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"דבר עם הסוכן שלי"
זו הסיסמה שנבחרה להוביל את הקמפיין החדש של
לשכת סוכני ביטוח • בראיון מיוחד ,מספר
הפרסומאי אורי ביילין ,מה עומד מאחורי הרעיון
ומדוע בחר בדידי הררי להוביל אותו • וגם – למה
לדעתו סוכן אישי זו פריבילגיה? > עמ' 2

מעורר השראה

מסביב לעולם

הכנס הבינלאומי השנתי
של  MDRTיערך בחודש יוני
בארצות הברית • כל הפרטים
על תוכנית הכנס
עמ' 4

יו"ר ועדת הרווחה בלשכה:
השתלמות ייחודית לסוכנים
חברי הלשכה תערך
לראשונה בחו"ל
עמ' 7

לשכת סוכני ביטוח מאחלת
חג שמח לכל חבריה ובני
משפחותיהם

חדשות הלשכה

סוכן אישי :קמפיין חדש ללשכה
בכיכובו של דידי הררי

הקמפיין "דבר עם הסוכן שלי" יעלה בשילוט חוצות ,סרטון פרסומת ותשדירי רדיו  ‰ראיון עם
הפרסומאי אורי ביילין שהפיק את הקמפיין " ‰זה שיש לך סוכן זו פריבילגיה" > רונית מורגנשטרן

"סוכן אישי זו פריבילגיה"

"יתרה מכך ,אני מרגיש שזה שיש לך סוכן אישי
זו פריבילגיה .אתה סוג של וי.איי.פי .זה התחבר לי
להוליווד ,לכך ששחקנים מפורסמים אומרים תמיד
כשפונים אליהם בהזמנה להשתתף בקמפיין או
באירוע' :דבר עם הסוכן שלי' .אז גם אצלנו  -עלה
לי הרעיון שאנשים שיש להם סוכן ביטוח יכולים
'לעוף על עצמם' וכשפונים אליהם בטענה או שאלה
הקשורה לתחום הביטוח ,הם יכולים לענות' :דבר עם
הסוכנת שלי ,או עם הסוכן שלי' .ההקבלה הזו היא
משעשעת ,אך מה שחזק בה זה שהיא מבוססת על
מה שאנחנו אנשי השיווק מכנים  -אמת מוצרית".
אז על מה הסרטון ואיך הסיפור התחבר לדידי
הררי?

ביטוח
ופיננסים
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שבוע הבא יעלה קמפיין פרסומי חדש
ומרגש של הלשכה בכיכובו של דידי
הררי תחת הסיסמה ״דבר עם הסוכן שלי״.
בהפקת הקמפיין השקיעה הלשכה כ־ 400אלף שקל.
לקראת עליית הקמפיין ראיינו את הפרסומאי אורי
ביילין ,מחברת הפרסום "הביילינים" ,העומד מאחורי
הקמפיין של הלשכה.
מה המסר הפרסומי והקריאטיבי של הקמפיין?
"באופן אישי ,למרות האפשרות לעבוד באופן ישיר
ודיגיטלי ,העדפתי האישית ברגע האמת היא להרים
טלפון לסוכן הביטוח שמכיר אותי .זה מה שהוביל
אותי .יש המון תחומים שמתאימה להם דיגיטציה,
כמו שירותי מוניות ,ניווט ,הזרמת מוזיקה (סטרימינג)
ועוד ,אבל כשמדובר בביטוח ,מדובר בעניין של חיים
ומוות לפעמים .כאן לא משחקים ,ובשעת מצוקה לא
יכולים להיות תלויים באם יש וויי־פיי או אין וויי־פיי.
רציתי להעביר את תחושתי האישית לציבור הרחב.

הררי.
"במקביל יצרנו תשדיר רדיו ברוח אותו קונספט.
שילוט חוצות יעזור לנו להטמיע את הקונספט בזמן
הפקקים בו הנהגים הופכים למה שקרוי 'קהל שבוי'
שייחשף לשלטים האלה .בנוסף לשילוט ,לתשדירי
הרדיו ולפרסומת שצילמנו ,נקדם את הקמפיין
ברשת באופן חכם ,בשיתוף עם טל סנדרוני ,המומחה
מספר אחת לתחום זה".

שינוי יחסי הכוחות

ביילין" .ברגע האמת אעדיף לדבר עם סוכן"

"חשבתי שבשביל לחבר לציבור את הקריאטיב של
'דבר עם הסוכן שלי' ,כדאי למצוא דמות שתצליח
להסביר אך הנושא באופן מחוייך מצד אחד כראוי
לרעיון הפרסומי הזה ,אך מצד שני  -אדם עם ראש
על הכתפיים שיודע להסביר את הקונספט במילים
פשוטות למכנה רחב של אנשים .דידי התאים לכך
כמו כפפה ליד .פניתי אליו וסיפרתי לו על הקונספט.
דידי התחבר מאוד ,החמיא למהלך ויצאנו לדרך.
"כתבתי תסריט לתשדיר שהפקנו וצילמנו .בסרט
מדובר על תאונת שרשרת שנגרמה כתוצאה
מבחורה שהבחינה בחתול שרץ בכביש והיא עצרה
בפתאומיות על מנת להצילו ובכך גרמה לתאונה.
הנהגים מתדפקים בכעס על שמשת הרכב שלה ומה
היא עונה להם (בסגנון של כוכבת הוליווד)? 'דבר
עם הסוכנת שלי' .את כל הסיטואציה מספר דידי

