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"אנחנו במנורה
מבטחים בכלל
ואני בפרט
נמשיך לעשות
כל מאמץ כדי
לעזור לסוכן
הביטוח להיות
ערוך לבאות"
רשמים מכנס MDRT

העולמי
> עמ' 14־15

מנכ"ל מנורה מבטחים,
יהודה בן אסאייג ,פותח את
המדור החדש "סיירת מנכ"ל"
בראיון מיוחד על היחסים
עם לשכת סוכני ביטוח,
עתיד המקצוע ,חדשנות וגם
 תוכניות החברה לעתיד "היחסים שלנו עם הנהגת
הלשכה מצוינים" > עמ' 7

סנונית ראשונה

רף גבוה

אין מקום לפרשנות

הפניקס מציעה לראשונה
כיסוי לטיפולים מחליפי
ניתוח ⋅ האם חברות נוספות
ילכו בעקבותיה?

בראיון לרגל כנס הבריאות
 2019מספר סגן שר הבריאות
יעקב ליצמן על השאיפה
להפוך את הרפואה הציבורית
לאיכותית יותר > עמ' 4

בפגישה בין הנהגת
הלשכה לבין ברקת וסגניו
הוחלט על מתן הבהרה
נוספת בנושא הביטולים

> עמ' 2

> עמ' 8

סנונית ראשונה

בתמיכת הלשכה :כיסוי הטיפולים מחליפי
הניתוח חוזר לפוליסות הבריאות הישנות
הפניקס היא הראשונה שמציעה את הכיסוי מחדש במחיר סביר • הרשות תאשר לכל חברה את
המוצר לאחר בדיקה > רונית מורגנשטרן
סוכנים יקרים ,ביקשתם – קיבלתם .מהיום,
ולמשך חצי שנה בלבד ,ניתן להוסיף את
כיסוי 'טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
ובחו"ל' למבוטחים אשר לא קיים להם כיסוי
זה והנם בעלי ביטוח 'ניתוחים בארץ' מלפני
.1/2/2016
"ביטוח 'טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
ובחו"ל' מכסה שיטות חשובות לטיפול במקרים
רפואיים המחליפות ניתוח כגון ,PRP :גלי הלם/
גלי רדיו ,מירדריי ,אורתוקין ,סקלרותרפיה ועוד.
זה הזמן להשלים את החסר בכיסוי הביטוחי".
זו לשון החוזר שפרסמה לסוכניה חברת הפניקס
לביטוח ,חוזר שסוכני הביטוח בתחום הבריאות
חיכו לו למעלה משלוש שנים ,בתקווה שזו
סנונית ראשונה מבין חברות הביטוח .לדברי
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הסיעוד
והבריאות ,מדובר בבשורה גדולה
לסוכנים ולמבוטחיהם.

"

"רשות שוק ההון קיוותה שכל המבוטחים יחליפו את הפוליסות הישנות בחדשות"

בשנים אלו ,בהן מחליפי ניתוח.
"נאשר לכל החברות"
"רשות שוק ההון קיוותה שכל
מרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
המבוטחים יחליפו את הפוליסות
נמסר כי "הרשות מעודדת מגוון מוצרים
שיאפשרו למבוטח לבחור את הכיסוי מורי | צילום :באדיבות הלשכה הישנות בחדשות .הבעיה היא
שמדובר בייקור משמעותי
המתאים לו ביותר .המוצר יאפשר
למבוטח שאין ברשותו פוליסה חדשה ,הכוללת לגילאים המבוגרים; אם פוליסה ישנה עולה לבן
כיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח ,לרכוש את  65כ־ 200שקל לחודש ,הרי שלעבור לפוליסה
הכיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח מבלי להידרש חדשה שכוללת גם מחליפי ניתוח ,ייקר לו את
להחליף את כל הפוליסה .הרשות תאפשר מוצר הפוליסה לכ־ 500שקל בחודש" ,טוען מורי

מה שמבדיל בין הפוליסות החדשות לישנות ,שהופקו
לפני  10ו־ 15שנה ,זה הטכנולוגיות החדשות שנוספו
בתחום הרפואי בשנים אלו ,בהן מחליפי ניתוח
כאמור לכל חברה שתבקש ,לאחר בדיקת המוצר".
"במסגרת הרפורמה של סלינגר בפוליסת
ניתוחים ב־ ,2016לקחו את הכיסוי של מחליפי
ניתוח שנמכר בנפרד ,למי שרצה בתוספת חשובה
זו ,והכניסו אותו כחלק מובנה בתוך הפוליסה
האחידה" ,מסביר איגור מורי.
לדבריו ,מה שמבדיל בין הפוליסות החדשות
לישנות ,שהופקו לפני  10ו־ 15שנה ,זה
הטכנולוגיות החדשות שנוספו בתחום הרפואי

ביטוח
ופיננסים
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ומוסיף" :המעבר לפוליסה החדשה האחידה לא
התרומם ורבים נשארו בלי כיסוי של מחליפי
ניתוח .לדעתי זו הייתה המכה הגדולה של
הרפורמה ,אפילו יותר מהפוליסה האחידה".

גם מניעת כאב

"מאז שאני מכהן בתפקיד יו"ר הוועדה לבריאות
בלשכה ,אני חושב איך להחזיר את הכיסוי של
מחליפי ניתוח לפוליסות הישנות" ,הוסיף מורי.

"זו הייתה התלונה העיקרית שעלתה מהשטח
מסוכני הביטוח ,ותמיד העליתי את הנושא
בדיונים שלי עם רשות שוק ההון .לכן שמחתי
מאוד לראות את הבשורה מצד חברת הפניקס .אני
מברך את הפניקס על היותם הראשונים שהרימו
את הדגל ,ואני קורא להם להפוך את זה למוצר
קבוע ולא רק במבצע של חצי שנה".
עוד אומר יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד כי
הסוכנים מצפים מרשות שוק ההון שתוציא את
סעיף מחליפי הניתוח מהפוליסה האחידה ,וזאת
כדי לאפשר למבוטח לרכוש כיסוי זה בנפרד
אפילו כתוספת לביטוח מושלם של קופות החולים
על ניתוחים בארץ ובחו"ל.
"לתת למבוטח לבחור מה הוא עושה עם התקציב
שלו .אם לקוח סביר יודע שיש טכנולוגיה שיכולה
לרפא אותו ולחסוך ממנו ניתוח ,יש לתת לו את
זה" ,מדגים מורי" .בנוסף ,אנחנו דורשים אישור
לטיפול מחליף ניתוח גם אם הוא רק דוחה ניתוח,
וגם אם מדובר בטיפול שמרפא חולי מסוים ואין
ניתוח שהוא מחליף ,צריך הממונה להגדיר את
זה בהוראות שלו כדי שהחברות יאשרו את זה -
ריפוי ללא קשר לניתוח ,וגם מניעת כאב ,שכיום
לא מכוסה .אם ניתוח מאושר למניעת כאב למה
שטיפול ללא ניתוח לא יאושר?" שואל מורי.

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 Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש ,טל'
7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער :יח"צ מנורה | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

חדש

כלל ON TRACK

המסלול הירוק
מתרחב גם
למשאיות קלות
המסלול הייחודי למשאיות קלות מעניק ללקוחותיך ביטוח מקיף או צד ג' עם
תנאים אטרקטיביים במיוחד וכיסויים רחבים ,ומעמיד לרשותך מוקד ייעודי אישי
גבולות אחריות כלפי צד ג' עד  ₪ 1,500,000במקיף /עד  ₪ 1,000,000בצד ג'
הרחבה לחבות כלפי צד ג' בגין נזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה עד ₪ 250,000
הוצאות הגנה משפטית עד  ₪ 50,000במקיף  /עד  ₪ 20,000בצד ג'
ניתן לרכוש הרחבה למשאית חלופית בביטוח מקיף
תעריף חובה אטרקטיבי במיוחד והנחת חובה ברכישת ביטוח מקיף
תעריפים מוזלים במיוחד לנהגים נקובים מעל גיל ( 30עד שני נקובים)
חבילת שירותי דרך ושמשות בעלות מופחתת

לפרטים נוספים יש לפנות לצוות מסלול ירוק:
טל׳maslolyarok@clal-ins.co.il | *3710 :

בכפוף לתנאי החברה והפוליסה | ניתן לבטח עד  5משאיות לח.פ | .ביטוח מקיף ״מסלול ירוק משאיות״
מיועד לרכבים שגילם הינו עד  13שנים מתאריך העלייה לכביש

ליצמן" :ישראל היא השמינית בעולם
מבחינת תוחלת חיים"

סגן שר הבריאות אמר את הדברים למגזין "ביטוח ופיננסים" שיפורסם בכנס הבריאות • עוד גילה סגן השר
כי בתקציב הבא יוקדש חלק עבור קיצור תורים ברפואה יועצת בקהילה > רונית מורגנשטרן
מערכת הבריאות הפרטית אינה נגישה לכולם
ולכן השאיפה היא רפואה ציבורית איכותית.
למערכת הפרטית חשיבות בלתת רף גבוה
לשירות שדוחף את המערכת הציבורית ,אבל היא
לא יכולה למלא את מקום המערכת הציבורית כי
עיקר המיקוד שלה הוא שורת הרווח .קיים כשל
מידע ולכן לצערנו הרבה עושים ביטוחים מיותרים
שלא בהכרח יחזירו את עצמם .ברוב המקרים,
המערכת הציבורית נותנת שירות ראוי".
כך טוען סגן השר יעקב ליצמן ,העומד בראש
משרד הבריאות ,בראיון שיפורסם במגזין “ביטוח
ופיננסים” לרגל כנס הבריאות השנתי שיתקיים
ביום שלישי הקרוב.

