבחון בעת מילוי הצעת
הביטוח את מהות תפקידו של המועמד לביטוח
ולוודא כי העיסוק תואם את הפעילות בפועל,
כדי להתאים לו את הגדרת הפוליסה הרלוונטית.
במקרה שאתאר ,המבוטח הבין אחרת.
המבוטח בן  ,55עבד בחברה משפחתית השייכת
לאביו ,בוטח בפוליסה לאובדן כושר עבודה +
שחרור“ .מקצועו” הוגדר כ “נהג גרר” ו”עיסוקו”
הוא “נהג גרר  +מנהל” .המבוטח נפגע בתאונת

דרכים וטען שהוא לא יכול להיות נהג גרר .חברת
הביטוח שילמה למבוטח מספר חודשים וקבעה כי
הוא כשיר לחזור לעיסוקו .המבוטח טען ,בין היתר,
כי הוא איבד את כושרו לעבוד עד תום תקופת
הפוליסה.
לא הייתה מחלוקת כי המבוטח לא יכול להיות נהג
גרר אך הוא כן יכול להיות מנהל שעוסק בעבודות
משרדיות ,ובית המשפט החליט כי עבודתו של
המבוטח בחברה המשפחתית ,בה עבד קודם לתאונה
בעבודות ניהול ופיקוח (ואולי בעבודות משרדיות
כאלה ואחרות) תואמת את השכלתו ,הכשרתו,
וניסיונו של התובע ,וקשורה קשר ישיר לעיסוקו
לפני התאונה .לפיכך ,יש לראות בעיסוקו כיום
“עיסוק סביר אחר”.
המבוטח טען כי סוכן הביטוח אשר החתים אותו
על הצעת הביטוח ,ציין בפניו כי מדובר בפוליסה
מקצועית המבטחת אותו כ”נהג גרר” וכי במקרה
של אובדן יכולת לעבוד במקצוע זה הוא יקבל את
הסכום בו הוא מבוטח ללא קשר להכנסה אחרת או
יכולת השתכרות בעבודה אחרת.
בטופס ההצעה היו החלופות הבאות :רגיל,
מקצועי ,כל עיסוק ,מקצועי לשנתיים ,ולאחר מכן
“כל עיסוק מקצועי לשנתיים ולאחר מכן קלאסי”.
ברור שכל אחת מאפשרויות אלה היא שונה ויש
לבחור אפשרות אחת מביניהן .בטופס ההצעה
סומנה הרובריקה “מקצועי לשנתיים ולאחר מכן
קלאסי” ,ובמקביל קיים סימון של “ ”Vומחיקה בעט
ליד הרובריקה “מקצועי”.
לנוכח כל האמור ,קבע בית המשפט כי התובע
בוטח למשך שנתיים בביטוח “מקצועי” ,ולאחר

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>
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תקופה זו בביטוח “קלאסי” ,קרי עיסוק אחר
לניסיונו ,להשכלתו והכשרתו.
עם זאת ,קיבל בית המשפט את התביעה באופן
חלקי ,ואישר למבוטח תגמולי ביטוח לכל תקופת
הביטוח העיסוקי (נהג גרר  +מנהל) למשך שנתיים
בסך הכל ,וקבע כי יש לאשר את התביעה ביחס ל־18
החודשים הנוספים מעבר ל־ 6חודשים ששולמו לו.
אלא שבכך לא תם הסיפור ,המבוטח ערער וטען
כי נערכה שיחה מוקלטת עם סוכן הביטוח והוא
ביקש להציג את הראיה שתשנה את התמונה ביחס
לתקופת אובדן כוח העבודה המקצועי (עד תום
תקופה) .בית המשפט המחוזי אישר את הערעור
לעניין הראיה הנוספת .סוכן הביטוח ,הגיע לדיון
וחזר על דבריו בצורה עקבית מקצועית וסדורה,
לפיה הכוונה הייתה לשנתיים עיסוקי בלבד ,כפי
שנקבע בפסק הדין מתחילה.
לפיכך בית המשפט השאיר את פסק הדין על כנו.
ערעורים שהוגשו למחוזי ולאחרונה לבית המשפט
העליון נדחו ובכך ,לאחר  9שנות דיונים ,תם הנושא.
לענייננו  -במאי  ,2018ניתנו הנחיות רגולטוריות
לעניין שיווק פוליסת אובדן כוח עבודה מעבר
להנחיות הקיימות בעת שיווק מוצר פנסיוני .חשוב
מאוד לפעול ולהבהיר ללקוח את ההבחנה בין אובדן
כושר עבודה מקצועי לכל עיסוק סביר אחר ,על
מנת למנוע אי בהירות בעת תביעה ,וכמובן לתעד
את הדברים בין אם בהקלטה ובין אם במסמך בירור
הצרכים.
הכותב הינו היועץ המשפטי
של לשכת סוכני ביטוח