מה מאחורי הפסיכולוגיה של הקמפיין? איך
אתה מצפה שהוא ישפיע?
"אני רואה פוטנציאל במהלך הזה שיהיה game
 changerממשי ,שישנה את יחסי הכוחות .קוראים
לנו שוקה? אז סבבה אני ,אורי ביילין ,מודה שאני
יותר סומך על סוכן מנוסה ושמכיר אותי גם אם
קוראים לו שוקה ,על פני שירות דיגיטלי .בנוסף ,אין
סיבה שהצבע האפור ידבק בתחום הביטוח .אני מאמין
שבעזרת הקונספט המרענן  -לשכת סוכני ביטוח
תתפוס את המקום הראוי לה  -מותג אטרקטיבי".
יש לך דוגמה להצלחה דומה בתיק העבודות
שלך?
"אפשר לקחת לדוגמה את מותג מכשירי השמיעה
״הדים  ,”hdsשם הובלנו מהלך בשיתוף אריה
רוטנברג ,הפחנו חיים והפכנו את מכשירי השמיעה
של הדים ממוצר למותג ולמותג אטרקטיבי .עבור
המהלך זכינו בפרס 'אפ״י הזהב' עבור אפקטיביות של
מהלכים שיווקיים וזהו לטעמי הפרס החשוב ביותר
בישראל (אגב התחרות היא בינלאומית) שפרסומאים
יכול לזכות בו".
אז בקרוב פרס אפ״י נוסף יוצב על המדף פה
בלשכת סוכני ביטוח?
"לגמרי!"
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד בתגובה:
"הקמפיין שהוצג לוועד המנהל של הלשכה התקבל
באהדה רבה ואושר ברוב קולות מתוך הבנה כי יש
לבדל את השירות המקצועי והאיכותי הניתן על
ידי סוכן לבין שירות ישיר של חברת ביטוח .המסר
הקליט של 'דבר עם הסוכן שלי' משדר שקט נפשי
של המבוטח שבקרות מקרה הביטוח יש לצידו
אוטוריטה בתחום הביטוח שהוא יכול להישען עליה
ולהעזר בה והיא תנהל עבורו את התביעה על הצד
הטוב ביותר".

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

חדשות הביטוח

מיכל עבאדי־בויאנג'ו עוזבת את פסגות
יו"ר בית ההשקעות עוזבת את תפקידה לאור חילוקי דעות עם בעלי פסגות  -זהבית כהן  ‰יתכן
שעבאדי־בויאנג'ו תתמודד על תפקיד מנכ"לית בנק הפועלים > רונית מורגנשטרן

ש

נה וחודשיים בלבד לאחר
שמונתה לתפקיד יו"ר פסגות,
מיכל עבאדי־בויאנג'ו עוזבת
את תפקיד יו"ר בית ההשקעות .הרקע
לעזיבתה הפתאומית של עבאדי־בויאנג'ו
הוא חילוקי דעות בגלל תפישות עולם
שונות ,בינה לבין זהבית כהן ,מנהלת קרן
איפקס ישראל ,שהיא הבעלים של פסגות.
ל"ביטוח ופיננסים" נודע ,כי בינתיים לא
ימונה לה מחליף בפסגות.
עבאדי בויאנג'ו מונתה ליו"ר בית
ההשקעות פסגות בפברואר  2018במקומו
של אהוד שפירא .בשנים 2011־ 2017כיהנה
עבאדי בויאנג'ו כחשבת הכללית במשרד
האוצר .עבאדי־בויאנג'ו היא רואת חשבון
בהכשרתה ,ויש לה ניסיון רב בתפקידים
ניהוליים במגזר הציבורי והפרטי .בין היתר
היא שימשה חברת הנהלה בבנק הבינלאומי
וראש חטיבת החשבונאי הראשי ,יו"ר חברת
הביטוח הממשלתית ענבל ויו"ר חברת נכסים
מ.י ..לפני שהגיעה לפסגות ניהלה מו"מ עם
עבאדי־בויאנג'ו .מנהלת דומיננטית | צילום :יונתן בלום ,יח"צ
שלמה אליהו על תפקיד מנכ"ל מגדל ,אך
המו"מ לא צלח בשל הבדלי גישות.
גם עבאדי וגם כהן נחשבות למנהלות דומיננטיות של  2.76מיליארד שקל 5 .שנים לאחר מכן רכשה
וחזקות .ב־ 2010הובילה זהבית כהן את רכישת איפקס מקרן מרקסטון את שאר המניות ()23.8%
השליטה בפסגות ( )76.2%מקרן יורק לפי שווי בתמורה ל־ 450מיליון שקל ,מה ששיקף שווי של

 1.9מיליארד שקל לבית ההשקעות .בשנה
האחרונה ניהלה אייפקס מו"מ למכירת פסגות
לקרן סנטרברידג' האמריקאית ,שבסופו
של דבר החליטה על רכישת חברת הביטוח
הפניקס .ב־ 2017החלה איפקס בתהליך של
הנפקת פסגות בבורסה לפי שווי  3.7מיליארד
שקל .התהליך פסק בתחילת  2018וכנראה
יחודש בקרוב ,במסגרת מדיניות הקרן לממש
השקעותיה ,כנראה לפי שווי נמוך יותר -
3־ 3.5מיליארד שקל .אגב ,בחודש מאי 2018
העביר בית ההשקעות לאיפקס דיבידנד גדול
של  72מיליון אירו (כ־ 300מיליון שקל).
בית ההשקעות פסגות ,המנוהל על ידי ברק
סורני ,הוא בית ההשקעות הגדול בישראל
המנהל נכסים בשווי של כ־ 177מיליארד שקל
עבור כ־ 1.2מיליון לקוחות .הכנסותיו ב־2018
היו כ־ 900מיליון שקל ,והרווח לפני מס –
 175מיליון שקל ,כך על פי דו”חות איפקס.
שווי בית ההשקעות ,נכון לרבעון האחרון של
 ,2018היה  434מיליון אירו בלבד (פחות מ־1.9
מיליארד שקל).
לא ברור לאן מועדות פניה של עבאדי־
בויאנג'ו ,אם כי אחת האפשרויות הקורצות
ביותר היא התמודדות על תפקיד מנכ"ל בנק
הפועלים ,לאחר שהמנכ"ל הנוכחי אריק פינטו,
הודיע על פרישה בסוף .2019

אייל בן סימון מונה למ"מ מנכ"ל הפניקס
המינוי התרחש לאחר סיום תפקידו של אייל לפידות ומינויו למנכ"ל שיכון ובינוי > רונית מורגנשטרן

