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ביטוח ופיננסים

צעד אסטרטגי
מועדון הסוכן לכלכלה ולחברה 

הושק השבוע על ידי הלשכה 
בהשתתפות יו"ר מפלגת העבודה, 

שמחה גולדין ועשרות סוכנים
< עמ' 6

 מכתב הבהרה מהממונה
ד"ר ברקת מבהיר: מתווה הביטולים 

בריסקים הוא לפי נוסח ההיתר 
* רוזנפלד:  דורשים מהחברות 

להיצמד להבהרת הממונה 
< עמ' 2

מצפצפות על הזכויות
במקרים רבים חברות הליסינג 

ממררות ומייאשות את התובעים 
בעת תאונה * הוועדה האלמנטארית 

מקדמת הצעת חוק בנושא
< עמ' 20

בג"צ הכריע סופית 
וקבע: ביטוח נסיעות 

לחו"ל ימכר רק על ידי 
סוכני ביטוח  נשיא 

הלשכה: "תחום ביטוח 
הנסיעות לחו"ל איננו 

מוצר מדף שאפשר 
למכור כמו סלולרי, אלא 

כזה שדורש מיומנות, 
ניסיון וידע שיש רק 

לסוכן הביטוח"

< עמ' 3

הישג עצום ללשכה 
ולציבור המבוטחים
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ביטוח 
ופיננסים

מכתב הבהרה

עקבות אי הבהירות והפרשנויות השונות ב
בריסקים,  עמלות  החזר  בתחום  בענף 
לממונה  כשבועיים  לפני  הלשכה  פנתה 
ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על 

בבקשה להוציא הבהרה נוספת בנושא.
אתמול שיגר ברקת מכתב הבהרה לנשיא הלשכה, 
באיגרת  תומך  הוא  לפיו  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
הנשיא ששיגר רוזנפלד לסוכנים בסוף מאי השנה. 
אחוז  על  ישמור  אשר  סוכן  כי  מבהיר  הממונה 
ביטולים של עד 15% לשנה )פרמיה משונתת(, על 
פני שלוש שנים יתנהל למול היצרנים על מתווה 

ביטולים של שלוש שנים.
על פי מכתב ההבהרה: “במענה לבקשות חוזרות 
ונשנות שלכם יש להבהיר את התנאי בו יידרש רק 
החזר עמלה מלאה בשל ביטולי פוליסת ביטוח חיים 

עם הנחה )כהגדרתה בהיתר( בשנה הראשונה.
"ועל אף שהתנאי בעניין זה ברור בנוסח ההיתר 
שניתן לחברות הביטוח, נבהיר כך: לגבי פוליסות 
עם הנחה, ששווקו בשנה קלנדרית מסוימת - אם 
משונתת(  פרמיה  )במונחי  מהפוליסות   15% בוטלו 
השנים  שלוש  במהלך  )במצטבר(,  מכך  יותר  או 
החזר  יידרש  הפוליסה,  שיווק  שלאחר  הראשונות 
עמלות במתווה של שלוש שנים לפחות. כלומר: רק 
מעל 15% ביטולים במצטבר על פני שלוש שנים. 
למען הסר ספק, יודגש כי נוסח ההיתר הוא הנוסח 

המחייב לעניין זה".

הכדור במגרש היצרנים

באיגרת שהוציא נשיא הלשכה לסוכנים ובמכתב 
קורא  הביטוח,  חברות  למנכ"לי  הבוקר  ששוגר 
הסוכנים  את  להכשיל  שלא  לחברות  רוזנפלד 
ולהיצמד להיתר שסיפקה הרשות. עוד קורא נשיא 
עמלות  מתווה  לסוכנים  להציע  לחברות  הלשכה 
נפרעים גבוה על מנת לתת בידיהם את אפשרות 

הבחירה.
"כידוע לכם לשכת סוכני ביטוח פעלה במאמצים 
יותר  במשך  אפשרי  מישור  בכל  תקדים  חסרי 
מתווה  את  לשנות  בשביל  חודשים  משלושה 
תכליתו  אשר  ההון  שוק  מרשות  שיצא  הביטולים 

חיוב הסוכנים על ביטולי פוליסות במשך 6 שנים", 
כותב רוזנפלד באיגרת.

"בסוף מאי הודענו כי אנו מברכים על המהלך של 
הרשות, שיצאה במסמך הבהרה המאפשר לחברות 
של  חיוב  בעל  לכזה  המתווה  את  לשנות  הביטוח 
שלוש שנים ובמקרים נוספים של שנה אחת. לצערנו, 
חלק מחברות הביטוח בחרו לאמץ פרשנות משלהן 
לנייר ההבהרה שיצא מהרשות ועדיין לא ממהרות 
הסוכנים שעובדים  על  המתווה שמקל  את  לאמץ  
עימן. לאור אי הבהירות פנינו בשנית לראש הרשות 

ובקשנו לחדד את המסר", מדגיש נשיא הלשכה.
"כעת אנו דורשים מחברות הביטוח - אל תכשילו 
למתווה  ועברו  עליהם  הקלו  הביטוח,  סוכני  את 

צרו  ובמקביל  ההיקף,  לעמלת  הקשור  בכל  החדש 
למען  יותר  מתגמלים  נפרעים  עמלות  מסלולי 

תינתן לסוכנים אפשרות הבחירה.
"שלא יהיה כאן מקום לספק - כעת הכדור נמצא 
את  לספק  צריכים  ואלו  היצרנים  במגרש  ורק  אך 
הפתרונות. כמו כן, האוצר כאמור לאור דרישתנו, 
הסוכנים,  ולכם  הכיוון.  את  להם  וסימן  להם  סיפק 
עומדים  ואני  הלשכה  הנהגת   - להבטיח  ברצוני 
כל העת על המשמר. לא נאפשר לאף אחד לפגוע 
במעמדנו המקצועי, פרנסתינו ובנראות שלנו למול 
כלל הציבור בישראל. סוכני הביטוח נמצאים היום 
לשאוף  תמיד  נדאג  ואנו  טוב  יותר  הרבה  במקום 

ליותר", מסיים רוזנפלד את האיגרת לסוכנים.

ברקת מבהיר: מתווה הביטולים 
בריסקים הוא לפי נוסח ההיתר, כפי 

שפורסם באיגרת נשיא הלשכה
 רוזנפלד בעקבות ההבהרה: אנו דורשים מהחברות להיצמד להבהרת הממונה המדברת על שלוש שנות ביטולים 

< רונית מורגנשטרן

רוזפלד וברקת. עמדה חד משמעית | צילום: לע"מ

 רוזנפלד: "אנו דורשים מחברות הביטוח - אל תכשילו את סוכני 
הביטוח, הקלו עליהם ועברו למתווה החדש בכל הקשור לעמלת 

 ההיקף, ובמקביל צרו מסלולי עמלות נפרעים מתגמלים יותר 
למען תינתן לסוכנים אפשרות הבחירה"
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ניצחון ללשכה

עתירת ה את  דחה  בג"צ   - ללשכה  ישג 
הממונה  נגד  הנסיעות  משרדי  התאחדות 
על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ואת בקשתם 
להמשיך לאפשר להם למכור ביטוח נסיעות לחו"ל. 

ענת  יצחק עמית,  בפסיקת שלושת שופטי בג"צ 
ייטה  לא  המשפט  "בית  נכתב:  מינץ,  ודוד  ברון 
מוסמכת,  מנהלית  רשות  של  בהחלטה  להתערב 
נפלו  אם  אלא  מקצועי,  דעת  שיקול  על  המבוססת 
בהחלטה פגמים המקימים אחת מעילות ההתערבות 
דעתו  שיקול  בחינת  הדעת.  בשיקול  השיפוטית 
המקצועית של הממונה על רשות שוק ההון נעשית 
רשות  כל  של  המקצועי  דעתה  לשיקול  בדומה 

מנהלית אחרת".
בכך הכריע בג״צ סופית שאסור לסוכני הנסיעות 
רישיון  בעלי  רק  וכי  לחו"ל,  נסיעות  ביטוח  למכור 
ביטוח  למכור  יוכלו  ביטוח  וחברות  ביטוח  סוכני   –
בין  שנים  ארוך  ויכוח  הכריעה  זו  החלטה  נסיעות. 

סוכני הנסיעות לסוכני הביטוח.
עד היום, סוכני הנסיעות הציעו ללקוחות הרוכשים 
לשכת  נסיעות.  ביטוח  וגם  בחו"ל  תיירות  שירותי 
סוכני ביטוח פנתה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
שמדובר  בטענה  הזה  הנוהג  את  להפסיק  בדרישה 
למכירת  רישיון  בעל  רק  שכן  החוק,  על  בעבירה 

ביטוח רשאי למכור ביטוח נסיעות.

עמדת הסוכנים
ביטוח  סוכני  לשכת  עמדת  את  קיבלה  הרשות 
ובחוזר שפרסמה לפני מספר חודשים כתבה: "יש 
חשש שהלקוח יטעה לחשוב שסוכן הנסיעות בקיא 

הייחודיים  הביטוח  לצורכי  ומודע  הביטוח  בתחום 
שלו; מאחר שלרכישת פוליסת ביטוח ישנן השלכות 
הרות גורל על היקף הפיצויים שהמבוטח יהיה זכאי 
להיות  הביטוח  על  ביטוחי,  אירוע  קרות  בעת  לו 
משווק על ידי איש מקצוע המתמחה בתחום בלבד".

לאחר פרסום החוזר עתרו סוכני הנסיעות לבג"צ 
נגד החלטת הרשות, אך כאמור בג"צ דחה אותם על 

הסף.
בפסיקתם, השופטים קבעו עוד כי "קביעת מועד 
כניסתו לתוקף של החוזר היא עניין מובהק שבגדר 
שיקול דעתו של הממונה על שוק ההון, כאשר אין 
זה ראוי שבית המשפט ישים את שיקול דעתו במקום 
כי "מדובר במצב  שיקול דעת המפקח". עוד נכתב 
בלתי תקין שהתקיים במשך עשרות שנים, וכי סוף 
סוף המשיבים אינם מתעלמים ממנו אלא מעוניינים 
בהסדרתו. בנסיבות אלו, נוכח שיתוף הפעולה שהיה 
בין הצדדים עד כה, עליו הצביעה העותרת, שומה 
העותרת  בשיתוף  לפעול  ימשיכו  כי  המשיבים  על 

לפעילות  בקשר  שהוצפו  לקשיים  מענה  למתן 
המבוטחים,  ציבור  על  והשלכותיה  הנסיעות  סוכני 

במגבלות הדין הקיימות".

ניצחון למבוטחים

סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה, מסר בעקבות 
הפסיקה: ״אני שמח על כך שבג״צ קיבל את עמדתנו 
ופסק באופן חד משמעי - רק בעלי רישיון יכולים 
למכור ביטוח נסיעות לחו״ל. תחום ביטוח הנסיעות 
לחו"ל איננו מוצר מדף שאפשר למכור כמו סלולרי, 
מדובר  וידע.  ניסיון  מיומנות,  שדורש  כזה  אלא 
כה  עד  מטופלים  שהיו  למבוטחים,  גדול  בניצחון 
מורכב  הנסיעות  ביטוח  מפוקח.  לא  גורם  ידי  על 
להיות  שצריכים  קריטיים,  מקצועיים  מהיבטים 
בידיהם של אנשים המתמחים בענף, סוכני הביטוח, 
שיודעים להתאים את הפוליסה לצרכיו של הנוסע 
ולהגן על  ולסיכונים האפשריים הכרוכים בנסיעתו 

הציבור מפניהם״.
מ"מ נשיא הלשכה, סו"ב ליאור הורנצ'יק, הוסיף 
וכפי  הדרך,  כל  לאורך  והשמענו  שטענו  "כפי  כי 
רישיון  בעל  רק  מקצוע,  ובכל  ענף  בכל  שפועלים 
והצדק  האמת  ביטוח.  למכור  רשאי  ביטוח  סוכן 

נאמרו על ידי בג"צ. הבשורה היא ענקית". 
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה 
שגם ייצג אותה בבקשה להצטרף לעתירה שנדחתה, 
וכי  הדין  "בית המשפט הבהיר מפורשות את  אמר: 
יש לקיים את הוראות חוזר הלידים ממועד תחילתו 

ביום 1.5.19".

בג״צ הכריע סופית: אסור לסוכני 
הנסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו"ל

בית המשפט דחה את עתירת התאחדות משרדי הנסיעות והכריע ויכוח ארוך שנים ‰ נשיא הלשכה: "מדובר בניצחון 
גדול למבוטחים, שהיו מטופלים עד כה על ידי גורם לא מפוקח" < רונית מורגנשטרן

רוזנפלד, הורנצ'יק ובן אברהם. בשורה ענקית | צילומים: גיא קרן, סטודיו עדיף

 רוזנפלד: "תחום ביטוח 
הנסיעות לחו"ל איננו מוצר מדף 
שאפשר למכור כמו סלולרי, אלא 
כזה שדורש מיומנות, ניסיון וידע. 
מדובר בניצחון גדול למבוטחים, 

 שהיו מטופלים עד כה על ידי 
גורם לא מפוקח" 
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משלמים בזמן

כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה מופחתת, 
המאפשר בחירה בין כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות בשב"ן, 

לבין תשלום השתתפות עצמית

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי חזר!

Extra ביטוח אפגרייד

מקצוענות חדשנות מחויבות
כי הראל בריאות זה - 
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ביטוחי פ חברת  ספורטכארד, 
הנסיעות לחו"ל, הודיעה הבוקר 
והתאמות  שינויים  ביצעה  כי 
תשלום  ובמנגנון  פנימיים  בתהליכים 
עמלת  תשלום  את  שיאפשרו  העמלות 

סוכני הביטוח בכל עשירי לחודש. 
מהחברה נמסר כי השינוי נעשה מתוך 
עמלת  הסוכנים,  ציבור  שעבור  הבנה 
דבר  לכל  ״משכורת״  מהווה  הסוכן 
ועניין ויש להבטיח כי לא תימסר מאוחר 
מהעשירי בכל חודש. עוד נמסר כי מדובר 
בצורך שעלה מהשטח, בשיחות שמקיימת 

החברה עם ציבור הסוכנים. 
פספורטכארד  מנכ"ל  אמיר,  יואל 

לדרך  שלנו  שותפים  הם  הביטוח  "סוכני  מסר: 
קשובים  אנחנו  החברה.  של  הראשון  מיומה 
מנת  על  שוטף  שיח  איתם  ומקיימים  לצורכיהם 

לטייב את שיטת העבודה ולהשתפר, עבורם. ציבור 
הסוכנים זכאי לקבל את התגמול במועד כמו כל 

אחד אחר במשק".