חדשות הביטוח

ניסים בוגנים מונה למנהל
תחום פרט בחטיבת
הבריאות של כלל

שותפות גלובלית :קבוצת
הראל חתמה על הסכם
שת"פ עם Swiss Re

> רונית מורגנשטרן

> רונית מורגנשטרן

נ

יסים בוגנים מונה למנהל
תחום פרט בחטיבת הבריאות
בחברת כלל ביטוח ופיננסים.
בעשר השנים האחרונות כיהן
ניסים במגוון תפקידי ניהול
בכלל ביטוח ופיננסים ובתפקידו
האחרון כיהן כסמנכ"ל ,מנהל
מכירות מרחבי ,במרחב מרכז.
ניסים ימונה לתפקיד במקומו
של ערן סלע ,אשר הודיע על
עזיבתו.
ניסים ,בוגר  CFPובעל רישיון
סוכן ביטוח ,סיים תואר ראשון
 BAבניהול ,בהצטיינות יתירה
ותואר שני  MBAבמנהל עסקים
ומימון ,שניהם מאוניברסיטת
בן גוריון .בנוסף ,הוא בעל
תואר שני  MAבמשפטים

ק
בוגנים" .מביא אתו ידע ניהולי וניסיון
שטח רב" | צילום :באדיבות כלל ביטוח

מאוניברסיטת בר־אילן.
דיויד ארנון ,משנה למנכ"ל
ומנהל חטיבת הבריאות" :ניסים
מביא אתו ידע ניהולי וניסיון
שטח רב ,אני מאחל לניסים
הצלחה רבה ואני סמוך ובטוח
שנעמוד יחד באתגרים הרבים
הנכונים לנו".

דרושים
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המבורגר" .נענים לדרישות הביטוחיות" |
צילום :ורדי כהנא

המבטחים ומבטחי המשנה בעולם.
קבוצת הראל גאה מאוד שענק
הביטוח  Swiss Reבחר בה".
המבורגר הוסיף כי "ההסכמים
של הראל עם תאגידי הביטוח
ברחבי העולם מאפשרים לה
להיענות לדרישות הביטוחיות של
חברות ישראליות גלובליות שלהן
שלוחות ומפעלים בכל העולם".

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

בוצת הראל ביטוח ופי־
ננסים חתמה על הסכם שותף
גלובלי עם חברת הביטוח הש־
וויצרית Swiss Re Corporate
 .Solutionssהסכם זה מצטרף ל�ה
סכמי שיתוף פעולה גלובאליים
שמקיימת הראל עם למעלה מעשרה
תאגידי ביטוח בינלאומיים
מהגדולים בעולם ובהם AXA
ו־.HDI-Gerling
גדעון המבורגר ,נשיא הראל
ביטוח ופיננסים ,מסר כי "לחברת
הראל ניסיון רב בהסכמים
גלובליים עם חברות ביטוח
מהמובילות בעולם .ההסכמים
עם המבטחים הגלובליים מוכיחים
את מקצועיותה של הראל ואת
רמת האמון שהראל זוכה לה מצד

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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
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
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

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
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום
הפנסיוני או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף
פעולה עיסקי סודיות מובטחת פרטים
למיילShaulb8@walla.com :
מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף פעולה
עיסקיסודיות מובטחת פרטים למייל:
Shaulb8@walla.com