ד

ירקטוריון הפניקס ביטוח הודיע על מינויו
של אייל בן סימון כממלא מקום מנכ"ל
הפניקס ביטוח ,זאת לאחר הדיווח של
הפניקס משבוע שעבר אודות סיום תפקידו הצפוי של
המנכ"ל אייל לפידות ומינויו כמנכ"ל שיכון ובינוי.
מהחברה נמסר ,כי אייל בן סימון ( ,)46כיהן בשורה
של תפקידים בכירים בחברה ב־ 15השנים האחרונות,
ביניהם מנהל הסיכונים ,מנהל תחום הבריאות ,מנהל
תחום הביטוח הכללי ומנהל מערך התביעות .בטרם
הצטרפותו להפניקס ,כיהן כמנהל מחלקת יציבות
במשרד האוצר .בן סימון ,רואה חשבון בהשכלתו,
בעל תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים מטעם
האוניברסיטה העברית ,יתחיל בתפקידו בראשית
מאי .2019
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בתחילת השבוע התקשר נשיא הלשכה ,סו"ב
ליאור רוזנפלד לבן סימון וברך אותו על בחירתו.
בן סימון ורוזנפלד תיאמו להיפגש בקרוב ולהמשיך
את שיתוף הפעולה שהתחיל בתחילת הקדנציה עם
קודמו אייל לפידות.
הדירקטוריון ,הנהלת הפניקס ועובדיה ביקשו
להודות לאייל לפידות ,מנכ"ל הפניקס היוצא שיסיים
את תפקידו ב־ 30באפריל ,על עשר שנים בהן השקיע
ותרם רבות לקידומה ולפיתוחה של הפניקס והובלתה
להישגים רבים ,ואיחלו לו הצלחה בתפקידו החדש.
לפידות מכהן כמנכ"ל הפניקס מ־ 2009אז נאמד
שוויה בכ־ 1.1מיליארד שקל ובמהלך כהונתו הפך
אותה לחברה הרווחית ביותר בענף ששווי השוק שלה
מוערך כיום בכ־ 5.5מיליארד שקל.

בן סימון | צילום :פביאן קולדורף

חדשות הלשכה

הכנס השנתי של ה־ MDRTיתקיים
ביוני  2019במיאמי
 30חברי המשלחת הישראלית שיקחו חלק בכנס יהנו מהרצאות מקצועיות ומעוררות השראה ומסדנאות
שיעניקו ידע רב במוצרים פיננסים ותוכניות פנסיוניות > סו"ב בועז בראל

ה

כנס השנתי של ה־ MDRTיערך השנה
במיאמי בין התאריכים 9־ 12ביוני.
המשלחת הישראלית שתצא אליה תמנה
כ־ 30חברים.
קשה להפריז בחשיבותו של הכנס השנתי של
 MDRTבארה״ב (.)The Annual Meeting
הנוכחות בו הינה קרדינאלית בהבנת והטמעת
הדוקטרינה ,המנטליות ורוח ה־ MDRTהעולמי.
בהיבט הלימודי הכנס מתבסס על שלושה
מישורים:
 .1הרצאות הבמה המרכזית ()Main Platform
– מדובר בהרצאות מעוררות השראה ,במסגרתן
חולקים בכירי העולם העסקי בכלל ,ובכירי ענף
הביטוח העולמי בפרט ,את סודות הצלחתם ,ניסיון
חייהם ואת תפיסת עולמם .הרצאות אלו תמיד
מרתקות את קהל הצופים ,מטביעות בו חותם עמוק
ומטעינות אותו באנרגיות בלתי נדלות להמשך
העשייה.
 - Focus Session, Special Session .2אלו הן
הרצאות וסדנאות פרופסיונליות המעניקות ידע
מקצועי רב וממוקד החל מתוכניות פנסיוניות,
עובר במוצרים פיננסים וכלה במוצרי הגנות .חשוב
לומר כי ליבת התכנים המקצועיים הגלובליים הנה
דומה במאוד לתכנים הישראליים ובאמצעותם ניתן
להרחיב את היריעה המקצועית ולהבין את מגמות
השוק הגלובלי הן ברמת המוצר ,הן ברמת הרגולציה
והן במתודיקות שיווק חדשניות ,חלוציות ועדכניות.
 .3ה־ - Connexion Zoneמתחם המשמש כר
פורה לאינטראקציה אישית והחלפת רעיונות
עם מרצים ,מציגים וחברי  MDRTבכירים
מהעולם .האינטראקציה הבלתי אמצעית הזו הנה
מפרה במאוד ומספקת כלים עסקיים ,מקצועיים

בראל .קשר אמין ויציב עם הלקוח | צילום :גיא קרן

ושיווקיים כאחד.

קונספציות שיווקיות

מוטיב מרכזי החוזר על עצמו בכנסים הינו אימוץ
קונספציות שיווקיות ומקצועיות מגוונות כיצד להניע
את המעבר הבין־שלבי של הלקוח ממצב של לקוח
פוטנציאלי ( ,)Prospectלמבוטח ( )Assuredשהינו
בעל מוצרים בודדים ובעל רמת נאמנות רופפת,
ומשם בסופו של תהליך ללקוח סופי ( )Clientבו הוא
בוחר להפקיד את כל יהבו הפנסיוני ,פיננסי וביטוחי
אצלך .בשלב זה הקשר עם הלקוח בלתי ניתן לפרימה

חג פסח שמח וכשר,
מלא בהתחלות
ובדרכים חדשות!
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ורמת הנאמנות אליך היא מוחלטת.
כחבר הנהלת  MDRTישראל וכחבר ארגון ה־
 MDRTהעולמי המשתתף בכנסים השנתיים ,אוכל
לומר כי מארג היחסים שנטווה בכנס עם חברי
ובכירי ה־ MDRTהעולמי ,הוא קשר סימביוזי חשוב
ביותר ומעבר להיבט האישי הוא משמש בסיס שוטף
להתייעצויות הדדיות ועדכונים שוטפים בענף.
הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח פנסיוני
בלשכת סוכני ביטוח וחבר הנהלת MDRT
ישראל ()MCC

חדשות הביטוח

מתיחת פנים :סימולטור באפי לביטוח רכב מתעדכן
סימולטור מחירי ביטוח הרכב של באפי מתחדש  -ישווה בין מחירי הביטוח במסלולים
השונים בחברות ויציג את המחיר מבין כ־ 30מסלולי ביטוח שונים