"
צילום :באדיבות הלשכה

קיצור תורים

סגן השר ליצמן גילה עוד כי בתקציב הבא יוקדש
חלק לקיצור תורים ברפואה יועצת בקהילה .בתשובה
לשאלה האם המדינה מזניחה את אזרחיה בתחום
הבריאות ,לאור העובדה שההוצאה שלה לבריאות

בדיני ביטוח; עמירם נאמן ,מנכ"ל "עמותת
הציבור היא מהנמוכות במדינות
השחר של מירב"; שרונה תושיה פישר,
המפותחות ,אמר ליצמן" :אמנם
סמנכ"ל ומנהלת ביטוח בריאות במגדל;
ההוצאה לבריאות בישראל אינה
עו"ד ג'ון גבע ,יועץ משפטי לחברי
גבוהה ביחס למדינות ה־OECD
מחוזות ת"א ירושלים והשרון.
אבל צריך לזכור שישראל הינה
עוד בכנס  -רב שיח בנושא ביטוחי
השמינית בעולם מבחינת תוחלת
נסיעות לחו"ל" .את הפאנל ינחה סו"ב יואל
חיים ותוצאות הבריאות שלנו מצוינים
ליצמן | צילום :הדס פרוש
זיו ,חבר המועצה הארצית ובעלים של
ביחס לכל סטנדרט אפשרי.
"התורים בישראל לא קצרים והמשרד משקיע חברת "עולם הבריאות" ,וישתתפו בו ירון בראון,
מאות מיליוני שקלים לקיצור תורים לניתוחים .מנהל מכירות וחיתום פספורטכארד; אלי הרוש,
בעזרת השם בתקציב הבא ,אנחנו מעוניינים להכניס מנהל קול מגדל וביטוחי נסיעות לחו"ל בחברה;
דודי עוז ,מנהל ביטוחי הנסיעות לחו"ל בהפניקס
קיצור תורים לרפואה יועצת בקהילה".
ומירב אדלסון גולן ,מנהלת ענף ביטוחים עסקיים
בכלל ביטוח ופיננסים.
עשה ואל תעשה
הכנס יסתיים בסדנא אותה ינחו עו"ד עדי בן
כנס הבריאות  2019יתקיים ביום שלישי הקרוב ,ה־2
ביולי ,במרכז האירועים "לאגו" בראשון לציון .בין אברהם ,יועמ"ש הלשכה ויו"ר ועדת הבריאות
המשתתפים שישאו דברים בכנס – סגן שר הבריאות ,והסיעוד סו"ב איגור מורי ,שתעסוק ב"כללי עשה
יעקב ליצמן; יו"ר ועדת הכספים משה גפני; יורם ואל תעשה בצירוף לביטוח בפוליסת בריאות" .את
נוה ,מנכ"ל כלל ביטוח; עו"ד אמנון פיראן ,מומחה הכנס תנחה נטלי רותם.

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי חזר!

ביטוח אפגרייד Extra
כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה מופחתת,
המאפשר בחירה בין כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות בשב"ן,
לבין תשלום השתתפות עצמית
סטודיוהראל
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כי הראל בריאות זה -
חדשנות מקצוענות
מחויבות

שירות של אלופים

סוכני הביטוח עובדים רק עם חברת שירות
העומדת בתנאי חוזר הפיקוח על הביטוח.

מדו
ראיונותר חדש

סיירת מנכ"ל

עם מנ אישיים
חברו כ"לי
ת
הביטוח

"הסוכנים הטובים שלנו הם הבסיס של מנורה"
ראיון עם מנכ"ל מנורה מבטחים ,יהודה בן אסאייג ,שמדגיש" :היחסים שלנו עם לשכת סוכני ביטוח
והעומדים בראשה מצוינים .הם נבנים ממקום של שותפות ודיאלוג פתוח ופורה" > רונית מורגנשטרן
 האם מנורה מבטחים היא חברה חדשנית?
"מנורה מבטחים עברה קפיצת מדרגה
משמעותית בשנים האחרונות בכל הקשור
לחדשנות ודיגיטציה .הקמנו תחום חדשנות
בחברה ,תוך השקעת משאבים רבים בנושא.
השלמנו מספר פרויקטים בהם מוכנו תהליכים
דיגיטליים רבים בחברה לטובת שירות הלקוחות
והסוכנים .בנוסף ,השקנו את המערכת הדיגיטלית
טופ למתן מענה שירותי ומכירתי דיגיטלי
והצעות דיגיטליות עבור סוכני הביטוח של
החברה".
 האם אתה מרוצה ממיקומה של החברה במדד
השירות של רשות שוק ההון?
"אני מרוצה מתוצאות הסקר האחרונות ,שכן בכל
תחומי הפעילות השונים של החברה שיפרנו את
הציונים שקיבלנו ,כך שאנחנו בהחלט מעמידים
סטנדרטים איכותיים של שירות ונמשיך לפעול
כך גם בעתיד".
 האם מנורה היא חברה של סוכנים?
"אין שאלה בכלל .הבסיס של החברה הנו סוכני
הביטוח הטובים שלנו .אנו רואים בהם שותפים
אמיתיים לדרך ומבינים את חשיבותם העצומה
לענף הביטוח והפיננסים .אנו משקיעים בסוכנים
לא מעט :בשיפור טכנולוגי ,בהדרכות ובהכשרות
מקצועיות ואנו ממשיכים עם הערכים המוספים
שאנו מעניקים להם באמצעות מועדון 'טופ
 'AGENTשהנו מועדון אקסקלוסיבי של סוכני
ביטוח חיים ,בריאות ואלמנטרי".

יהודה בן אסאייג
מנכ"ל מנורה מבטחים
 גיל57 :
 השכלה :תואר ראשון
בכלכלה ותואר שני במנהל
עסקים מאוניברסיטת
תל אביב ובוגר התכנית
המתקדמת למנהלים
( )AMPשל הרווארד.
 כניסה לתפקיד:
ספטמבר 2017
 תפקידי עבר :שורת
תפקידים בכירים בקבוצה
בהם מנכ"ל מנורה
מבטחים פיננסים ,משנה
למנכ"ל מנורה מבטחים
ומנכ"ל מנורה מבטחים
פנסיה וגמל.
בעברו שימש כמנכ"ל
כור בית השקעות ומנהל
מחלקת המעו"ף
בבנק הפועלים.

רגילים לתחרות
 האם מורגשת פעילות קרנות ברירות המחדל?
"תחרות עזה בשוק הפנסיה היתה מאז ומתמיד.
התחרות גם מחייבת אותנו להיות יצירתיים,
יעילים ,חדים ולהבליט את היתרונות והערכים
המוספים שלנו.
בהקשר זה ,פיתחנו את מוצר הפרפקט שהנו
השילוב הפנסיוני הכי טוב שקיים בשוק עם
פוליסת ביטוח מטריה ,וביטוח למקרה פטירה
יחד עם קרן הפנסיה הגדולה בישראל .אנו
החברה היחידה שפיתחה מוצר כזה ואנו רואים
נתונים מרשימים בהצטרפות לתוכנית ,הרבה
מאוד בזכות סוכני הביטוח שמאמינים במוצר
כי הוא באמת מוצר מנצח .כאן המקום להדגיש
את חשיבות הפגישה האישית והייעוץ המלווה
ללקוחות המצטרפים לפנסיה ואת תפקידו
החשוב של סוכן הביטוח בכך – יש לכך חשיבות
עצומה .בבחינת הנתונים אצלנו הם בהחלט
מצוינים הן בהיבט ההצטרפות ,ההפקדות והניוד
החיובי שלנו – למרות התחרות הקשה ,אנחנו
בהחלט מרגישים שמעריכים את היכולות
והעוצמות שלנו בתחום הפנסיה".
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"להערכתי למקצוע סוכן
הביטוח יש עדיין שנים רבות
וטובות לפעול ובהצלחה רבה
במידה והסוכן יידע להתאים
את עצמו כמו שנהג עד כה
למציאות המשתנה"
האם מורגשת פעילות החברות המקוונות?
"התחרות מול החברות הישירות אינה חדשה
וקיימת כבר שנים ולכן אין כאן שינוי משמעותי
בהקשר זה .אנחנו קבוצת ביטוחי הרכב הגדולה
בישראל וסוכני הביטוח מאוד מחוברים אלינו