ליאור  סו”ב  הלשכה,  נשיא  מ”מ 
מברכים  “אנחנו  מסר:  הורנצ’יק, 
תשלום  שנושא  שמבינה  חברה  כל 
בעניין  אקוטי  הינו  העמלות 
סוכני  של  העסקית  ההתנהלות 
וקורא  שב  אני  הביטוח.  וסוכנות 
רק  ונותרו  הביטוח,  חברות  לשאר 
העמלות  תשלום  את  להקדים  מעט, 
והוגנת  מקצועית  בצורה  ולהתנהל 
מול סוכני הביטוח. בסוף היום אנחנו 
מנהלים עסק - משכורות ותשלומים 
לא מבוצעים ב־15 ולא ב־20 או ב־25, 
בחודש.  ה־9  עד  חוק  פי  על  אלא 
לכן, כל החברות שכבר הקדימו את 
אנחנו  שנכון,  מה  שזה  והבינו  העמלות  תשלום 
מברכים על כך ומבקשים משאר החברות שיעשו 

זאת גם הן ובהקדם”.

פספורטכארד תשלם באופן גורף עמלת 
סוכן בעשירי לחודש 

יואל אמיר, מנכ"ל פספורטכארד: "סוכני הביטוח הם שותפים שלנו לדרך מיומה הראשון של החברה. אנחנו קשובים 
לצרכיהם ‰ הורנצ'יק: "מברכים כל חברה שמבינה שנושא תשלום העמלות הינו אקוטי" < רונית מורגנשטרן

הורנצ'יק | צילום: תמיר שריםיואל אמיר  | צילום: יוסי צבקר
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מלוא ש את  שרכשה  לאחר  וחצי  נתיים 
ההלוואות  פלטפורמת  של  המניות 
מיטב  מודיעה   ,eLoan החברתיות 
ממקורות  אשראי  במתן  שתתמקד  הלוואות  דש 
מתחום  יוצאת  היא  כי  נמסר  מהחברה  עצמיים. 
רגולציה  מגבלות  להטיל  הכוונה  לאור   P2Pה־
ההלוואות  בתחום  במקביל  הפועלים  גופים  על 
הצרכניות – הן כנותני אשראי )ממקורות עצמיים( 
והן כמתווכי אשראי )פלטפורמות P2P(. בהתאם 
להשקיע  ניתן  יהיה  לא  מה־30.7.19  החל  לכך, 
כספים חדשים בפלטפורמת ההלוואות החברתיות 
וכפועל יוצא, כספי הלוואות שיוחזרו לא יושקעו 

בהלוואות חדשות.
אסף עזרא, יו"ר מיטב דש הלוואות: "בחודשים 
האחרונים בחנה מיטב דש הלוואות את פעילותה 
בתחומי האשראי. לאחר ניתוח מעמיק אשר מביא 
שצפויות  הרגולטור  הוראות  את  גם  בחשבון 
להיכנס לתוקפן בקרוב, הוחלט על הרחבה וגיוון 
ממקורות  הצרכני  האשראי  פעילות  תחומי  של 
אשראי  המעניק  שגוף  מאמינים  אנו  עצמיים. 
דש  מיטב  ומפוקח.  שקוף  להיות  חייב  צרכני 
לתחומי  ולהתפתח  להמשיך  צפויה  הלוואות 
פעילות נוספים תוך שימוש ביכולות הטכנולוגיות 

שפותחו בחברה". 

את  מגדילה  הלוואות  דש  מיטב  כי  נמסר,  עוד 
פעילותה  את  ומרחיבה  האשראי  מתן  תחומי 
קבוצות  נדל"ן,  מגובה  אשראי  כגון  בתחומים 
בנקודות  ואשראי  לרכבים,  אשראי  רכישה, 
פעולה  שיתופי  מספר  נחתמו  לאחרונה,  מכירה. 
בנוסף  זאת  אלה  בתחומים  מסחריים  גופים  עם 
לתחום "אשראי לכל מטרה". כחלק מאסטרטגיה 
זו, אשר נבחנה לעומק בתקופה האחרונה, תציע 

החברה הלוואות ממקורות עצמיים בלבד. 
 ,)eLoan )לשעבר  הלוואות  דש  מיטב  חברת 
 2012 בשנת  הוקמה  דש,  מיטב  ההשקעות  מבית 
 .P2Pכפלטפורמה להלוואות חברתיות  בתחום ה־
טכנולוגית  אלטרנטיבה  ליצירת  פועלת  החברה 

למערכת  בהשוואה  ההלוואות  בשוק  ופשוטה 
מתקדמות.  טכנולוגיות  באמצעות  הבנקאית 
בנובמבר 2016 רכש בית ההשקעות מיטב דש את 

מלוא הון מניות החברה.

מיטב דש יוצאת מתחום ההלוואות החברתיות
מעתה תציע החברה אשראי ממקורות עצמיים בלבד ‰ אסף עזרא, יו"ר מיטב דש הלוואות: “הוחלט על 

הרחבה וגיוון של תחומי פעילות האשראי הצרכני” < רונית מורגנשטרן 

אסף עזרא | צילום: יח"צ

לאור הרגולציה

 "אנו מאמינים שגוף 
 המעניק אשראי צרכני חייב 

 להיות שקוף ומפוקח. מיטב דש 
הלוואות צפויה להמשיך 

ולהתפתח לתחומי פעילות נוספים 
תוך שימוש ביכולות הטכנולוגיות 

שפותחו בחברה"

השעות ב בין  ביולי,  ב־21  הבא,  שבוע 
9:30־14:00, תתקיים הכשרה “לדירקטורים 
ההכשרה  בלשכה”.  בכירים  משרה  ונושאי 
והנהלת  מיועדת לחברי הוועד המנהל של הלשכה 

ליסוב, החברה הכלכלית.
יום ההכשרה ייפתח בדברי ברכה על ידי נשיא 
רענן  והמנכ"ל  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה 
המשתתפים  ישמעו  המקצועיים  בתכנים  שמחי. 
נועה  עו"ד  בתחום:  מומחים  מפי  הרצאות 

בכר  פישר  לטיגציה,  במחלקת  שותפה  ברהום, 
חן וול אוריון ושות', שתדבר על תחומי אחריות 
הכוחות  ומשולש  משרה  ונושאי  דירקטורים 
הדין  ופסקי  הזהירות,  חובת  האמונים,  חובת   –

האחרונים.
בכיר  שותף  הרמן,  ירון  עו"ד  ידבר  בנוסף, 
הלוי  חודק  קלינהנדלר,  גרוס,  דין  עורכי  משרד 
ופיקוח על  ושות', על משולש הכוחות  גרינברג 
תכנון,  לרבות  סיכונים  ניהול   – סיכונים  ניהול 
זיהוי, הערכה ודירוג, מפת  הסיכונים; ורו"ח ניר 
בדוחות  מיוחדים  דגשים  על  ירצה  זיכלינסקי 
ירוקים,  ואורות  אדומים  אורות  הכספיים, 
המערכת   - במימון  סוגיות  שווי,  הערכות 
הבנקאית והחוץ בנקאית ומה שבניהם - חלק א'; 
המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית ומה שבניהם 

- חלק ב'. 

הכשרה לדירקטורים ונושאי משרה בכירים בלשכה
 ההכשרה, שתתקיים בשבוע הבא, מיועדת לחברי הוועד המנהל של הלשכה והנהלת ליסוב, 

החברה הכלכלית < רונית מורגנשטרן 

רענן שמחי | צילום: גיא קרן

בין הנואמים:

עו"ד נועה ברהום

עו"ד ירון הרמן

רו"ח ניר זיכלינסקי
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יום שלישי הושק בלשכה “מועדון הסוכן ב
עמיר  וחברה”, במפגש עם ח”כ  לכלכלה 
פרץ, יו”ר מפלגת העבודה ופרופ’ שמחה 
גולדין, אביו של סגן הדר גולדין, שנחטף והוכרז 
כחלל במבצע צוק איתן. באירוע, שהתקיים בבניין 
וסוכנים,  הלשכה בתל אביב, נכחו עשרו סוכנות 

שנהנו משלל הרצאות. 
את  בירך  רוזנפלד,  ליאור  הלשכה,  נשיא 
מסורת  לפתוח  “גאה  הוא  כי  ואמר  המשתתפים 
הגילדות  בחזית  הלשכה  את  שמציבה  חדשה 
כאוטוריטה  הלשכה  את  ממצבת  המקצועיות, 

גם  אלא  מקצועית,  רק  לא  קהל,  דעת  ומובילת 
קצת  וגם  הביטחון  החברה,  הכלכלה,  בתחומי 
טוב  בתקשורת  היום  מוצגת  הלשכה  פוליטיקה. 
ארגוני  ידי  על  מוערכת  גף  היא  מבעבר,  בהרבה 
לקבלת  כתובת  בה  שרואים  האחרים,  המעסיקים 

תשובות”.

פוגעים במעמד המקצוע

החלטות  לקבלת  הרצאתו  את  ייחד  פרץ  ח”כ 
של  בדוגמה  משתמש  כשהוא  סיכונים,  וניהול 
מערכת כיפת ברזל, אותה יזם. בפתח דבריו אמר 
לקול תשואות הסוכנים: “הגיע הזמן להסתכל על 
סוכן הביטוח במבט שונה – כל אחד הוא בית עסק 
המקצועית  הכתובת  גם  והוא  עובדים  שמעסיק 
מאוד  חשוב  בתחום.  מתמצאים  שלא  למבוטחים 
סוכנים  יותר  ותצמיח  מאוחדת  תהיה  שהלשכה 
שירצו לתת שירות איכותי. יש סוכנים שגורמים 

על  תקפידו  ממעמדו.  מאבד  שהמקצוע  לכך 
סולידריות בתוככם, לא לשחוט מחירים – שירות 

זול הפך במהירות לשירות פחות טוב”.
החלטות  קבלת  של  המרכזי  לנושא  בהתייחסו 
עולם  תפישת  עם  שמגיע  מנהיג  “רק  פרץ:  קבע 
הקשיים  חרף  נכונות,  החלטות  לקבל  מסוגל 
שאין  שמיכה  אין  סיכונים?  ניהול  מהו  והלחצים. 

לה גבולות, גם לא במערכת הביטחון”.
דוגמאות.  פרץ המחיש את הנושא בעזרת שתי 
הראשונה הייתה מבצע “משקל סגולי” שבתחילת 
מלחמת לבנון השנייה, עליו החליט כשר הביטחון. 

“מדובר בחיסול 54 משגרים עם טילים הממוקמים 
בתוך בתים פרטיים וכולם מכוונים למרכז המדינה 
ולמטרות אסטרטגיות. אז אמרו לי – הרי זה יחשוף 
את הסוכנים שמהם קיבלנו את המידע, וזה מיועד 
לרגע קריטי. והשבתי - זה הרגע. הזהירו אותי – 
מאות.  יהרגו  אזרחים.  6־10  מתגוררים  בית  בכל 
אתה תוכרז כפושע מלחמה. והשבתי – בעל הבית 
מקבל 50 אלף דולר כדי להסתיר משגר עם טיל 
ייקלט  הזה  המסר  האלה  הבתים  את  נפציץ  ואם 
ויעבור גם לעזתים. ביקשתי להתייעץ עם  להבא 
אז  החלטה,  וקיבלתי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
בתוך 34 דקות נעלם כל מערך הטילים הקטלני 
ההחלטה  את  שקיבל  השמאל,  איש  אני,  זה  הזה. 

שהכריעה את המלחמה”.

איום מורלי ואסטרטגי

את  לפתח  החלטתו  הייתה  השנייה  הדוגמה 

מערכת כיפת ברזל כהגנה על האוכלוסייה מפני 
הביטחון  תפישת  את  הניח  גוריון  "בן  הטילים: 
 .2 התרעה;   .1 רגליים:   3 על  ישראל  מדינת  של 
לי  "היה  והוסיף:  פרץ  אמר  הכרעה",   .3 הרתעה; 
הכבוד להוסיף את הרגל הרביעית – הגנת העורף. 
עמדתי על כך שצריך לפתח הגנה מפני הטילים, 
אזורים  על  שמשפיע  מורלי  איום  שזהו  משום 
שלמים ואוכלוסיות גדולות, ולכן בעיני זהו איום 

אסטרטגי.
“אז אף אלוף לא תמך בי וגם התקשורת והממשלה 
יצאו נגדי – כולם פקפקו ואמרו שאת 5 מיליארדי 

השקלים עדיף להשקיע במלחמה בתאונות דרכים. 
רפא”ל”,  מול  ההסכמים  כל  על  לבד  אני חתמתי 
הדגיש פרץ וסיכם: “היום אין מי שלא מברך על 
ברזל  כיפת  לפתח  לכם  כדאי  אולי  ברזל.  כיפת 

לסוכני הביטוח”, סיים פרץ את דבריו.
בפני  דבריו  את  נשא  גולדין,  שמחה  פרופ’ 
משפחות  פגישת  לפני  ספורות  שעות  הסוכנים 
והחללים שגופותיהם בידי החמאס, עם  הנעדרים 

ראש הממשלה בנימין נתניהו.
בנו,  של  לדמותו  דבריו  רוב  את  ייחד  גולדין 
סגן הדר גולדין, שבחייו היה מנהיג חינוכי וכי 
בכוח הדוגמה הוא הנהיג את פקודיו הן כמדריך 
על  קבל  הוא  בצבא.  כך  ואחר  עקיבא  בבני 
הדר  של  גופתו  המבצע,  לאחר  שנים  ש־5  כך 
המשפחה  מאבק  על  וסיפר  הוחזרה  לא  עוד 
חזרה של הערכים  “לייצר  והמשפחות האחרות 
עליהם גדלנו – לא משאירים חייל, חי או מת, 

בשטח האויב”. 

מועדון הסוכן

ח”כ עמיר פרץ: “אולי כדאי שתשקלו כיפת ברזל 
לסוכני הביטוח”

יו”ר מפלגת העבודה אמר את הדברים באירוע השקת מועדון הסוכן לכלכלה וחברה ‰ “רק מנהיג שבא עם 
תפישת עולם מסוגל לקבל החלטות נכונות, חרף הקשיים והלחצים” < רונית מורגנשטרן 

עמיר פרץ | צילום: גיא קרןמנחת האירוע, רחל כבודי | צילום גיא קרן שמחה גולדין | צילום: גיא קרן
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לתקופה  הינה  המצוינת  התשואה   .1.7.18 ביום  בע"מ  ופנסיה  גמל  קופות  הלמן-אלדובי  לניהול  הועברו  *המסלולים 
1.7.14-30.6.19. בקרן השתלמות מחקה מדד S&P500 (מ"ה 2265 ) - תשואת שנה אחרונה (1.7.18-30.6.19): 7.94%, 
תשואת 3 שנים אחרונות: 10.83%, שארפ ריבית חסרת סיכון 0.93, יתרת נכסים: 195,400 ₪. יתרת נכסים מוצגת באלפי 
על  במידע  אין  ניהול.  דמי  ניכוי  לפני  ברוטו,  נומינלית  במונחי תשואה  הינה  זה  התשואה המופיעה במסמך  שקלים. 
התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו 

ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק בעל רישיון על פי דין. המידע נכון ליום 17.7.19.