ה

סימולטור לשימוש הסוכן
להשוואת מחירי ביטוח
הרכב של באפי עבר חידוש
ומתיחת פנים משמעותית הבאה לידי
ביטוי במראה מרענן ונוח לתפעול
שלא בא על חשבון איכות המוצר.
כחלק משיפור המערכת נוספו
אפשרויות חדשות שלא היו בעבר
שהפכו את תהליך קבלת הצעת
המחיר מתהליך פונקציונלי/ידני
לתהליך כמעט אוטומטי ,מהיר ואף
מהנה למשתמש.
כחלק משיפור חווית השימוש וייעול הסימולטור בפעולה | צילום :באדיבות באפי
המערכת ,בוצעו בדיקות על שני סוגים
של קבוצות מיקוד :קבוצה אחת פנים ארגונית
•שליפת נתוני הלקוח ורכבו מתוכנת ניהול
וקבוצה שנייה של משתמשים פעילים בתוכנת
המשרד של באפי.
באפי בכדי להביא את תהליך קבלת הצעת המחיר
•הצגת מידע מפורט של הרכב הנבחר הכולל
ליעיל ביותר שאפשר.
נתונים טכניים ומערכות בטיחות.
אפשרויות חדשות ומתקדמות:
•שמירת הצעה באופן בהתאמה אישית.
•איתור רכב על ידי הקלדת מס’ רישוי בלבד.
•מתן הנחה על חשבון עמלה – אפשרות לדעת
•דיווח בזמן אמת על רכב שלא נמצא במערכת.
את גובה הפגיעה בעמלה.

•הפקת פוליסה מהסימולאטור ואישור
ניסיון תביעות.
מהחברה נמסר“ :כפי שנהגנו לעשות עד
כה בפיתוח מערכת באפי על בסיס חכמת
ההמונים של הענף ,כך אנו ממשיכים
לעשות ועתידים לפתח אפשרויות חדשות
שטרם נראו בענף:
"בימים אלה אנו שוקדים על פיתוח
חדש בשיתוף פעולה של חברות הביטוח
שיאפשר למשתמשי באפי ליהנות
מאפשרות של הפקת פוליסה ישירות
מהסימולטור .הפיתוח החדש ישלים את
התהליך בכך שיאפשר למשתמש ,לאחר
שזה קיבל את הצעת המחיר בחברת
הביטוח ,להמשיך להפקת הפוליסה בתוך מערכת
באפי .לאחר ביצוע ההפקה ,הפוליסה תחזור חזרה
ישירות לתוך תיק הלקוח במערכת ניהול המשרד
של באפי (במידה וקיימת במשרד הסוכן) יחד עם
העתק הפוליסה וכל הנתונים הנלווים .בכך תחסוך
לסוכן משאבים רבים בהזנת הנתונים למערכת".

גבירותי ורבותיי

מהפח
מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר
אתכם לאורך כל הדרך

סניפי הרשת :ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון
 24 | 5באפריל 2019

הקו הישיר להפניית תאונות073-2288250 :

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

גר קרוב
לעבודה?

נוסע בעיקר
בקורקינט?

נוסעים בעיקר
לרכבת וחזרה?

נוסעת בעיקר
בעיר?

תפסת חניה טובה
והרכב כמעט לא זז?

מהפכה בעולם ביטוח הרכב!

נסעתם מעט? שילמתם מעט!

סטודיוהראל

הראל סוויץ׳

חדשות הלשכה

לראשונה :השתלמות מקצועית לסוכני
הלשכה בבלגרד

סו”ב רוטברג“ :הבטחתי ואני מקיים ,וזו אחת מההשתלמויות בחו”ל מני רבות שיהיו” • את ההשתלמות
תעביר חברת ג’נרלי ובסיומה יקבלו הסוכנים תעודה > רונית מורגנשטרן

ל

ראשונה בתולדות לשכת סוכני ביטוח,
בתאריכים 13־ 16ביוני  2019תתקיים
השתלמות מקצועית מלווה בחופשה
בחו"ל .ההשתלמות ,בחסות חברת הביטוח ג'נרלי
האיטלקית ,שהיא חברת ביטוח בינלאומית הרבי־
עית בגודלה בעולם ,תתקיים בעיר בלגרד ,בירת
סרביה .את ההשתלמות מארגן סו" ב מאיר רו�ט
ברג ,יו"ר ועדת הרווחה בלשכה שמבהיר" :אני
לא זוכר מבצעים כאלה מטעם הלשכה; סוכנים
נוסעים להשתלמויות בחו"ל באופן עצמאי ,אבל
הפעם זה מטעם הלשכה .אני הצהרתי מראש ,כש־
נבחרתי לתפקיד יו"ר ועדת הרווחה ,שאני הולך
לקיים השתלמויות בחו"ל ,והשנה היתה ההזדמ־
נות".

ביטוח בעלי מספר רישוי בלשכה.
לדברי רוטברג ,בסיום ההשתלמות יקב־
ההשתלמות המקצועית תועבר על
לו הסוכנים תעודת השתתפות שתאפ־
ידי נציגי ג’נרלי ,וטרם סוכם על
שר להם להצהיר עליה לרשויות המס
התכנים“ .היתרון בהטבה הזאת הוא
כהוצאה מוכרת.
שסוכנים יכולים לצאת לחו”ל לחו־
המחירים אותם הצליח רוטברג
פשה וזה מוכר להם במס .הבטחתי
להשיג מאוד אטרקטיביים1,338 :
בתחילת הקדנציה ואני מקיים; אני
דולר לזוג 699 ,דולר ליחיד .המחיר
מבטיח שזו השתלמות ראשונה בחו”ל
הינו לאדם בחדר זוגי וכולל טיסות אר־
פרג
צילום
|
רוטברג
מאיר
מני רבות שיתקיימו ביעדים שונים
קיע הלוך ושוב לבלגרד ,מיסי נמל,
העברות ,שלושה לילות על בסיס לינה וארוחת ברחבי העולם” ,אומר רוטברג.
“דאגנו לאישורי כשרות לטובת החברים
בוקר במלון הילטון בלגרד ,וכן יום סיור בעיר
בלגרד כולל הדרכה .ההרשמה החלה באתר הל־ השומרים על כשרות; הביקור כולל שישי־שבת
שכה .רוטברג מדגיש כי מספר המקומות מוגבל ובית חב”ד נמצא כ־ 13דקות הליכה מהמלון,
וכי ההשתלמות מיועדת רק לחברי לשכת סוכני לטובת השומרים על השבת ועל כשרות”.