ולפעילות האלמנטרית שלנו .כפי שציינתי קודם,
כצעד משלים פיתחנו עבור הסוכנים מערכת
דיגיטלית להצטרפות מהירה ויעילה לביטוחי
רכב אשר ממותגת עם שם הסוכן".
 מה טיב היחסים בין מנורה ללשכת סוכני
ביטוח? איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן?
"מאז ומתמיד ,היחסים שלנו עם לשכת סוכני
ביטוח והעומדים בראשה מצוינים .הם נבנים
ממקום של שותפות ודיאלוג פתוח ופורה.
במסגרת זו אנו מקדמים שיתופי פעולה יחד עם
הנהגת הלשכה וזאת לטובת סוכני ביטוח שלנו
ובכלל.
"להערכתי למקצוע סוכן הביטוח יש עדיין שנים
רבות וטובות לפעול ובהצלחה רבה במידה
והסוכן יידע להתאים את עצמו כמו שנהג עד
כה למציאות המשתנה – אנחנו במנורה מבטחים
בכלל ואני בפרט נמשיך לעשות כל מאמץ כדי
לעזור לו להיות ערוך לבאות".

מתווה הביטולים החדש

אין מקום לפרשנות :הממונה יוציא הבהרה
נוספת ליצרנים בנושא הביטולים
כך סוכם היום בפגישה בין הנהגת הלשכה בראשות רוזנפלד לבין ברקת וסגניו הבכירים
> רונית מורגנשטרן

ב

פגישה שהתקיימה היום בין
הנהגת הלשכה בראשות נשיא
הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד,
לבין הממונה על רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת ,הבטיח
הממונה שהוא יוציא הבהרה נוספת
ליצרנים כדי לוודא שהם מבינים את
מתווה הביטולים החדש .מדובר במתווה
שפורסם באיגרת נשיא הלשכה לסוכנים
לפני מספר שבועות.
בפגישה עם ברקת השתתפו מצד
הלשכה בנוסף לרוזנפלד גם מ"מ הנשיא
סו"ב ליאור הורנצ'יק ,יו"ר הוועדה
הפנסיונית סו"ב מיכאל נוימן והיועמ"ש
ללשכה עו"ד עדי בן אברהם .מצד
הרשות השתתפו בפגישה בנוסף לממונה
גם סגניו הבכירים אסף מיכאלי ואוהד
מעודי ,עוזר בכיר לממונה.
ראשי הלשכה הסבירו לאנשי הרשות
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כי הוראת הממונה שהגיעה לחברות
יצרה בלבול מסוים בקרב חברות
הביטוח ,שחלקן מתקשות לפרש את
ההנחיות .הממונה שוכנע כי אכן יש

רוזנפלד" :אנו מצפים
מהחברות לנהוג ביושר
ועל פי הנחיות הרשות"
פרשנויות שונות בקרב חברות הביטוח
ולכן יש להוציא הבהרה נוספת.
נשיא הלשכה בירך את הממונה
על הבטחתו להוציא הבהרה ליצרנים.
לדבריו" :בנושא הזה אין מקום להשאיר
מקום לפרשנות של החברות ואנו
מצפים מהן לנהוג ביושר ועל פי הנחיות
הרשות".

המתווה החדש אותו פירט
רוזנפלד באופן כללי באיגרת:
בפוליסות בהן תינתן הנחה למבוטח של  15%למשך
 6שנים לפחות ,יקבעו שיעורי ביטולים (החזרי
עמלות .ר.מ ).כדלקמן:
סוכן אשר אחוז הביטולים שלו אינו עובר את סך
 15%לכל שנה ,על פני שלוש שנים ,יכנס למתכונת
ביטולים שנה א' ( 100%החזר עמלה שנה א' בלבד).
סוכן אשר יעבור את סך הביטולים הנ"ל (מעל 15%
לכל שנה על פני שלוש שנים) יעבור למתכונת
ביטולים של שלוש שנים בלבד עפ"י מתווה מועדף
באופן הבא:
⋅ שנה א' – 100%
⋅ שנה ב' – 60%
⋅ שנה ג' – 40%

דיאטה?

ממחר...

רק מבוטחי הבריאות במגדל
נהנים מהטבות מדהימות ,שיעזרו להם
לחיות חיים בריאים יותר ...מהיום!

הטבות

מחכות למבוטחים שלנו באפליקציית מגדל

פרטים נוספים אצל המפקח שלך במגדל
מגדל חברה לביטוח בע״מ .בכפוף לתנאי ההטבה המופיעים באפליקציית מגדל.

פועלים יחד

ברקת :סוכני הביטוח שיהיו אובייקטיבים לא
ידרשו למסמך הנמקה מלא בעתיד הקרוב
ברקת" :התיקון בא לחזק את מעמדו של היועץ הפנסיוני האובייקטיבי ולייחד אותו מבעלי רישיון
אחרים" • הלשכה" :סנונית ראשונה בדרך לסוכן הביטוח האובייקטיבי שיתוגמל הן מהיצרן והן
מהמבוטח" > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר
משה ברקת ,פרסם טיוטת תיקון חוזר
שתאפשר ליועצים פנסיוניים למסור
ללקוחותיהם גרסה עצמאית של מסמך הנמקה
במקום מסמך ההנמקה המלא בו מחויבים סוכני
הביטוח הפנסיונים.
במסגרת תיקון החוזר ,מוצע לקבוע כי במקום
מסירת מסמך ההנמקה יועץ פנסיוני יהיה רשאי
למסור ללקוח מסמך הנמקה יועץ פנסיוני ,במקום
מסמך הנמקה" .על פי הטיוטה ,היועץ הפנסיוני
לא יחויב במסמך ההנמקה האחיד שנקבע עבור
סוכן ביטוח" ,זאת מאחר שיועצים פנסיונים
פועלים מול הלקוח ללא כל זיקה ישירה למוצר
פנסיוני או לגוף מוסדי" ,מסביר הממונה.
עוד נכתב בטיוטה כי "היועץ הפנסיוני יפרט
את השיקולים העיקריים והנימוקים להמלצתו
ללקוח בשפה חופשית ולא באמצעות הפורמט
הקבוע בחוזר" .זאת ,נוכח העובדה שיועץ פנסיוני,
כאמור ,מחויב לפעול כלפי הלקוח ללא זיקה ,ואף
המחוקק הכיר בכך שחובת הגילוי שלהם שונה
לעומת הסוכן הפנסיוני.
יובהר כי אין בתיקון המוצע כדי לפטור את
היועץ פנסיוני מחובתו לכלול במסמך ההנמקה
ליועץ פנסיוני את הפרמטרים הנדרשים לצורך
בחינת כדאיות המוצר הפנסיוני ,בהתאם להוראות
החוזר ,ואין בו כדי לפטור את היועץ הפנסיוני

כאשר הנוסח המוצע מאפשר ליועץ פנסיוני
לפרט את אותם פרטים בשפה חופשית ולא
רק בפורמט הקבוע בחוזר .זאת ,נוכח העובדה
שיועצים פנסיונים כאמור ,מחויבים לפעול כלפי
הלקוח ללא זיקה ,ואף המחוקק הכיר בכך שחובת
הגילוי שלהם שונה לעומת הסוכן הפנסיוני.
במכתב שהעבירה רשות שוק ההון למנהלי
גופים מוסדיים ,ללשכת סוכני ביטוח ולאיגוד
הבנקים ,היא מזמינה אותם לשלוח הערות עד
ל־ 15ביולי.

גיבוש מסמך הנמקה
ברקת" .היועץ הפנסיוני מחויב לפעול כלפי הלקוח ללא זיקה"

מהתאמת המוצר הפנסיוני ללקוח בהתאם לצרכיו.
עוד מוצע לתקן את הוראות החוזר בנושא
שליחת העתק של מסמך ההנמקה באמצעות דואר
אלקטרוני וזאת לאור שינוי וביטול ההוראות
אליו מפנה ההוראה כיום.
מסמך ההנמקה של היועץ הפנסיוני יכלול פרטי
חובה שעל היועץ הפנסיוני לפרט במסגרת מסמך
ההנמקה ליועץ פנסיוני ,ובאפשרותו להוסיף על
פרטים אלה .הפרטים שעל היועץ הפנסיוני לפרט
כוללים את השיקולים העיקריים והנימוקים
להמלצתו ללקוח ,בדומה לנדרש מסוכן פנסיוני,

מלשכת סוכני ביטוח נמסר :״ראשית מדובר רק
בטיוטה עליה נדרשו השחקנים בשוק ,וביניהם
לשכת סוכני ביטוח ,להגיב.
"מדובר ביוזמה שהינה סנונית ראשונה בדרך
להגשמת חזון הלשכה בדבר סוכן הביטוח
הפנסיוני האובייקטיבי שיקבל עמלות הן מהיצרן
והן מהמבוטח .בהזדמנות זו אנו קוראים שוב
לרשות שוק ההון לגבש יחד עם הלשכה ,וגורמים
נוספים בענף ,את מסמך ההנמקה העתידי אשר
ישרת את סוכן הביטוח ויצמצם אותו למסמך
ברור ונהיר לטובת ציבור הצרכנים אשר ,לצערנו,
כיום לא עושה בו שימוש ,חרף המאמץ הרב
שסוכן הביטוח משקיע במסמך חשוב זה ,ןלאור
מורכבותו הרבה והמסובכת לצרכן״.

