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רוזנפלד:

"ניצחון גדול
למבוטחים
שהיו מטופלים
על ידי גורם
לא מפוקח"
הישג ללשכה -
החלטה סופית של
הממונה ד"ר משה
ברקת :החל ממאי
סוכני נסיעות
לא יוכלו למכור
ביטוחי נסיעות
לחו"ל > עמ’ 2

חשש לאיבוד הרישיון

עוברים לדיגיטל

שמירה על ההכנסה

הסדנאות המעשיות בכנס אילת
יציידו את המשתתפים במסמכי
הרגולציה שמותאמים למשרדם
הפרטי  -מהרו להירשם > עמ’ 6

המשנה למנכ"ל מגדל ,ליאור רביב,
התייחס בכנס עדיף לחשיבות
הסוכן" :גם בפלטפורמה דיגיטלית
הלקוח צריך סוכן לצדו" > עמ’ 9־10

איחוד שורות במועצה הארצית
של לשכת סוכני ביטוח :לא
נאפשר פגיעה בהכנסות הסוכן
> עמ' 3־4

חדשות הביטוח

הישג ללשכה  -סוכני נסיעות לא יוכלו
למכור ביטוח נסיעות לחו"ל
לאחר מאמצי שכנוע רבים ,קבעה רשות שוק ההון שהחוזר בנושא ייכנס לתוקף במאי  .2019נשיא
הלשכה" :מדובר בניצחון גדול למבוטחים ,שהיו מטופלים ע"י גורם לא מפוקח" > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות מאמצי שכנוע שנעשו בשבועות
האחרונים על ידי הנהגת הלשכה ,הודיע
הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ד"ר משה ברקת ,כי חוזר "מעורבות
גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר
ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי" (המתייחס בעיקר
לביטוח נסיעות הנמכר בידי סוכני הנסיעות .ר.מ,).
ייכנס לתוקף ב־ 1במאי .2019
משמעות החוזר הינה חיזוק לעמדת לשכת סוכני
ביטוח לפיה רק בעלי רישיון סוכן ביטוח יוכלו
למכור ביטוח נסיעות לחו״ל .בכך חזר בו הממונה
מהמלצתו לדחות את יישום החוזר לשלהי חודש
יולי .2019
ברקת קובע כי "לאור שינוי הנסיבות הפוליטי
וקביעת מועד הבחירות לחודש אפריל ,2019
קיימת אי ודאות לגבי קידום הצעת החוק בכנסת
הבאה .לאור זאת הוראות החוזר ייכנסו לתוקף,
אחרי תקופת היערכות קצרה ,ביום  1במאי ,2019
וזאת על מנת לעמוד בהוראות חוק הפיקוח על

ביטוח
ופיננסים
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"ביטוח נסיעות לחו״ל מורכב
מהיבטים מקצועיים קריטיים
שצריכים להיות בידיהם של
אנשים המתמחים בענף ,סוכני
הביטוח ,שיודעים להתאים את
הפוליסה לצרכיו של הנוסע"
הביטוח ,ולהבטיח כי רק מי שהוא בעל רישיון
יעסוק בתיווך לעניין ביטוח״.

"אינו מוצר מדף כמו סלולרי"

לפני כחודשיים ,פרסם ברקת טיוטת חוזר ובה
תיקון המציע לדחות את יישום חוזר סוכנים ויועצים
4־10־" 2017מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק
ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי" ל־20
ביולי  . 2019בטיוטת החוזר נכתב כי "מוצע לדחות

את מועד התחילה של החוזר מיום  10באוקטובר
 2018ליום  20ביולי  2019בכדי לאפשר את
מיצויו של הליך החקיקה ,שמטרתו לאפשר לסוכני
הנסיעות לשווק ביטוח נסיעות על פי דין ,לטובת
ציבור המבוטחים ,שיוכלו לרכוש ביטוח נסיעות
לחו"ל בצורה נגישה ,פשוטה ובעלות מופחתת".
כאמור ,בעקבות מאמצי הלשכה ,ברקת שינה
עמדתו והחוזר ייכנס לתוקף בתוך חודשיים .סו"ב
ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני ביטוח ,מסר
בתגובה :״תחום ביטוח הנסיעות לחו"ל הוא לא
מוצר מדף שאפשר למכור כמו סלולרי ,אלא מוצר
שדורש מיומנות ,ניסיון וידע .מדובר בניצחון
גדול למבוטחים ,שהיו מטופלים עד כה על ידי
גורם לא מפוקח .ביטוח נסיעות לחו״ל מורכב
מהיבטים מקצועיים קריטיים שצריכים להיות
בידיהם של אנשים המתמחים בענף ,סוכני הביטוח,
שיודעים להתאים את הפוליסה לצרכיו של הנוסע
ולסיכונים האפשריים הכרוכים בנסיעתו לחו"ל
ולהגן על הציבור מפניהם״.

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

…

חדשות הלשכה

המועצה הארצית מסכימה פה אחד:
די לפגיעה בהכנסות הסוכן
בהשתתפות בכירי הלשכה התקיימה אחה"צ ישיבה בנושא מעורבות רשות שוק ההון באופן תגמול
הסוכן  ‰נשיא הלשכה" :התפתחות משמעותית בנושא החזרי העמלות צפויה מול הרשות בשבוע הבא"
 ‰המועצה קוראת לאחדות ועומדת כאיש אחד מאחורי הנשיא > רונית מורגנשטרן

"

אנו ממתינים להתפתחות משמעותית מול
רשות שוק ההון שצפויה להגיע בתחילת
שבוע הבא .במקביל ,אנחנו מתייעצים עם
סוללת עורכי דין שבודקת את נושא ההגבלים
העסקיים והליך משפטי בבג"צ .יש התקדמות
מול רשות שוק ההון אך לאור מה ששמעתי היום
במועצה ניקח עוד מספר ימים ונשתף את נשיאי
הלשכה לשעבר ועוד מספר חברים להתייעצויות
נוספות" ,כך אמר היום נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד בישיבת המועצה הארצית ,שהתכנסה אחר
הצהריים לישיבה שלא מן המניין בנושא מעורבות
רשות שוק ההון באופן תגמול הסוכן.
סו"ב מקסים דרעי ,יו"ר המועצה הארצית פתח
את הישיבה ובירך את המשתתפים הרבים בה:
"זהו מאבק של כלל סוכני הביטוח שנאבקים

…

בכירי הלשכה בישיבת המועצה הארצית | צילום :באדיבות הלשכה

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

סטודיוהראל

חדש בהראל!

מ
ב

חדשות הלשכה

…

ברווחיות קטנה ותחרות לא הוגנת,
בין חברות הביטוח לרגולטור בנושא
מימין :רוזנפלד ,נוימן,
אמר דרעי" :אני מתבייש ברמת ההכנסה
אנגלמן ,דרעי והורנצ׳יק | אישור תעריפים .על כן ,לא ידענו על
של סוכני הביטוח .הרגולטור וחברות
צילום :באדיבות הלשכה כך מראש .כעת אנו מרימים דגל אדום
הביטוח חייבים להטות את אזנם וליבם
ומבהירים שאם נצטרך נפנה להליכים
לעבר סוכני הביטוח ,אנחנו שומרי הסף
משפטיים".
של המבוטחים .אני מברך את הוזלת
נשיא הלשכה לשעבר ,סו"ב יוסי
תעריפי הביטוח לטובת האזרחים אך
מנור סיפר כי בשבוע האחרון הוא
לא נאפשר תפיסת טרמפ על המהלך
סקר את כל מדינות אירופה ומלבד
למטרת פגיעה בתגמול הסוכן .אנו כאן
מדינה אחת ,כולן לא מתערבות
כדי לתמוך בהנהגת הלשכה במאבק
בנושא עמלות הסוכנים ,אלא בגילויי
למען פרנסתנו ועתידנו".
עמלה והגנה על החוסכים" .חברות
הביטוח צריכות לגלות את השכר שהן
משלמות לשכירים שלהן" ,הוסיף מנור
וציין "המוקדנים של חברות הביטוח לא
נשיא הלשכה ציין כי "אנו תומכים
כפופים לביטול עמלות .אם כל החברות
דרעי" :אני מתבייש ברמת ההכנסה של
במהלך שמיטיב עם הציבור אך אסור שזה
דורשות ביטולים של  6שנים  -זה
יפגע בסוכני הביטוח ,לא בעמלת ההיקף סוכני הביטוח .הרגולטור וחברות הביטוח חייבים קרטל לכאורה .כל התעריפים שיצאו
ולא בעמלת הנפרעים .אף אחת מחברות
כעת יקרים יותר מכל התעריפים
להטות את אזנם וליבם לעבר סוכני הביטוח,
הביטוח לא פגעה עד כה בעמלתנו והיא
שמכרתי בחצי השנה האחרונה .אז איך
אנחנו שומרי הסף של המבוטחים"
לא צפויה להיפגע גם אחרי מאי ויוני.
בתעריף החדש לא ניתן לשלם? אנחנו
באשר לנושא הביטולים ,שש שנים לא
צריכים להפעיל את מלוא עוצמתנו
מקובל עלינו ולכן אנו מנהלים משא ומתן עם רשות במהלך שש השנים .הסיפור הזה סוגר את רוב עבודת וכולנו מול חברות הביטוח" ,אמר.
סו"ב אודי כץ ,ששימש גם הוא כנשיא הלשכה
שוק ההון וחברות הביטוח .חשוב לי להדגיש ,החברות המוקדים .סוכן שיעשה עבודה על התיק שלו יצא
אחראיות לנושא הזה והדרישה הגיעה מהן .החברות מכלל סכנה .באשר למכירה חדשה ,מתנהל משא בעבר ,הוסיף" :אנחנו צריכים כעת לגייס את
לוחצות את רשות שוק ההון בנושא".
ומתן מול הרשות ובמידת הצורך נמצה תהליכים הלובי הפוליטי שלנו ולהציג את הנתונים לוועדת
סו"ב רוזנפלד הוסיף כי "גם בהסדר לרבים ,משפטיים .אני אופטימי באשר לסיכויים להגיע הכספים שיכולה לסגור את הדלת בפני הממונה
על הביטוח אחרי שנציג את מאזני חברות הביטוח
חברות הביטוח לא היו שם ,עתרנו לבג"צ וניצחנו ,להצלחה בנושא".
גם בביטוחי הנסיעות ניצחנו ללא עזרתן וכך יהיה
"המו"מ עם רשות שוק ההון ימשך גם בשבוע מול הכנסות הסוכן".
גם בנושא הביטולים .אני קורא לכם לפעול בצורה הבא" ,אמר סו"ב ליאור הורנצ'יק ,מ"מ נשיא
מסודרת בתיאום עם הלשכה ,ולא באופן פיראטי ,הלשכה" .האמירה שלנו ברורה מאוד :לא נרוץ
נשיא הלשכה לשעבר ,סו"ב אריה אברמוביץ':
על מנת להוביל את המאבק בצורה רצינית .כל לבג"צ רק בשביל כותרות .נעשה זאת אך ורק לאחר
האופציות נמצאות על השולחן ובקרוב ,אני מאמין ,בדיקה מעמיקה ונציג זאת בוועד המנהל .חברות "לרשות שוק ההון יש אסטרטגיה לבטל את עמלות
נוכל להגיע עם בשורה" .עוד הוסיף רוזנפלד" :כפי הביטוח ברובן ממשיכות לשלם עמלות ואנו נילחם ההיקף ולהוריד עמלות בריסקים .חוק ההסדרים הבא
שעשיתי בעבר ,אפגש עם נשיאי הלשכה לשעבר ,בכך .בנושא שש השנים ,גם רשות שוק ההון מבינה יעסוק ככל הנראה בכך .לכן ,אסור לנו להתפשר
ששגתה .לאחר מיצוי כלל התהליכים נשקול הליכה על שום דבר כעת .אסור לנו לתת לפיקוח להיכנס
ונדון ביחד בכלים לפתור את הנושא".
לצדדים המסחריים בינינו לבין חברות הביטוח .כל
סו"ב מיקי נוימן ,יו"ר הוועדה הפנסיונית" :לרשות לבג"צ" ,הוסיף הורנצ'יק.
פשרה שתהיה היום תיתן לגיטימציה להתערב לנו
שוק ההון אין סמכות לקבוע עמלות מקסימום ולא
בעמלות".
לגעת בהכנסותינו .רק שר האוצר וועדת הכספים
"בנושא הזה אין בינינו חילוקי דעות וכולנו מאחורי
עו"ד עדי בן אברהם ,היועמ"ש של הלשכה אמר
יכולים לעשות זאת .לכן ,הם עוקפים זאת באמצעות
אישור המוצר בריסקים בביטוח המנהלים .לבקשת בישיבת המועצה" :חשוב להבהיר  -אין כאן חוזר ,הנהגת הלשכה  -לא נאפשר פגיעה בהכנסות
החברות הרשות מחייבת להכניס סעיף של החזר נייר עמדה או מסמך הבהרה ,אלא מסמך פנימי הסוכן" ,אמר סו״ב אורי צפריר ,יו״ר ועדת התקנון.