הפחד מהפנסיה
יורם לביאנט ,מדריך כלכלי ומרצה בתחום הפנסיוני ,על החשש של הציבור מיכולתו לשלוט על הפנסיה
שלו ומה ניתן לעשות

א

רגון ה  OECDפרסם לאחרונה דוח*
שנקרא Risks That Matter Survey
 2018בו הוא בדק את דאגותיהם,
חששותיהם ושביעות רצונם של תושבי המ־
דינות החברות ביחס לשירותים החברתיים
שהם מקבלים מהמדינה וביחס ליכולתם
לדאוג לעצמם כלכלית לעת זקנה או במק־
רה של בעיה בריאותית .הדוח מעניין אך את
עיני תפסה דיאגרמה אחת שכותרתה “האם
אני חושב שאוכל לקבל בקלות תמיכה כל־
כלית ממשלתית אם אזדקק לה?” .מבין המ־
דינות החברות ,בישראל ענו הכי הרבה על
השאלה הזו בשלילה ,כמעט  80אחוז .ניתוח
הסיבות לכך הוא מעבר לתחום המאמר והמו־
מחיות שלי אך ניתן לומר שהיחס בין הציבור
בישראל לשלטון הוא יחס של כבדהו וחשדהו,
עם הרבה חשדהו.
אם נתמקד בפנסיה אז קיימת בקרב חוסכים
רבים ,צעירים בעיקר ,תפיסה כאילו המדינה אח־
ראית לפנסיה שלהם .בשל כך ,יש הרבה “חשדהו”
לגבי הפנסיה עד כדי חוסר אמונה בסיסי בחסכון
הפנסיוני .כשאני פוגש אותם אני מנסה להבין
מהיכן מגיעה האמונה הזו .אני יכול להצביע של
שלושה גורמים מרכזיים:
1.1יציאה של צעירים לחיים עצמאיים עם חוסר
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בצדק עשתה המדינה כאשר כחלק מפ־
ידע כמעט מוחלט בהתמודדות עם
תרון משבר הפנסיות הוותיקות בש־
אתגרים כלכליים בכלל ועם פנסיה
נות ה־ 90העבירה את האחריות אל
בפרט.
לחוסך לצבור חסכון במוצרים צוב־
2.2שיח ציבורי מעורפל ,לעתים
רים ולאחר מכן החילה פנסיה חובה
שטחי ,המערב תקשורת ופולי־
ויעוד צבירה לקצבה .יש אמנם מקום
טיקאים ,כאשר הכותרות קופצות
לשיפורים אך אלה צעדים נכונים.
אך המהות נשארת מעורפלת ,מה
עם זאת ,לא נעשה מספיק בתחום יחסי
שמגביר את הבלבול.
יורם לביאנט
הציבור של הפנסיה ,מניעת חששות
3.3החקיקה והמוצרים הפנסיוניים מסוב־
הציבור וחיזוק האמון.
כים בצורה בלתי סבירה.
תקנות קופות הגמל ותקנות מס ההכנסה בנושא
אפרט להלן מה בדיוק הבעיה ומה ניתן לעשות.
אני פוגש לא מעט צעירים בנקודות זמן שונות מסובכות בצורה שלפעמים מקשה גם על מומחים
לאורך חיי החסכון הפנסיוני שלהם .חלקם כבר בתחום להבינן .אפשר וצריך לעשות הרבה כדי
הספיקו להחליף מספר מקומות עבודה אך אינם לפשטן בדגש על פשטות ונגישות לחוסך מבלי
מבינים כלל איך עובד חסכון פנסיוני .למשל ,לפגוע בהכנסות המדינה ומבלי לפגוע בחסכון
הרבה לא מכירים את ההגנות למקרה מוות או הפנסיוני .להיפך ,חווית משתמש טובה תייצר
נכות .על המונח השגוי “כספי פיצויים” כבר כת־ פחות בעיות לחוסכים ויותר בטחון ואמון במוצר.
בתי במאמר קודם .הם לא מכירים את מנגנון הת־ יש לי כמה רעיונות.
שואה הנצברת ,את מנגנון הקצבה עד המוות ,את
לסיכום ,את מפלצת הפנסיה אפשר לנטרל על ידי
אפיקי ההשקעה ,הקלות המס וכיו”ב .אגב ,הרבה הפיכתה למשהו נגיש ,ברור ולא מאיים על ידי פי־
מעסיקים עדיין מחליטים עבור העובד היכן יחסוך שוט דרמטי של התקנות והדרכת חובה לכל חוסכים.
לפנסיה ללא כל שיחה בנושא.
הייתי רוצה שכל צעיר יקבל הדרכה עם תחי־ יורם לביאנט מדריך כלכלי ומרצה במכללה
לת דרכו הפנסיונית .ערכה של הדרכה כזו גדול של לשכת סוכני הביטוח בקורסי הגמר
מעלותה.
למבקשי רשיון פנסיוני

מידע לסוכן

למה הטעויות בחישוב העמלות
הן תמיד לרעת הסוכן?

"דרך מוצא" בבעלות חגית מנחם ,בדקה ומצאה מיליוני שקלים של עמלות שלא שולמו לסוכנים לאורך השנים