פנסיה :גיל הפרישה לנשים

הקיצוץ בפנסיות הקרנות הוותיקות נדחה ל־2020
בעקבות כך בוטל סכסוך העבודה במשק שהוכרז לפני מספר ימים > רונית מורגנשטרן
צילומים :באדיבות הלשכה ,דוברות ההסתדרות

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
ד"ר משה ברקת ,חתם על מסמך
הדוחה את המועד לקיצוץ קצבאות
גמלאי קרנות הפנסיה הוותיקות מה־ 1ביולי
 2019ל־ 1באפריל  .2020מדובר בקיצוץ הגמלה
בשיעור של  1.259%שהיה אמור להיכנס לתוקף
החודש ,זאת עקב אי העלאת גיל הפרישה
לנשים לגיל .64
הממונה ברקת הודיע ליו"ר ההסתדרות
ארנון בר־דוד על המסמך הרשמי החתום.
יו"ר ההסתדרות הודה לברקת והודיע כי סכסוך
העבודה במשק עליו הכריזה ההסתדרות לפני
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בר־דוד .לא יינקטו צעדים ארגוניים

מספר ימים מבוטל ,ולא יינקטו צעדים ארגוניים.
ההחלטה על סכסוך עבודה התקבלה בהסתדרות
ביום ראשון שעבר ( 16ביוני) וזאת למרות שכמה
ימים לפני כן הוחלט על ביטול הקיצוץ בתום
דיונים שנערכו בין ראש הממשלה ,שרי האוצר
והרווחה והממונה על שוק ההון ,ובעקבות ישיבה
בנושא של ועדת הכספים בכנסת.
במסגרת ההחלטה נקבע כי יוכן תזכיר בנושא
גיל הפרישה לנשים ,במטרה להעלות את גיל
הפרישה שלהן .בהסתדרות הודיעו כי רק מסמך
רשמי חתום בנושא יסדיר את העניין ויבטל את
סכסוך העבודה.

ירושלים והדרום מתכנסים

כנס ים המלח זוכה לביקוש ממחוזות נוספים

בהשתתפות  80נוכחים נערך בשבוע שעבר כנס בשילוב מחוזות באר שבע והדרום וירושלים • סו"ב
בקשי" :נתבקשנו על ידי סוכני מחוז השפלה לצרף אותם ליום עיון מסוג זה להבא" > רונית מורגנשטרן

כ

מיטב המסורת ,מחוז באר
שבע והדרום אירח ביום
חמישי שעבר את מחוז
ירושלים ליום עיון במלון קראון
פלאזה שבים המלח .הכנס התקיים
בשיתוף עם החברות שגריר ,כלל
ביטוח ,אוטו גלס ופוינטר.
בפתיחת יום העיון בירכו את 80
הנוכחים יו"ר מחוז ב"ש והדרום סו"ב
יפת בקשי ,סו"ב שמואל אשורי,
יו"ר מחוז ירושלים ,סו"ב גבי מלכה,
יו"ר סניף ב"ש והדרום וסו"ב טליה
נוימן ,יו"ר סניף ירושלים.
סו"ב מיקי נוימן ,יו"ר הוועדה
ראשי הסניפים והמחוזות בכנס ירושלים | צילום :גיא קרן
לביטוח חיים ופנסיוני ,ריתק את
הנוכחים בדרכים להתמודדות עם
ברעם ,סמנכ"ל יארח מחוזות נוספים
נושא הריסקים והביטולים .רן
סו"ב עופר חורש ,חבר ועדת הבריאות ,סיפר
בכיר ומנהל מרחב ירושלים והדרום מחברת
על "שדרוג פוליסת בריאות – מתי ,למה ואיך?"
כלל ביטוח ופיננסים ,דיבר על "הסוכן במרכז -
עו"ד עדי בן אברהם ,יועמ"ש של לשכת סוכני
תפיסת השירות" .יובל שיבר ,סמנכ"ל מכירות
ביטוח ,סקר את חידושי הרגולציה ,את חוזר קיום
בקבוצת שגריר הציג את השירות הדיגיטלי של
הביטוח וכיצד יש להיערך לקראת ביקורת הפיקוח.
החברה.

גיורא איילנד אלוף (במיל') ,לשעבר
ראש אגף המבצעים והתכנון ,הרצה "על
הסתרת האמת מהמטופלים ,ומדוע זה
נוגע לחברות הביטוח".
לאחר ארוחת צהריים במסעדת המלון,
נהנו המשתתפים בכנס ממתחמי הספא.
סו"ב יפת בקשי" :על פי מסורת ארוכת
שנים ,אירח מחוז באר שבע והדרום
את מחוז ירושלים בכנס ים המלח .באי
האירוע נחשפו להרצאות מעניינות
ומרתקות .ההדים בלשכה ותגובות
משתתפי הכנס מעידים כי הכנס נגע
בנושאים חשובים לסוכני הביטוח.
עדות להצלחת יום העיון בשילוב מחוז
ירושלים קיבלנו בכך שנתבקשנו על ידי
סוכני מחוז השפלה לצרף אותם ליום עיון
מסוג זה להבא".
סו"ב שמואל אשורי" :הייתה השתתפות
מרשימה של סוכנים ,גם מירושלים וגם מבאר
שבע .התכנים המקצועיים היו מעולים; הייתה
הרצאת בריאות מאלפת של גיורא איילנד .תודה
למחוז באר שבע על אירוח נפלא".

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
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הקו הישיר להפניית תאונות073-2288250 :

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

כנס לשכות הביטוח באירופה

גביית שכר טרחה מהמבוטחים באירופה
לא יצרה אמון גדול יותר בענף הביטוח

סו"ב יוסי מנור מספר על המפגש האחרון של לשכות הביטוח באירופה וטוען כי דרושה חשיבה חדשה בנושא
גביית שכר טרחה > רונית מורגנשטרן

ב

שבוע שעבר התקיים בוינה שבאוסטריה
מפגש של פדרציית לשכות הביטוח
באירופה  -ה־ .Biparבמפגש השתתפו
 44לשכות ביטוח מ־ 26מדינות .נציג ישראל,
סו"ב יוסי מנור ,חבר ועדת ההיגוי בארגון האירופי
ונשיא הלשכה לשעבר ,שהשתתף במפגש ,מספר
ל"ביטוח ופיננסים" כי מה שמטריד את סוכני
הביטוח באירופה הם אותם הדברים שמטרידים
את הסוכנים בישראל.
אחד הדברים הוא ההסכם בין סוכן ומבטח" :גם
באירופה דנים בכך שבהסכמים אלה אין שום
התחייבות של המבטח להכשרה של הסוכן או
לפיתוח העסקי שלו" ,מספר מנור" .בישראל זו
אותה בעיה .יש רק התחייבות מצד הסוכנים ואין
כמעט התחייבויות מצד המבטח וזה חייב להשתנות.
נושא נוסף שנידון במפגש ורלוונטי גם לשוק
בישראל הוא הפנייה של חברות הביטוח ללקוחות
הסוכנים מעל ראשיהם" .מחלקות שימור לקוחות
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מנור נואם באירופה | באדיבות המצולם

של החברות מבטלות את המעמד של הסוכן.
כשלקוח רוצה לעבור חברה ,פתאום מחלקת שימור
לקוחות נכנסת לתמונה ומציעה למבוטח תנאים
שהסוכן לא יכול להשיג עבורו .זה לא הגיוני".
גם באירופה דנים בנושא גביית שכר טרחה
מהמבוטחים שבחלק מהמדינות כבר פועל .מנור
מספר כי השיטה לא פועלת בהתאם להוראות

הרגולציה במדינות השונות וכי יש לבצע חשיבה
אקדמית בישראל לפני שעוברים לשיטה זו.
בנוסף ,נדונו במפגש נושאים גלובליים כמו
בינה מלאכותית ובלוקצ'יין – העברת כספים מצד
לצד באמצעות בינה מלאכותית כחלק מתעשיית
הביטוח" .באירופה יש חוקים מאוד נוקשים לטובת
החיסיון וההגנה על המידע של הפרט ,של שימוש
במאגר מידע שלא לצורך אליו נועד .בישראל אין
הגנה מספקת .לא ייתכן שחברת ביטוח וחברה
שעוסקת בתחום ניווט תנועה ,למשל ,יעשו
הצלבת מידע" ,טוען מנור.
בדברים שנשא מנור בפני חברי הפדרציה ,הוא סיפר
להם על "הר הביטוח" ועל "המסלקה הפנסיונית".
החברים התפעלו משני המכשירים הטכנולוגיים
שהעמידה המדינה לטובת הסוכנים ולטובת הציבור,
אך לא הבינו כיצד המדינה לא ציידה את סוכני
הביטוח בנוסף בטכנולוגיות שיסייעו להם בפיענוח
הנתונים משני מכשירים אלה.