הדרישה הגיעה
מהחברות

אסור להתפשר

דגל אדום לרשות

סוכן יקר

בחידוש הביטוח בחר

דרכים זגגות

לפרטים073-2007443 :
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חדשות הביטוח

ברקת מתריע 1.5 :מיליון שקל קנס למי שישווק
מוצרי ביטוח מטעם מי שאינו בעל רישיון מבטח
הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון מזהיר כי הרשות אף תבטל או תתלה רישיונות סוכנים
שישווקו מוצרים אלה  ‰רוזנפלד" :פנינו לרשות כדי לקבל הבהרות"> רונית מורגנשטרן
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צילומים :שלומי דעי ,יח"צ

ב

תחילת השבוע שלח הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר משה ברקת,
ללשכת סוכני ביטוח ולציבור הסוכנים
בכלל ,מכתב הבהרה שמעורר סערה בשוק הביטוח
האלמנטרי.
במכתב שכותרתו" :חשד לשיווק ביטוח ללא
רישיון מבטח" ,מסביר הממונה כי "רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,פועלת בימים אלה מול גופים שונים
במשק אשר עוסקים לכאורה בשיווק מוצרי ביטוח
ללא רישיון מבטח .ממידע שהגיע לידי רשות שוק
ההון עולה כי ישנם סוכני ביטוח אשר לוקחים חלק
בשיווק מוצרים הנחזים כמוצרי ביטוח .בין הכיסויים
המשווקים נמצאו ביטוחים בגין 'תאונות קטנות',
ביטוח בגין נזק לפנסים ומראות צד וביטוח לכיסוי
תשלום השתתפות עצמית על פי הפוליסה שבידי
המבוטח".
ברקת מתריע כי "הפרת סעיף זה הינה הפרה
מנהלית בגינה רשאי הממונה על שוק ההון להטיל
על הגורם המשווק עיצום כספי בסך  1.5מיליון
שקלים" ,ומוסיף" :רשות שוק ההון רואה בחומרה
שיווק מוצרי ביטוח מטעם מי שאינו בעל רישיון
מבטח ,על ידי סוכני ביטוח .שיווק כאמור עלול
להטעות את ציבור המבוטחים לחשוב כי המוצר
נמצא תחת פיקוח רשות שוק ההון ,בין היתר,
לעניין יכולתו הכלכלית של הגורם המשווק לעמוד
בהתחייבויותיו .בכוונת רשות שוק ההון לפעול בכל
האמצעים העומדים לרשותה כנגד התופעה האמורה,
לרבות בדרך של ביטול או התליית רישיונות סוכנים
במקרים המתאימים".
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,מתח ביקורת
על הצעד שנקטה רשות שוק ההון ,במסגרת כנס
עדיף לביטוח אלמנטרי שהתקיים השבוע ואמר:
"קיבלנו את מכתב ההבהרה העמום ופנינו לרשות
כדי לקבל הבהרות .יש חוזר ברור שסוכני הביטוח
פועלים על פיו לפי חוק ,והסוכנים מוכרים את
אותם מוצרים .לא יכול להיות שיוציאו חוזר שמדבר
בצורה ברורה מה מותר לסוכן ביטוח למכור ואז
להוציא מסמך הבהרה עמום שיש בתוכו עיצומים
כספיים" ,אמר רוזנפלד.
אסף מיכאלי ,סגן בכיר לממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,התייחס לטענות של הלשכה והבהיר
את משמעות המכתב – בפאנל אותו הנחה רועי
ויינברגר ,העורך הראשי של עדיף ,בו השתתפו
גם סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי
בלשכת סוכני ביטוח; וליאור רביב ,משנה למנכ"ל
ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל.
מיכאלי" :זיהינו חברות עסקיות שמוכרות
מוצרים שלגישתנו המוצרים האלה עולים לכדי
עיסוק בביטוח ופתחנו בהליך בדיקה ובירור מול

מיכאלי" :עיסוק בביטוח ללא רישיון
זו עבירה על החוק ותפקידנו כרשות
מבחינת הגנה על ציבור המבוטחים,
שחברת הביטוח תדע לתת שירות
ברגע האמת .זו האחריות שלנו
ופתחנו בהליך בדיקה ובירור
מול אותן חברות"

גרטי" :יש חוזר שירות שבאוקטובר
האחרון הוצאתם ועל פיו הסוכנים
עובדים .יש שני מסלולים .המסלול
המסורתי דרך חברות ביטוח
והמסלול החדש .יש הרבה מאוד
דברים שהסוכן צריך לעבוד לפיהם.
אני לא מבין את המכתב"

אותן חברות  -וזו פעולה ראשונה מצד אחד .כמובן
שפעולה של עיסוק בביטוח ללא רישיון זו עבירה
על החוק ותפקידנו כרשות מבחינת הגנה על ציבור
המבוטחים ,שחברת הביטוח תדע לתת שירות ברגע
האמת .זו האחריות שלנו ופתחנו בהליך בדיקה
ובירור מול אותן חברות.
במקביל פנינו ללשכת סוכני ביטוח ולציבור
הסוכנים בכלל ,מכיוון שגם לסוכני הביטוח כבעלי
רישיון וכגורם מפוקח בשוק ההון יש אחריות חשובה
בנושא .כאשר אדם נכנס לבית של סוכן הביטוח הוא
סבור שהוא מקבל את ההגנה המלאה מסוכן הביטוח
ושסוכן הביטוח מוכר מוצרי ביטוח מפוקחים וכך
הדבר צריך להיעשות ולכן פנינו לסוכנים באזהרה,
הישמרו ,שימרו על לקוחותיכם .הקפידו שכאשר
אתם מוכרים מוצר ביטוח ,הקפידו שיש חברת ביטוח
שתעמוד מאחורי המוצר .אף סוכן לא רוצה שברגע
האמת לא יוכל לתת שירות טוב ללקוחות .הקפידו
שמדובר במוצר שהשיווק שם ,שלחברת הביטוח יש

הון וכללים למתן שירות ותדע לספק את השירות
ברגע האמת .זו פנייה לסוכנים ותמרור אזהרה
ששמים בפני ציבור סוכני הביטוח על מנת שיידעו
מה צריכים לעשות בנושא".

בעיקר שירותי דרך
עוד אמר מיכאלי" :כאשר פרסמנו את חוזר כתבי
השירות רצינו לשפר ולשכלל את התחרות בשוק
כתבי השירות .זיהינו את אותם גורמים וחברות
שנותנים שירותי דרך שונים ,בעיקר גרר ,שמשות,
שירותים מן הסוג הזה בלבד ,כגורם שיכול לפעול
לטובת הלקוח .סברנו שבמקרים כאלה באותם
שירותים שאינם עולים לכדי עיסוק בביטוח ,סוכן
הביטוח יכול להציע ללקוח מצד אחד את המוצר
הזה ,ככתב שירות עצמאי ,ומנגד את כתב השירות
של חברת הביטוח .חייבנו את סוכן הביטוח לומר
ללקוח את הדבר הבא :המוצר הזה יעלה לך איקס
שקלים ,תבחר ,תקבל את ההחלטה הטובה ביותר

…

חדשות הביטוח

…

עבורך .אלו כתבי שירות שרצינו לפעול בהם על
מנת לשפר ולשכלל את השוק .אין כוונה שתהיה
זליגה מבין אותם כתבי שירות מחוללי תחרות לבין
מוצרים שהפעילות שלהם עולה לכדי עיסוק בביטוח
וזה מותח קו ברור בין המותר והאסור .יש קו ברור
בין הרצון לעודד תחרות בעולם כתבי השירות
לבין הזליגה שהיא מסוכנת בעינינו לאותם מוצרים
שעולים בביטוח ,זה היה המקום שלנו לשים את הקו
הזה".

לא מתוגמלים
בתגובה אמר סו"ב ישראל גרטי" :כל ציבור
הסוכנים מוכר ביטוח ומוצרי ביטוח על פי ההנחיות
שלכם .יש חוזר כתבי שירות שעודכן באוקטובר
האחרון ועל פיו הסוכנים עובדים .יש שני מסלולים.
המסלול המסורתי דרך חברות ביטוח והמסלול
החדש .יש הרבה מאוד דברים שהסוכן צריך לעבוד
לפיהם .אני לא מבין את המכתב .הוצאתם בעבר
מכתב ספציפי שאסור למכור מוצר של חברות
ספציפית .יש דרך אחרת .לא צריך להכניס את כולם
לפאניקה .אתם חושבים שמוצר ספציפי לא מתאים?
בואו נדון על זה".

עוד אמר גרטי" :בנושא חוזר כתבי השירות ,לא
ראיתי שאתם נלחמים בחברות הביטוח .בניתם
מודל שאומר  -יש שיטה של פעם ואתה כסוכן
יכול למכור ריידרים בחוץ .אנו מוצאים עצמנו מול
חברות ביטוח שאין סיכוי מולן .הן מוכרות ריידרים
בגרוש וחצי ומכניסות את זה לפוליסה ואנו מוצאים
את עצמנו במצב שהיה פעם ולא מתוגמלים בכלל
או מתוגמלים גרוש וחצי .ריידר עולה  250שקלים,
הסוכן רוצה להוציא את זה מהפוליסה ב־ 80שקלים
ולפעמים בחינם  -ופה יש כשל שוק".
מיכאלי השיב" :הנקודה שאתה מעלה כאן נמצאת
כרגע בבדיקה מקיפה של הרשות בין כל חברות
הביטוח על מנת לוודא שהחוזר ,שמבחינתנו היה
אמור להיות גורם שמעודד ומשפר תחרות בשוק
ונותן כלי לסוכן הביטוח לתת ללקוח מוצר טוב יותר
עם תנאים טובים יותר ,קורה .זה אכן נבדק ונעשה".