מ

תי בפעם האחרונה היית
בטוח שאתה באמת מתו־
גמל בצורה תקינה ,על פי
הסכמיך ,מול חברות הביטוח?
אם התשובה היא שברוב המקרים
אתה ניצב מול מסך עשן ,זה הזמן
לבדוק את האפשרות לקבלת ניתוח
בקרת תגמול ,ברמת הפוליסה ,על
ציר הזמן כדי שתוכל לראות תמונה
בהירה ,הכוללת נפרעים והיקף,
ושתשקף כמה קיבלת לעומת כמה
היית זכאי לקבל וכדי שתוכל לתבוע
החזר כספי מחברת הביטוח במידה
וקיימים הפרשים לזכותך.
לא פשוט להיות סוכן ביטוח
בישראל .חברות הביטוח לא תמיד
חושפות בפניו את כל מה שמגיע לו,
המדינה מערימה קשיים בצורת גזירות
הפוגעות בעמלותיו ,והלקוחות  -להם
תמיד מגיע יותר .מול כל אלו ,קמה
חגית מנחם
חברת "דרך מוצא" ,על מנת ליצור
מציאות צודקת יותר עבור סוכני
הביטוח.
כך מקדימה ומסבירה חגית מנחם ,מנכ"לית דרך
מוצא ,בקרת תגמול לסוכני הביטוח ,את הרעיון
שמאחורי הקמת החברה שבבעלותה.
את חברת "דרך מוצא" הקימה בשנת  2014לאחר
כ־ 25שנים של ניסיון בעולם הביטוח ,בהן הכירה
את התחום על כל צדדיו כשהיא מבטיחה :עשיית
סדר וצדק בעמלות הסוכנים מול חברות הביטוח.
“הניסיון שלי בחברות הביטוח בכלל ובתחום
העמלות בפרט ,החל ב־ 1994בחברת הדר ,והמשיך
לאחר  4.5שנים בחברת הראל חברה לביטוח ,שם
המשכתי כרפרנטית של כ־ 1,000סוכנים של
מרחבים גדולים – צפון ,מרכז סוכנויות וציון.
במסגרת תפקידי התמחיתי והתמקצעתי בכל מה
שקשור לעמלות הסוכן ולמערכות של חברות
הביטוח .לאחר  25שנות ניסיון בתחום ,החלטתי
להקים את חברת “דרך מוצא” על מנת להעניק
“צדק תגמולי” לסוכנים ואני רואה בפעילות זו של
החברה ,מעין עבודת קודש לסוכנים ,שמקבלים
מעין “סגירת מעגל” בכל מה שקשור להרגשת
אי השקט שהם חשים בנושא תגמולם .לצערי
הסוכנים עומדים חסרי אונים אל מול מערכות מאוד
מיושנות ,לעיתים עם הרשאות מוגבלות ,עם שיטות
תגמול מסובכות לחישוב ובעיקר מול חברות ביטוח
שלא ממש מעוניינות לשתף פעולה בנושא ובעצם
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מציבה בפניו אפשרות אחת של “סמוך עלינו” .אני
מאוד גאה בכך שחברת “דרך מוצא” ,בעזרת הידע
שרכשתי מתוך הניסיון הרב שלי בתחום ובעזרת
כלים חישוביים יוצאים מהכלל שפתחנו במשך
השנים ,שעוזרים לנו לפצח את שיטות החישוב
של החברות ,יוצרת כלי נהדר בידי הסוכן ,על
מנת שיוכל סוף סוף לראות את התמונה האמיתית,
לדרוש מחברת הביטוח את הפרשי עמלותיו ולהגיע
סוף סוף לשקט נפשי ,הדרוש לו להמשיך ולעסוק
רק במכירות של פוליסות ,טיפול בלקוחות ותפעול
הפעילות בתיק הביטוחי שלו ובכך למקסם את
רווחיו ,בלי הסחות דעת .אני גאה בכך שהצלחנו
להחזיר לסוכנים שלנו מאות אלפי שקלים ולעיתים
אף יותר .אין תחליף להרגשה כזו של הצלחה ,בעת
קבלת הכסף מחברת הביטוח ,גם לנו וגם לסוכן”.
מה את עושה בעצם?
“הפעילות של החברה מתבצעת בשני מישורים:
1.1בדיקת עמלות נפרעים והיקף החל משנת 2004
ועד היום .אנו למעשה מפיקים את הדו”חות
הרלוונטים ממערכות החברה ,מפרקים את כל
הפוליסות של הסוכן לרכיבים הביטוחיים שלהן
ובודקים אותם ,ברמת חודשי התשלום שלהם,
אל מול הסכמי הסוכן עם חברות הביטוח .בסיום
אנו מפיקים דו”ח מקיף ומפורט לסוכן ,שמשווה
בין תגמולו בפועל ,לבין התגמול שהיה צריך
לקבל ,ע”פ הסכמיו .ישנן שני סוגי בדיקה :האחת

היסטורית ,ליישור קו והשניה שו־
טפת ,או תקופתית ,מאחר שגם
לאחר הבדיקה ההיסטורית לרוב
ממשיכות הטעויות.
2.2מתן ייעוץ לסוכני הביטוח –
איך לנהל משא ומתן בעניין הסכ־
מיו מול חברת הביטוח וכמה לדרוש
מחברת הביטוח ביחס לתפוקות.
3.3ייעוץ וליווי ביישורי קו לצו־
רך מכירת תיקים ביטוחיים/פירוקי
שותפויות”.
את יכולה לספר על מקרים
מעניינים בהם טיפלת?
“יש לי הרבה מקרים מעניינים,
כי בכולם הבאתי לסוכנים תוספת
כספית משמעותית .אספר על
האחרון שבהם ,שהבאתי לו השבוע
את תוצאות הבדיקה שערכתי
עבורו .הוא אמר לי‘ :אני עובד
מול סוכנות מאוד גדולה ,מוכר
בתפוקות מאוד גבוהות ,ומקבל
עמלות של סוכן מתחיל .כמה מקבל
סוכן עם תפוקה דומה בשוק?’ כשעניתי לו מה
התגמול המקובל ,הוא נדהם ,וביקש שאבצע עבורו
חישוב כמה באמת היה צריך לקבל לפי תגמול זה,
כדי שיוכל לטעון ולדרוש את התגמול מהסוכנות”.
בכמה כסף יכולות להסתכם הטעויות של חברות
הביטוח בתגמול הסוכן?
“מסטטיסטיקות של בדיקות רבות שביצענו ,עולה
שיש בד”כ יחס ישר בין גודל התיק לבין גודל
ההפרשים .הסבירות למצוא הפרשים אצל סוכנים
גדולים או סוכנויות גדולות ,עם תפוקות גבוהות,
הינו גבוה יותר מאשר אצל סוכנים קטנים יותר וכן
גם סכום ההפרשים גדול בהתאם לתפוקות .כמובן
שישנו גם יחס ישר בין גודל הותק של הסוכן בחברת
הביטוח לבין גודל ההפרשים ,מאחר וההפרשים
גדלים עם השנים .חייבים לסייג ולהדגיש שלא
לכל הסוכנים ישנם הפרשים והיחס בין הזכאים
להחזרים לבין אלה שלא ,הינו בערך  90%לעומת
 10%בהתאמה .אבל עדיין מדובר באחוז גדול מאוד!
אנו ממליצים לאור זאת ,שמי שלא ביצע מעולם
בדיקת עמלות ,שיבצע ללא דיחוי ולו רק לצורך
השקט הנפשי שלו .לפעמים זו הסיבה היותר
חשובה!”.
חגית מנחם הצטרפה לאחרונה כיועצת
חיצונית לחברי הלשכה בנושא עמלות