מהלך אסטרטגי

"בטח שאפשר" :קבוצת מנורה מבטחים
מציבה את הלקוח במרכז
מנהלת אגף השיווק בחברה" :מדובר במהלך חוצה חברה הן במישור הפנים ארגוני והן מחוצה לו בקרב
ציבור הלקוחות והסוכנים" > רונית מורגנשטרן

ק

בעיתונות וזאת לצד פעילות רחבת היקף
בדיגיטל .המהלך ילווה בקמפיין תקשורתי
בערוצי המדיה השונים בהשקעה של מיליוני
שקלים.
יעל גרינולד ,משנה למנכ"ל ומנהלת אגף
שיווק ומכירות בקבוצת מנורה מבטחים" :בנינו

בוצת מנורה מבטחים משיקה אסטרטגיה
תקשורתית חדשה תחת המיתוג "בטח
שאפשר".
מטרת האסטרטגיה החדשה הנה הצבת הלקוח
במרכז ,תוך דגש על מגוון הפתרונות האיכותיים,
הייחודיים והערך הרב שמעניקה קבוצת מנורה

"בנינו אסטרטגיה שיווקית חדשה שמאמצת שפה תקשורתית של גמישות
ומייצרת ערך של ממש ללקוחות ,לצד חווית לקוח מצוינת וכמובן התאמה
מרבית לצרכיהם המשתנים"
אסטרטגיה שיווקית חדשה שמאמצת שפה
תקשורתית של גמישות ומייצרת ערך של ממש
ללקוחות ,לצד חווית לקוח מצוינת וכמובן התאמה
מרבית לצרכיהם המשתנים .מדובר במהלך חוצה
חברה הן במישור הפנים ארגוני והן מחוצה לו
בקרב ציבור הלקוחות ,הסוכנים והמעסיקים".

מבטחים ללקוחותיה .המהלך האמור הינו ברמת
הקבוצה וחוצה את החברות השונות.
האסטרטגיה החדשה ,שהושקה באמצעות משרד
הפרסום יהושע  ,TBWAנתמכת על־ידי מספר
פעילויות שיווקיות נרחבות ,ביניהן קמפיינים
תדמיתיים בטלוויזיה ,תשדירים ברדיו ,פרסומים

"

גרינולד | צילום :יעל צור
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השתתפות עצמית
מחכים לסיפורים שלכם מהמשרד ,מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנוInf@rbmedia.co.il :

כלל ביטוח משיקה קמפיין ביטוח נסיעות דיגיטלי > רונית מורגנשטרן
כלל ביטוח ופיננסים יוצאת בקמפיין חדש
ושני בכיכובו של החתול שמיל ,ומשיקה
שירות חדשני" :כלל  ,"Expressביטוח
נסיעות דיגיטלי לחו"ל עם התחייבות
להחזר כספי מיידי בלחיצת כפתור ,במקרים
של אירועים רפואיים ואיחור כבודה ,וכן
שירות רופא אונליין בשפה העברית .24/7
דיויד ארנון ,משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת
הבריאות בכלל ביטוח ופיננסים ,ציין" :כלל
ביטוח ופיננסים משיקה שירות חשוב,
דיגיטלי וחדשני לנוסעים לחו"ל .שירות
כלל  Expressמעניק רשת ביטחון לנוסעים
השוהים בחו"ל ,הנזקקים לשירות רפואי,

בלחיצת כפתור באמצעות ממשק
לרכישת תרופות ,או לרכישת
דיגיטלי פשוט ונוח .בנוסף ,נהנים
ציוד אישי בעת איחור הכבודה,
המבוטחים משירות חיוג אוטומטי
ומאפשר לקבל החזר כספי
למוקד החירום ולרופא Online
מיידי ללא בירוקרטיה וללא
הפעילים  27/4בשפה עברית וב־
זמן טיפול".
 .WhatAppעוד מציע הביטוח גם
לדבריו ,במסגרת שירות
הנחה בהמרת מטבע חוץ באמצעות
כלל  Expressהנוסעים לחו"ל
ארנון | .צילום :סיוון פרג'
חברת  ,Fly moneyהמאפשרת
מקבלים התחייבות להחזר מידי
הזמנת מטבע מראש ,בתעריף הוגן וללא
עבור הוצאות רפואיות עד  500דולר ,עוד
עמלות ,השכרת טלפון לווייני בהנחה ועוד.
לפני קבלת הטיפול ורכישת התרופות
למצטרפים לביטוח נסיעות לחו"ל אונליין
הנדרשות ,כמו גם קבלת תשלום אוטומטי
באתר החברה ,תינתן הנחה בשיעור של
בסך  170דולר במקרה של איחור בהגעת
.15%
כבודה ,ללא צורך בהמצאת קבלות ,והכל

איילון משיקה מועדון פיננסי לסוכנים מובילים
במהלך הכנס ,הודיע מנכ"ל איילון אריק יוגב ,על
חברת הביטוח איילון השיקה השבוע באופן
הקמתו של מועדון פיננסי לסוכנים מובילים,
רשמי את פעילות האשראי העסקי שלה
במסגרתו יתקיימו מפגשים ייעודיים בהם
יחד עם סוכני החברה .בכנס שנערך
ידונו הסוכנים ובכירי איילון בפעילות
לסוכנים מובילים הציגה החברה
שוק ההון והמאקרו כלכלה וכן
את סל המוצרים החדש בתחום
בכניסה של הסוכנים לנישות חדשות
האשראי העסקי ובכלל זה מתן
לרבות מוצרים פיננסים ייחודיים
האפשרות לסוכני החברה להעניק
שהחברה מפתחת עבור הסוכנים
ללקוחותיהם ולתאגידים הלוואות
וציבור הלקוחות.
בהיקף של עשרה מיליון שקלים
יוגב | צילום :אייל גוזיאל מנהלת אגף ההשקעות באיילון ,רונה
ומעלה.
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יוסף ,סקרה את האירועים המאקרו כלכליים
בעולם ובישראל והדגישה לסוכנים את הכדאיות
העסקית בכניסה לנישת האשראי העסקי .איתי
דיין ,מנהל מערך האשראי באגף ההשקעות של
איילון ,סקר בפני הסוכנים את מגוון יתרונות
מתן האשראי באיילון הפועלת במגרש ההלוואות
בסדר גודל בינוני .דורון שבתאי ,מנהל חטיבת
הלקוחות של איילון ,הדגיש את הערך המוסף
שיש לסוכנים בטיפול בתחום האשראי למול
לקוחותיהם.

השתתפות עצמית
מחכים לסיפורים שלכם מהמשרד ,מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנוInf@rbmedia.co.il :

יונט מטיסה סוכנים מצטיינים ליוון > רונית מורגנשטרן
"ביום ראשון תצא קבוצה של כ 30-סוכנים
מחברת יונט לחופשה בצפון יוון ,בתום
מבצע לסוכנים שנערך ביונט בענפי הרכוש
והחבויות" ,כך מסר שלמה אייזיק ,מנכ"ל
יונט ל"ביטוח ופיננסים" .בין הסוכנים
המצטיינים נמנים סו"ב דני קסלמן וסו"ב
ורדה לבקוביץ.
בשבוע שעבר קיימה יונט עבור סוכניה יום
עיון בגני התערוכה בתל אביב .אייזיק סקר
בהרצאתו פעולות שסוכני הביטוח צריכים
לנקוט על מנת לצמוח ולגדול" .על פי אקדמיית
החיים של שלמה אייזיק" ,מדגיש מנכ"ל יונט.
בהמשך שמעו הסוכנים הרצאה מפי עו"ד עידו
מלין על השינויים במשק האשראי וההזדמנויות

כנס יונט | צילום:
שלמה אייזיק

שהם מציבים בפני הסוכנים; מאמן הגדילה של
יונט צפון מעוז ישראל ,הסביר לסוכנים על
השונות הרבה בעמלות חברות הביטוח ובתי
ההשקעות בעת ביצוע מינוי סוכן; עו"ד מיכל

ילובסקי פטרבורג הסבירה לנוכחים מהו ייפוי
כוח מתמשך וחשיבותו; בסיום התקיים פאנל
בנושא לאן פני שוק הביטוח ומעמד הסוכן
העצמאי ,בהנחיית אייזיק.