להילחם על הפרנסה
גם מיקי קופל ,מנכ"ל קופל גרופ ,מתח ביקורת
על הרשות במסגרת הכנס כשאמר" :בחוזר כתבי
השירות אמרו דבר אחד  -אסור לחברות ביטוח
להתנות שירות בביטוח .תיקון החוזר בא ואמר מה

מותר ומה אסור .לא עמלה ,לא הנחה ,שללו את כל
הפרשנויות שבפיקוח המציאו במכירת פוליסות
ואיך קושרים כתב שירות לתוך פוליסה .אני מתנצל
שאני לא מביא את כל הדוגמאות ,אבל אני צריך
להילחם על הפרנסה שלי ,הפרנסה של ילדיי" ,אמר
קופל והוסיף" :איפה המרחק בין תיקון החוזר לבין
השטח? יש פה חוסר בהירות .המכתב שיצא אמש
מדבר על פנסים ומראות .מה קרה לסוכני ביטוח
ואזרחי מדינת ישראל? כולם הבינו מהמכתב שאסור
למכור שירותי דרך ,שמשות ,חלפים .מוכרים כתב
שירות במחיר נמוך יותר משהחברה קונה .האם
המטרה היא לסגור את השוק? איפה מדברים על
תחרות? חופש העיסוק ,הבחירה? איזו מדינה רוצים
להיות? התחרות צריכה להיות על הלקוח ,על
השירות ,על המוצר וגם על עמלה .אין בעיה .מותר
לחברת ביטוח לרכוש מהספקים המתחרים שלי
ב־ 15שקלים או ב־ 17שקלים ולמכור ב־ 85שקלים,
פי ארבעה.
שמשה מחליפים בעזרת דבק או גומי .פנס עם
ארבעה ברגים .מראה עם דבק או בורג .על זה חברות
הביטוח רוצות להילחם? הפיקוח לא היה מדבר אם
חברות ביטוח היו אומרות  -זה כסף שלנו".

"סוכנים עלולים לאבד את רישיונם"
הסדנאות המעשיות בכנס אילת יציידו את המשתתפים במסמכי הרגולציה שמותאמים למשרדם הפרטי
 מהרו להירשם לסדנאות הכנס הפנסיוני – מספר המקומות מוגבל > רונית מורגנשטרן
הסדנאות המעשיות שנקיים לראשונה
במתכונת כזאת בכנס הפנסיוני באילת,
הן סדנאות דחופות לסוכנים הפנסיוניים
שייתנו להם כלים לעבודה ביומיום .בשנה
הבאה ,כשיתחילו הביקורות של הרשות במשרדי
הסוכנים ,עלולים סוכנים לאבד את רישיונם,
כי לא עבדו בהתאם למסמכים הנדרשים על פי
הרשות" .כך טוען סו"ב דרור שפיר ,חבר הוועדה
הפנסיונית בלשכה ,שקורא לסוכנים למהר
ולהירשם לסדנאות שמספר המקומות בהן מוגבל.
מדובר בסדנאות מעשיות שיתקיימו במושבי
אחר הצהריים בכנס הפנסיוני ,אותן יעבירו חברי
הוועדה הפנסיונית בלשכה בנושאים :סעיף 21
וגילוי נאות ,חוזר השירות ואמנת שירות ,חוזר
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.
שפיר מסביר כי "יש בעיה בתחום הפנסיוני.
הרגולציה המטורפת של השנים האחרונות,
שנכנסה לתוקף ב־ ,2019מחייבת את הסוכנים
במפגשים עם לקוחות לשלוח להם גילוי נאות,

"
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"כשיתחילו הביקורות של הרשות
במשרדי הסוכנים ,עלולים סוכנים
לאבד את רישיונם ,כי לא עבדו
בהתאם למסמכים הנדרשים
על פי הרשות"

שזה מסמך שהחוק דורש ומפרט מה אמור להיות
בו .לאחר מכן לעבור על הסוכן לעבור בעל פה
עם הלקוח ,ולפני שמבצעים משהו יש למלא
טופס שקרוי 'הכר את הלקוח' .הוא צריך גם
לפרסם אמנת שירות .יש עולם שלם של מסמכים
שמוכתבים לנו ,ואם הסוכנים לא יבצעו אותם
כנדרש ,הם יעברו על החוק" ,מזהיר שפיר ומוסיף:
"אלה כלים סופר חיוניים שישמשו את הסוכן
בעבודתו .כל סוכן ייצא עם כלים שמתאימים
למשרד שלו.
כל סוכן שישתתף בסדנה יקבל קובץ וורד
שהוא יעשה בו את השינויים הנדרשים והתאמות
למשרד שלו .אלו הכלים שישמשו אותו לשנים
הבאות ,אם הוא לא יגיע לסדנאות בכנס הזה,
הוא לא יגיע לזה לעולם .אין מצב שהוא ימצא
זמן ויכתוב בעצמו את המסמכים האלה בצורה
שעומדת בכללי הרגולציה .לכן חשוב למהר
ולהירשם לסדנאות ,כי הרווח מהן הוא עצום – לא
היו עד היום דברים כאלה" ,מדגיש שפיר.
כאמור ,הסדנאות מלוות בייעוץ משפטי של
משרד ליאור קן דרור ,ש־ 3עורכי דין ממשרדו
יהיו נוכחים בסדנאות כדי לוודא שמה שנאמר
ונכתב בהן נעשה בצורה הנכונה.

שמחים ונרגשים להציג את:

הלוגו החדש.
אחרי מספר שנים הגיע הזמן להתרענן ולשנות .אבל השירות,
המקצועיות ,הסטנדרטים והאכפתיות שלנו לא השתנו.
נשמח להמשיך להגיד לכם ״תמיד כן״
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רוזנפלד" :הכנסות הסוכן בביטוחי
הסיכונים לא ייפגעו"
נשיא לשכת סוכני ביטוח התראיין בכנס אלמנטר השנתי של עדיף ודיבר על נושא הריסקים ,החזרי
העמלות ואפשרויות הדיגיטל" :הציבור הישראלי צריך אותנו ולא יוותר עלינו" > רונית מורגנשטרן
בנושא הריסקים העמדה שלנו ברורה .יצא
מסמך הבהרה מרשות שוק ההון ולא מופיעה
פגיעה בעמלת הסוכן .היינו בשלושת השבועות
האחרונים בקשר הדוק עם היצרנים ואני שמח
שנענו לפנייתנו והודיעו שלא יפגעו בעמלת
הסוכן ,בעמלת ההיקף והנפרעים בתחום הסיכונים
והריסקים .אני יכול להגיד שאין שקט עד אפריל.
נפעל שגם לאחר מכן סוכני הביטוח יתוגמלו
בעמלת היקף או בעמלה בשם אחר ,אבל שלא
ירדו בהכנסות בעמלת הנפרעים או ההיקף .רמת
ההכנסה של סוכן הביטוח לא תיפגע כי אין סיבה".
כך אמר נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור
רוזנפלד ,בראיון שקיים עמו מנכ"ל אדקיט ,מיקי
זכאי ,בכנס אלמנטר השנתי של עדיף.
בנושא החזרי העמלות במקרי ביטולי פוליסות
אותה מחייבת הרשות ,אמר רוזנפלד" :אנחנו
נמצאים במשא ומתן הדוק עם רשות שוק ההון
והיצרנים ,ויש כלים נוספים .לא יכול להיות שסוכן
הביטוח שמתוגמל ב־ 2019ייאלץ להחזיר ב־2023
כספים שקיבל היום – שהוא השתמש בהם כבר .זה
לא קיים באף תחום ,אני לא מכיר בעל מקצוע אחר
שנדרש אחרי 4־ 5שנים להחזיר כסף.
אין בזה היגיון ואנו קוראים מכאן לחברות
הביטוח שפנו לאוצר וביקשו את נושא שש השנים
והביטולים .לחברות הביטוח אין סכנה קיומית
ליציבות ולהון העצמי והן לא צריכות לנצל את
ההחלטה הרגולטורית כדי לפגוע בסוכני הביטוח.
סוכני ביטוח הם שבנו את חברות הביטוח והביאו
להן את מאגר הלקוחות ,את ההון העצמי ואת
החוזק שלהן .אסור לשכוח את זה".
בהתייחסו לשיווק הישיר של חברות הביטוח
וחברות הביטוח הישירות ,שאל זכאי את רוזנפלד
 האם מדובר באיום או הזדמנות? ונשיא הלשכההגיב" :לצד כל איום יש הזדמנות .הקשר של
סוכן הביטוח ,הקשר הבלתי אמצעי ,הערך המוסף
שמביא הסוכן ללקוח ידוע ליצרנים בישראל .ידוע
להם כי הם לא יכולים למצוא משווק טוב מאתנו,
שגריר טוב מאתנו לענף הביטוח ללקוחות ,עבור
אותם יצרנים .בסופו של יום צריך את סוכן הביטוח
בקצה גם בעידן הדיגיטלי ,גם בעידן הישיר בשיווק
הישיר .הלקוח ,הציבור בישראל לא מבין ביטוח.
אנו מבינים ביטוח וצריכים לפרש לציבור את כל
הקשור לתחום הביטוח והפנסיה והסיכונים .הוא
צריך אותנו ולא יוותר עלינו".
לגבי השתלבות הסוכנים בשיווק הדיגיטלי של
החברות אמר רוזנפלד" :זו הדרישה לכל היצרנים
 לשלב את סוכני הביטוח במכירה הדיגיטליתולתגמל אותם כמו שצריך .בסופו של יום ,כאשר

"
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הלקוח בא לממש פוליסה הוא צריך את סוכן
הביטוח לצדו .כשהוא נמצא במוסך עם השמאי
הוא צריך מישהו ביניהם ,שלא השמאי יהיה מטעם
גורם או מונחה על ידי גורם כלשהו .צריך את סוכן
הביטוח בעת התביעה ברכב וביטוח דירה ,חייב את
התערבות סוכן הביטוח".
נשיא הלשכה ציין כי הלשכה הגיעה להסכם עם
שלוש מחברות הביטוח הגדולות בישראל שכבר
התחילו בתהליך מכירה ישיר דיגיטלי" :הגענו
להסכם שסוכני הביטוח יקבלו אותו מחיר בדיוק
כמו שניתן לקבל במכירת האונליין של אותו יצרן.
קיבלנו הבטחה שלא תהיה פנייה ישירה מאותו יצרן

"הגענו להסכם שסוכני הביטוח
יקבלו אותו מחיר בדיוק
כמו שניתן לקבל במכירת
האונליין של אותו יצרן"
לאותם מבוטחים שסוכני הביטוח הביאו לחברת
הביטוח .ההבטחה השלישית שקיבלנו ומיושמת
בימים אלו מדברת על כך שסוכן הביטוח יתוגמל
בהתאם משום שלא יכול להיות שסוכן ביטוח
יתוגמל בעמלה מעליבה ,גם אם המכירה נעשתה
באופן דיגיטלי .יש שלוש חברות בולטות בשוק
שמוכרות ביטוח בצורה דיגיטלית ומהירה וישירה,

שימכרו דרך סוכני הביטוח בעמלה שתכבד את
הסוכנים ותאפשר לתת שירות ללקוח הקצה".