משולחנו של היועמ"ש

צילום :גיא קרן

על נזיקין ,פוליסת צד ג’,
ורכיבה בטוחה על אופניים
סוגיה שנידונה בבית המשפט נגד רוכב אופניים מיומן שהתנגש ברכב שעמד בצד
הדרך ,מלמדת על החשיבות של עריכת ביטוח בקרב ציבור הספורטאים בכלל ורוכבי
האופניים בפרט > עו”ד עדי בן אברהם

ר

וכב אופניים התנגש במהירות ברכב
התובעת שעמד בצד הדרך וכתוצאה מכך
גרם לנזקים בסך של  5,703שקלים על פי
חוות דעת של שמאי.
הרוכב הכחיש את אחריותו וטען כי נגרם לו נזק
ראייתי מאחר ולא הוזמנה משטרה ,וכן לא נמדד
המרחק בו עמד רכב התובעת משפת הכביש (דבר
שהיה מוכיח כי החניה של הרכב היתה שלא כדין).
בנוסף טען הרוכב כי נמנע ממנו לעיין ולבחון את
הנזק שנגרם לרכב התובעת.
הרוכב הוא רוכב אופניים מיומן ,אלוף ישראל
לגילו בתחום הרכיבה על אופניים ,אשר קיים
אימון לקראת אליפות ישראל במסלול בו רכב
אינספור פעמים .הרכב של התובעת עמד במקום
תקין חרף ניסיונות הרוכב להציג תמונה לפיה
הרכב חנה הרחק מעבר לשפת הכביש.
הרוכב העיד כי הוא רוכב כ־ 12פעמים בשבוע
באופניים שטוחים בהם המצב הטבעי של הרכיבה
הוא עם הראש כלפי מטה ורק מדי פעם מרימים
אותו .כמו כן ,המהירות הממוצעת במישור מגיעה
למעל ל־ 40קמ”ש.
לשאלת בית המשפט בעניין רכיבה בצד ימין של
הכביש בהתאם לתקנות התעבורה ,ציין הרוכב כי
הוא מסכים עם הדרישה לעניין הזהירות אך מי
שכתב את הסעיף לעניין היצמדות לימין “כנראה
לא רכב הרבה על אופניים”.

הפר את חובת הזהירות

בית המשפט קבע לאחר ששמע את העדויות
כי מדובר על רכיבה מיוחדת שבה הרוכב אינו
מסתכל על הכביש לפניו אלא מעת לעת ,ומשכך
הפר הרוכב את חובת הזהירות לרכוב תוך מתן
תשומת לב לתנאי הדרך ולמשתמשים בה .קל
וחומר ,כאשר מדובר על התנגשות ברכב יחיד
שחונה בצד הדרך בכביש פתוח .בית המשפט
הוסיף שהרוכב העיד כי באותו היום היה במהלכו
של סיבוב רביעי באותו מקום בו קרתה התאונה,
וכי סביר שהוא התרשל בכך שלא צפה את תנאי
הדרך המשתנים ,להבדיל משלושת הסיבובים
הקודמים.
יתרה מכך ,הוסיף בית המשפט כי במהירויות
הגבוהות עליהן העיד הרוכב ,אין כל מקום להסיט
את העיניים מהכביש ,וכן הרוכב רכב באופניו
בניגוד לתקנה  128לתקנות התעבורה תשכ”א
־ ,1961לפיהן עליו לרכב קרוב ככל האפשר לשפתו
הימנית של הכביש ולנהוג בזהירות במיוחד בעברו
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חשיבות הביטוח
בקרב רוכבי
אופניים

ביהמ"ש“ :התאונה לא הייתה קורית לו היה
הרוכב מרים את ראשו ומתבונן בדרך שלפניו ועל כן הרוכב
אחראי לקרות התאונה”
רכב עומד או בעקיפו רכב הנע באותו כיוון.
כמו כן נהג בניגוד לתקנה (129ה) לתקנות
התעבורה ,המורה כי בדרך שאינה עירונית שבה
שול הדרך פנוי ומיוצב באספלט ירכב רוכב
האופניים בשול קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.
בנוסף ,הפר את תקנה (21א) לתקנות התעבורה,
לפיה כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות וכן
את תקנה ( 21ב)( )2המורה כי כל עובר דרך חייב
להתנהג באופן שלא יגרום נזק לרכוש.
משכך סיכם בית המשפט ,כי על רוכב אופניים
או כל משתמש בדרך לנהוג בזהירות ובתשומת
לב מספקת ,לרבות אפשרות של עצירה בטוחה
ונוחה והבחנה בכל עצם הנמצא על פני הדרך
או בסמוך לה“ :התאונה לא הייתה קורית לו היה
הרוכב מרים את ראשו ומתבונן בדרך שלפניו ועל
כן הרוכב אחראי לקרות התאונה”.
בנוסף ,אף אם היה מוכיח כי רכב התובעת חנה
במרחק  55ס”מ ולא  40ס”מ משפת הכביש הרי
עדיין כל האחריות מוטלת על הרוכב ,שהרי לו

היה הרוכב מסתכל על הכביש ,היתה נמנעת
התאונה מלכתחילה .סוף דבר חייב בית המשפט
את הרוכב לשלם את הנזק שנגרם ,את שכ”ט
השמאי ,את עלות העדים ,את שכ”ט העו”ד של
התובעת וכן את החזר האגרות.
רוכבי האופניים חייבים להיות עירניים לאחריות
המוטלת עליהם ולחשיפה לתביעות נזיקין
שעלולות להיות מופנות כלפיהם בעת רכיבה,
גם אם לא מדובר על רכיבה במהירות גבוהה.
מקרה זה מלמד כי תאונות יכולות להתרחש גם
למקצוענים ולכן המסקנה המתבקשת (מעבר לאי
הסטת העיניים מהכביש) היא לערוך ביטוח אשר
יספק הגנה מפני נזקים שכאלה.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור לבית המשפט
המחוזי.
הכותב הינו היועץ המשפטי
של לשכת סוכני ביטוח