S&P500 המדד הבלתי מנוצח
המדד המוביל בארה"ב עכשיו גם במוצרי החיסכון השונים של
הלמן-אלדובי: קרן השתלמות, קופת גמל וקופת גמל להשקעה

לפרטים נוספים

הלמן-אלדובי השתלמות
מחקה מדד S&P500 (מ"ה 2265)* 

10.76% תשואה ב-5 שנים האחרונות

ינואר 2019 הלך לעולמו ג'ון בוגל, שפיתח ב
יותר מכל אחד אחר את שיטת ההשקעות 
הפאסיבית - שיטה המתבססת על השקעה 
בתיק  ההנחה שלאורך שנים השקעה  ועל  במדדים 
השוק יכולה להניב את התשואה הטובה ביותר. לכן 
חוסכים שמעוניינים למקסם את השקעותיהם יחסכו 

במוצרים המחקים את מדד הבסיס. 
מנהלי השקעות יכולים לנצח את השוק, הטובים 
שנים  כמה  זאת  לעשות  אפילו  יכולים  שבהם 
מגיע  זה  כאשר  דבר  של  בסופו  אבל  ברציפות, 
לתקופה ארוכה, ובחיסכון פנסיוני אנו מדברים על 

עשרות שנים, סביר שהתשואות יתכנסו לממוצע.

תלכו בגדול

לכל חברה בה אנו משקיעים יש סיכון, אך כאשר 
משקיעים במספר חברות, מקטינים את הסיכון ואת 

רמת התנודתיות של תיק ההשקעות. 
אפשר להקטין את רמת התנודתיות ולצמצם את 
הסיכון בתיק גם אם בוחרים בהשקעה במדד גדול 
המובילים  המדדים  אחד  רחבה.  פיזור  רמת  בעל 
הוא s&p500 - מדד 500 החברות הגדולות ביותר 
בארצות הברית )במונחי שווי שוק(. המדד הזה חוצה 
ומאגד חברות מתחומים רבים: טכנולוגיה,  מגזרים 
ופיננסים ובכך מסייע לנטרל את  תעשיה, אנרגיה 

הסיכון הספציפי הטמון בכל מניה.
להתווכח.  ניתן  לא  המספרים  עם 
משנת 2008 ועד 2018 הניבה השקעה 
 11.3% של  ב־s&p500 תשואה 
בממוצע לשנה. מהסיבה הזאת הוחלט 
בבית ההשקעות הלמן־אלדובי, במקביל 

הגמל,  בקופות  האקטיביים  למסלולים 
גמל להשקעה וההשתלמות, להנגיש לקהל 

מסלולים  גם  לשלב  אפשרות  הלקוחות 
 s&p500 מדד  כדוגמת  פאסיביים, 

שכך  אמונה  מתוך   - מסורתיים  חיסכון  במוצרי 
יוכלו למקסם את כספי החיסכון שלהם.  

למקסם כספי החיסכון

בבית  סוכנים  סמנכ"ל  אספיר,  עוז  לדברי 
הרבה  היום  הלקוחות  הלמן־אלדובי,  ההשקעות 
בשווקים  שקורה  במה  ומעורים  מתוחכמים  יותר 
וגדלה  הולכת  למגמה  נחשפים  "אנו  החיצוניים: 
של לקוחות שמבקשים לעבור להשקעה במסלולים 
מחקי מדד. תשואות גבוהות לאורך שנים, מביאות 

ערך מקסימלי ללקוחות.
"מוצר כמו קרן השתלמות, שהוא לטווח בינוני־
הארוך  לטווח  השקעתי  מוצר  להיות  הפך  קצר, 
חשיבות  את  להבין  מגדיל  שהציבור  כך  עקב 

הפרישה  לגיל  החיסכון  כספי  שמירת 
הצורך  במידת  הכספים.  משיכת  ואי 
לקיחת  ללקוחות  מאפשרים  אנו 
במקום  טובים  בתנאים  הלוואות 
רואים  אנו  לכן  הכספים.  משיכת 
בהעברות  עלייה  בהלמן־אלדובי 
של   s&p500 למסלול  ובהצטרפויות 
במוצר  גם  כן,  כמו  ההשתלמות.  קרן 
לקוחות  משתמשים  בו  להשקעה,  גמל 
לחיסכון לילדים או כתחליף לפיקדונות, 
פופולארי  להיות  ה־s&p500 נהפך  מסלול 

כהשקעה טובה לטווח ארוך.
את  לדוגמה  ניקח   - הפנסיוני  בחיסכון  "גם 
תיקון 190, מוצר חיסכון שמיועד לגיל השלישי 
- גם פה אנחנו בהלמן־אלדובי מאפשרים, כחלק 
ידי  על  אותו  לפלפל  בתיק,  ההשקעות  מפיזור 
השקעה במדד s&p500 שמוכיח את עצמו כמדד 
יציב ומניב תשואה גבוהה לאורך השנים. העברת 
להגן  יכולה   s&p500 למסלול  מהכספים  חלק 
מסכם  לפרישה",  המיועד  החיסכון  של  משחיקה 

אספיר.
במסלולים  השקעה  על  נוסף  מידע  לקבל  ניתן 
מחקי המדד באחד משלושת מוצרי הדגל של הלמן־
גמל  וקופת  גמל,  קופת  השתלמות,  קרן  אלדובי: 

להשקעה, וזאת דרך אתר החברה.

"מביאים ערך מקסימלי ללקוחות"
עוז אספיר, סמנכ"ל סוכנים בבית ההשקעות הלמן־אלדובי מציג את מדד s&p500, שיסייע לחוסכים 

למקסם את התשואות  < מערכת "ביטוח ופיננסים"

 עוז אספיר | 
צילום: יח"צ

תוכן שיווקימחקה מדד

https://www.hag.co.il/sp500/


הפורום לקידום נשים בענף הביטוח בישראל,
בשיתוף איילון חברה לביטוח ולשכת סוכני הביטוח בישראל

 מזמין אותך, סוכנת ביטוח חברת לשכה, לקורס ייחודי, במסגרתו נעניק לך כלים מקצועיים
למינוף העסק שלך, לפיתוח כישורי ניהול, משא ומתן, קידום דיגיטלי ועוד.

לפרטים נוספים והצטרפות חייגי:
*5823 ,03-6395820

תובילי...

הקורס יכלול 4 מפגשים מקצועיים בחודש ספטמבר 2019.

תנאים להשתתפות וקבלת תעודה בסיום הקורס:

· סוכנת ביטוח חברת לשכת סוכני הביטוח	
· התחייבות אישית לתהליך, לרבות נוכחות מלאה במפגשים	
· עלות השתלמות סמלית בסך 500 ₪ )כולל מע"מ(	

הקורס יתקיים במכללה לפיננסים וביטוח בתל אביב, ע"ש שלמה רחמני ז"ל



תכנית הקורס: תובילי...

כללים להשתתפות וקבלת תעודה בסיום הקורס:

· סוכנת ביטוח חברת לשכת סוכני הביטוח	

· התחייבות אישית לתהליך, לרבות נוכחות מלאה במפגשים	

· עלות השתלמות סמלית בסך 500 ₪ )כולל מע"מ(	

הקורס יתקיים במכללה לפיננסים וביטוח, ע"ש שלמה רחמני ז"ל 
רחוב המסגר 42, קומה 8, תל-אביב

מפגש 1 – יום שני, 2.9.19:

13:00-17:00

· הצגת התכנית – דברי פתיחה, היכרות, בהשתתפות בכירים 	
מלשכת סוכני הביטוח  ומאיילון חברה לביטוח

·  עו"ד ליאור קן דרור  - שותף ובעלים במשרד	
קן דרור & הראל. היועץ המשפטי לסוכני הלשכה, במחוזות 

חיפה והצפון, השפלה, באר שבע והדרום.

· יורשים, צוואות, מוטבים, ייפוי כוח מתמשך	
· חוזים, ניהול מו”מ, ועדכוני פסקי דין 2019	

מפגש 2 – יום רביעי, 11.9.19:

13:00-17:00

·  אלקה שלם, יועצת אסטרטגית, יועצת ארגונית בלשכה	
בין ניהול עצמי לניהול זמן

·  תדהר לב, מנחה קבוצות ובכירים	
סדנא יישומית לניהול עצמי

מפגש 3 – יום שני, 16.9.19:

13:00-17:00

 טל סנדרוני, בעלים חברת "מיתוג מדיה חברתית בע"מ",
יועץ הפרסום והדיגיטל בליסוב" –

· שיווק עצמי בדיגיטל ובמדיות חברתיות	
· קידום מכירות ברשתות החברתיות	

מפגש 4 – יום שני, 23.9.19:

13:00-17:00

BALANCE GROUP ארז שלו, מנכ"ל

· להיות מו”מ חה – פיתוח מיומנויות לניהול משא ומתן	

· סיכום התכנית וחלוקת תעודות גמר – בהשתתפות בכירים 	
מלשכת סוכני הביטוח ומאיילון חברה לביטוח

הפורום 
לקידום נשים 
בענף הביטוח 

בישראל, 
בשיתוף איילון 
חברה לביטוח 
ולשכת סוכני 

הביטוח בישראל
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לעדכון ר טיוטה  פרסמה  ההון  שוק  שות 
לוחות התמותה ומערך ההנחות הדמוגרפי, 
בלוחות  האחרון  העדכון  לאחר  שנים   7
הדמוגרפיים בביטוחי חיים ושנתיים מאז העדכון 
מקדמי  בשינוי  מדובר  הפנסיה.  בקרנות  האחרון 
יקטנו  ההמרה  שיעור  שיעלה  ככל   - ההמרה 
בעיקר  הפנסיה,  בקרנות  החודשיות  הקצבאות 

אצל גברים לקראת פרישה. 
בטיוטה  המצוינים  השינויים  של  התוצאה 
משלבת  הביטוח  חברות  של  החיים  ביטוחי  לגבי 
ונשים.  גברים  לגבי  השפעות  של  מנוגדת  מגמה 
את  להגדיל  ייאלצו  הביטוח  חברות  מקרה,  בכל 

העתודות במאות מיליוני שקלים.
מקדם ההמרה/הקצבה הוא מספר שסכום הצבירה 
לחוסך מחולק בו, כדי לחשב את הקצבה החודשית. 
ככול שהמקדם גדול יותר, הקצבה שיקבל החוסך 
ככל  גדל  המקדם  יותר.  קטנה  תהיה  בפרישתו 

שגדלה תוחלת החיים, שהיא רכיב בחישובו.
שינוי   .1 הנחות:  בשתי  התבצע  הפעם  העדכון 
בלוחות התמותה – בעיקר אצל מקבלי קצבה, וגם 
שינוי מינורי בקרב חוסכים פעילים. 2. עדכון בלוח 
שיפורי התמותה שחוזה את השיפור בתוחלת החיים.
נייר העמדה של הרשות, הכלול בטיוטה, מבוסס 
באגודת  שהתבצעה  עבודה  בעקבות  דו"ח  על 
ושני  רפאל  דב  האקטואר  ובעזרת  האקטוארים, 
 - רי  מיוניק  המשנה  ביטוח  מחברת  אקטוארים 

ברנד שדל וריצ'רד וונדלר. 
בדו"ח נכתב: "בשנים האחרונות, תוחלת החיים 
כפי שנצפתה בארה"ב, בקנדה ובבריטניה התייצבה 

כן  גם  ובאוסטרליה  באירופה  במקצת.  ירדה  ואף 
נצפתה האטה מסוימת בקצב השיפור. לעומת זאת, 
ביפן קצב השיפור בתוחלת החיים התגבר בשנים 
הסבורים  מומחים,  של  לדעות  בנוסף  האחרונות. 
ולאלה  לשיאה,  מתקרבת  כבר  החיים  שתוחלת 
בתוחלת  שיפורים  של  לינארי  המשך  הצופים 
יש  האחרונות,  השנים  במאה  שאירע  כפי  החיים 
גם דעות שהמהפכה האמיתית בהתארכות תוחלת 
גיל  עד  יחיו  אנשים  ובעתיד  לפנינו,  עוד  החיים 

150 או יותר".
מבדילים  בלוחות  שחלו  העיקריים  השינויים 
תמותה  שיעורי  גילאים:  ובין  ונשים  גברים  בין 
למבוטח פעיל עד למועד הפרישה – ירדו ב־4%; 
תחילת  ממועד  החל  למבוטח  תמותה  שיעורי 
שיעורי  66־81:  בגיל  גברים  הקצבה:  תשלום 
ונשים:  הגילים  ביתר  גברים  קטנו.  התמותה 

שיעורי התמותה גדלו.

חברות ביטוח

חברות  על  משפיע  התמותה  לוחות  עדכון 
אינו משפיע על  הביטוח בהפרשה לעתודות, אך 
)מי  מובטח  מקדם  עם  פוליסה  שרכשו  החוסכים 

שרכשו פוליסה לפני 2013(.
המרה  במקדמי  השינוי  שיעורי  מוצגים  להלן 
לגמלה עבור גבר בן 67 ואישה בת 64 לפי מספר 
תוך   ,3.40% של  בריבית  היוון  הבטחה,  שנות 
התמותה  לוח  עדכון  של  ההשפעה  בין  הבחנה 

ועדכון של שיפורי התמותה.

קרנות פנסיה

קרנות הפנסיה החדשות
עודכנו  הפנסיה  בקרנות  התמותה  לוחות 
מלוח  רק  הושפעו  שהן  כך  ב־2017,  כבר 
שיפורי התמותה. ההשפעה שונה בכל אחת מן 
האוכלוסיות הבאות: 1. עמיתים גברים שעתידים 
לפרוש בתוך כ־5 שנים – המקדם במסלול ללא 
את  שיקטין  מה  ב־1%,  לגדול  צפוי  הבטחה 
הקצבה בהתאם; 2. נשים - המקדם יקטן ב־0.3% 
שכבר  פנסיונרים   .3 בהתאם;  תעלה  והקצבה 
זכויות  הפחתת  תהיה  פעילים:  ועמיתים  פרשו 
אוכלוסייה  על  מתפרסת  שהיא  משום  מינורית 

גדולה.

קרנות הפנסיה הוותיקות
גם הן יידרשו לעדכן את מודל שיפורי התמותה 
מה שצפוי ליצור גידול חד פעמי בהתחייבויות 
גירעון  ליצור  שעלול  מה  הקרן,  עמיתי  כלל 
שלול להתגלגל לכיסם של הפנסיונרים בקרנות 

אלו.
המרה  במקדמי  השינוי  שיעור  מוצגים  להלן 
ב־01/01/2019  שפרש  עמית  עבור  לגמלה 
והיוון  פרישה,  מסלולי  לפי  שונים,  בגילאים 
בריבית של 3.74%, בין המודל לשיפורי תמותה 
לפי  תמותה  )נתוני  החדש  המודל  לבין  הקיים 

לוח פ3ד בחוזר פנסיה 2017-3-6(.
מודל  לעדכון  המרה,  מקדמי  לשינוי  בנוסף 
גם  תהיה  החדשות  בקרנות  התמותה  שיפורי 
השפעה חד פעמית על ההתחייבות של מקבלי 
בקרן  העמיתים  כל  בין  שתתחלק  קצבאות, 

)פעילים, נכים, מוקפאים ופנסיונרים(.
שיפורי  מודל  עדכון  הוותיקות  בקרנות 
פעמי  חד  גידול  ליצור  צפוי  התמותה 
כאמור,  הקרן.   עמיתי  כלל  של  בהתחייבויות 
מדובר בטיוטה והגופים המוסדיים לחסכון ארוך 

טווח מוזמנים להעיר עליה.