עבור הייעוץ צריך לשלם

זכאי" :הסוכן בעולם הופך ליועץ .מה היית מייעץ
לסוכנים שרוצים להיות סוכנים הוליסטיים?"
רוזנפלד" :סוכני ביטוח צריכים להתמקצע בכל
עת .אנו כלשכה נותנים את הכלים כדי להיות
סוכני המחר גם בעידן של איומים מסביב על ידי
כל מיני גורמים .סוכן ביטוח שהוא חפץ חיים ,חייב
להתעדכן וללמוד ,ואנו מספקים את הכלים .בסופו
של יום ,כאשר הצרכן הישראלי מגיע למשרדו של
סוכן הביטוח ,הוא יודע שמולו יושב איש המקצוע
הטוב ביותר .רוב המבוטחים לא מבינים ביטוח .הם
צריכים להיות שקטים שאנו מספקים את המוצר
והייעוץ הטוב ביותר.
עבור הייעוץ הזה גם צריך לשלם וגם כאן אנחנו
פועלים בתחום הפנסיוני וגם בתחומים אחרים.
כאשר אתה נכנס ויושב עם בעל מקצוע ,אתה צריך
לדעת שזה עולה כסף ,כי הוא יכול לתת כלים
ונתונים שאתה לא יכול להשיג לבד .אם הלקוח היה
יודע להשיג לבד – הוא לא היה מגיע אלינו .להם יש
את השאלות ,לנו יש את התשובות .יש לנו דרכים
נהדרות לגרום לכל הסוכנים להפוך להיות יותר
דיגיטליים וישירים בעזרת החברות עצמן ויש דרכים
לסייע ,לשיתוף פעולה ולהגן על הלקוח והענף".

כנס עדיף

ליאור רביב" :גם בפלטפורמה דיגיטלית
הלקוח צריך סוכן לצדו"
כך אמר המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות במגדל בפאנל בכנס עדיף .סו"ב ישראל גרטי" :בעולם
החדש של מוצרים מותאמים אישית תפקיד הסוכן יתחזק" > רונית מורגנשטרן
חברות הביטוח לא מבינות שמעבר למילה דיגיטציה
ומכירה בדיגיטציה ,אפשר בעולם החדש לאסוף
יותר מידע  - BIG DATA -על המבוטחים ולנסות
לבנות מוצרים שיותר מתאימים להם וחוויית שירות
קצת שונה .תפקיד הסוכן בעולם הדיגיטלי ילך וייגבר,
כי אם מדברים על מוצרים שצריך התאמה אישית ,אז
סוכן הביטוח יודע טוב מכולם .יש לו את הדאטה הכי
טובה מכולם על המבוטח והמשפחה שלו".
כך אמר סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח
כללי של לשכת סוכני ביטוח ,בפאנל בכנס עדיף בנושא
"שירות ותביעות – כיצד מייצרים חוויית לקוח?" .בפאנל
בהנחייתו של רועי ויינברגר ,העורך הראשי של עדיף,
השתתפו גם אסף מיכאלי ,סגן בכיר לממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון וליאור רביב ,משנה למנכ"ל ומנהל
חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל.
רביב התייחס לכניסתן של חברות ביטוח דיגיטליות
חדשות לתחום האלמנטר וסיפר כי מגדל נמצאת כבר
כמה שנים בתהליך של מהפכה דיגיטלית" :התחלנו
בתחומי ביטוחי החיים והבריאות ונכנסנו השנה

"

…
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לתחום האלמנטר .במגדל יש אפליקציית לקוחות
שכל אחד יכול להגיש תביעה .רבע מיליון
איש הורידו את האפליקציה .יש עוד  800אלף
שרשומים באתר 300 .אלף הצטרפו ב־ ."2018רביב
הוסיף" :אנו הולכים להשיק השנה פלטפורמה
דיגיטלית למכירת ביטוח רכב אונליין .התעסקנו
בשירותים ועוברים להפצה שתאפשר מכירת
ביטוחי רכב".
רביב הצהיר כי "לקוח שלא יבחר סוכן ,מגדל תמנה
סוכן ותשלם לו עמלה .אנו מאמינים שביטוח זה עסק
שצריך לעבור בו ייעוץ ,צריך איש מקצוע שייקח
ויטפל בלקוח ואנו מאמינים שנוכל לספק פתרון .יש
למגדל למעלה מ־ 2,200סוכנים פעילים .אני מסוגל
תוך שלוש שעות מפנייה להצמיד סוכן באזור שיגיע
הביתה או לעבודה או לכל מקום שהלקוח רוצה .אנו
מאמינים שזה יגדיל את נאמנות הסוכנים לנו ונוכל
לשווק אחד את השני".

פערים גדולים ברמת
הדיגיטציה בין החברות

לדברי רביב ,עד סוף  2019כל תהליכי הליבה של
מגדל יהיו דיגיטליים בכל התחומים" .נותר להשלים
עוד קצת .היום אפשר להגיש את כל תביעות
הבריאות באופן דיגיטלי מלא .כל כלי שמפתחים,

מפתחים גם לסוכנים".
אסף מיכאלי גילה כי החל מהשנה נכנס רכיב
ציוד דיגיטלי במדד השירות של החברות" :אנחנו
רואים פערים גדולים בין החברות .חברות שרמת
השירות גבוהה וחברות עם ציונים נמוכים .יש
לשוק לעשות כברת דרך על מנת לשפר ולייעל את
השירותים הדיגיטליים ואנחנו בוחנים גם היום את
מידת שביעות הרצון של הלקוח כשהוא משתמש
בשירותים הדיגיטליים".
בהתייחסו לתשלומי תביעות אמר מיכאלי" :אנו
רואים שחלק מהתביעות שמדווחות כתביעות
מאושרות משולמות בצורה חלקית ,אבל רובן
משולמות בצורה מלאה".
לדברי מיכאלי ,מידת החשיפה של הציבור
לנתוני של מדד השירות מדהימה" :מלבד העובדה
שלממשק בתוך אתר שוק ההון יש עשרות אלפי
כניסות ,הציבור  -למעלה מ־ 4מיליון מבוטחים
שנכנסים ומשתמשים בכלי "הר הביטוח" ,רואים
את ציוני מדד השירות .מאות אלפים שנכנסים
למחשבונים השונים רואים את ציוני מדד
השירות .רואים ציבור יותר מודע ,יותר מבין את
הכלי .כמובן שצריך לזכור שבמקביל יש תהליך
פנימי בחברות להשתמש בכלי על מנת לשפר
אותו ולהכווין אותו למקומות שאין שביעות רצון

ורואים תהליך מתמיד של שיפור השירות ",אמר
מיכאלי.

סקר שביעות הרצון עושה
את שלו

באותו הקשר ,התייחס גרטי למדד שביעות הרצון
של הסוכנים בתחום האלמנטר ,שלשכת סוכני
הביטוח פרסמה בנובמבר" :קיבלתי אחרי הסקר
טלפונים משלוש חברות ביטוח גדולות שרצו להבין
איפה הכשלים שלהן .אני שומע מסוכנים שיותר
מנהלי מחוז מגיעים אליהם לשטח וזה מעודד .בנזקי
צנרת הבינו שצריך לעשות חישוב מסלול מחדש
ושתי חברות החליטו לקחת את הנושא בלי חברת
ניהול .הסקר מוכיח שהוא עושה את שלו".
גם רביב התייחס לנושא ואמר" :אנו כל הזמן
לומדים ומשתפרים וזה תהליך בריא ,נכון ושקוף.
יש השגות לפעמים ,אבל זה לא רלוונטי .אנו במגדל
בודקים את שביעות רצון הלקוחות בתום ביצוע
הפעולה .לקוחות מבצעים יותר פעולות בדיגיטל
באופן מובהק ,גם אם אנחנו שלחנו הפניה או הסוכן.
דבר נוסף ,כשמודדים שביעות רצון באמצעות
הסוכן ,המוקד או האפליקציה  -אלה שהכי מרוצים
הם אלה שמקבלים שירות באמצעות הסוכנים .הסוכן
יודע להסביר מה הלקוחות צריכים".

חדשות הלשכה

במרכז יום העיון של מחוז השפלה:
הגדלת הכנסות הסוכן
> רונית מורגנשטרן

כ

־ 145סוכנים וסוכנות השתתפו ביום
העיון המקצועי של מחוז השפלה .יום
העיון נערך במרכז הכנסים והאירועים
"לאגו" בראשון לציון בשיתוף עם החברות -
כלל ביטוח ,פוינטר ,אוטו גלס ,ד"ר פח וצבע,
י.א .כספות וסמארטי .יום העיון התמקד
באפשרויות להגדיל את הכנסות הסוכן.
את הכנס פתחה סו"ב ג'ינה פלד ,יו"ר מחוז
השפלה ואחריה נשאו דברים ראשי הסניפים
 סו"ב משה לב הר ,יו"ר סניף ראשון וסו"באביתר שרעבי ,יו"ר סניף רחובות־נס ציונה,
שהחליף לאחרונה בתפקיד את ישראל
יום העיון המקצועי של מחוז השפלה | צילום :גיא קרן
דיאמנט שביקש לסיים את התפקיד .סו"ב אבי
שבי ,יו"ר סניף אשדוד/אשקלון ,נעדר מהכנס
לפנות לבג"צ נגד הרשות בנושא זה ,אך לא תעשה
בשל שהותו בחו"ל.
זאת אלא אם לא יהיו הבנות בנושא עם הרשות ורק
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,הקדים את אם הלשכה תהיה בטוחה בניצחון בבית המשפט.
שעת השתתפותו ביום העיון ,בשל פגישה דחופה
שמי שטובי ,סמנכ“ל בכיר ומנהל מרחב מרכז
ברשות שוק ההון בנושא ביטוחי הריסק והחזרי בכלל ביטוח ,דיבר על התחומים בהם כדאי להתמקד
העמלות על ביטולי פוליסות חיים .הוא התייחס במכירות בענף הביטוח ,ובמיוחד ציין את תחום
לנושא במסגרת דבריו לסוכנים וטען ,כי מתווה החזר הפיננסים ,זאת במסגרת הרצאתו על "מיקודים
העמלות נעשה לבקשת חברות הביטוח ,על מנת להגן עסקיים במכירות" .כמו כן ,דובר על קונפליקטים
על יציבותן ,אולם "אין צורך לדאוג :היציבות של בענף הביטוח ועל "בלנדר" כמוצר שניתן לשווק
חברות הביטוח איתנה" ,ציין .לדבריו ,הלשכה שוקלת בתחום ההשקעות האלטרנטיביות.
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סו"ב יפית תמיר ,חברת הוועדה לפיננסים
בלשכה ,הסבירה את תחום המשכנתא ההפוכה
ויתרונותיו כמוצר מכירה נוסף של הסוכנים.
עו“ד ליאור קן־דרור ,היועץ משפטי של הלשכה
במחוזות השפלה הצפון וב"ש והדרום ,דיבר על
דגשים בניהול תביעות חיים ,בריאות ,סיעוד,
ההבדלים במוצר א.כ.ע (פוליסות/קרנות פנסיה),
תרופות שלא בסל ותרופות בהתאמה אישית.
במסגרת יום העיון נערך פאנל תביעות צד ג‘
ומקיף לרכב ,בהשתתפות יו“ר הוועדה לביטוח
אלמנטרי סו"ב ישראל גרטי ,מנהל תחום תביעות
רכב בכלל ביטוח ניר שמריהו ,מנכ“ל רשת
המוסכים ד“ר פח וצבע אריק לוי ושמאי הרכב
אפי לוי .כל אחד מהמשתתפים הציג את הנושא
מנקודת מבטו המקצועית ואיך סוכן הביטוח יכול
לפעול ביעילות בנושא תביעות רכב .את הפאנל
הנחה העורך בפועל של פוליסה אורי לביא־פלג.
עו"ד רועי כהן ,נשיא להב ,דיבר בקצרה על מעמד
העצמאים ובהם סוכני הביטוח ,ומה צריך לשפר
לטובתם .ג'ינה פלד ביקשה לציין לשבח את "הארגון
הנפלא והמעולה של שי שמש ,סמנכ"ל השיווק של
הלשכה ,שעושה את כל הפעילות שמאחורי הקלעים
ומגיע לו יישר כוח".