מחזור שישי של הקורס הייחודי "ניהול מקצועי בביטוח" במנורה
בשבוע האחרון הסתיים המחזור השישי של
הקורס הייחודי – "ניהול מקצועי בביטוח"
אותו ערכה קבוצת מנורה מבטחים למנהלי
ומנהלות משרדי סוכנים נבחרים .בקורס
לקחו חלק  26משתתפים מכל רחבי הארץ
אשר קיבלו כלים חיוניים לניהול יעיל
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ומיטבי של עבודתם .הקורס התקיים בקמפוס
הלמידה החדש בבית מנורה מבטחים
וכלל חמישה מפגשים ,שבסיומם קיבלו
המשתתפים תעודות סיום ממיכאל קלמן,
משנה למנכ"ל ,מנהל אגף אלמנטרי.
הקורס התמקד במגוון סוגיות מהותיות לניהול

מקצועי בביטוח בהן תפיסת תפקיד מנהל
מקצועי ,ניהול מכירות במשרד הסוכן ,ניהול
זמן וניהול עצמי ,מתן שירות ,התמודדות עם
מצבים מורכבים וניהול משא ומתן .במסגרת
הקורס רכשו המשתתפים ידע רב וכלי ניהול
יעילים אשר ישרתו אותם במסגרת עבודתם.

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

"דרוש אתר אינטרנט עם מידע מקצועי
לסוכני הלשכה הצעירים"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
והפעם סו"ב יעל רובין



המשפחתית ביחד עם אחי עומר שרן שגם הוא סוכן
ביטוח”.

גיל37 :
מצב משפחתי :נשואה 2 +
מקום עבודה :מנגו סוכנות לביטוח בהרצליה ,סוכנות
משפחתית
רישיון :אלמנטרי וכעת לומדת לקראת רישיון חיים
ותק 10 :שנים בתחום

“לקוח שלא חידש ביטוח מקיף לרכב ולאחר אירוע
ביטוחי של שטפון הרכב ניזוק קשות ,עזרתי לו בתביעה
מול גורם הנזק והוא קיבל את מלוא הפיצוי על הנזק”.

מה עשית לפני שהתחלת לעבוד כסוכנת ביטוח?

יש לך טיפים לסוכנים צעירים כמוך?

תני דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך.

“בהחלט .לא להתייאש .התחום מאוד קשה .גם לידע
הרב הנדרש ,גם מול מתחרים שחלקם חברות ביטוח
או מוקדנים למינהם ,תמיד הלקוחות יזדקקו לידע
המקצועי שלנו וליכולת לעזור להם באירוע ביטוחי”.

“למדתי לתואר ראשון בכלכלה ומימון”.

למה בחרת במקצוע זה? מה את אוהבת בו?
“זה מקצוע שעוזר לאנשים ברגע האמת והם לא
מודעים לכך מראש ,האקשן היומיומי מול הלקוחות
והיכולת לבנות לכל לקוח חבילת ביטוח שמותאמת
אישית אליו”.

האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?
מהם?
“לסוכן ביטוח ,בעיקר בתחילת דרכו ,נדרשת כמות
מאוד גדולה של ידע מקצועי .קשה ללא עזרה של גורם
מקצועי ולמזלי הסוכנות שלנו משפחתית וקבלתי עזרה
וידע מקצועי רב”.

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
“באמצעות העשרה והדרכה גם מול הרגולטור וגם

איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
רובין | צילום :באדיבות המצולם

בהיבט המקצועי והטכנולוגי; סוכן צעיר זקוק לידע רב
שקיים בעיקר אצל הסוכנים הוותיקים והלשכה צריכה
וחייבת לתמוך בסוכן הצעיר שהוא העתיד של הענף
הכל כך חשוב”.

איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
“ממשיכה בעבודתי בביטוח וכמובן בפיתוח הסוכנות

ביטוח הדירה המקיף של הכשרה חברה לביטוח.
כל הכיסויים בפוליסה אחת!
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“הלקוח תמיד יזדקק לסוכן ביטוח מקצועי שייתן לו
מעטפת ביטוח שתגן עליו ,סוכן הביטוח קשוב ללקוח
ומלווה את הלקוח במשך שנים ומשנה את ביטוחיו
בהתאם לצרכיו ולגילו ,לכן תמיד נמשיך ונהיה קיימים”.

יש לך הצעה ,בקשה מהלשכה ,מוועדותיה?
“אתר אינטרנט לסוכני ביטוח צעירים (חברי לשכה)
שיכיל את הידע הנדרש בכל התחומים ,ובעיקר את כל
שינויי הרגולציה היומיומיים; זה יעזור לסוכן הצעיר
למצוא את הדרך הנכונה בסבך השינויים הרבים”.

חברה לביטוח בע״מ

לפרטים נוספים
פנו למחוזות

*3453

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה

פיננסים נציגות באירופה

לראשונה :סו"ב אודי אביטל מונה לדירקטור
במועצה האירופאית למקצועות הפיננסיים
אביטל ,יו"ר הוועדה לפיננסים בלשכה" :היה לי חשוב להיות חלק מאירופה ולהביא ידע צבור
וקשרים לוועדה שלי וללשכה בכלל .עכשיו ללשכת סוכני ביטוח של ישראל יש נציג בקהילה
האירופאית" > רונית מורגנשטרן

ב

ישיבת המועצה האירופית של
המקצועות הפיננסים ( ,)EFPAאשר
התקיימה ב־ 19ביוני באיטליה ,מונה
סו"ב אודי אביטל ,יו"ר הוועדה הפיננסית בלשכת
סוכני ביטוח ,לדירקטור קבוע בדירקטוריון
המועצה .זו הפעם הראשונה שנציג מישראל
ממונה לתפקיד זה במועצה .בכך הצטרף אביטל
למנהיגות האירופית אשר משפיעה על כל אנשי
המקצוע בתחום הפיננסים באירופה.
 EFPAהוא הארגון המוביל באירופה לקביעת
סטנדרטים מקצועיים לאנשי מקצוע הפועלים
בתחום הייעוץ והתכנון הפיננסי במטרה לייצר
אמון בקרב הציבור באנשי המקצוע שיועצים
להם .הארגון משפיע על השוק העולמי
באמצעות מאות אלפי אנשי מקצוע שמתחייבים
לידע ,מיומנויות ,לימודי המשך והתנהגות אתית
בטיפול במשפחות.
לארגון ארבע הסמכות עיקריות :רמה  ,3עובד
תמיכה פיננסית (אנאליסט פיננסי); רמה ,4
מומחה השקעות; רמה  ,5יועץ פנסיוני פיננסי;
רמה  ,6מתכנן פיננסי.

נציג בקהילה האירופית
אביטל אמר "כיו"ר הוועדה הפיננסית בלשכת
סוכני ביטוח היה לי חשוב להיות חלק מאירופה
ולהביא ידע צבור וקשרים לוועדה שלי וללשכה
בכלל .עכשיו ללשכת סוכני ביטוח של ישראל

חשוב להשקיע נכון | צילוםShutterstock :

אביטל .נפקח על אלו שחברים בארגון שלנו" | צילום :באדיבות הלשכה

נאמנות במשרד המשפטים" :נפעל יחד עם
כל מי שרוצה את טובת הלקוחות לפעילות
בנאמנות מוחלטת לטובתם וליצירת תקנים

"אני רואה חשיבות עליונה להיות שותף באירופה ולהביא
לישראל זכות הצבעה במועצה האירופית"
יש נציג בקהילה האירופית.
"אני רוצה להודות אישית לשותפי לדרך ,חיים
איזנפלד ,סגן נשיא להב ונשיא לשכת היועצים
העסקיים בישראל ,שעזר לי להקים את העמותה
ופועל איתי יד ביד במטרה להשיג את היעדים
שקבענו".
"ישראל" ,הוסיף אודי "מאמצת את כל הנחיות
הרגולטוריים של אירופה וה־( OECDבזל,
סולבנסי ו־ )MiPid 2ולכן אני רואה חשיבות
עליונה להיות שותף באירופה ולהביא לישראל
זכות הצבעה במועצה האירופית".
אביטל ציין כי יקדם להקמת מועצה למקצועות
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בעבודה לאנשי מקצוע מן השורה הראשונה",
והוסיף" :נפקח על אלו שחברים בארגון שלנו
ונוודא שהם עומדים בסטנדרטים ערכיים
ומקצועיים בינלאומיים ושהם פועלים בהתאם
למתודת עבודה אקדמית בינלאומית אשר שמה
את המשפחה במרכז".