רשות שוק ההון מעדכנת את מקדמי ההמרה 
 לוחות התמותה החדשים יקטינו את קצבאות הפנסיה וייאלצו את החברות להגדיל עתודות 

במאות מיליוני שקלים  < רונית מורגנשטרן 

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

עדכונים בביטוחי החיים

שנות 
הבטחה

אישה בת 64גבר בן 67

עדכון לוח 
תמותה

עדכון שיפורי 
תמותה

סך 
השפעה

עדכון לוח 
תמותה

עדכון שיפורי 
תמותה

סך 
השפעה

01.1%0.8%1.9%-1.0%-0.9%-1.9%

100.6%0.8%1.4%-0.9%-0.8%-1.7%

20-0.3%0.6%0.3%-0.8%-0.3%-1.1%

 גיל
 ב־1/1/2019

אישהגבר

 ללא 
הבטחה

 60% גמלה 
לבת זוג

 ללא 
הבטחה

 60% גמלה 
לבן זוג

600.7%0.5%-0.4%0.1%

640.8%0.6%-0.3%0.2%

671.0%0.7%-0.2%0.4%

701.4%1.0%0.0%0.6%

752.1%1.4%0.8%1.2%

*הנתונים  - רשות שוק ההון
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עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן <<

הכלל: י על  ליאות  ללא  לשוב  ש 
העלבון ואי מתן כבוד ללקוח הוא 
כותב  לקוחות.  לתלונות  המנוע 
שמרבית  כך  על  מעיד  אלה  שורות 
וארגונים  חברות  כנגד  המתלוננים 
בשורות  כבר  טוענים  ומוסדות 

הראשונות כי "דיברו אליי בזלזול". 
"היריקה",  ושמו  מחזה  כתבתי  בזמנו 
הלאומי  התיאטרון  קרשי  על  שעלה 
אירוע  בעקבות  נולד  המחזה  "הבימה". 
במכוניתי  נהגתי  במהלכו  שעברתי, 
נזף  ואז  בפראות  אותי  חתך  בריון  ונהג 
הצורב  העלבון  מחמת  השוק.  בשפת  בי 
מחזה  הייתה:  והתוצאה  זעם  נמלאתי 
העוסק בנהג שהותקף על ידי בריון שירק 

עליו. 
הנהג  מבקש  בה  בדרך  עוסק  המחזה 
אינני  בו.  שפגע  בזה  לנקום  הנעלב 

הזה  המדור  קוראי  את  לשסות  חלילה  מתכוון 
כי  סבור  אני  אבל  בו  לפוגעים  שמתנכל  כמי 
הלקוחות הזועקים מרה והפונים לכלי התקשורת 
כלפי  זועקים  כלל  בדרך  לבית המשפט  ואפילו 

הדרך בה נהגו בהם. 
השפה הגסה וקיצרת הרוח, העלבונות, אי מתן 
תשומת לב למתלונן, תגובה בשפה קשה נטולת 
רוך ואמפתיה. אולי מקור ההשראה שלהם היא 
מעת  ומחרפים  מגדפים  שבוחריה  שלנו  הכנסת 

לעת את המתנגדים להם ולהשקפת עולמם. 
עיתון  של  הפרלמנטרי  הכתב  הייתי  בזמנו 
בהם  אחרים  ימים  היו  אלה  אחרונות",  "ידיעות 
הופיעו מעל דוכן הכנסת דוד בן גוריון, גולדה 
מעת  הם  ואף  בגין  מנחם  דיין,  משה  מאיר, 
לעת למרבה הצער השתמשו בשפה קשה כלפי 
ממלכתי  אחר.  היה  אז  הסגנון  כי  אם  יריביהם 

יותר. לא העממי העכשווי. 
גוריון  בן  דוד  את  ראיינתי  בזמנו  לדוגמה, 

ובמקומו  הממשלה  ראש  מכיסא  שפרש 
עליו  כעס  גוריון  בן  אשכול.  לוי  התמנה 
וטען באוזני כי "אשכול הוא בריון מוסרי". 
זו היתה הגדרתו. מנחם בגין שזכה בבחירות 
ישיבה  שנות  הרבה  לאחר  לראשונה 
ראיינתי  כאשר  באוזני  אמר  באופוזיציה 
הממשלה  ראש  ללשכת  כניסתו  על  אותו 
לפי  נוהלה,  כי הלשכה  רבין  יצחק  לאחר 
הגדרתו, על ידי "חצר ביזנטינית". זו שפה 
עוד  היא  ובימינו  אז  בה  שהשתמש  קשה 

התעצמה והחריפה למרבה הצער.
יודע  לקוחות  בתקשורת  שעוסק  מי  כל 
ללא  עליהם  לחזור  שיש  הכללים  את 
ליאות. "לשון רכה תשבר גרם". ראוי שמי 
לחמו.  נותן  את  בו  יראה  ללקוח  שמקשיב 
עליו להיות אסיר תודה אחיו ולא להשתמש 
בביטויי קוצר רוח מזלזלים היוצרים מתח 
רווי כעס בקרב לקוחות המבקשים שירות 

ואוזן קשבת.
של  באוזניו  להתלונן  היה  ניתן  עברו  בימים 
בן  מתכתי  קול  היום?  אחר.  בכיר  כל  או  מנהל 
פה  "לחץ  עלינו  מצווה  האינטרנט  ממלכת  של 
נחזור אליך". יש  לחץ שם" או "תשאיר הודעה 
לשובו של  אחדות  שנים  כבר  הממתינים  כאלה 
רכה  לשון  ולאמץ  לשוב  העת  הגיעה  המבטיח. 
יותר. אישית יותר. מתחשבת. ובעיקר מקשיבה. 

לכך מייחלים כולנו.

Shutterstock :חשוב לחשוב על הצד השני | צילום

  gideon@reicher.co.il: טרטרו אתכם? עבדו עליכם? תנו לנו להתרגז עבורכם. פנו אלינו

נקודה  למחשבה 

"לשון רכה תשבר גרם"
אי מתן כבוד ללקוח הוא גורם ישיר לתלונות ‰ הגיעה העת לשוב ולאמץ לשון רכה 

יותר, אישית יותר, מתחשבת ובעיקר מקשיבה. לכך מייחלים כולנו < גדעון רייכר

לם
צו
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ם: 
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https://digital.isracard.co.il/digital-issuing/Insurance/?WizardType=Customer#/IdentifyAndCommunication
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לל ביטוח ופיננסים מדווחת, כי בתקופה כ
ביטוח   ,VAR כלל  הושק  מאז  הקצרה 
ומצלמת  יישומון  המשלב  החדש  הרכב 
מאות  נמכרו  נקסאר,  חברת  של  חכמה  דרך 

פוליסות בידי סוכני החברה.
ופיננסים על  ביטוח  חיווי לכלל  נותן  היישומון 
התאונה בדיווח online, מאפשר ליצור קשר מיידי 
עם המבוטח וללוות אותו באופן אישי לאורך כל 
הטיפול - החל מקריאה מהירה לגרר ועד להזמנת 
שירותי הצלה, וכל זאת ללא עלות נוספת וללא 

השתתפות עצמית.
תאונה  ועברו  המוצר  את  שרכשו  הלקוחות 
מדווחים על חוויית שירות פורצת דרך, הן בליווי 
תיעוד  של  בנחיצות  והן  המצוקה  בזמן  הניתן 
ולהימנע  האירוע  את  לברר  מנת  על  התאונה, 

מאשמות שווא. 
מקצת מהמקרים שהתקבלו:

על . 1 חיווי  התקבל   ,15:27 בשעה   ,9.7.19 ביום 
בבירור  נראה  המצלמה  בסרטון  קשה.  תאונה 
ונהדף  האחורי  בחלק  נפגע  המבוטחת  רכב  כי 
במקום.  שהייתה  הגדר  לעבר  שמאלה  בחוזקה 
המבוטחת,  עם  קשר  יצר  מיד  החברה  נציג 
עבורה  להזמין  והציע  מאוד,  נסערת  שהייתה 
שוחח  במבוטחת,  לטיפול  במקביל  אמבולנס. 
גם עם בן זוגה שהיה בזירה ודאג לכל הטיפול 
כדי  שגריר.  מוקד  מול  הרכב  גרירת  בתהליך 
הזוג,  בני  מצוקת  על  התאונה,  בזירת  להקל 

הוא  הערבית  השפה  דובר  נציג  ערבית,  דוברי 
כל  במהלך  אותם  וליווה  הזוג  בני  עם  ששוחח 

האירוע. 
ביום 28.5.19, בשעה 19:43, התקבל חיווי במוקד . 2

התברר  המצלמה  מתיעוד  תאונה.  על  החברה 
כשלפתע  נסיעתה,  בנתיב  נסעה  הנהגת  כי 
התפרצה לכביש מצד ימין של המדרכה הולכת 
לאוטובוס  להספיק  מיהרה  הנראה  שככל  רגל 
המבוטחת  בלמה  הנסיבות,  עקב  ממול.  בתחנה 
מוקד  מיידי.  באופן  הרכב  את  ועצרה  בחוזקה 
החברה התקשר למבוטחת מיד עם קבלת החיווי, 
תשאל אותה לגבי האירוע וליווה אותה לאורך 
תיעוד המצלמה  לסיום התהליך.  עד  הדרך,  כל 
בו  האירוע,  של  מלאה  תמונה  לקבל  סייע  אף 
אינה  הנהגת  המקרה,  נסיבות  לאור  כי  נראה 
אשמה. זאת ועוד, במסגרת הפוליסה המבוטחת 
עצמית,  השתתפות  מתשלום  פטורה  הייתה 
קיבלה שירות אישי ומקצועי ובנוסף, חסכה גם 

כסף רב. 
עלית כספי, משנה למנכ"ל וראש חטיבת ביטוח 
המתוארים  "המקרים  ציינה:  ביטוח  בכלל  כללי 
מעידים על האפקטיביות הרבה של שירות כלל 
מבוטחינו.  עבור  ונחיצותו  אמת,  בזמן   VAR
ביטחון  רשת  מספק  והמתקדם  החדשני  השירות 
מאפשר  שהוא  כך  ידי  על  לנהגים  נפשי  ושקט 
האירוע  דבר  היוודע  עם  מיידי  חיווי  לקבל  לנו 
תאונה  בעת  מלא.  אישי  ליווי  מיד  ולהעניק 

הלחץ והמצוקה גבוהים וכל מה שהנהג צריך הוא 
הדחופים,  בדברים  עבורו  ויטפלו  אותו  שירגיעו 
ואנו  אותנו,  צריכים  הכי  מבוטחינו  בו  הרגע  זה 
ונפתח  וסוכנינו נדאג להיות שם עבורם. נמשיך 
על  העונים  ושירותים  מוצרים  לקוחותינו  עבור 

צרכיהם המגוונים בתחום הרכב". 

כלל ביטוח מדווחת – הסוכנים צרפו מאות 
 VAR לקוחות לכלל

מדובר בביטוח רכב עם יישומון ומצלמת דרך חכמה לתיעוד התאונה אותו השיקה החברה לאחרונה; 
"התגובות מדהימות" < רונית מורגנשטרן 

לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התנעה לשת"פ עסקי : 050-650-7123 ארז בנחייל, סמנכ"ל מכירות

www.dr-pach.co.il - חפשו אותנו ברשת

סוכנים/ות יקרים/ות!

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

               מבית רשת מוסכי ההסדר הארצית 

אנו גאים להציג עבורכם הסוכנים את פורטל המידע 

מצגאון-ליין לתביעות צד ג‘ - מערכת מצג
מבית ד“ר פח וצבע

ביטוח חכם יותר

כספי. "שירות בעל אפקטיביות רבה" | צילום: סיון פרג'
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שם: מיכל אורן
גיל: 38

מצב משפחתי: גרושה  
רישיון: בכל ענפי הביטוח כללי, פנסיוני וימי

ותק: עוסקת בביטוח מגיל 25

למה בחרת להיות סוכנת ביטוח?
"ביטוח אצלי זה אהבה מהבית, גדלתי על ברכי 

הביטוח. אמא שלי היא חתמת בחסד עליון, אני עוד 
זוכרת אותי כילדה 'מפרקת פוליסות' בסוכנויות 

הביטוח שאמי עבדה בהן, מסתובבת במסדרונות 
חברת ציון דאז, מתעניינת ושואלת. גם אחי הגדול 

שלומי, הלך לכיוון הזה וכיום הוא מנכ"ל חברת 
ביטוח. אחרי שנים של התמקצעות בסוכנויות ביטוח 

גדולות החלטתי לעשות את הצעד הבא ולהקים 
משרד משלי. במשך השנים שבהן הייתי שכירה, 

למדתי והוצאתי את רישיונות הביטוח שלי באמצעות 
הקורסים המעולים של לשכת סוכני ביטוח”.

נתקלת בקשיים בתחילת דרכך?
"כעת אני בדרך חדשה כעצמאית, בעיקר נתקלת 

בקשיים של יצירת מאגר לקוחות וכן הדרכות 
פרקטיקה בנוגע לביטוחי חיים, סיעוד ובריאות, כלומר, 

שלבי קבלת לקוח לביטוח, מסלקה, טפסים, תוכנות 

וכדומה".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים 

צעירים?
"הלשכה יכולה לסייע ביצירת הדרכות 
מדויקות לסוכנים הצעירים בנושאים 

האלו ולא משהו 'באוויר', ממש 
פרקטיקה מקצועית”.

איפה את רואה את עצמך בעוד עשר 
שנים?

"בעוד עשר שנים אני רוצה להיות 
בעלת סוכנות גדולה, שתדע לתת 
מענה לכל ההיבטים המקצועיים 

בכל ענפי הביטוח, אבל לא כזו שמנותקת מהעובדים 
שלה כמו שראיתי בכמה סוכנויות, אלא לקחת חלק 

פעיל בכל דבר. בעל עסק טוב חייב לדעת את כל מה 
שהעובדים שלו יודעים לעשות, בין אם זה להפיק 

תעודת חובה ובין אם זה להגיש תביעה לביטוח".
טיפים לסוכנים צעירים?