חדשות הלשכה

מנכ"ל איילון" :בעסקים שאיילון תרוויח
גם סוכניה ירוויחו"
את הדברים אמר אריק יוגב בפתיחת כנס ביטוחי חיים ובריאות לסוכני הביטוח  ‰רוזנפלד:
"איילון ולשכת סוכני ביטוח הן משפחה אחת" > רונית מורגנשטרן
בעסקים שאיילון תרוויח ,גם הסוכנים ירוויחו.
איילון היא חברה של סוכנים .זה
שלנו .כך היה וכך אנו נמשיך .זו אינה מקריות
שבסקר לשכת סוכני ביטוח נמצא כי איילון הינה
החברה המובילה בשמירה על האינטרסים של
הסוכנים .זכינו ולא בכדי ,בהערכה שלכם על
פועלנו לשמירה על עמלת הסוכן ,על אי עקיפה
של סוכנים בפעילות ישירה ,על גמישות במתן
פתרונות להעצמת הסוכן והצלחתו העסקית וגם
בנכונות שלנו לתשלומים לפנים משורת הדין" ,כך
התחייב מנכ"ל איילון ,אריק יוגב ,בפתיחת כנס
ביטוחי חיים ובריאות לסוכני הביטוח.
יוגב ציין כי תעריפי הריסק החדשים של איילון
קיבלו כבר אישור רגולטורי .איילון אף הודיעה
כי תמשיך לשלם את העמלות לסוכנים כרגיל עד
סוף אפריל והיא מציעה את מודל העמלה השטוחה
( )FLATלהמשך.
עוד אמר יוגב בכנס" :אם בעבר כ־ 100%מהרווחים
של איילון הגיעו מענף ביטוח כללי ,הרי שבשנה
האחרונה תחומי הבריאות והחיים מהווים כ30%-
מרווחי החברה ואנו צופים כי בשנים הבאות ,הנתח
הזה עוד יגדל".
אריק יוגב ציין ,כי איילון הרחיבה את פעילותה
בתחום ביטוחי הבריאות והחיים כחלק מאסטרטגיה
עסקית המעמידה  3רגליים יציבות לחברה :ענף
ביטוח כללי ,ביטוחי חיים וביטוחי בריאות -
אסטרטגיה אשר מייצרת העדפה לרווח על פני
נפח ,חדשנות מוצרית ושדרוג השירות שהיא
מעניקה" .טייבנו את התיק תוך המשך צמיחה

"

פגיעה מינימלית בעמלות

ה־DNA

יוגב .איילון הרחיבה את פעילותה בתחום ביטוחי הבריאות
והחיים | צילום :אייל גזיאל

בתחום הביטוח הכללי ,שעודנו כמובן רכיב עיקרי
בתמהיל המוצרים שלנו" ,אמר יוגב.
בהתייחסו למגמות הצפויות בשוק הביטוח
הדגיש מנכ"ל איילון כי רגולציה והתפתחויות
טכנולוגיות ימשיכו להוביל לתחרות בכל השוק.
יוגב הציג בפני הסוכנים את עיקרי התכנית
האסטרטגית הדיגיטלית של החברה ,המוכוונת
לסייע לסוכני איילון לייצר ללקוחות ערך מוסף
משמעותי על ידי פיתוח כלים דיגיטליים לשירות
הסוכנים והעצמתם ,חיזוק השקיפות מול הסוכנים,
הקצאת לידים לסוכנים פעילים לטובת הגדלת
הפעילות המשותפת ,סדנאות מקצועיות בתחומי
השיווק הדיגיטלי ועוד.

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>
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נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור רוזנפלד,
ניצל את נאומו בכנס ביטוחי חיים ובריאות לסוכני
ביטוח של איילון על מנת להודות למנכ"ל איילון,
אריק יוגב ,על שיתוף הפעולה המוצלח של איילון
עם הלשכה ,שיתוף פעולה שהתעצם מאוד מאז
כניסתו של יוגב.
"איילון ולשכת סוכני ביטוח הן משפחה אחת ואנו
מצפים גם משאר חברות הביטוח לזכור מי עזר
לבנות אותן ולהגן על הסוכנים" ,אמר רוזנפלד .נשיא
הלשכה התריע ,כי אל לחברות "לנצל את מסמך
הוראות הריסק החדש של רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון לפגיעה בסוכנים והכריז כי לאחר ששוחח
עם ראשי החברות אין לו ספק שהפגיעה בעמלות
תהיה מינימלית".
בנושא השיווק הישיר של החברות ,ציין רוזנפלד
כי "לא יכול להיות שחברת ביטוח תמכור מוצרים
ופוליסות אונליין בזול יותר ממה שסוכניה מוכרים.
אנו עומדים על כך שסוכני הביטוח יקבלו עמלה
מלאה בכל המכירות הדיגיטליות הללו ככל
שתתקיימנה".
רוזנפלד הוסיף" :אנחנו לא יכולים להילחם בשיווק
הדיגיטלי וחייבים להיות חלק ממנו .סוכן ביטוח חפץ
חיים חייב להתחבר לאותם כלים דיגיטליים כמו
הכלים המצוינים שאיילון מעמידה לרשות סוכניה".
הדברים פורסמו בגיליון מיוחד שפרסמה עדיף תקשורת
לקראת כנס עדיף שהתקיים השבוע

מפרגנים

ציון לשבח

סוכנים מציינים לשבח עובדי חברות ביטוח
מולם הם עובדים
והפעם ,סו”ב יהודה זכריה מירושלים ,חבר המועצה הארצית ,מציין לשבח את מחלקת
ביטוח כללי במרחב ירושלים והדרום של חברת כלל ביטוח > רונית מורגנשטרן

"

צילומים :באדיבות המצולמים

מנהל המחלקה יוני גרוס ממונה על
כ־ 20עובדים מצוותים פרט ועסקים.
בראש צוות רכב ודירה עומדת דליה
פלדמן ובראש צוות עסקים עומדת מיכל
אלימלך.
אני עובד מול המחלקה הזו כ־20
שנה ,אולם בשנים האחרונות יש לציין
שישנו צוות גדול של עובדים קבועים,
מקצוענים ומיומנים שנותנים שירות
לסוכני הביטוח באופן זריז ויעיל.
בכנס האלמנטרי האחרון שהתקיים
באילת מחלקה זו זכתה במקום הראשון
מכל חברות הביטוח בסקר שביעות

הרצון ובציון גבוה.
אבקש גם להודות למנהלת צוות גביה
אורה אמויאל ועובדי מחלקת הגביה
על השירות הנפלא .על כך מגיע לכל
העובדים  -כל הכבוד".
יוני גרוס" :מרחב ירושלים והדרום
מטפל היום במאות סוכנים מתוכם למעלה
מ־ 200סוכנים פעילים .צוות העובדים
בירושלים ובאר שבע רואה בשירות את
הנדבך החשוב ביותר במערכת יחסים
בין הסוכנים לחברה .אנו גאים להוביל
ולזכות במדדי השירות לשנת 2018
כמרחב המצטיין מכל חברות הביטוח".

יוני גרוס

סו״ב יהודה זכריה

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

האם הסתיים המשבר בשוק ההון?
סו"ב תדהר סאטובי מסביר על התיקון הטכני הקרב ועל משנה הזהירות בה יש לנקוט
בתקופה זאת  ‰וגם :כיצד מגייסים סכום של עשרה מיליון שקלים בפיננסים בשנה?

ב

מאמר שפרסמתי לפני כשנה (בשם "שוק
ההון לאן?") טענתי כי אנו לקראת משבר,
אולם תיקון הינו רק עניין של זמן ,וכי
יש לנקוט במשנה זהירות בתקופה הזאת ,בעת
התאמה של מוצר פנסיוני על ידי הקטנת חשיפה
למניות.
הנחת העבודה שלי הגיעה ממחקר שערכתי בעבר
ולא מתוך ניסיון לנבא את העתיד ,זאת משום שגם
בשווקים מתקיימת מחזוריות ,ותיקונים טכניים
הינם דבר טבעי המתרחש אחת לעשור.
בשנים  2008 ,2000 ,1993ובחודש נובמבר
 – 2018השווקים הגיבו בירידות חדות ותוך כמה
חודשים מחקו את כל העליות של שנת  ,2018ואף
נרשמה ירידה רצופה של למעלה מ־ 15%ברוב
המדדים המובילים בעולם.
הנתונים הנ"ל מוצדקים אך היוו רק טריגר ועתה
הגיע זמן התיקון  -כך מתנהלים השווקים למעלה
מ־ 400שנה .אם נבחן משברים קודמים ניווכח כי
תיקונים טכניים אינם מסתיימים בבת אחת ולא
בגל עליות רצוף המתקן מיידית את הגל היורד.

