ביטוח ופיננסים
www.inf.org.il

גיליון מס'  25 … 749ביולי 2019

שירות ששווה כסף

כנס הפיננסים  2019של הלשכה יערך ב־ 4בספטמבר בהיכל התרבות
חבל מודיעין  בכנס צפוי לנאום ח"כ משה גפני ויקחו בו חלק מאות
משתתפים ,בינהם בכירי ענף הביטוח ושוק ההון  סו"ב אודי אביטל,
יו"ר ועדת הפיננסים" :הכנס יתמקד בשירות החברות לסוכן" > עמ' 2

"רופא אמון"

קידום מקצועי

מימוש זכויות

לשכת סוכני ביטוח חתמה על
הסכם עם חברת איילון לביטוח
תאונות ומחלות קבוצתי עבור
חבריה ובני משפחותיהם
> עמ' 11

איילון בשת"פ עם המכללה למנהל:
קורס מקצועי לסוכני הביטוח
של החברה שיעניק להם הכשרה
מקצועית לקידום העסק בדיגיטל
> עמ' 5

עו"ד עדי בן אברהם על זכויות
חברת הביטוח במקרה של מימוש
חוב הלוואה מכספי המבוטח ומה
הפסיקה קובעת בנושא
> עמ' 19

הכנות לכנס

כנס הפיננסים של הלשכה בסימן
"שירות שווה כסף"

היכונו לכנס של הלשכה שיתקיים ב־ 4בספטמבר בקרית שדה התעופה  בין הנואמים יהיה גם
ח"כ משה גפני ,יו"ר ועדת הכספים של הכנסת > רונית מורגנשטרן

ח"כ גפני ,מימין ואודי אביטל | צילומים :גיא קרן ,באדיבות הלשכה

כ

נס הפיננסים הארצי של לשכת סוכני
ביטוח יתקיים ב־ 4בספטמבר 2019
בהיכל התרבות חבל מודיעין בקריית
שדה התעופה .ההרשמה לכנס החלה וצפויים
לקחת בו חלק מאות משתתפים ,בינהם חברי
כנסת ,בכירי המשק ושוק ההון ,ובכירים
נוספים .ל"ביטוח ופיננסים" נודע כי השנה
יערך הכנס בסימן 'שירות שווה כסף'.
בכנס צפוי לנאום בין היתר יו"ר וועדת
הכספים ,ח"כ משה גפני .לדברי סו"ב אודי
אביטל ,יו"ר ועדת הפיננסים בלשכה ,התכנית
המקצועית של הכנס מוכנה והיא יתמקד
בשירות החברות לסוכן .במסגרת הכנס יתקיים
פאנל בנושא השירות לסוכן ,שיורכב כולו
מנשים – סמנכ"ליות שירות של קופות גמל
ובתי ההשקעות ,המסלקה הפנסיוניות ורשות
המסים .את רב השיח תנחה סו"ב שוש כהן,
חברת הוועדה.
הפאנל יתקיים לאחר חשיפת תוצאות סקר
שביעות הרצון שבוצע בקרב סוכני הלשכה,

ביטוח
ופיננסים
 25 | 2ביולי 2019

לגבי השירות שהם מקבלים מהגופים שעוסקים
בפיננסים – חברות ביטוח ,בתי השקעות ועוד.
לכן תהיה התייחסות של משתתפות הפאנל
לתוצאות הסקר.

הרצאות מקצועיות
המשנה למנכ"ל מיטב דש ,רונן טוב ,צפוי
להעביר הרצאה בנושא השקעות בשוק
הגלובלי ,והוא יתמקד ביתרונות שבהשקעות
בחו"ל על פני השקעות בארץ.

אודי אביטל" :תוכנית
הכנס מוכנה והוא יתמקד
בשירות החברות לסוכן.
בנוסף ,נערוך פאנל שיורכב
כולו מנשים  -סמנכ"ליות
שירות של בתי השקעות"

סו"ב יוסי ראובן ,חבר הוועדה ,ירצה על
משכנתה ישירה ועל איך מנצלים אותה לטובת
פרנסת הסוכן" .במשכנתה ישירה טמון רווח
כספי גבוה לסוכן הביטוח שייכנס לתחום וכל
מה שהוא צריך לעשות זה להעביר ליד" ,מסביר
אביטל.
בנוסף אליהם ,גם סו"ב אייל רחוביצקי,
מומחה לתכנון פרישה ,ירצה בכנס  -על
"פרישה מעושרת" .הרצאה נוספת יישא
היועץ הארגוני יוסי ברק מ"ברק פתרונות
פיננסיים" בנושא דיגיטציה ,חשיבות הסוכן
והשילוב ההיברידי של דיגיטציה ומכירה
פנים אל פנים.
אודי אביטל עצמו יסקור את כל מה שקורה
בענף הפיננסים הרלוונטי לסוכני הביטוח ,על
שקיפות החברות ועל השירות שלהן לסוכנים
בתחום .הוא יתייחס גם למעמד הסוכן בתחום
מבחינה משפטית" :אנחנו חשופים בצריח",
אומר אביטל שמתכוון לומר דברים חריפים
בנושא.

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 | Shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

ההרשמה לתוכנית היוקרתית לסוכנים צעירים ומבטיחים
מחזור ב' בעיצומה

ללמוד להנהיג
את ענף הביטוח
והפיננסים
לא כמו כולם

. . ..