"אם מוכנים להשקיע זמן ולייצר הצלחות - הן יגיעו 
מהמקומות הכי לא צפויים, בטחו ביכולות שלכם 

והיו אמיצים להיכנס לכל מקום ולכל שיחה ולהציע 
אתכם, זה פשוט עובד. הערכים המובילים אותי הם 
מקצועיות, יושרה והנאה. אם כל אחד מאיתנו יפעל 

מתוכם הרווח יהיה עצום, בעיקר הרווח 
הנפשי".

איך את רואה את עתיד סוכן הביטוח?
"בעיקר ברשת, פגישות באמצעות 

שיחות וידאו עם לקוחות, יצירת קשר 
מהיר עם חברות הביטוח באמצעות 

צורות של מסנג'ר או וואטסאפ, אזור 
אישי באתר הסוכן שבו הלקוח יוכל 

לראות את התיק הביטוחי שלו בכל עת 
וכדומה, לשם אני מכוונת את עצמי. זה 
לא אומר שהקשר עם הלקוח לא יהיה 

פיזי ואישי, אלא שאת רוב הפעולות 
הלקוח יוכל לרכוש לבד, בעיקר הדור הצעיר ש'חי' 

ברשת".
מה היית מבקשת מהלשכה או מוועדותיה?

"הייתי רוצה שיהיה מקום מסודר בו ניתן לראות את 
כל נותני השירות שעובדים עם הלשכה, עלויות, 

יותר קבוצות BNI בין סוכנים, וגם הייתי מציעה 'סל 
שירותים' לסוכן צעיר, שיקל עליו את הכניסה לעולם 

הביטוח כעצמאי. למשל, תמיכה כלכלית לסוכנים 
צעירים. לדעתי, על הלשכה להניע במשרד החינוך 

תוכנית ללימודי ביטוח לצעירים, משהו שמאוד 
מקובל באירופה”.

"ביטוח זה אהבה מהבית"

מיכל אורן | צילום: באדיבות המצולם

סוכן צעיר

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

 בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע 
בעיניו  והפעם סו"ב מיכל אורן – סוכנת עצמאית, בעלת משרד OMG מיכל אורן 

ביטוחים בפ"ת, דרך אורלן בית סוכן

תוכנית פנסיונית עם הגנה מושלמת?
בטח שאפשר!

התוכנית הפנסיונית היחידה בישראל
שמגינה על הלקוחות שלך באופן מלא:

פנסיה + מטריה TOP + ריסק

*הצירוף כפוף לחיתום והכיסוי בהתאם לתנאי הפוליסה ולסייגיה

חדש ובלעדי במנורה מבטחים:

רוצה לשמוע עוד על                       ?
פנה למפקח/ת הרכישה במחוז.
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הגנה מורחבת - 
ביטוח תאונות ומחלות 

לחברי לשכת סוכני הביטוח ובני משפחותיהם

הביטוח כולל:

ביטוח מודולרי הנותן מענה לצרכים הביטוחיים והכלכליים הייחודיים 
של  סוכן הביטוח, בהיותו מפרנס עצמאי. 

כיסוי ייחודי במקרה של פגיעה בהכנסות הסוכן   
מענה ביטוחי רחב וייחודי במקרה של אירוע תאונתי   

הרחבה לכיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח לאומי, חוק ה"פלת"ד",   
ביטוח בריאות וביטוח אובדן כושר עבודה

לשכת סוכני הביטוח 
בישראל

לפרטים והצטרפות: 

072-2227355 
מרכז שירות איילון 

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

כיסויים בתכנית:
ביטוח נכות או פטירה כתוצאה מתאונה   .1

פיצוי במקרה של מצב סיעודי עקב תאונה   .2
פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים  .3

ביטוח שבר כתוצאה מתאונה  .4
אירוע כוויה כתוצאה מתאונה  .5

הוצאות רפואיות ושיקומיות עקב תאונה  .6
חבות כלפי צד ג'  .7

פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עבודה עקב תאונה   .8
רובד הרחבה תמורת תשלום נוסף:  .9

פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עבודה עקב מחלה, ופיצוי   
מיוחד במקרה של גילוי מחלה קשה

תקופת הביטוח: 
5 שנים החל מיום 1.7.2019 ועד ליום 30.6.2024.

דמי הביטוח החודשיים בש״ח עבור כל יחידת ביטוח יהיו 
כדלקמן: 

פרמיה לרובד פרמיה לרובד בסיסגיל
הרחבה

357עד 23

23-354521

36-504657

51-6070130

61-70100195

+70114*195
* מתייחס למבוטחים שהצטרפו לביטוח טרם מלאו להם   

70 שנים.

כל מבוטח שגילו מעל 23 שנים יהיה רשאי לרכוש עד 2 יחידות 
ביטוח.

ביום  שיפורסם   2019 יוני  למדד  צמודים  יהיו  הביטוח  דמי 
15.5.2019 שהינו 12451
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דרכים
זגגות רכב

עד שתהיו ברמה של רונאלדו.

שירותי זגגות.דרכים

השתתפות עצמית

עזיבה נוספת ברשות שוק ההון: שלי 
סבן, מנהלת מחלקת ביטוח חיים מזה 

שנתיים וחצי, הודיעה על החלטתה 
לפרוש מתפקידה ברשות. סבן מנהלת 

את המחלקה החל מפברואר 2017, 
אז התחלפה בתפקיד עם רו"ח מיכל 

היימן, שמאז מונתה לנהל את מחלקת 
הפנסיה. רו”ח היימן תחליף את הראל 

שרעבי, סגן בכיר לממונה, שיוצא 
לשנת לימודים במכללה לביטחון 

לאומי.
לאחרונה הודיע גם יואב גפני, סגן בכיר 
לממונה, על פרישתו מהרשות לאחר 16 

שנים. כאמור, רו"ח הראל שרעבי יוצא 
ללימודים.

במסגרת תפקידה כמנהלת מחלקת 
הפנסיה ברשות הובילה סבן את 

רפורמת איחוד החשבונות הלא פעילים 
בקרנות הפנסיה, קו הצדק הפנסיוני, 

קביעת ההוראות לעניין זכויות וחובות 
העמיתים בקרנות הפנסיה, והייתה 
שותפה בצוות באבד שהמליץ על 

 הרפורמה באגרות החוב המיועדות.
מי שיחליף את סבן הוא כנראה אמיר 

קופרשטוק, שעבד תחת סבן במחלקת 
שלי סבן | צילום: דוברות רשות שוק ההוןביטוחי החיים.

חברי הוועד עם המתנות לילדי העובדים | צילום: באדיבות הפניקס

שלי סבן פורשת מרשות שוק ההון  < רונית מורגנשטרן

שלום כיתה א'
לראשונה, נערך השנה 

בחברת הפניקס, 
בשיתוף הוועד, אירוע 

לילדי העובדים העולים 
לכיתה א׳. התרגשות 

רבה נרשמה בקרב 
הילדים אשר זכו 

לשלל פינוקים, אוכל, 
הופעות וכמובן מתנות 
ייחודיות לפתיחת שנת 

הלימודים הקרובה .

Inf@rbmedia.co.il :מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד, מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנו
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בעיתון ב התפרסמה  שנתיים  לפני  דיוק 
‘ד”ר  הכותרת  תחת  ידיעה  פוליסה 
פרישמן קורא למרד סוכנים – להפסיק 
תתוקן  שלא  עד  קשות  למחלות  פוליסות  למכור 
לומר  אפשר  היום  בפוליסה’.  לב  להתקף  ההגדרה 
וההגדרה  קו  יישרו  הביטוח  חברות  שכל  בסיפוק 
תוקנה בכל החברות. אנו יכולים להסתכל באומץ 
שהמוצר  להם  ולומר  שלנו  המבוטחים  בעיני 

הביטוחי שאנו מציעים להם – אמין הגון וישר.  
פוליסת מחלות קשות היא אחת הפוליסות החשובות 
שתעשיית הביטוח הרפואי מציעה ללקוחותיה. לאחר 
רכישת הכיסוי לתרופות שלא בסל הבריאות הכיסוי 

למחלות קשות הוא החשוב ביותר. 
לגבי  עצמן  לבין  בינן  מתחרות  הביטוח  חברות 
מספר המחלות הקשות שהן מכסות, אבל למעשה, 
שתי המחלות השכיחות, הן סרטן והתקף לב. כפועל 
יוצא, עיקר התביעות בפוליסות הללו הן תביעות 
בגין התקפי לב וסרטן ולכן חשוב ששתי המחלות 

הללו יכוסו כיסוי אמיתי  בפוליסות. 
להתקף  הפוליסה  הגדרת  האחרונות  לשנים  עד 
אליו  שהתלוו  כלילי  עורק  של  חסימה  הייתה  לב 
שלושה תנאים: כאבי חזה אופייניים, עליה ברמות 
חדשים  ושינויים  התקן  ערכי  מעל  בדם  האנזימים 
של  לקיומם  דרישה  בלי  או  עם  הא.ק.ג.  בתרשים 

.Q גלי
בהמשך החליט האוצר ל”שדרג” את ההגדרה 

כל מה שאתם צריכים לדעת על 
פוליסת מחלות קשות < ד”ר אודי פרישמן

שומרים על הלב

פניקסהראלמנורהמגדלכלל

מרפא ארדמענקית זהבקרן אור TOPמזורמדי-כלל מחלות קשות 32

עליה באנזימי שריר הלב או 
עליה בטרופונין לרמה של 

ng/ml 1  או רמה גבוה יותר 
או בסטייה מהערך התקין 

על פי’ אמות מידה רפואיות 
המקובלות להגדרת אוטם -

זאת בהתייחס לערכי 
המעבדה הבודקת, או בכל 

דרך אחרת שתחליף בעתיד 
את הבדיקות הביוכימיות 

האמורות המבוצעות בבתי 
החולים.

עליה באנזימי שריר 
הלב או עליה בערכי 

טרופונין לרמה של 1  
ng/ml או רמה גבוה 

יותר או בסטייה מהערך 
התקין, על פי אמות מידה 

רפואיות המקובלות 
להגדרת אוטם, זאת 

בהתייחס לערכי 
המעבדה הבודקת, או 

בכל דרך אחרת שתחליף 
בעתיד את הבדיקות 

הביוכימיות האמורות 
ותבוצע בבתי החולים 

לכלל החולים.

עליה באנזימי 
שריר הלב או עליה 

בטרופונין לרמה של 
ng/ml 1 או רמה 

גבוה יותר. לחילופין 
כל דרך אחרת 

שתחליף בעתיד את 
הבדיקות הביוכימיות 
האמורות המבוצעות 

בבתי חולים, המעידה 
על עליה באנזימי 

שריר הלב או עליה 
בטרופונין כאמור.

עליה באנזימי שריר הלב 
או עליה בטרופונין לרמה 

של ng/ml 1 או רמה 
גבוה יותר או בסטייה 
מהערך התקין על פי 
אמות מידה רפואיות 
המקובלות להגדרת 

אוטם, וזאת בהתייחס 
לערכי המעבדה הבודקת 

או בכל דרך אחרת של 
בדיקה שמבוצעות בבתי 

החולים עבור כלל החולים, 
אשר תחליף בעתיד 

את הבדיקה הביוכימית 
האמורה. 

עליה באנזים שריר 
הלב  CPKmb  או עליה 

בטרופונין על פי אחד 
משני הערכים הבאים 
הנמוך מבניהם: עליה 

לרמה של ng/ml 1 או 
רמה גבוה יותר

או עליה לערך הגבוה פי 
5 לכל הפחות מהערך 

הנורמה העליון במעבדה 
הבודקת וזאת על פי אמות 
מידה רפואיות המקובלות 

להגדרת אוטם.

רן
קו

א 
גי

ם: 
לו

צי

shutterstock :המחלות השכיחות שמכסות חברות הביטוח: סרטן והתקף לב | צילום >>
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של  קיומו  לצורך  הסתפק  והפעם  לב  להתקף 
מקרה הביטוח בקיומם של שני קריטריונים בלבד. 
על פניו הטבה משמעותית שנראית מצוין בעיני כל 
הדיוט. אבל, אליה וקוץ בה, אחד משני הקריטריונים 
צריך להיות עליה בערכי טרופונין לרמה שמעל 1 

ננוגרם למיליליטר. 
הלב  שריר  מתאי  שמופרש  אנזים  הוא  טרופונין 
דם.  אספקת  מחוסר  כתוצאה  נפגעים  הם  כאשר 
כלומר, זה הוא חומר שמופרש למחזור הדם מתאי 
שריר לב שנפגעו בזמן התקף לב. רמת הטרופונין 
הנורמלית אצל אדם היא אפס. ניתן לומר אם כך כי 

אצל אדם בריא אין טרופונין בדם.   
רמת טרופונין של 1 ננוגרם למיליליטר היא רמה 
גבוה מאוד שמעידה על הרס מסיבי של תאי שריר 
הלב. בעבר כאשר משך הזמן שלקח לחולה להגיע 
לבית חולים ולקבל טיפול רפואי בגין כאבים בחזה 
 Q גלי  של  לנוכחות  לצפות  היה  ניתן  ארוך,  היה 

ולנוכחות של טרופונין ברמה גבוהה במחזור הדם.
היום, כאשר משך הזמן שעובר, מרגע שאדם חש 
יעיל  רפואי  טיפול  מקבל  שהוא  ועד  בחזה  כאב 
הוא בדרך כלל קצר, לראות גלי Q ולראות רמות 

טרופונין כה גבוהות זה נדיר מאוד.
לפני שנתיים קראתי לסוכני הביטוח למרוד ולא 
להסכים למכור פוליסות למחלות קשות, אלא אם 
באופן  ההגדרה  את  לשנות  הביטוח  חברת  תסכים 
שרמת הטרופונין הנדרשת לקיומו של מקרה ביטוח 

של  התקן  ערכי  מעל  שהיא  טרופונין  רמת  תהיה 
.ng/ml 1 המעבדה בו נעשתה הבדיקה ולא מעל

רוב חברות הביטוח יישרו קו להגדרה המומלצת 
וכעת גם הסרבנית האחרונה, כלל, לאחר מו”מ מול 
יו”ר ועדת הבריאות של לשכת סוכני ביטוח סו”ב 

איגור מורי, התיישרה גם היא.
ואכן כפי שניתן לראות בטבלה הרצ”ב כל חברות 
הביטוח מציעות מוצר הוגן, הגון וראוי למבוטחיהם.  
פוליסת מחלות קשות היא פוליסה טובה וחשובה. 
סוכן הביטוח שמוכר אותה הוא איש המקצוע עליו 
סומך המבוטח כאשר הוא מבצע את הרכישה. על 
סוכן הביטוח להיות בקיא, להכיר את השוק ולהציע 

את המוצר הנכון והאיכותי ביותר.

על  לשמור  רוצה  היא  אם  הביטוח,  תעשיית 
פוסקים  הבלתי  בניסיונות  ולהילחם  מעמדה 
מוצרים  בשוק  להציע  חייבת  שמה,  את  להשחיר 
הגיון למכור מוצרי  אין שום  ואמיתיים.  איכותיים 
עצמו  ימצא  המבוטח  האמת  שברגע  כאילו  ביטוח 
חסר  ובעיקר  כועס  ממורמר,  שבורה,  שוקת  מול 

אונים.
ובכל מקרה צריך תמיד לזכור כי למרות שחברת 
הביטוח היא הגדולה והיא החזקה, דחיה של חברת 

ביטוח לעולם אינה סוף פסוק.