הטריגר לגל הירידות:
1מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין
 2הקטנת תכנית הרכישות ועליית הריבית על ידי הבנקים המרכזיים
 3המיתון העולמי אשר יצר הקטנה בצמיחה
 4משבר אנרגיה שהוביל לירידה במחירי הנפט
 5כלכלת איטליה ,יוון ,בריטניה

חיתוכי פיבונצ'י

פיבונצ'י היה מתמטיקאי דגול שחי באיטליה
לפני  800שנה .את השכלתו רכש מפיזיקאים
ומתמטיקאים אשר במסעות המחקר שלהם רכשו
את הידע מההודים והמצרים ,וכן מגדולי המדע
דאז ,אברהם בן עזרא ,הרמב"ם ואחרים .הוא
השתייך לאצולה האיטלקית ובשל מחקר פורץ
דרך של מדידת סדרות מספרים שקיבלו את
הכינוי" :סדרת פיבונצ'י" ,זכה לפרסום גדול.
האיטלקי חקר ,מדד ומצא כי כל דבר נשען על
יחס מסוים שנקרא "יחס הזהב"  -הוא היחס הקיים
בסדרות חשבוניות בין מספרים עוקבים ,בין רוחב
מלבן לאורכו ,בין תהליכים של רבייה בטבע שבסופו

הוא טרם הסתיים .לכן ,הנחת העבודה היא כי גם
בתקופה הקרובה עלינו לנקוט במשנה זהירות.
הדרך לגיוס עשרה מיליון שקלים בפיננסים –
כיצד מבצעים זאת?
לנוכח הרגולציה המאיימת כיום על עתידנו
במכירות סיכונים – האלטרנטיבה היא יצירת
הכנסה נוספת בדמות בניית תיק פיננסי יציב
כמשענת לתיק הקיים.
כחבר הוועדה לפיננסיים אני דוגל בשיטה של

גם המסע הארוך ביותר מתחיל מהצעד הקטן וזהו צו־השעה .לכן,
ריכשו ידע וערכו רשימות פניה ללקוחות ,משום שתיק פיננסיים מהווה
צלע איתנה לעתיד הסוכנים בביטוח ,כמו גם לציבור

צילום :באדיבות המצולם

התוצאה הינה  .1:1.61היחס הזה קיים גם במבנים
עתיקים כגון הפירמידות במצרים ובימינו נשען על
זה אף הרוחב והאורך של כרטיסי האשראי.
לימים ,סדרת המדידות הראתה כי גם בתהליכים
כלכליים התיקונים נעים בטווח הסדרה בין:
 .1:1.61גל עולה או גל יורד מתקנים בטווחים
הללו ורק בסיומם מתחילה סדרה חדשה.
אם נשליך את השיטה על התיקון האחרון כלפי
מעלה בשוק ,נראה שהוא חלק מתהליך ,וכל עוד
השוק לא חזר להיות מעל ה־ 61%של התיקון מטה
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קביעת יעדים :יומי ,שבועי ,חודשי .רק על ידי
תכנית מובנית ניתן לבנות חלופה למשבר הקיים.
בכל כנס והרצאה שאניי עורך לסוכנים אני מסביר
כי זאת השעה של בניית תיק פיננסי חזק שיהווה
עוגן בכל משרד סוכן .בנוסף ,גם לעוסקים בביטוח
אלמנטרי או סיכונים ,יש צורך לייצר פניה ובדיקה
של תכניות החיסכון של כל לקוח ולקוח.
אופן הביצוע לגיוס הכספים מתבצע כך .תחילה
מבצעים פנייה למינימום חמישה לקוחות כל
שבוע ,עורכים מסלקה עבורם ומבררים את

מצב החסכונות שלהם בבנקים תוך השוואה אל
מול מוצרים חכמים הקיימים בביטוח קרי :גמל
להשקעה ,תיקון  190וכדומה.
לפגישה יש להגיע כאשר נמצאים ברשותנו דו"ח
ניתוח של המסלקה ובמקביל ,יכין הלקוח לפגישה
את דוחות הבנק המכילים את פרטי החסכונות
שברשותו .גם הוראת קבע לחיסכון עבור הילדים
מתחילה בחיסכון.
כמו כן ,בבנק שוכבים כספים כאבן שאין לה
הופכין כמו גם תכניות גמל ,קרנות השתלמות,
פנסיה שאין בהן פעילות או שלא מנוהלות נכון.
לנו ישנה את האלטרנטיבה הטובה ביותר להציע
ללקוח ולייעל את כל חסכונותיו .אם נרשום לנו
יעד של  50אלף שקל על בסיס יומי ו־ 250אלף
שבועי ,נגיע במהרה ליעד של מיליון חודשי
ולפחות  10מיליון שנתי ,גם בניכוי חגים וחופשות.
זאת הדרך הנכונה לסוכן הביטוח להתמודד עם
המכשולים החדשים שנוצרו .גם המסע הארוך
ביותר מתחיל מהצעד הקטן וזהו צו־השעה.
לכן ,ריכשו ידע וערכו רשימות פניה ללקוחות,
משום שתיק פיננסיים מהווה צלע איתנה לעתיד
הסוכנים בביטוח ,כמו גם לציבור.
הכותב הינו חבר ועדת פיננסיים בלשכת סוכני
ביטוח

חדשות הביטוח

הוועידה הטכנולוגית של כלכליסט בסימן

Conversions & Co-competition

בוועידה בה השתתפו בכירים מחברת הביטוח הגדולה בעולם ,אליאנץ ,הציגו את הטכנולוגיות
החדשות שקיימות בעולם ,ודנו על החשיבות שבחיבורים בין סטארט־אפים> שי בלייך
על השחקנים הקטנים בשוק לחבור אחד לשני,
גם אם הם מתחרים על אותו קהל .היום בעידן
של כלים טכנולוגיים חדשניים וטכנולוגיות
מתפתחות ללא הרף ,יש לעסקים הקטנים את
היכולת והצורך להתחבר וללמוד אחד מהשני" ,כך
פתח המנחה ,ד"ר נמרוד קוזלובסקי ,את הוועידה
הטכנולוגית של כלכליסט .זהו בהחלט מסר חזק
שוודאי מוכר גם לחברי הלשכה.
גם בוועידה זו כמו אחרות ,דובר רבות על
היכולות החדשות בניצול מקורות דאטה .בסקירה
שערכה מנכ"לית לאומי טק ,יפעת אורון ,של
השחקנים הגדולים בשוק ,היא קבעה כי בעלת
מאגר הדאטה הגדול בעולם היא ממשלת סין ,ולכן
המלחמה הכלכלית בין ארצות הברית לסין עולה
לראשונה ביוקר.
"תחום הבינה מלאכותית הגיע לעולם סביב שנות
החמישים ,אבל לא היה רלוונטי במשך שנים רבות.
בשנות השמונים התפתחה טכנולוגיית ה־- IOT
האינטרנט של הדברים ,אולם גם אז לא ניצלו את
הטכנולוגיה הזו עד תום .רק כאשר בשנות התשעים
הגיע עידן ה־ Big Dataבצירוף ה־Data Mining

"

שהתפתח בשנים האחרונות בצעדי ענק ,ניתן להגיע
למחוזות חדשים" ,כך מספר ראש החטיבה העסקית
של בנק לאומי ,שמוליק ארבל.
לגרמנים יש הרבה ללמוד מהגישה הישראלית
לסיכון ולכישלון אומר גרהרד קרומה ,חבר
דירקטוריון אראונד־טאון ,ענקית המקרקעין.
קרומה אף התבדח על כך שהאולם מוצף
במיליניאלס  -ילידי שנות השמונים עד האלפיים:
"פעם זה היה מוזר לרצות לקחת חלק בסטארט־
אפ וכולם רצו להיות חלק מחברות הענק .היום זה
מוזר שאין לך סטארט־אפ" ,אמר.
פאנל שפתח את הכנס דיבר על - B2G
התחברות של סטארט־אפים לגופים ממשלתיים.
לגופים אלו יש את הכסף והיכולת להשקיע ולנצל
את המוח העסקי בשוק הפרטי .למעשה הארגונים
הממשלתיים מזהים היום את אפשרויות הטמונות
בשוק הפרטי .הארגונים מאמצים את הגישה של
 .We rise by raising others״אנחנו הלקוחות,
לכם יש פתרונות ,תנו לנו לרכוש אותם בכסף״,
אמר ראש מרכז החדשנות של הצבא הגרמני,
מרסל ווין.

למרות האיפוק והנימוס האירופאי ,הם מעיזים
ויוזמים .גם כאן היה מינגלינג ונטוורקינג פורה
במיוחד בפגישות  B2Bשנקבעו מראש במתחם
ייעודי .כך נוצרים שיתופי פעולה בין סטארט־
אפים ישראלים ואירופאים ,ומשקיעים משתי
הכלכלות.
שינויים טכנולוגיים מובילים להזדמנויות חדשות
– את זה מבינה גם בחברת הביטוח הגדולה בעולם,
אליאנץ .מנכ"ל אליאנץ אקס ,חטיבת ההשקעות
הדיגיטלית של קבוצת אליאנץ ,מספר כי בעולם
ביטוח החיים וחיסכון ארוך הטווח ,השינויים
והתמורות לא משפיעים באופן מידי ,שכן החוזים
הם חוזים ל־ 30שנה לפחות  -כך שההשקעה
בטכנולוגיה היא לטווח ארוך ואין דחיפות לפעול
בכיוון טכנולוגיות חדשות.
עם זאת ,חשוב תמיד להיות עם הפנים קדימה
וכאשר נוצר שיתוף פעולה עם כל סטארט־אפ
שמשקיעים בו .הרווח לארגון הוא עצום הן מבחינה
טכנולוגית והן מבחינה תרבותית.
הכותב הינו מנהל מערכות מידע של הלשכה

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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משולחנו של היועמ"ש

"הלקוח אמר שהוא בן  – "21אז אמר...
משפט שהתנהל לאחרונה ,העלה את החשיבות של בירור הצרכים של הלקוח גם בעת
חידוש ביטוח רכב ,ואת הרשלנות שבמתן פוליסה לא תואמת לתנאים > עו”ד עדי בן אברהם

ב

צילום :גיא קרן

כנס המכובד של מחוז תל אביב ,תחת
ניצוחה המרשים של נוגה עקל ,הוזמנתי
להרצות על חשיבות טופס בירור
הצרכים של המבוטח .בעיני קיימת חשיבות רבה
לבירור הצרכים ותיעודם במהלך כריתת חוזה
הביטוח ,כהגדרתו בחוזר הצירוף (כלומר  -גם
בחידוש) .השבוע אבקש לצרף דוגמה אחת משלל
הדוגמאות שהצגתי היום בכנס.
בבית משפט השלום בפתח תקווה ניתן לפני
שבועיים פסק דין מעניין ,ששב ומעלה את
החשיבות של בירור הצרכים של הלקוח גם בעת
חידוש ביטוח רכב .במקרה המדובר ,לקוח תבע את
חברת הביטוח שלו וכן את סוכן הביטוח שלו על
כך שחברת הביטוח סירבה לממן את ההוצאות
שנדרש הלקוח לשלם מכיסו לצד שלישי בגין
נזקי תאונת דרכים (סך נזק של כ־ 9,300שקלים).
חברת הביטוח ,מטעם הלקוח ,סירבה לממן את
נזקי צד שלישי ,מהטעם שבעת התאונה גיל הנהג
ברכב לא תאם את תנאי הפוליסה על פי ההצעה,
ולכן אין חבות לתאונה הנדונה .חברת הביטוח
דחתה את התביעה בנימוק ש"בעת התאונה נהג
ברכב אדם ,אשר גילו נמוך מגיל הנהגים המכוסים
כמפורט ברשימה ,ו/או וותק נהיגתו נמוך מהוותק
הנדרש בדף הרשימה".
הלקוח ,חש הפתעה רבה מעצם הדחייה של
תביעתו .לטענתו ,נמכרה לו פוליסה ריקה מתוכן,
ולכן הוא זכאי לפיצוי הן מחברת הביטוח והן
מסוכן הביטוח שהוא שלוח של חברת הביטוח.
חברת הביטוח וסוכן הביטוח השיבו כי הפוליסה
הופקה לכל נהג מעל גיל  ,21לאחר שבשנה קודמת

לחידוש ,הלקוח היה מבוטח בפוליסה לנהגים מגיל
17־( 21שהייתה ,מעצם טיבה ,יקרה יותר) וכאשר
שמע הלקוח מסוכן הביטוח שהפוליסה מעל גיל
 21זולה יותר הוא ביקש לרכוש אותה ,וציין שהוא
בן  .21לכן ,הפוליסה שהופקה אינה מכסה אותו,
אך הדבר נעשה בידיעתו ולבקשתו מתוך כוונה
לחסוך בעלות הפרמיות.
בית המשפט דחה את התביעה של הלקוח כנגד
חברת הביטוח בהעדר כיסוי ,אך אישר באופן
חלקי את תביעת הלקוח ביחס לסוכן הביטוח.
בית המשפט קבע ללא עוררין כי הלקוח רכש