"צעד ענק לתעשייה"
דן דוברי ,CFP ,מייסד איגוד מתכננים פיננסים
בישראל ,יעמוד בראש הועדה המקצועית
ישראל) ובנוסף כיועץ לארגון .את הוועדה,
שתפקח על המקצועיות ועל ספקי ההדרכה

(SQC

למשתלמים ,ירכיבו בנוסף  -אוהד ויגמן ,נעם
הירשקורן ,CFP ,גבי פרנקל ,CFP ,וסו"ב אודי
הודי.
חיים איזנפלד אמר" :כבוד ענק לנו להיות חלק
מהחזון של הארגון הזה ולהיות חברים מייסדים
של ארגון ששם את טובת אזרחי מדינת ישראל
בראש מעייניו .אנו בלשכת היועצים העסקיים
והניהוליים נעשה כל מה שניתן להביא להצלחה
של החזון ואני מברך את אודי על הצטרפותו
למועצה האירופאית ואשמח בעתיד להצטרף
אליו לישיבות של הדירקטריון האירופי".
דן דוברי הוסיף" :זה צעד ענק לתעשייה ואני
אישית רוצה להודות לאודי על פועלו למען
אזרחי מדינת ישראל וכל אנשי המקצוע בתחום
הפיננסי .הוא מנהיג אמיתי ומוביל דרך שפועל
באומץ לב ופורץ דרכים לעולם טוב יותר
לכולנו .לדעתי הוא פוליטיקאי מזן אחר ,בזמן
שאנו מתמודדים בבעיות פנימיות מאתגרות,
אודי פורץ קדימה ומוביל את כולנו לעולם טוב
יותר ,מקצועי יותר ופועל להכרה והוקרה של
הציבור באנשי המקצוע".

משולחנו של היועמ"ש

בדרך לנתב"ג ולביטוחי הנסיעות לחו"ל:
חשוב לתעד את שיחות המכירה
בסוגיה שנידונה בבית המשפט לגבי הליך מכירת ביטוח הנסיעות לחו"ל עולה שוב
החשיבות של תיעוד שיחות למען הגנת הסוכן > עו”ד עדי בן אברהם

מ

צילום ראש :גיא קרן

די שבוע אני שב ומחדד את חשיבות
התיעוד של הליך המכירה על מנת
להגן על הסוכן בשני מישורים .האחד,
מביקורת של רשות שוק ההון (בכל זאת ,הסוכן
הוא גורם מפוקח); והשני ,למול טענות שעלולות
לצוף מצד הלקוח.
התיעוד יוכל לשקף נאמנה את עמדת הסוכן
למול עמדת הלקוח ,כפי שאירע במקרה דנן עליו
אכתוב השבוע ביחס לפסק דין שפורסם לפני
שבוע ואלו עיקריו :התובעת הגישה תביעה כנגד
חברת הביטוח בסך של  11,043שקל .בתביעה היא
ביקשה לבטל פוליסת נסיעות לחו"ל ,בעלות של
 1,043שקל וכן פיצוי בסך  10,000שקל.
התובעת טענה שהיא לא קיבלה את הפוליסה
ולא ידעה על ההשתתפות העצמית הקיימת
בפוליסה .היא הוסיפה כי רק לאחר התערבות בנה
נשלחה אליהם הפוליסה בדרכה לנתב"ג.
התובעת חשה ברע בחו"ל ,פנתה לבדיקה
רפואית וכאשר חזרה לארץ וביקשה החזר נודע
לה על ההשתתפות העצמית ,תנאי שהיא לא
היתה מודעת לו כאשר הפעילה את הפוליסה.
חברת הביטוח הכחישה את הטענות וציינה כי
הפוליסה מציינת מפורשות כי קיימת השתתפות
עצמית של  50דולר למעט בעת אשפוז .יתרה
מכך ,ציינה חברת הביטוח ,נציג המכירות ציין
את עצם קיומה של ההשתתפות העצמית ,בשיחת
המכירה והתובעת לא הלינה על עובדה זו ומסרה
את פרטי כרטיס האשראי שלה לתשלום.
חברת הביטוח הוסיפה כי הפוליסה נשלחה
מספר פעמים לכתובת הדוא"ל שמסרה התובעת
ובנה בשעות  09:44 ,09:32ו־( 12:30בכוונה
ציינתי את השעות ,כדי להראות את חשיבות
התיעוד  -עב"א).
עוד ציינה הנתבעת כי כאשר התובעת ביקשה
להפעיל את הפוליסה היא טענה ברוגז כי עלות
ההשתתפות העצמית שווה למחצית סכום
התשלום לבדיקת הרופא ולכן הפוליסה לא
משתלמת .חברת הביטוח הדגישה כי לא ניתן
לבטל את הפוליסה לאחר שהתובעת (המבוטחת)
שבה מחו"ל והסיכון היה מונח על כתפי חברת
הביטוח לאורך כל הטיול.
בדיון הושמעה שיחת המכירה בה נמסר לתובעת
דבר ההשתתפות עצמית .התובעת ביקשה להקשיב
לשיחה במלואה עקב קשיי שפה וליתן תגובה
בכתב .לאחר קבלת השיחה אישרה התובעת כי
אכן נמסר לה על ההשתתפות העצמית ,אך כדבריה
"משך השיחה  22דקות שחלק ניכר שלה להשיג
'בלבול' בראש שלי ולשכנע אותי לבצע יותר מדי
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חשיבות התיעוד בביטוח נסיעות לחו"ל | צילוםjeshoots-com unsplash :

בית המשפט מדגיש כי המידע החיוני לפוליסה הרלוונטית
נמסר לתובעת בתחילת השיחה באופן ממוקד והתובעת
אישרה את רכישת הפוליסה לאחר ששאלה שאלות וביקשה
לוותר על הרחבות מסוימות ולכן הוא דוחה את טענותיה
ביטוחים .הנציג ,מתוך קשקושים ושכנועות למכור
כיסוי (לא קשור להוצאות הרפואיות בחו"ל) ,באמת
אמר לי על השתתפות עצמית במקרה אירוע רפואי
שאפילו לא שמעתי את זה .אני יודעת בעיות
תקשורת שלי לכן ביקשתי מנציג להעביר מיד כל
המידע והוא הבטיח" [השגיאות במקור  -עב"א].
לאחר שמיעת העדויות דוחה בית המשפט את
התביעה ומציין כי יום קודם לנסיעה ,שוחחה
התובעת עם נציג המכירות במשך  21דקות
והנושא של ההשתתפות העצמית נמסר לה
מפורשות באופן ברור ופשוט .משך שיחת המכירה
לרבות שאלון הבריאות ארך כ־ 6דקות ולאחריהן
מסרה התובעת את פרטי כרטיס האשראי שלה.
בהמשך ניסה הנציג למכור לתובעת כיסוי נוסף
למקרה של תאונות והתובעת סירבה בתוקף
תוך שהתנהלה ביניהם שיחה ממושכת בהקשר
זה במהלכה ציינה בפניו התובעת את אי האמון
שיש לה בחברות ביטוח וניסיונה הרע .חלק זה
של השיחה ,היה ארוך והתרחש לאחר סיום עסקת
המכירה של הפוליסה ועל כן הטענה כי המידע

אודות ההשתתפות העצמית נבלע בניסיונות
הנציג למכור לה ביטוחים נוספים אינה נכונה.
בית המשפט מדגיש כי המידע החיוני לפוליסה
הרלוונטית נמסר לתובעת בתחילת השיחה באופן
ממוקד והתובעת אישרה את רכישת הפוליסה
לאחר ששאלה שאלות וביקשה לוותר על הרחבות
מסוימות ולכן הוא דוחה את טענותיה ,תוך שהוא
קובע שהתובעת שולטת בשפה העברית.
כאמור ,התביעה נדחתה והתובעת חויבה
בהוצאות חברת הביטוח.
ואני שב ומזכיר :תיעוד שיחת המכירה ,להתעכב
על הדגשים הקריטיים (למשל :גיל הנהג,
השתתפות עצמית ,תקופת המתנה וכיוצא בזאת),
לשלוח גילוי נאות במידת הצורך ,כל אלו יסייעו
לסוכן בעת תביעה.
בשלב זה לא ידוע אם תוגש בקשת רשות ערעור
על פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת
סוכני ביטוח