 הכותב הוא יועץ ללשכה 

בתחום הבריאות והסיעוד

>>

בתחום  בעייתיות  תביעות  מספר  ״בעקבות 
המחלות הקשות, קיבלתי פניות מסוכני הביטוח 
בפוליסה  לב  התקף  בהגדרת  בעיה  המתארות 
הנושא  את  העליתי  ביטוח.  כלל  חברת  של 
ביטוח,  כלל  של  הבריאות  אגף  מנהל  בפני 
הגורמים  מול  דיון מעמיק  דיויד ארנון. לאחר 
הודעה  ביטוח  כלל  אליי  העבירה  המקצועיים, 
בפוליסת  לב  התקף  של  ההגדרה  כי  רשמית 

מחלות הקשות תתוקן ותעמוד בסטנדרט הקיים 
עם  שמטיב  מבורך  צעד  זהו  בתעשייה.  כיום 
לקוחות וסוכני החברה ומדגים היטב את שיתוף 
הפעולה הפורה בין החברה ללשכת סוכני ביטוח. 
להמשיך  מוזמנים  לשכה,  חברי  הביטוח,  סוכני 
ולהציף את נושאים לטיפול ואנו בלשכה נעשה 
בעבודה  אותם  ולתקן  לשפר  כדי  המירב  את 

משותפת עם חברות הביטוח״.'

תגובת איגור מורי, יו״ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה
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היא א בשוק  כיום  הבולטות  התופעות  חת 
בנוגע  הסוכן  של  והידיעה  ההבנה  חוסר 
מחברת  לו  המגיעות  ההכנסות  לגובה 
הביטוח. במרבית מהמקרים הסוכן סומך ללא עוררין 
על בעלי התפקידים בחברת הביטוח, אנשים איתם 
רכישה,  מפקחי  כמו  תכופות  לעיתים  במגע  בא 

מנהלי מכירות ומנהלים בכירים. 
חברות  מנהלי  לפיה  הביטוח  סוכני  של  השאיפה 
חיתומית  מבחינה  להם  לדאוג  יצטרכו  הביטוח 
מתבררת  לעיתים  ביותר,  הרצוי  ההסכם  ומבחינת 
המנהלים  מצד  אינטרס  ישנו  רצוץ.  קנה  כמשענת 
הן  מכירותיהם  את  ולהגדיל  סוכניהם  את  לשמר 
שיגרוף  הסוכן  בשביל  והן  החברה  רווח  בשביל 
קודם  המנהל  כי  לשכוח  אין  יותר.  גדולים  סכומים 
כל מחויב לאינטרס ולרווח החברה ורק לאחר מכן 

לסוכנים.  
המורכבות שנוצרה על ידי חברות הביטוח לאורך 
השנים היא בסוגי העמלות ובעיקר בשיטות השונות 
על  נוצרה  זו  מורכבות  העמלות.  ותשלום  לחישוב 
החדשים  במוצרים  תכופים  שינויים  הכנסת  ידי 
בו  מצב  יצר  המצב  הקיימות.  לתוכניות  ובתוספות 
גובה  יהיה  מה  לדעת  ממשית  אפשרות  אין  לסוכן 

הכנסתו ורווחיותו. 
בבדיקה רוחבית של תיקי ביטוח נמצא כי העמלה 
הממוצעת לפוליסות שהופקו לפני שנת 2004 הינה 
1.2% ומתייחסת רק לפוליסות המשולמות. פוליסות 
גבוהים,  רווחים  הביטוח  לחברות  מקנות  מסולקות 

אך מרבית הסוכנים אינם מתוגמלים. 

עמלות הדור החדש 

בשנת 2004 שינו חברות הביטוח את שיטת תשלום 
העמלות לסוכני הביטוח. הטענה הרווחת היתה שאין 
לשלם  החדשות  הפוליסות  במבנה  אפשרות  יותר 
ולכן  בעבר  ששילמו  כפי  מראש  גבוהות  עמלות 
עברו לשיטת העמלות החדשה אשר פרוסה לכל חיי 

הפוליסה – עמלה שטוחה.
השינוי המדובר רלוונטי לכולם – ללקוח, לחברת 
שומרת  השיטה  הישראלי.  ולמשק  לסוכן  הביטוח, 
על האינטרס של כולם לשמר את הפוליסות לטווח 
קיום  בעיית  יוצר  כזה  שינוי  זאת,  עם  יחד  הארוך. 
כך  ובעקבות  הראשונות  בשנים  לסוכן  ורווחיות 
– עמלת  יצרו חברות הביטוח מכשיר תגמול חדש 
שימור תיק. אולם כאשר החלו חברות הביטוח לשלם 
עמלות היקף, מרביתן ביטלו את תשלום העמלה בגין 

שימור התיק. 
הפגיעה בעמלות הסוכן בפוליסות מסלול נחלקת 
ל־2: עמלות ההיקף – במקרה )נפוץ( של פוליסה עם 
יורד  ניהול מפרמיה של 7%, ההשוואה ל־13%  דמי 

גורמת לתפוקה בשיעור של כ־50% בלבד שבגינה  
משולמת העמלה; עמלות שוטפות – מאחר ועמלה 
היא פונקציה של דמי הניהול הרי שבפוליסות מסוג 
13% יורד כמובן העמלה גבוהה יותר מאשר בפוליסה 
עם 7% דמי ניהול גם בגין  הכיסויים הנוספים. כגון 
עבודה  כשר  אובדן  וביטוח  מוות  למקרה  ביטוח 

שהפרמיה המשולמת עליהם לא משתנה.
חברות הביטוח מודעות להבדלי עמלות המשולמות 
על ידם עבור אותם כיסויים, אולם נוח להם להתחבא 
בהפרדת  פרקטית  בעיה  שישנה  הטענה  מאחורי 
הכיסויים בפוליסה, הפתרון האופטימלי הוא פוליסה 
נוספת למבוטח ותשלום עמלה מלאה על הכיסויים. 

עמלות בביטוח כללי

בשנים האחרונות, הצורך לבדיקת עמלות סוכני 
הולך  האלמנטריים  הביטוחים  בתחום  הביטוח 
וגובר. בדרך כלל יש הסכם ראשוני שאינו מביא 
לידי ביטוי את העובדה שחברות הביטוח משנות 

את התנאים וגובה העמלות באופן חד צדדי וללא 
ידיעת או הסכמת הסוכן. כמו כן במרבית חברות 
את  מקבלים  לא  שהסוכנים  מצב  קיים  הביטוח 
לנסות  ובמקום  עליו,  חתומים  הם  אשר  ההסכם 
להבין כיצד שונה ההסכם באופן חד צדדי הסוכנים 

משכנעים את עצמם שכך צריך להיות.
ההנחה  גובה  את  שינו  אשר  ביטוח  חברות  ישנן 
וראוי  ל־3.75%   2.5% של  מהשתתפות  הראשונה 
לציין שלא מתוך מאת האחוזים אלא מגובה העמלה 
של הסוכן, כך לעיתים נפגעה עמלה הסוכן בשיעור 

של 15% וזאת בנוסף לגביה מפרמיה נטו.
הנכונות:  העבודה  דרכי  את  ללמוד  הסוכן  על 
באמצעותו  אשר  הביטוח  תיקי  את  היטב  ללמוד 
בתחומי החיים ובתחום הביטוח הכללי; לבדוק את 
כדאיות הלקוח. במידה והלקוח עתיר שירות עליו 
לדרוש מחברת הביטוח תוספת שימור חודשי בגין 
העבר  עמלות  לבדוק תשלום  השוטפת;  התחזוקה 
שוטפת;  חודשית  בדיקה  לערוך  הקו;  ויישור 
ולהתייעץ לפני חתימת הסכם התקשרות חדש עם 

חברת ביטוח עם אנשי המקצוע המומחים בנושא.
סוכן ביטוח הינו מקצוע עם שליחות חשובה מאין 
כלכלי  עסק  הוא  המקצוע  זאת  עם  יחד  אך  כמוה, 
לכל דבר אשר מחויבותו הראשית היא להתנהל נכון, 
הכוח,  את  יש  הביטוח  לסוכני  ולהרוויח.  להתפרנס 
צורך  יש  כך  לשם  המגיע.  את  לקבל  ויחדיו,  לכוד 
להתאים את מבנה ההסכם וההכנסות באופן פרטני 

לכל סוכן וסוכנות. 

הינו יועץ הלשכה לרגולציה והערכות שווי

 לעבוד קשה ולהרוויח בכבוד 

סוכן ביטוח הינו גוף כלכלי האמור להתנהג כחברה עסקית, לכן חשוב 
שיבין את מבנה התגמול שלו ויהיה מודע לכסף שהוא אמור להרוויח 

בגין מכירת ושירות פוליסות הביטוח  < פרופ' זיו רייך

Shutterstock :חשוב לעבוד נכון בשביל להרוויח | צילום
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עמלת סוכן

סוכן ביטוח הינו מקצוע עם 
שליחות חשובה מאין כמוה, אך 
יחד עם זאת המקצוע הוא עסק 
כלכלי לכל דבר אשר מחויבותו 

הראשית היא להתנהל נכון, 
להתפרנס ולהרוויח
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על החשיבות שבהקשבה לדברי 
המבוטחת בעת עריכת פוליסה  

בסוגיה שנידונה בבית המשפט עלתה השאלה: מה דינה של פוליסה שנערכה למבוטחת על אף 
שהדגישה כי היא לא מבינה את השפה ולא מסוגלת כלכלית לממן אותה? < עו”ד עדי בן אברהם

משולחנו של היועמ"ש

הצירוף ה חוזר  על  לדבר  אשוב  שבוע 
לביטוח אך הפעם מזווית ראיה חדשה של 
בית המשפט וביחס לבעל רישיון שאינו 

סוכן ביטוח, אלא חברת ביטוח.
 אגב, התביעה כלל לא נבעה משאלה של חבות 
או תביעה של המבטחת, ההיפך הוא הנכון - חברת 
הביטוח בחרה לתבוע מבוטחת אשר לא שילמה לה 
ותאונות  חיים  ביטוח  פוליסות  בגין שלוש  פרמיות 
אישיות, שנרכשו בחברת הביטוח במכירה טלפונית.  
השאלה העיקרית שהועלתה היתה, האם אכן ניתנה 
 - ובמדויק  הפוליסות  לרכישת  המבוטחת  הסכמת 
מולה  הטלפוניות  בשיחות  המבוטחת  דברי  האם 

מבטאים גמירת דעת להתקשר באותן פוליסות.
המבוטחת אישרה כי אכן נתנה הסכמה לפוליסה 
הראשונה מתוך השלוש. ביחס לפוליסה השלישית, 
חברת הביטוח לא צירפה את התיעוד של השיחה על 
צירוף  אי  מוקלטת.  מכירה  שיחת  על  שמדובר  אף 
ראיה זו מהווה חזקה שאם היתה מוצגת השיחה היא 
היתה לרעת חברת הביטוח ולכן קובע בית המשפט 
כי לא ניתנה הסכמה לרכישת הפוליסה השלישית. 
)מזכיר כי גם בחוזר הצירוף העדר תיעוד, הינו הפרה 

רגולטורית על כל המשתמע מכך- עב"א(.
המשפט  בית  בוחן  הנוספת,  הפוליסה  לעניין    
וקובע  להתקשר  המבוטחת  של  הדעת  גמירת  את 
לרכוש  סירבה  המבוטחת   - הנכון  הוא  ההיפך  כי 
את הפוליסה אליה צורפה ועליה היא נתבעת. בית 
המשפט קובע כי מהתמלול ניתן ללמוד שהמבוטחת 
מיטבית, שכן תשובותיה  בצורה  עברית  דוברת  לא 
הינן לקוניות והיא אף מציינת שהיא אינה מבינה או 

עונה תשובה שלא קשורה לעניין.
תחביבים  לך  "יש  לשאלה  במענה  למשל  כך 
שנחשבים מסוכנים, מאתגרים? את יודעת, לטפס על 
הרים, לצלול במים, דברים כאלה יש לך? את עושה 
דברים כאלה?" - השיבה המבוטחת: "אני לא, אין לי 

מים, היה לי מים בברך". 
כי  בית המשפט  מציין  מתוך 20 עמודי התמלול, 
לאורך 11 עמודים ראשונים כלל לא נמסר למבוטחת 
על  ממטירה  הנציגה  בנוסף,  לשלם.  נדרשת  שהיא 
שלמים  עמודים  פרטים,  גבי  על  פרטים  המבוטחת 
של מלל ומידע, שגם דובר עברית רהוטה לא יכול 
לו  מושמעים  הדברים  כאשר  ולהפנימם  להכילם 
בטלפון. אגב, לאחר הקראת 3 עמודי מלל, עוצרת 
מצידה  וזו  הבינה  המבוטחת  האם  ושואלת  הנציגה 
הנציגה כלל לא  אותך", אך  אני מבינה  "לא,  עונה 

בוחנת האם באמת המבוטחת הבינה.
ה־20  מתוך  ה־12  בעמוד  חלה  התפנית  ואולם 
והמבוטחת  התשלום  סוגיית  עלתה  שם  לתמלול, 
משום  מסרבת,  היא  כי  מודיעה  משמעי  חד  באופן 

שאין לה כסף לשלם, אלא שהנציגה לא היתה מוכנה 
לקבל את ה"לא" כתשובה, היא משלבת אירועי אסון 
שבעקבותיהם תיפול המבוטחת עול על ילדיה ועוד, 

לרבות משפטי מכירה המעוררים אי נוחות. 
לה  אין  כי  מסבירה  שהמבוטחת  לאחר  למשל, 
)עובדה שהובילה לתביעה כאמור על דרישת  כסף 
את  הנציגה  לה  אומרת  שולמו(  שלא  הפרמיות 
שאני  מה  זה  וכך,  כך  בגלל  "אז  הבאים:  הדברים 
אומרת לך, שצריך להוסיף כסף. מי שמוסיף כסף זה 
לא אנשים עשירים שיש להם בתים וכספים ועסקים, 
הם לא צריכים ביטוח. כי יש להם כסף. אבל בגלל 
שאת היום לא יכולה לשלם את הביטוח הזה והמצב 
הכלכלי שלך הוא פחות טוב, דווקא את זאת שצריכה 

את הביטוח הזה"
על  שמדובר  אף  על  כי  המשפט  בית  מוסיף  עוד 
התנהלות, שאינה עולה לכדי חובת תום הלב בניהול 
והעובדה  השפה  קשיי  הכוחות,  פערי  ולנוכח  מו"מ 
בנוגע  המבוטחת  טלפונית,  שיחה  על  שמדובר 
לתשלום לא ויתרה ועמדה על שלה שאין לה כסף 
לממן את כל הפוליסות, אלא שנציגת חברת הביטוח 

המשיכה ללחוץ ולבסוף מחלצת מהמבוטחת - תוך 
"האם  שאלה  גם  נשאלה  שבהם  במשפטים  שימוש 
האמירה  את   - הרכישה"  את  ומאשרת  מבינה  את 
"אה, בסדר". אך קובע בית המשפט, כי הוא לא יכול 
לראות באמירה זו, לאחר סירוב חוזר של המבוטחת, 
מפאת העדר יכולת לממן הוצאה נוספת על ביטוח, 

הסכמה לרכישה.
וקובע  הצירוף  לחוזר  גם  מתייחס  המשפט  בית    
כי הנציגה לא ציינה בתחילת השיחה כי מדובר על 
מכירת ביטוח, אלא ציינה כי היא פונה לשם "עדכון 

קצר" וכבר בכך היא הפרה את הוראות החוזר.
בנוסף, לאחר סירוב המבוטחת היה מקום להפסיק 
את פעולת השיווק, ובטח לא להפעיל מסע לחצים 
אגרסיבי ושימוש לא הוגן בהפחדות, בהתעלם מגילה 
ושפתה של המבוטחת. ולכן קובע בית המשפט באזני 
המאזין הסביר, עמדת המבוטחת הינה סירוב מוחלט 

לרכישת הביטוח ומשכך הוא דוחה את התביעה. 