בית המשפט תהה מדוע
סוכן הביטוח "פטר את עצמו
מאחריות" כאשר רשם בהצעה
הביטוח שהלקוח "אמר שהוא בן
 ,"21הרי מדוע לרשום "אמר"?
פוליסה שאינה תואמת את גילו (במועד הרכישה
הוא היה בן  ,)20.5ומדובר על פוליסה זולה באופן
משמעותי.
כמו כן ,מדובר על חידוש ללקוח קיים והפוליסה
הקודמת כיסתה כאמור נהגים מגיל  ,17וכן הלקוח
קיבל את הפוליסה עם ההתניה בדבר הגיל (מעל
גיל  )21שלושה ימים לפני כניסתה לתוקף ,אך לא
פנה לסוכנות וציין כי הכיסוי אינו מתאים לגילו.
בית המשפט קיבל את עדות עובדת סוכנות
הביטוח כי הלקוח הגיע למשרד ,טען שאין

לו כסף וביקש ביטוח זול יותר .ומשכך ,הואיל
והלקוח רכש פוליסה לגיל  ,21חרף גילו הצעיר
יותר ,והואיל והוא עשה שימוש ברכב כאשר עצם
השימוש מהווה חריגה מתנאי הפוליסה הרי שיש
ליחס ללקוח אחריות למעשיו.
לגבי אחריות הסוכן טען בית המשפט כי אכן
צודק הסוכן שאין חוק שמחייב עיון בתעודת
הזהות בעת עריכת הפוליסה ,אך לא ניתן להתעלם
מחובת הזהירות של הסוכן כלפי הלקוח וכלפי צד
שלישי ,כאשר קיים חשד נסיבתי שלאחר שנאמר
ללקוח שהפוליסה לגיל  21זולה יותר והלקוח
טוען שהוא בן  .21נסיבות אלו חשודות ומצריכות
בדיקה ,בין אם התשובה של הלקוח הייתה במכוון
או בפזיזות ,שהרי ייתכן והלקוח בן  20.5והוא
מחשיב את עצמו כבן .21
בנוסף ,בית המשפט תהה מדוע סוכן הביטוח
"פטר את עצמו מאחריות" כאשר רשם בהצעה
הביטוח שהלקוח "אמר שהוא בן  ,"21הרי מדוע
לרשום "אמר"?
בית המשפט הדגיש כי לא מדובר על מכירת
מצרך במכולת ,ולכן במכירת מוצר שאין לו ערך,
כמוה כרשלנות והיה מקום לברר ,במקרה דנן ,את
זהות הנהגים ברכב כ"מידע מהותי" בשלב ההצעה.
בסופו של יום חייב בית המשפט ,לאור הנסיבות
שתוארו ,את סוכן הביטוח לשלם למבוטח פיצוי
חלקי בסך של  3,000שקלים לנוכח רשלנותו,
ביחד ולחוד ,עם הלקוח ,באופן מילוי טופס ההצעה.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

סוכנים/ות יקרים/ות!
מבית רשת מוסכי ההסדר הארצית
אנו גאים להציג עבורכם הסוכנים את פורטל המידע
און-ליין לתביעות צד ג‘  -מערכת מצג

מצג
מבית ד“ר פח וצבע

רשת מוסכי הסדר בפריסה ארצית  /הסדרי צד ג‘ )חיבוקים( מול חברות ליסינג וציי רכב  /מנהל אירוע אישי צמוד /
שירות שינוע ורכב חליפי לבית הלקוח  /אחריות לכל החיים על פחחות וצבע
חפשו אותנו ברשת www.dr-pach.co.il -
לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התנעה לשת"פ עסקי  050-650-7123 :ארז בנחייל ,סמנכ"ל מכירות
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ריבית דריבית

חיסכון שמתחיל בקטן ועשוי להפוך לגדול
גם חיסכון של סכום קטן בכל חודש עשוי להצטבר לסכום כסף גדול ככל שעובר הזמן 

נועה קרש־פרי ,מנהלת מקצועית בפסגות ,מסבירה כיצד

ק

ל להביט בשטר של  100שקלים ולחשוב
ששוויו מסתכם במגש פיצה עם תוספות
או כרטיס זוגי לקולנוע (ומקסימום גם
פופקורן קטן) .זה אולי נראה כסף קטן ,אבל
חשוב להבין שעם תכנון נכון הכסף הקטן הזה
עשוי להצטבר לכסף גדול ומשמעותי עם הזמן.
נכון ,חיסכון הוא לא דבר פשוט ,ובייחוד בתרבות
הצריכה ועם יוקר המחיה של ימינו .לרובנו לא
נשאר יותר מדי כסף פנוי בסוף החודש (אם בכלל)
אחרי כל ההוצאות הרבות ,אבל זה עדיין אפשרי.
גם אם חיסכון של  100או  200שקלים בחודש
נראה לנו כמו סכום זניח או לא משמעותי ,והפקדה
חד־פעמית של כמה מאות או אלפי שקלים לא
נראית לנו כמו סכום מספיק לחיסכון ,חשוב לזכור
שבמרוצת השנים הסכומים האלה עשויים ליהנות
בסופו של דבר מכוח הריבית דריבית ,ואף עשויים
להצטבר לסכומים משמעותיים.

ריבית דריבית

ניסיתם לחשוב מה יקרה ל־ 5,000שקלים
שתפקידו היום במכשיר חיסכון שיניב למשל
 7%בממוצע בשנה ,לאחר  20שנה? ובכן ,הליך
פשוט שכזה עשוי במקרים מסוימים להניב לכם
קרוב ל־ 20אלף שקל וזאת מבלי שהייתם צריכים
להפקיד עוד שקל אחד נוסף .זה בדיוק הכח של
ריבית דריבית  -הריבית שצברתם על הכסף

הפקדה חודשית של  350שקלים ותשואה של  4%בשנה | צילום :עיבוד פסגות

הפקדה של  350שקלים מדי חודש מיום הלידה כבר
תגיע לכ־ 71אלף שקל – תוספת של כ־ 30%בזכות
התשואה ,ואילו בגיל  23הסכום יגיע כבר לסכום
נאה של כ־ 157אלף שקל – תוספת של  !64%זהו
בדיוק הכוח של ריבית דריבית – הכוח שעליו אמר
פעם המדען הנודע אלברט איינשטיין" :ריבית

גם אם חיסכון של  100או  200שקלים בחודש נראה לנו כמו סכום
זניח או לא משמעותי ,חשוב לזכור שבמרוצת השנים הסכומים האלה
עשויים ליהנות בסופו של דבר מכוח הריבית דריבית
נשארת בחשבון החיסכון ,כך שבשנות החיסכון
הבאות תמשיכו לצבור ריבית על הסכום המקורי
שהפקדתם וגם על הרווחים שצברתם עליו לאורך
השנים .כך ,כסף קטן עשוי להפוך במרוצת השנים
לחיסכון משמעותי.
קחו לדוגמה תינוק שזה עתה נולד .הוריו פותחים
עבורו תוכנית חיסכון ומפקידים בה  350שקלים
מדי חודש .בהנחה שלא יינתנו ריבית או תשואה
על הכסף – בגיל  13ייצבר לו סכום של 54,600
שקלים ובגיל  – 23כאשר הוא עומד בפני לימודים
באוניברסיטה או בניית חייו – הסכום שייצבר
לזכותו הוא  96אלף שקל .עכשיו בואו נניח שהכסף
המופקד זוכה לתשואה של  4%לשנה .בגיל 13

דריבית היא הפלא השמיני בתבל .מי שמבין זאת -
מרוויח .מי שלא – משלם".
אז רגע לפני שאתם רצים לבזבז עוד כמה
שקלים בקניון ,כדאי שתכירו מכשירי חיסכון
שמאפשרים הפקדה חודשית של סכומים קטנים
יחסית ,ואשר עשויים לעזור לכם ליהנות מעיקרון
הריבית דריבית:

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון שהושק
בנובמבר  2016והביא עימו בשורה אמיתית
לחוסכים :הוא משלב גם נזילות מלאה וגם
יתרונות מס לחוסכים לטווח ארוך יותר .קופת

צילום :רמי זרנגר

אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי .פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בכתבה זו ,אם
יגרמו .הכתבה נעשית כשירות לקורא בלבד ועלולים ליפול בה טעויות ועשויים לחול בה שינויי שוק ושינויים אחרים .פסגות אינה מתחייבת
לנכונות הנתונים והמידע המופיע במסגרת הכתבה .בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין הוראת הדין ,תגבר הוראת הדין .כל האמור
במאמר זה בכפוף להוראות הדין כפי שיחולו ועשויים להשתנות מעת לעת .ט.ל.ח
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גמל להשקעה מאפשרת הפקדה של סכומים
נמוכים ,בהוראת קבע או באופן חד־פעמי ,עד
לתקרה של  70אלף שקל.
מכשיר חיסכון זה מאפשר משיכה מלאה או
חלקית של הכסף בכל עת ,ללא מגבלה וללא
תשלום קנס .במשיכה שכזו יגבה מס רווח הון
של  25%על הרווח הריאלי ,כפי שמקובל במוצרי
חיסכון דומים .עם זאת ,חוסך שימתין עם המשיכה
לגיל  60ויבחר למשוך את הכסף כקצבה חודשית,
יוכל ליהנות מפטור מלא ממס על הקצבה ,כך שכל
הרווחים שנצברו לאורך השנים יהיו פטורים ממס.

קרן נאמנות

קרן נאמנות היא מכשיר חיסכון פופולארי
המאפשר השקעה במגוון ניירות ערך על פי
מדיניות הנקבעת מראש ,בקלות ובמהירות.
השקעה בקרן נאמנות מאפשרת לכם "להיות עם
ולהרגיש בלי" :מצד אחד אתם משקיעים בשוק
ההון ,ומצד שני אתם לא חייבים להיות בעלי ידע
כדי לעשות זאת.
השקעה בקרן נאמנות מתאימה למשקיעים
שאינם יכולים להתעדכן באירועים בשוק ההון
אשר עשויים להשפיע על נייר ערך זה או אחר.
בהשוואה להשקעה ישירה בניירות ערך ,באמצעות
קרן נאמנות ניתן להשיג פיזור השקעות רחב יותר,
בדרך המצמצמת את הסיכון בהשקעה .בנוסף,
ניתן להשקיע בה בסכומים קטנים יחסית ,בניגוד
להשקעה ישירה בשוק ההון ,ולכן היא מתאימה למי
שרוצה להתחיל להפקיד סכומים קטנים לקראת
חיסכון שיוכל להניב תשואות נאות בטווח הארוך.