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח
בשיתוף לשכת סוכני הביטוח בישראל
תכנית הביטוח של איילון בשיתוף לשכת סוכני הביטוח הינה התכנית הוותיקה ביותר,
אשר מלווה את סוכני הביטוח למעלה מ 25 -שנים .לאיילון ניסיון מצטבר רב בניהול תביעות
בתחום אחריות מקצועית של סוכני ביטוח והצלחות מוכחות לאורך השנים.
תכנית ביטוח זו מותאמת לצורכי סוכני הביטוח וכוללת הרחבות ייחודיות ללא תוספת פרמיה ,בין היתר:
פרמיה אטרקטיבית לסוכני ביטוח חדשים
הכפלת גבול האחריות לתקופה  -הטבה חדשה!
חבות כלפי צד שלישי ,לרבות חבות בגין סיכוני סייבר בתת גבול אחריות של  - *₪ 500,000הטבה חדשה!
השתתפויות עצמיות נמוכות
פטור מלא מהשתתפות עצמית במקרה של דחיית תביעה
אופציה להנחה משמעותית בפרמיה בתמורה להגדלת ההשתתפות העצמית וויתור על הפטור
ליווי ומעורבות לשכת סוכני הביטוח ,לרבות בהליך ניהול התביעות וכינוס ועדה פריטטית במקרה של חילוקי
דעות עם המבטח
פוליסת  Run Offלתקופה של  7שנים למבוטחים מתמידים ללא פרמיה
הרחבת תאונות אישיות למקרה מוות מתאונה
תאריך רטרואקטיבי מיום קבלת רישיון סוכן
כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של  10מיליון ש״ח!
תקופת דיווח תביעות מוארכת  180 -יום לאחר סיום הפוליסה
הכיסוי הינו עבור כל בעלי התפקידים השכירים בסוכנות  3 -עובדים ראשונים כלולים
תוספת פרמיה של  50%בלבד עבור בן משפחה בעל רישיון נוסף בסוכנות  -הטבה חדשה!
כיסוי ליועצים פיננסיים בעלי הכשרה מתאימה
כיסוי להפניות הסוכן ליועץ משכנתאות  /השקעות
*אופציה לרכישת גבולות אחריות גבוהים יותר וכיסוי נזקי סייבר צד א' בתוספת פרמיה

כסוכן ביטוח מקצועי ,אתה ודאי יודע כי חשוב לקרוא את האותיות הקטנות ולבחון את התנאים המוצעים היטב.
חיסכון בעלויות במועד רכישת הפוליסה עלול לעלות ביוקר ביום הדין ,עת תצטרך להתמודד עם תביעה
ולשלם השתתפות עצמית גבוהה .במקרים אלו טוב וחשוב שלשכת סוכני הביטוח תעמוד לצדך.

לשירותך,
אריאל ארז ,מנהל עסקים סוכנות ליסוב | טלlisov@insurance.org.il | 03-6366508 .

איילון ,הביטחון של סוכני הביטוח!
התנאים המחייבים בכפוף לתנאי הפוליסה

מסלול הכשרה

כלל ביטוח השיקה תוכנית הכשרה
מקצועית לסוכנים המתמחים בפיננסים
 100סוכנים ראשונים של החברה הצטרפו למסלול ההכשרה ⋅ איל אליה ,מנהל ענף מכירות פיננסים
בכלל" :שנת  2019הוכרזה מבחינתנו כשנה אסטרטגית בתחום הפיננסים" > רונית מורגנשטרן

כ

לל ביטוח ופיננסים השיקה תוכנית
הכשרה מקצועית לסוכנים המתמחים
בפיננסים .תוכנית ההכשרה מושקת
במסגרת "כלל  "Collegeומיועדת לסוכני ביטוח
אשר מעוניינים להרחיב את עיסוקם גם לתחום
הפיננסים .נמסר כי  100סוכנים ראשונים של
החברה משתתפים במחזור הראשון של מסלול
ההכשרה.
תכנית ההדרכה נמשכת כ־ 4חודשים ובנויה
משני חלקים עיקריים  -חמישה מפגשים עיוניים
ושלושה מפגשים מעשיים .המפגשים העיוניים
עוסקים בתכנון נכון של תיקים פיננסיים
ופנסיוניים ,הקניית ידע בניתוחם ,הכרות
עם מוצרי החברה ,הכרות עם מסלולי השקעה
הקיימים בשוק ,התאמת רמת סיכון ללקוחות
ועוד .לכל אלו ,נלווה תרגול ויישום של חומרי
הלימוד בפועל .בשלב המעשי ,מיישמים סוכני
הביטוח ,הלכה למעשה ,את הידע העיוני והכלים

מציעה ,מועברים על ידי מיטב אנשי המקצוע
במפגשים עם הלקוחות ,תוך ליווי מקצועי
בתחום ומטרתם להוביל לניהול מקצועי
וצמוד של מומחים בחברה.
של תיקי הלקוחות על ידי הסוכנים".
את תכנית ההכשרה מנחה שי
מוטי אוחיון ,סוכן ביטוח בסוכנות
שעיה ,מרצה בכיר ומרכז תחום
"שרמן סוכנות לביטוח" סיפר:
מגמת הפיננסים במכללת אורין
"לטעמי ,השילוב בין המידע
שפלטר ,שותף בחברת "קרני
העיוני לבין היישום שלו בפועל
וילנצ'יק פתרונות פיננסים",
אל מול הלקוחות ,הוא שתרם לי
בעל ניסיון של  12שנים בשוק
להתמקצעות ממשית .הליווי הצמוד
ההון.
והזמינות המלאה של המפקחים לאורך
איל אליה ,מנהל ענף מכירות
אייל אלייה
צילום :כל הקורס ,סייעו בהתמודדות עם סוגיות
פיננסים בכלל ציין" :שנת 2019
באדיבות כלל
שעלו מן השטח ,קטנות כגדולות".
הוכרזה מבחינתנו כשנה אסטרטגית
אביתר מור ,סוכן ביטוח בסוכנות "רוני מור
בתחום הפיננסים .לקחנו על עצמנו להכשיר
ולהעמיק את ידע הסוכנים בתחום מכירות ביטוחים" הוסיף" :חשוב לי להצעיד את הפעילות
הפיננסים ,תחום הצובר תאוצה בשנים האחרונות .העסקית של הסוכנות צעד אחד קדימה ומבחינתי,
היכרות עם התהליכים ,תקנות הרגולציה ,מסלולי כניסה לתחום הפיננסים הינה אחד המהלכים
השקעה כדאיים והמוצרים החדשניים – כל אלו הנדרשים .תוכניות ההכשרה של כלל פתחה את
מצויים בתמהיל תוכניות ההכשרה שהחברה ההזדמנויות שהתחום מזמן לנו".
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
דרוש/ה סוכן/נת ביטוח נמרץ/ת לתפקיד ניהול משרד
לביטוח ברחובות בעל/ת רישיון סוכן פנסיוני +אלמנטרי
ניסיון מוכח בפעילות בתחומים הנ"ל לפחות  5שנים
כעצמאי /שכיר/פרילנס.תנאים מעולים למתאימים/ות
קורות חיים למייל itsik@newafikim.co.il
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה עוזר/ת מקצועי/ת
למשרה מלאה או חלקית ashbit22@walla.co.il
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש סוכן מנוסה לביטוח
החיים ופנסיוני .לפרטים :אלכס גולדשטיין 050-5568824
shira@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בדרום ,דרוש בעל רישיון ביטוח
פנסיוני לניהול תיקי לקוחות ומנהל תיקי השקעות ,בוגר
בית השקעות לשיווק וטיפול בתיקי לקוחות לפרטים:
 haybit@haybit.co.ilנייד0542144567 :
דרוש סוכן בעל רישיון למשרדינו באשדוד .פרטים
נוספים ב050-2144885 :
לסוכנות ביטוח בפתח תקווה דרושה פקידה לחצי משרה.
קורות חיים ניתן לשלוח למיילizik@ozmab.co.il :
סוכן ביטוח איכותי צעיר ונמרץ מעוניין לקנות תיק ביטוח
בתחום החיים ו/או בריאות ו/או פנסיוניסודיות מובטחת
לפרטים נוספים royiversno1@gmail.com :טלפון
רועי.0507444923 :
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
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בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

(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
סוכן ביטוח יקר אל תמכור את תיק הביטוח שלך!
יש לנו מודל עסקי שיאפשר לך הכנסה חודשית
משתלמתלפרטים ,התקשר לדוד בטלפון 054-2335050

שכירות משנה
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון  15רמת
גן ,משופץ אדריכלית ,מפואר ,תקרות גבוהות,
מואר ,קומת קרקע עם גינה אחורית ,יש מטבחון,
באמצע  4חברות ביטוח ,סופר מרכזי .חדר פרטי
 15מטר  -מחיר  1,500שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה,
מים וחשמל .יש אפשרות ל־ 2חדרים 40 ,מטר ,מחיר
 3,000שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים וחשמל כולל
חנייה אחת .קרן דבורא 054-4225655
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
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש
תיקי ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות
מובטחת לפרטיםhaybit@haybit.co.il :
נייד0542144567 :
מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום
(שכירות ,מזכירות  ,תפעול ,חניה וכו' )אנו מציעים את
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים,
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!!
תתקשרו.המייל שלי gil@beyahad-ins.com
הנייד שלי לפרסום 0527703399
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
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 למייל:
Shaulb8@walla.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
יוסי איפרגן על פטירת אחותו
שלא תדעו עוד צער