 הכותב הינו היועץ המשפטי 

של לשכת סוכני ביטוח

 Shutterstock :חשוב להתחשב בקשיי השפה של המבוטחת | צילום
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  כך למשל במענה לשאלה "יש לך תחביבים 
 שנחשבים מסוכנים, מאתגרים? כמו לטפס על הרים 

 או לצלול במים" - השיבה המבוטחת: "אני לא, 
אין לי מים, היה לי מים בברך" 
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הדרך היחידה שבה כולם ירוויחו ויהיו מרוצים
יש פתרון לכך שהלקוחות, סוכני ביטוח וחברות הביטוח יהיו מרוצים וירוויחו – והוא 

מצב בו היחידים שיוכלו למכור ביטוחים הם סוכני הביטוח  < סו”ב טל למפרט

חברות הליסינג מצפצפות על הזכויות בעת תאונה
החברות לא נתונות תחת רגולציה כך שבעת תאונה ותביעה, הן יכולות 

למרר ולייאש את התובעים בדרך לקבלת הפיצוי ‰ הוועדה האלמנטרית 
תקדם הצעת חוק בנושא בכנסת הבאה < סו"ב מאור כהן

הדרך לפיתרון

תחום לא מפוקח

טור הזה הולך לעצבן מספר אנשים בשוק ה
הביטוח - הן מצד חברות וסוכני הביטוח 
פתרון  יש  כי   – העיתונאים  מצד  והן 
לקוחות,  הקבוע:  המשולש  צלעות  שכל  מעולה 

סוכן ביטוח וחברות הביטוח יהיו מרוצים וירוויחו.
בואו נדמיין לרגע מצב שבו היצרניות, קרי חברות 
הביטוח, לא יכולות למכור ביטוחים כלל וכלל, אלא 
רק לייצר פוליסות שונות ומגוונות. הכוונה לחברות 
הכלל. מן  יוצא  ללא  כאחד,  והקלאסיות   הישירות 

סוכני  הם  ביטוחים  למכור  שיכולים  היחידים 
ודואגים  רישיון  הוציאו  שלמדו,  אנשים  הביטוח. 

ללקוחות שלהם בצורה הטובה ביותר. 
 10% בין  תופסות  הישירות  החברות  היום,  עד 
במצב  לכן,  השאר.  כל  את  הביטוח  וסוכני  ל־20% 
הישירות,  החברות  כולל  הביטוח,  חברות  כזה, 
שיעלו  הסיכויים  ורוב  נוסף  שוק  נתח  מרוויחות 

מעל ל־10% ו־20%. 
הראשון  מכך,  דברים  שני  ירוויחו  הביטוח  סוכני 

זה שקט תעשייתי - לעבוד בלי שהישירים יתחרו 
בהם; והשני זה שכל חברות הביטוח יתחרו עליהם 

כדי שימכרו את המוצרים שלהן ולא של המתחרות. 
הזה?  האוטופי  במצב  הגדולים  המרוויחים  ומי 

האזרחים, האזרחים מרוויחים מכל הכיוונים.
שישווק  שמי  מכך  מרוויחים  הם  ראשון  דבר 
ביטוח  סוכני  אלו  הביטוח  מוצרי  את  להם 
טלפן  איזה  ולא  סוכן  רישיון  בעלי  מקצוענים, 
כמספר.  הלקוח  את  ורואה  למכור  בא  שרק 
על  יתחרו  הביטוח  חברות  הוא שכל  השני  הרווח 
המוצרים הטובים ביותר ללקוחות, אחרת, במידה 
הביטוח  סוכני  ומקצועי,  טוב  יהיה  לא  והמוצר 
שכל  הינו  השלישי  הרווח  אותו.  ישווקו  לא 
הלקוחות,  של  הכיס  על  יתחרו  הביטוח  חברות 
ביותר. הטוב  במחיר  המוצר  אותו  את  מוכר   מי 

עכשיו, תפסיקו לדמיין, ותהפכו את זה לאמיתי. כי 
זאת הדרך היחידה שכולם ירוויחו ויהיו מרוצים.

הכותב הינו סוכן ביטוח וחבר במערך יחסי הציבור 

בלשכה

וקר, עוד יום שגרתי בפתח. אתם נכנסים ב
חפצכם  למחוז  לנסוע  ומתחילים  לרכב 
עליכם.  האהובה  למוזיקה  האזנה  תוך 
עד  כרגיל.  באמת  והכל  שבשגרה  כמו  העומסים 

שבום! רכב אחר פגע ברכבכם.
הרכבים  ל־2  הנזקים  באשמתכם,  לא  התאונה 
רציניים, אבל בקרוב תופתעו לגלות שהנזק הגדול 
ביותר בתאונה הזו נמצא דווקא במסגרת של לוחית 
באותיות  מודפס  ששם  הפוגע  הרכב  של  הרישוי 
בולטות ונוצצות: "תמיד כן", "נותנים את הנשמה", 
  ."WE TRY HARDER" פשוט להנות מהדרך" או"
כן, הבנתם נכון, פגע בכם רכב של חברת ליסינג.  

על כבישי ישראל נעים כיום כ־400 אלף רכבי 
ליסינג והשכרה שמהווים כ־12% מסך כלי הרכב 
בישראל. רכבים אלו לרוב לא מבוטחים בביטוחי 
להיפגש  לכם  יצא  ואם  הביטוח  בחברות  רכוש 
ארוך  מאוד  הליך  לכם  מצפה  בתאונה,  איתם 

ומייגע עד לקבלת הפיצוי שלכם, אם בכלל.  
את  לכם  ישלמו  הביטוח  שחברות  לא  וזה 
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בואו נדמיין לרגע מצב 
שבו היצרניות, קרי חברות 
הביטוח, לא יכולות למכור 
ביטוחים כלל וכלל, אלא 
רק לייצר פוליסות שונות 

ומגוונות. היחידים שיכולים 
למכור ביטוחים הם סוכני 
הביטוח. אנשים שלמדו, 
הוציאו רישיון ודואגים 
ללקוחות שלהם בצורה 

הטובה ביותר. 

Shutterstock :חייבים לפקח על חברות הליסינג | צילום
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בתחום ה קורס  קיימה  הפנסיונית  מסלקה 
השימוש בממשק האחיד לדיווחי מעסיקים 
בתחום  המסלקה  מעמידה  אותם  והכלים 
מעסיקים  של  הידע  את  להעמיק  נועד  הקורס  זה. 
והמסלקה,  הממשק  באמצעות  המדווחים  ומייצגים 

כך גם להכשרת משתמשים חדשים.
אנשי  כ־25  הוכשרו  הראשון  המחזור  במסגרת 
ומצוותי  מעסיקים  של  השכר  ממחלקות  מקצוע 
התפעול של מייצגים )מתפעלים, רואי חשבון, וסוכני 
ביטוח( לעבוד עם המערכת בצורה מקצועית ויעילה, 
שפותחו  והמתודיקה  הכלים  של  מירבי  ניצול  תוך 

במסלקה בתחום זה.
הסגל  אנשי  ידי  על  הועברו  המקצועיים  התכנים 
צור־כהן,  שרון  ובראשם  המסלקה  של  הבכירים 
בר־ אבי  ורו"ח  מעסיקים  ממשק  מוצר  מנהלת 

מעסיקים  לקוחות  קשרי  צוות  מנהל  תורג'מן, 
ואחראי על בקרת הסליקה הכספית. 

הקורס עסק בסוגיות נפוצות בתהליך דיווח ממשק 
הטיפול  דרכי  החוזרים,  ההיזונים  קבלת  מעסיקים, 
בדיווחים שלא נקלטו, קודי הדחייה וקודי השגיאות 
"מילון  הקרובה,  בגרסת הממשק  הצפויים  החדשים 
קודי השגיאות" הנערך בימים אלו על ידי המסלקה, 
סליקת כספים באמצעות המסלקה, והשימוש בבקשת 
מידע "יתרות פיצויים" על ידי המעסיק או המתפעל.

קיבלו  הדרכה,  ימי  שני  כלל  הקורס, אשר  בסיום 
המשתתפים תעודת "מוסמך מסלקה" לנושא ממשק 

מעסיקים.
לנוכח התגובות החיוביות ממשתתפי הקורס בוחנת 
מחזורים  לקיים  האפשרות  את  המסלקה  הנהלת 

נוספים.

מעמיקים את הידע: קורס ראשון למסלקה הפנסיונית 
 הקורס, בו השתתפו כ־25 אנשי מקצוע, נחל הצלחה גדולה והקנה למשתתפים כלים לעבודה מקצועית 

ויעילה ‰ הנהלת המסלקה בוחנת אפשרות לפתיחת מחזורים נוספים < רונית מורגנשטרן 

בסיום הקורס קיבלו המשתתפים תעודת "מוסמך מסלקה" 
| צילום: באדיבות המסלקה הפנסיונות

הכסף בקלות ועם חיוך, אבל הן לפחות נתונות 
לרגולציה של הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר 
ויישוב  לבירור  הכללים  "מערכת  שנקראת 
לעשות  להן  מאפשרת  שלא  רגולציה  תביעות", 
את המוות עד לקבלת הפיצוי. הרגולציה מתבטאת 
התביעה  קבלת  אופן  מקסימליים,  מענה  בזמני 
והטיפול בה, שקיפות מידע הן בדחייה והן בתשלום, 
וזמן מקסימלי מרגע קבלת המסמכים ועד לתשובה. 
חברות הליסינג לא נתונות תחת רגולציה זו, וזה 
מאפשר להן לעשות ככל העולה על רוחן כדי למרר 

ולייאש את הנהגים בדרך לקבלת הפיצוי. 
ותמיד  ג'  צד  בתביעות  שנים   7 מטפל  אני 
באוויר  התחושה  בתאונה,  ליסינג  רכב  כשמעורב 
היא:  האלו  החברות  את  המנחה  שהסיסמה  היא 
"תמיד לא", "מוציאים את הנשמה" ו"אנחנו מנסים 

להתחמק". 
מעל  לחכות  שלי  למבוטח  נתנה  החברות  אחת 
תירוצים  אושרה.  שתביעתו  לאחר  לצ'ק  חודשיים 
היו בלי סוף: "הצ'ק בחתימות", "סבב הצ'קים הבא 
רק בעוד שבועיים" ו"האיש שצריך לחתום על הצ'ק 
שחוסך  סטודנט  שהוא  למבוטח,  בינתיים  בחו"ל". 
שקל לשקל, הצ'ק מהמוסך כבר נפדה והמינוס תפח. 
נוסף שלי כבר תוקן הרכב בהסדר מהיר  למבוטח 
מולם אבל הוא כבר חודשיים מחכה לצ'ק על ירידת 

הערך שנגרמה לרכב. למה? ככה! 
המקרים האלו הם רק טיפה באוקיינוס של תביעות 
איטי,  למענה  להתעלמות,  זוכות  מטופלות,  שלא 
לניזוקים  שמגיעים  כספים  להפחתות  לתירוצים, 
מפחיתים  פשוט  לפעמים  אמיתית.  סיבה  אף  בלי 
ראוי אחד  בלי לתת הסבר  אחוזים מהנזק  עשרות 
את  להחתים  אפשר  כי  סתם  בא.  כי  סתם  למה. 

הניזוק על פשרה גרועה תוך ניצול העובדה שהוא 
משווע ולחוץ  לקבל את הכסף שמגיע לו. 

השתתפות עצמית 

היא  פעם,  לא  בה  נתקל  שאני  נוספת  תופעה 
שלא  בתאונה  מעורבים  והיו  רכב  ששכרו  אנשים 
עצמית  השתתפות  לשלם  התחייבו  אך  באשמתם, 
את  משקיבלה  ההשכרה  חברת  ההשכרה.  לחברת 
הפיצוי המלא מהפוגע לא דאגה ליידע את השוכר 
ולהחזיר לו את הכסף, וגם כשהוא נדנד לה עשו לו 

את המוות עד שהחזירו לו את שמגיע לו.  
למען האמת, כשחושבים על זה, למה להם לשלם 
בזמן. במקרה הגרוע ביותר אחד מתוך כמה נפגעים 
סוכן  מאחוריהם  שיהיה  או  משפט  לבית  ילכו 
שיילחם עד השקל האחרון שמגיע למבוטח שלו.  על 
הדרך נופלים בין הכיסאות אלפי תביעות שהחברה 

מרוויחה על חשבונם של הנפגעים עוד כמה שקלים 
ועוד חודשים שהכסף בחשבון צובר לו ריבית. 

האוצר  ומשרד  התחבורה  שמשרד  שנים  כבר 
עושים כלום ושום דבר כדי לתקן את העוולה. אילו 
ומחייבים  אלו  חברות  על  פיקוח  מטילים  היו  רק 
ביטוח  חברת  בכל  כמו  בתביעות  להתנהל  אותן 
שמפוקחת.  אילו רק היו מחייבים אותן לבטח את 
הביטוח  מחברות  באחת  רכוש  בביטוח  רכביהם 
המפוקחות, הכל היה נראה אחרת. אין היגיון בכך 
לא  בכביש  לצידכם  שנעים  מהרכבים   10% שמעל 
מחויבים לכם לכלום ושום דבר ברגע שגרמו לכם 

לנזק רכוש.  
 0 רכב  לרכוש  עומדים  שאתם  הבאה  בפעם  אז 
עם  השכרה  או  ליסינג  רכב  או  ראשונה  מיד  ק"מ 
ימים,  לכמה  רכב  לשכור  סתם  או  גדולות  הנחות 
תדעו שמאחורי אלו עומדות חברות שלא מפוקחות 
ומצפצפות עליכם ועל זכויותיכם ושימשיכו לעשות 
הנזקים  על  לכם  שמגיע  לכסף  בדרך  צרות  לכם 

שנגרמו לכם.
במקום לחכות למשרד האוצר והתחבורה אולי אם 
נפסיק לקנות מהם רכבים, מישהו שם יתעורר ויבין 
יותר  הרבה  להם  שווה  להיות  יכול  טוב  ששירות 
כסף מכמה שקלים שנשארים בכיסם בחוסר הוגנות 

מחליא.
סוכני  בלשכת  האלמנטרית  הוועדה  כי  אציין 
בוועדות  הלאקונה.  לתיקון  רבות  פועלת  ביטוח 
בכנסת, פגישות עם חברי כנסת ושרים ופגישות עם 
הפיקוח, ולאחרונה מקדמת גם הצעת חוק בנושא, 

שתוגש בכנסת הבאה.