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

“לחשוב תמיד שהלקוח הוא בן משפחה"
סוכן צעיר

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע
בעיניו  והשבוע  -סו"ב ליטל זסלבסקי  -סוכנת עצמאית ,בעלת משרד בחולון

גיל28 :
מצב משפחתי :נשואה +1
רישיון :בעלת רישיון פנסיוני
ותק 5 :שנים
איך הגעת לתחום הביטוח? מה את אוהבת בו?
אני עובדת בתחום משנת  .2013התחלתי במוקד של
חברת דיקלה ,ועם הזמן ,מתוך השיחות ,הבנתי את
השליחות והחשיבות של המקצוע .החלטתי ללכת עם
זה עד הסוף ,והשנה קיבלתי את הרישיון הפנסיוני שלי.
אני אוהבת לעזור לאנשים ולתת ייעוץ שמשפיע לטובה
על משפחות.
נתקלת בקשיים בתחילת דרכך?
כן ,בעיקר בפן הבירוקרטי.
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים צעירים?
הלשכה יכולה לסייע בהדרכות וכלים לניהול עסק נכון,
מעבר להדרכות מקצועיות .בנוסף ,הנגשת הרגולציה
ודרכי התמודדות עם העולם החדש.
איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
בעוד עשר שנים אני רואה את עצמי כבעלת סוכנות

טיפ חשוב בעיניי זה לחשוב תמיד שהלקוח
שתמנה אלפי לקוחות פרט ועסקים.
הוא בן משפחה ,ולראות מנגד את טובתו
סוכנות שעוטפת את הלקוח לכל
האישית ,שכן ,בגלל זה הוא פנה אלינו,
צרכיו ,סוכנות שמנהלת שיתופי
לאנשי המקצוע .כמובן שצריך לגבות
פעולה עם גופים וארגונים גדולים,
עבור אותו ידע מקצועי והכוונה
ובעיקר מתפרנסת בכבוד.
אובייקטיבית.
דוגמה להצלחה אישית שלך
איך את רואה את עתיד סוכני
בעבודתך?
הביטוח?
הצלחה בעיניי ,היא עזרה ,הכוונה
לדעתי עתיד סוכני הביטוח ילך לכיוון
מקצועית ואובייקטיבית שנותנת
הייעוץ שאינו תלוי ביצרנים ,עם גבייה על
שהתקיימה
ערך מוסף אמיתי .בפגישה
ליטל זסלבסקי |
לפני כשבוע ,הגעתי למשפחה ללא אמצעים צילום :צבי טובול כל פעולה או פגישה ,כמו רואה חשבון או עורך
דין .מי שיישאר בתחום הם רק בעלי הרישיונות
שמשלמת אלפי שקלים מידי חודש מחשש
המקצועיים ביותר ,עם שירות שנותן ערך מוסף ללקוח
לקטסטרופה נוספת שתקרה להם .התיק של המשפחה
מעבר למחיר או לבניית תיק ביטוחי.
היה מורכב מאוד בגלל המצב הבריאותי .לאחר בדיקה
יש לך בקשה/הצעה מהלשכה או ועדותיה?
מקיפה ,הצלחנו להוזיל כ־ 500שקלים ולשמור על
הבקשה שלי ללשכה היא ,לתמוך בנו הסוכנים מאחורי
איכות התיק ורמת הכיסויים בו .לבסוף ,אני שמחה
רגולציות בלתי אפשריות ליישום .חשובה הנגשת
שהצלחתי לעזור למשפחה לקחת את ההחלטות
הרגולציה ודרכי פעולה תוך מתן כלים והתמודדות עם
הנכונות ולשמור עליהם מוגנים.
השינויים הרבים.
איזה טיפים את יכולה לתת לסוכנים צעירים?

רגע משפטי

חברת הביטוח איחרה בתשלום
וחויבה בריבית מיוחדת
על פי פסק הדין חברת כלל עיכבה תגמולי ביטוח ללא הצדקה במשך למעלה מ־ 3שנים
 ‰גובה הריבית המיוחדת שפסק ביהמ"ש עומד על  25אלף שקל > עו"ד ג'ון גבע

ב
צילום :שלומי דעי

בית משפט השלום בירושלים התבררה
תביעתם של אילן קזז ורוני קזז ,אשר
יוצגו על ידי עו"ד שמואל צור ,כנגד כלל
חברה לביטוח בע"מ ,אשר יוצגה על ידי עו"ד אורי
ירון .פסק הדין ניתן ב־ ,30.1.2019בהיעדר הצדדים.
התובעים הם יורשיו של המנוח משה קזז ז"ל,
התובע המקורי ,אשר באו בנעליו לאחר מותו .המנוח
היה מבוטח אצל הנתבעת בפוליסת "ביטוח תאונות
אישיות – גמלאי אגד" ,אשר כוללת כיסוי ל"נכות
מתאונה" ו"אי כושר זמני" .ביום  ,16.4.2014נפגע
התובע בתאונת דרכים ,כהולך רגל .המנוח הגיש
תביעה כנגד הנתבעת ,ורק שנה וארבעה חודשים
לאחר הגשת התביעה ,שילמה הנתבעת את תגמולי
הביטוח ,כך שבין הצדדים נותרה מחלוקת בשאלת
הריבית המיוחדת והוצאות המשפט .התובעים טענו,
כי הנתבעת הפרה את חובותיה לפי הפוליסה ולפי
החוק ועיכבה את תגמולי הביטוח ללא הצדקה
במשך למעלה מ־ 3שנים ולפיכך דרשו להשית על
הנתבעת את הריבית העונשית המירבית הקבועה
בדין.
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"בטרחה מועטה"

באשר לאיחור תשלום תגמולי הביטוח בגין נכות
צמיתה ,בית המשפט ציין ,בין היתר ,כי חוות דעת
המומחים מתביעת פיצויים אחרת שהגיש המנוח
היו מצויות בידי הנתבעת משנת  ,2016ועד לדיון
בחודש יוני  2018לא טרחה הנתבעת לגבש עמדה
ברורה ביחס לחוות דעת אלה .בית המשפט הוסיף,
כי גם אם היו לנתבעת ספקות או טענות כלפי חוות
דעתו של הנוירולוג ,הרי שכלפי ממצאי האורתופד
לא העלתה תהיות ומכאן עולה ,שגם לשיטתה לא
הייתה כל סיבה לעכב את תשלום תגמולי הביטוח
בגין הנכות הצמיתה שקבע האורתופד.
באשר לאיחור בתשלום תגמולי הביטוח בגין אשפוז,
בית המשפט דחה את טענת הנתבעת כאילו עיכוב
התשלום מוצדק ,מחמת שהנתבעת המתינה לאישור,
שצירף בא כוח התובעים לתיק המוצגים ובו ראייה
לכך שהמוסד בו התאשפז המנוח מוגדר כבית חולים.
על פי בית המשפט ,את הבירור באשר לסיווגו של
המוסד היה על הנתבעת לבצע ,בסמוך לאחר קבלת
דרישת התשלום .בית המשפט הוסיף ,כי ניתן היה

לבצע את החיפוש ברשת האינטרנט "בטרחה מועטה".
בית המשפט קבע ,כי יש לחייב את הנתבעת בגין
מלוא תקופת האיחור בתשלומים ,לרבות  4חודשים
מאז נפטר המנוח ועד שתוקן כתב התביעה ויורשיו
באו בנעליו .באשר לסכום הפיצוי בגין האיחור,
התובעים ביקשו להעמיד את בסיס הפיצוי בגין
ריבית מיוחדת על  1,599שקל במכפלת  20כך
שהסכום יעמוד על  31,980שקל (בהתאם לסנקציה
המנויה בסעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח) .בית המשפט
החליט שלא למצות הדין עם הנתבעת ,והעמיד את
סכום הפיצוי על  25אלף שקל בלבד.
לסיכום ,בית המשפט קבע כי הנתבעת עיכבה שלא
כדין ובחוסר תום לב תגמולי ביטוח שהיה עליה
לשלם למנוח ולפיכך חוייבה בתשלום ריבית מיוחדת
לפי סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח .בנוסף ל־ 25אלף
שקל שפסק לתובעים ,בית המשפט חייב את הנתבעים
בתשלום שכר טרחת עו"ד .עד למועד כתיבת שורות
אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא היועץ המשפטי של הלשכה
במחוזות ת"א והמרכז ,ירושלים והשרון

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

שנה טובה :זינוק ברווחי חברת
אליאנץ ב־2018

אינטלגנציה מלאכותית תסייע
לקבוע מי אשם בתאונת הדרכים

נת  2018הייתה שנה רווחית לחברות הביטוח
הגלובאליות .במיוחד הייתה זו שנה מוצלחת לחברת
הביטוח הגרמנית אליאנץ שהצליחה להשיג את היעד
שלה .החברה מסרה ,כי הצפי שלה לשנת  2019הוא להגיע
לרווחיות דומה באם לא יהיו אירועים בלתי צפויים ,כמו
אסונות טבע .הרווח בשנת  2018היה הרווח הגבוה ביותר
בתולדותיה.
אליאנץ דיווחה כי הרווח התפעולי בשנה
החולפת גדל ב־ 3.7%ל־ 11.5מיליארד אירו,
שזהו הרווח הגדול ביותר בהיסטוריה של
החברה .מקור גידול הרווח היה בסקטור
ביטוחי רכוש ותאונות שזינק ב־13.3%
כתוצאה ממספר קטן של תביעות מאסונות
טבע וגידול בפרמיות.
הרווח נטו של אליאנץ ב־ 2018עלה ב־9.7%
ל־ 7.5מיליארד אירו ,לעומת  6.8מיליארד
אירו ב־ .2017לאור התוצאות ,החליטה
המבטחת לשלם דיוידנדים בגין שנת ,2018
 12.5%יותר מאלו ששולמו בגין .2017

ח

ש

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית
קורות חיים ניתן לשלוח למיילrozit@ikeshet.co.il :
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק ביטוח
חיים ו/או אלמנטארי בתגמול הוגן ובמגוון רחב של
אפשרויות יצירתיים ,כולל אפשרות העסקה לטווח ארוך
 dudi@gamafinansim.co.ilנייד050-5368629 :
· לבית סוכן בחיפה דרושים  :סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/
או אלמנטארי בעלי רישיון ,תינתן אפשרות לסטאג'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.ilאו לנייד050-5368629 :
לסוכנות ביטוח ותיקה בהוד השרון דרושה פקידת
ביטוח מנוסה ברכב (ניסיון בדירות יתרון) קו"ח לווצאפ
 0522603972או duby@s-sapir.co.il
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
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ברת הביטוח היפנית  Sompo Nipponkoaתשתמש באינטליגנציה
מלאכותית כדי לסייע בטיפול בתביעות בעלי רכב ,תוך ניתוח .GPS
הדבר יסייע לקבוע מי אשם בתאונות ויזרז את תהליך תשלום התביעות של
בעלי הרכב.
חברת הביטוח היפנית מתכננת להשלים את פיתוח המיזם הטכנולוגי
שישרת כ־ 100אלף כלי רכב .חברת  Sompoמסתייעת במומחי Genext
בפיתוח הטכנולוגיה .ההבטחה של
הטכנולוגיה תשתמש
שיותקנו ברכב חברת הביטוח של החשת הטיפול
במצלמות דרך
בתביעות לכיסוי נזקי תאונות הרכב.
| צילוםshutterstock :
הטכנולוגיה תשתמש במצלמות
דרך שיותקנו ברכב יחד עם מידע
ה־ .GPSהיא תשמור אירועים
הכוללים את מהירות הרכב ואת
תנאי הראות בכביש בזמן התאונה.
האינטליגנציה המלאכותית תנתח
את המידע בהשוואה לתאונות רכב
קודמות כדי לחשב את שיעור חלקם
של המעורבים בנהיגה בלתי אחראית
שגרמה לתאונה.

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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 למיילmoti@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 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

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 :