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

 AXAהצרפתית היא המבטחת
של קבלני השיפוצים בקתדרלת
נוטרדאם

ממשיכות לצמוח:
הפופולריות של מיני־פוליסות
ביטוח ביפן גדלה

ח

ברת הביטוח הצרפתית הגדולה
 AXAהיא המבטחת המובילה של
שתי החברות המשפצות של הקתדרלה
נוטרדאם בפריז שנפגעה קשה בשריפה
שפרצה בה .הדליקה פרצה בגג המבנה
ובמהלכה קרסו גג הקתדרלה וצריח
הצלב .המבטחת נמנעת מלדווח על
היקף הביטוח .השלטונות טרם קבעו
אם השריפה פרצה כתוצאה מעבודת
השיפוצים בגג המבנה או מסיבה אחרת.
מסתבר שהכנסיות בצרפת נמנעות
מלבטח את המבנים ואת יצירות
האמנות .הדבר מוסבר בנוהג בצרפת
שהמדינה היא שמעניקה כיסוי ביטוחי
לכנסיות.
אבל במקרה של נוטרדאם מסתבר,
כי כמה יצירות אמנות היו מבוטחות
ב־ .AXAאולם 90% ,לפחות מיצירות
האמנות והפסלים ניצלו מהשריפה כי

כנסיית נוטרדאם בפריז | צילוםShutterStock :

הוצאו ממנה לפי תוכנית חירום מוכנה
מראש למקרה של שריפה ,רעידת אדמה
ואסון טבע .תוכנית החילוץ פעלה לפי
התכנון מכיוון שהכבאים והשוטרים
שהגיעו לנוטרדאם פעלו על פיה.
כל יצירות האמנות והפסלים הועברו
לאחסון במחסני הלובר בפריז.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
סוכנות ביטוח בתל אביב מחפשת פקידת עסקים ופקידת
ביטוח חיים .אפשרי גם לחצי משרה .נא לפנות לטלפון
0544-33-66-45
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
– חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון .בתחום האלמנטרי (במיוחד
בתחום הרכב) .תנאים מצוינים למתאים/ה .משרה מלאה.
זמינות לעבודה מידית .ניסיון מוכח בביטוחי רכב־חובה!!!
ניסיון קודם בעבודה מול מגוון חברות הביטוח .קורות
חיים ניתן לשלוח למייל info@shimshi.net
סוכנות ביטוח בתל אביב מחפשת פקידת עסקים ופקידת
ביטוח חיים אפשרי גם לחצי משרה נא לפנות לטלפון
0544-33-66-45
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
– חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי (במיוחד
בתחום הרכב) .תנאים מצוינים למתאים/ה משרה מלאה.
זמינות לעבודה מידית .ניסיון מוכח בביטוחי רכב־חובה!!!
ניסיון קודם בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות
חיים ניתן לשלוח למיילinfo@shimshi.net :
סוכן ביטוח יקר אל תמכור את תיק הביטוח שלך!
יש לנו מודל עסקי שיאפשר לך הכנסה חודשית
משתלמתלפרטים ,התקשר לדוד בטלפון 054-2335050
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעלרישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק
ופנסיוני ללקוחות הסוכנות050-5293836
Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות
ריסק ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836
Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת
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פופולריות של מיני־פוליסות ביטוח ביפן ממשיכה לגדול.
הפוליסות מעניקות כיסוי ביטוחי קצר מועד והן זולות
יותר .גם חל גידול במספר חברות הביטוח ביפן המוכרות את
הפוליסות הייחודיות.
ארגון חברות הביטוח היפניות דיווח שבשנה החולפת הונפקו
 7.53מיליון מיני־פוליסות ביטוח .זהו גידול בשיעור של 10%
לעומת השנה הקודמת .מספר חברות הביטוח ביפן המשווקות
את הסוג הזה של פוליסות ביטוח זינק ל־ ,100לעומת  64חברות
בשנת . 2008
מיני־פוליסות ביטוח מאופיינות בהגבלות מסויימות .כמו
למשל ,תקרה של  26,800דולר בפוליסת ביטוח החיים .הכיסוי
הביטוחי בפוליסת רכוש היא למספר מועט של מוצרים ולזמן
קצר ,כך שפרמיית הביטוח היא נמוכה .גם מיני־פוליסות
בריאות מעניקות כיסוי לאירוע קצר ,כנסיעה או טיול.
הפופולריות של המיני־פוליסות מוסברת בכך שהן מעניקות
כיסוי ביטוחי לנישות של סיכונים המאפיינים את אורח החיים
היפני .לפי הנתונים של ארגון חברות הביטוח ,המקיים מעקב
אחר סוגי הפוליסות הנמכרות ,הפוליסות המבוקשות ביותר הן
לביטוח רכוש ,ביטוחי חיים וביטוחים רפואיים.

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

ביטוח –חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי
(במיוחד בתחום הרכב) .תנאים מצוינים למתאים/ה
משרה מלאה ימים א'-ה' ,זמינות לעבודה מידית.
דרישות ניסיון מוכח בביטוחי רכב־חובה!!! ניסיון קודם
בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות חיים ניתן
לשלוח למיילinfo@shimshi.net :
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 :

שכירות משנה
להשכרה משרד 2חדרים 40 ,מ' ,קומה  ,2ברח' תל חי
בכפר-סבא .מיידי ,כולל ריהוט 052-2891841
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694
להשכרה לתקופה ארוכה ,משרד יפהפה המשמש
סוכנות ביטוח ,ברחוב הרכבת בתל אביב 213.מטר
בקומה  7 + ,5חניות פרטיות בחניון הבניין .לפרטים :דורון
054-4243450
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן
 /סוכנת  /סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי  /חיים לתאום
פגישה ופרטים נוספים ,ניתן להתקשר לדוד בטלפון
052-6533382
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים

ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה .מייל:
 shahar@shahar-ins.co.ilנייד.052-4287086:
למכירה תאגיד ביטוח רשום מורשה ומוכן להפעלה
מיידית ! נא להתקשר לעו"ד שלמה ברמץ 0544-534902
מעוניין למכור תיק ביטוח חיים /פנסיה  +אלמנטרי תיק
שקיים משנת  2010לרציניים בלבד .לפרטים נוספים נא
ליצור קשר  ,מריו 0508-112234
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים052-8741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה .מייל:
 shahar@shahar-ins.co.ilנייד.052-4287086 :
סוכן ביטוח עם קבלות מעונין להקים מחלקה משלימה
ואו לרכוש תיק ביטוח .לפרטים נוספים:
 afikf.gabi@gmail.comנייד :גבי 052-09770368
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת תיק
אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות מובטחים.גמיש
במודל הקניה bgol601@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של חברת הלשכה
רמונדה הייס במות אחיה

ישראל דדון ז"ל
שלא תדעו עוד צער