הכותב הינו חבר הוועדה האלמנטרית בלשכה

הדרך לפיתרון

 הוועדה האלמנטרית 
בלשכת סוכני ביטוח פועלת 

רבות לתיקון הלאקונה. 
אם זה בוועדות בכנסת, 
בפגישות עם חברי כנסת 

ושרים ופגישות עם הפיקוח. 
 לאחרונה מקדמת גם 

הצעת חוק בנושא, שתוגש 
בכנסת הבאה

>>
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כיצד להתמודד עם הקשיים היומיומיים 
בעולם הביטוח

 איך מתמודדים עם הרצונות האישיים בקבלת לקוח ובתשלום תביעה, ועם 
 התחושות שעולות כאשר הלקוחות לא מבינים את חשיבות הביטוח והסוכן ‰ 

סו”ב מעיין ישראל מנסה להתמודד עם השאלות הכי קשות כבעלת עסק עצמאי

מחפשת מהות

מש ב־23:59 יצאתי מחדר ממוזג באזור א
התעשייה בפתח תקווה, שם השתתפתי 
כת,  להם  שיקראו  יש  “מהות”.  בסדנת 
יש שיגידו סדנת תקשורת, אני פשוט קראתי לזה 
הארגון  של  הסדנאות  בוגרי  חברים  כמה  וואו.   –
המליצו לי לעשות את זה, אבל אף אחד לא היה 
לכי  לי:  אמרו  פשוט  שם.  קורה  מה  לספר  מוכן 

לשם כבר.
עם  מתמודדת  אני  עצמאי  עסק  של  כבעלים 

מספר נקודות שמהוות עבורי קשיים יומיומיים:

 1. דיאלוג עם חברות ביטוח כשאלו 
 דוחות את הרצון שלי בקבלת לקוח 

ו/או תשלום תביעה 

עצמאית,  בתור  שלי  השנים  בארבע  למדתי 
הצד  מול  אל  נכונה  בצורה  מנגיש  שכשאתה 
משמעותית  חיובית  השפעה  יש  השיח,  את  השני 
למדתי  לבקשתך.  השני  הצד  של  הפעולה  על 
להתחיל משפט עם חיוך, זה תמיד עוזר לי לבנות 
גם  אתמול  הפרטנרים.  עם  בריאה  אינטראקציה 
למדתי שהחיוך שלי היווה אסקפיזם להתמודדות 
מחייכים   - עושים  מה  אז  סיטואציות קשות.  עם 

או לא?

 2. דיאלוג עם לקוח שלא מבין את 
 חשיבות הביטוח, חשיבות הסוכן 

ו/או מבקש לבטל ביטוח 

“הנעלב”,  למקום  נכנסתי  אוטומטי  באופן 
שפועל על פי האגו, תוך שאני מונעת מתחושת 
זלזול בכבוד ו/או בידע או בצורך של הלקוח, לא 
משרת אותי ולא מקדם אותי לשום מקום. זה מאוד 
שכיח עבורנו כבעלי עסקים, המשרתים מאות אם 
לקוחותינו  את  להחפיץ  קצת  לקוחות,  אלפי  לא 
אדם  כל  שבהם.  החיות  מרכיב  את  מהם  ולהסיר 
הוא אינדיבידואל ואל לנו להפוך אותם לרוטינה 

שמא נאבד את האנושיות שטבועה בנו.

 3. דיאלוג שלי עם עצמי על איך אני 
מרגישה עם כל מה שקורה לי בעסק 

ולהתנוון,  להיתקע  לא  מנת  על  להכל,  מעבר 
והן בעסק, אני רוצה להתפתח  הן בחיי האישיים 
סביבי  וליצור  להשכיל  וללמוד,  לגדול  ולצמוח, 
הרבה  כך  כל  לי  יש  ובריאה.  שיתופית  חברה 

תכנונים על העסק שלי. רק ביוני האחרון פתחתי 
עסקים  של  ספציפי  לסוג  כלל  בחברת  קולקטיב 
שאני מופיעה בו מקום ראשון בגוגל. אורגני, בלי 
קידום. טירגטתי אותו אחרי שנים של ליווי עסקים 
ואתגר  מטורף  “בוסט”  לי  נתן  הזה  והדבר  כאלו 
אותי קדימה. האם גם אתם חשבתם לאחרונה על 

אוכלוסיית יעד שאתם מתמחים בה?
אתמול חברה שלי שלחה לי הודעה לפני הכניסה 
לסדנה בה היא ציטטה את ד”ר סוס: “אם יוצאים 
מגיעים למקומות נפלאים” - וכשהתבקשתי להכין 
כתבה עבור העיתון, עברו לי הרבה דברים בראש 
רגולציות  על  עמלות,  על  לדבר  אפשר  תמיד   -

בענף, אבל כל זה – זה המסביב.
מרגיש  דרכה,  בתחילת  צעירה  סוכנת  בתור 
עצמאיים  סוכנים  בודדים,  זאבים  קצת  שאנחנו 
הזה  ה”ביחד”  את  לנו  אין  לבד,  הכל  שעושים 

שיש במקומות עבודה של שכירים. אתמול ביום 
הראשון מתוך חמישה ימים של הסדנה, נפלו לי 

המון אסימונים.
אולם, הנושא שהדהד לי אל תוך הלילה והמשיך 

לבוקר היה נושא הרשימות שאנו מגיעים איתם.
“הרשימה” של איך פגישת מכירה צריכה להיראות, 
“רשימה” של הלקוח הפוטנציאלי, “רשימה” של איך 
אני רוצה שהבן זוג שלי יתנהג, וכדומה. הרי שאנו, 
הגענו  ואיכשהו  הרשימות,  את  יצרנו  האדם,  בני 

למצב שעכשיו “הרשימות” מנהלות אותנו.
יומיים  יש  לאמה:  הדאלי  שאמר  מה  את  תזכרו 
מהם  אחד  כלום.  לעשות  אפשר  אי  שבהם  בשנה 
נקרא אתמול והשני נקרא מחר. היום הוא היום הנכון 

לאהוב, להאמין, לעשות ובעיקר לחיות.

הכותבת היא חברת ועדת סוכנים צעירים בלשכה

Shutterstock :בעסק עצמאי חיים את ההווה | צילום
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באופן אוטומטי נכנסתי למקום “הנעלב”,
שפועל על פי האגו, תוך שאני מונעת מתחושת זלזול 

 בכבוד ו/או בידע או בצורך של הלקוח, לא משרת 
אותי ולא מקדם אותי לשום מקום
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ר המשפטים האירי צ’ארלס פלנגן תוקף את חברות הביטוח. הוא ש
מאשים את החברות בחוסר שקיפות בקביעת פרמיות ביטוח רכב 

ועסקים וכי “החברות זורקות מספרים מהאוויר ללא כל בסיס”.
 FBDו־  AXA ,ALLIANZ החברות  מנכ”לי  טיעוני  על  הגיב  פלנגן 
שהופיעו בפני ועדת הכספים של הפרלמנט האירי כי יש הצדקה לייקור 

בשל  הביטוח  פרמיות 
בת־  20% של  זינוק 
בשל  גוף  נזקי  ביעות 

הד הוא  הונאה.  ־מעשי 
הביטוח  שחברות  גיש 
בשקיפות,  לנהוג  חייבות 
על  מידע  ולתת  להסביר 
העלאת פרמיות הביטוח, 
דבר שאינן עושות כיום. 
הוא  הביטוח,  חברות  על 
במהירות  לפעול  סבור, 
להורדת פרמיות הביטוח 
המגזר  על  להקל  כדי 

העיסקי.

פרמיות גבוהות מידי: שר 
 המשפטים האירי תוקף את 

חברות הביטוח

אוריינטציה י עם  בעולם  המתקדמות  הכלכלות  אחת  היא  שראל 
בטכנולוגית  עולמי  למרכז  להפוך  בדרך  שנמצאת  טכנולוגית 
הבריטי  הביטוח  עיתון  של  תחקיר  קובע  כך   .)INSURTECH( ביטוח 

INTELLIGENT INSURER המתמחה בטכנולוגיות בתחום הביטוח.
המסקנה של המחקר היא שמי שיוביל את הטכנולוגיות החדשות בתחום 
הביטוח ויקדם מהפך בהעברת המידע בין גורמי הביטוח, תהיה העיר תל 
אביב. היא תהפוך למרכז טכנולוגיות חדשות עבור חברות הביטוח, מבטחי 

המשנה והברוקרים.
דיוויד קלאמפ, מנכ”ל חברת הייעוץ מרלין דיגיטל,  יזם הטכנולוגיות 
קובע שתל אביב היא כבר בירת הטכנולוגיות הביטוחיות בעולם, והדבר 
יתחזק בזמן הקרוב. הוא מוסיף ש”תל אביב היא עיר מאד יזמית, מלאת 
שתעשיית  סבור  אני  הביטוח.  בעולם  להזדמנויות  שפניה  סטארט-אפים 
אביב  מתל  וחברות  ומהירים,  יסודיים  שינויים  סף  על  נמצאת  הביטוח 

ימלאו תפקיד חשוב בכך”.
קלאמפ מעריך שיש כבר 400 חברות בתחום ה־INSURTECH בתל אביב 

־ויש הערכה שקיימים עוד מספר לא מבוטל של סטארט-אפים בתחום טכ
נולוגיות הביטוח. זאת בנוסף לכ־6,000 חברות בתל אביב בתחום הפינטק.
קלאמפ שוקד על ארגון משלחת אנשי ביטוח בריטיים שתגיע לישראל 

בספטמבר. היא תשתתף בכנס החדשנות DLD שיתקיים בעיר.

 תחקיר: ישראל בדרך 
להפוך למרכז עולמי 

בטכנולוגיית ביטוח

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

AXA. פועלת בחוסר שקיפות כלפי הלקוחות 
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים

למשרד משפחתי בכ"ס דורש/ה פקיד/ה אלמנטרי 
למשרה מלאה/ לניהול תיק פרט. בעל/ת ראש גדול ורצון 
ללמוד )לא חובה ניסיון בתחום( טלפון 09-8782333 קו"ח 

office@er-ins.co.il למייל

לסוכנות ביטוח באזור נהריה, דרוש/ה מתאם/ת פגישות 
ללקוחות המשרד, אסרטיבי/ת, פלפל/ית ובעל/ת אנרגיה. 

yoav76110@gmail.com קו"ח למייל

לסוכנות ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון  
למשרה מלאה לעבודה בביטוח אלמנטרי.דרישות 

התפקיד: תפעול המשרד, הפקת פוליסות רכב,  עבודה 
מול מבוטחים וחברות ביטוח. נא לשלוח קורות חיים 

mail@tarabit.net : למייל

לסוכנות ביטוח חיים באזור גדרה - רחובות דרושה 
מנהלת משרד , נסיון בעבודה עם הפניקס מגדל כלל 

 ומנורה חובה. קורות חיים לשלוח למייל:
 yacobid@zahav.net.il

לסוכנות ביטוח בר"ג איזור הבורסה דרושה חתמת/ 
פקידה ביטוח אלמנטרי חובה נסיון וידע בתוכנות 

של חברה ביטוח תנאים טובים למתאימים קו"ח 
yaniv@ba-ins.co.il למייל

לסוכנות ביטוח מובילה בתל אביב דרוש סוכנ/ת צעיר/ה 
ונמרצ/ת לביטוח חיים ופנסיוני. ניסיון בתחום לפחות 

 שנתיים. לפרטים: לירון 050-5233529 
liron@tuli-avital.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה בפתח תקווה דרוש/ה עוזר/ת 
סמנכ"ל תפעול עם ניסיון בשירות ותפעול. יתרון לרישיון 

hr@misgav.co.il :משווק פנסיוני. קו"ח למייל

לסוכנות ביטוח מובילה, בסניף ירושלים, דרוש/ה משווק 
hr@misgav.co.il :פנסיוני בעל ניסיון ורישיון. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה סוכן ביטוח 
hr@misgav.co.il :בעל ניסיון ורישיון. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה סוכן ביטוח 
בעל רישיון או בתהליך לקבלת רישיון למכירת מוצרי 

hr@misgav.co.il :פרט. קו"ח למייל

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 5 שנים 
כעצמאי /שכיר/פרילנס.תנאים מעולים למתאימים/ות 

itsik@newafikim.co.il קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה עוזר/ת  מקצועי/ת 
ashbit22@walla.co.il  למשרה מלאה או חלקית

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.il  נייד: 0542144567

דרוש סוכן בעל רישיון למשרדינו באשדוד. פרטים 
נוספים ב: 050-2144885

שכירות משנה
שני חדרי ישיבות מאובזרים בקומה לשימוש 

היחידות ומטבח מאובזר. המחיר להשכרת כל 
ארבעת היחידות הוא 7,500 שקלים )כולל ארנונה 

ודמי ניהול ( ניתן גם לרכוש את המשרד.הכניסה 

מיידית. לפרטים נוספים יש לפנות לחיליק -054
3978626

סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 
הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה כולל 
2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, מיקום 

מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03-9591333 
 052-7703399 /052-4526944 מייל: 

office@beyahad-ins.com
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 

משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 

4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 
- מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 

וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054-4225655
להשכרה משרד2 חדרים, 40 מ', קומה 2, ברח' תל חי 

בכפר-סבא. מיידי, כולל ריהוט 052-2891841

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 
לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 

לפרטים ארז לוי 0547966694 ,  039520400

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /
אלמנטרי/ בריאות(?   מתלבט אם למכור את התיק?  

פגישה ללא התחייבות. נתן - 052-9770368 או במייל:  
7305550@gmail.com

 סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש 
תיקי ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 

  haybit@haybit.co.il :מובטחת לפרטים 

נייד: 0542144567

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 !!! 

 gil@beyahad-ins.com תתקשרו.המייל שלי 
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 משרדים. 0528741331 
Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.

סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה. מייל: 
shahar@shahar-ins.co.il נייד: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 2010 לרציניים 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 משרדים. 052-8741331 
Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.

סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה. מייל: 
shahar@shahar-ins.co.il נייד: 052-4287086.
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