סיורים מרתקים חדשנות ודיגיטל חשיבה
יצירתית פיתוח אישי מרצים מובילים

סוכן הפניקס – פנה למנהל המכירות שלך

עדין לא עובד אתנו ? השאר פרטייך במייל  executive@fnx.co.il -ונשמח לחזור אליך

העולם מ שתנה .הבי טוח מ שתנה .הסו כן מ שתנה
לקוחות הפניקס מרוויחים יותר ,תבדוק שיש לך הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

כנס תלפיות

שר הכלכלה אלי כהן" :מאז שנכנסתי לכנסת
בשנת  2015פעלתי למען סוכני הביטוח"

כ־ 200משתתפים הגיעו לכנס שארגנה סוכנות תלפיות  בין הנואמים היה גם שר הכלכלה ,נשיא הלשכה
רוזנפלד ונציגים מחברות הביטוח השונות > מערכת "ביטוח ופיננסים"

כ

־ 200משתתפים הגיעו לכנס שארגנה
סוכנות תלפיות בראשותו של ראובן
טיטואני ,ביניהם סוכנות וסוכני ביטוח,
מנהלים של חברות ביטוח ומשנים למנכ"ל .בין
הנואמים בכנס ,שנערך בכפר המכביה ברמת
גן תחת הנושאים פנסיה ורגולציה ,היה גם שר
הכלכלה ,אלי כהן ,שקבע "מאז שנכנסתי לכנסת
בשנת  2015פעלתי למען סוכני הביטוח".
לדברי כהן ,עולם הביטוח עצמו משתנה והופך
להיות גם עולם של השקעות וחיסכון" .אנשים
חיים יותר ,לכן צריך לחסוך יותר .בשביל זה
הובלתי ב־ 2017את חוק פנסיה לעצמאים" ,אמר
שר הכלכלה.
שר הכלכלה התייחס גם לעודף הרגולציה בתחום
וקבע כי יש צורך לתקן זאת" :אני חושב שד"ר
משה ברקת ,שהגיע מעולם הביטוח ,יפעל יותר
במתינות ולא יוציא כל יום חוזר .חשוב לשמור על
יציבות הגופים המוסדיים".

אני עובד בצמוד לנשיא הלשכה ליאור רוזנפלד,
הקשר התחיל עוד בתקופת הנשיא הקודם
אברמוביץ וסוכני הביטוח חשובים לי כי הם
חשובים לכלכלה".
מלבד השר כהן השתתפו בכנס תלפיות גם נשיא
הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,יועץ הלשכה ,עו"ד
ליאור־קן דרור ,וכן שי אביסירא ,סמנכ"ל בכיר
בהפניקס ושמוליק מיוני ממגדל.
בנוסף ,נהנו המשתתפים מהרצאות של מנהל
יוניט בכלל ,ערן דרדח ,שהציג את המוצר החדש
של החברה " -פנסיה מבטיחה" ,המשווה את דמי
הניהול לשווי הנכסים ,דמי ניהול שיורדים ככל
שמתבגרים וצוברים נכסים.
אחריו עלתה מוריה שמואל מהראל ,שסיפרה
על החוזר שנכנס לתוקף ועל התקנון בפנסיה
שמגדיר וקורע את זכויות וחובות עמיתי הקרן.
ובהמשך עלו ג'ורג' דיק ,מנהל מכירות מחוזי
במנורה ,שהציג את המוצר  ,Perfectשמעניק

אלי כהן בכנס תלפיות | צילום :יח"צ

כיסוי פנסיוני שמאגד קרן פנסיה ,מטריה וריסק,
ולבסוף עלתה אילנית פלד ,מנהלת מקצועית
בחברת  ,SMSשסיפר על מסמך ההנמקה החדש
שנכנס לתוקף ב־ 1ביולי.

"הציבור הישראלי צריך להבין שיש אוטוריטה
מקצועית אחת והיא סוכן הביטוח"

נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,הציג בנאומו בכנס תלפיות את הישגי הלשכה :מחיזוק הקשר עם
הכנסת ,דרך שיתוף הפעולה עם הרשות ועד שיפור התדמית של סוכן הביטוח > מערכת "ביטוח ופיננסים"

ב

כנס תלפיות שנערך ביום רביעי השבוע,
השתתף גם נשיא לשכת סוכני ביטוח,
סו"ב ליאור רוזנפלד ,שהציג לסוכנים
שהשתתפו בכנס את ההישגים הרבים של הלשכה,
במגוון רחב של תחומים" .יש לנו דלת פתוחה
במשרד הכלכלה ,במשרד האוצר ובשאר משרדי
הממשלה" ,אמר" .שר הכלכלה ,אלי כהן ,שנאם פה
לפניי מבין היום את חשיבות הסוכן" ,אמר רוזנפלד.
נשיא הלשכה סיפר גם על הקשר הטוב עם הממונה
על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר משה
ברקת ,ועל כך שהיום הוא זמין לצרכי הלשכה
 .24/7וכאנקדוטה הממחישה את זה ,סיפר הנשיא
כי רק השבוע הם שוחחו בטלפון בזמן חופשתו של
ברקת בחו"ל ,רק כדי לסגור נושא פתוח" .ראש
הרשות הולך לקראתנו" ,אמר הנשיא" .הוא מבין
את חשיבות סוכן הביטוח ואנחנו יודעים למנף את
הקשר הזה לטובת ציבור סוכני הביטוח".
במסגרת נאומו ,הציג נשיא הלשכה בפני הנוכחים
את הישגי הלשכה גם בתחום התדמיתי .לדבריו" ,עד
לפני שנה ו־ 8חודשים ,מדי בוקר היתה מתפרסמת
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כנס תלפיות | צילום :יח"צ

כתבה מכפישה על סוכני הביטוח  -הדבר הזה
הסתיים" .רוזנפלד הסביר כי הלשכה מתמקדת
בשיח עם כלי התקשורת הנפוצים במדינה ,זה
בשביל להגיע אל "מסעודה משדרות" ואל "אבי
לוי" מקריית שמונה – הלקוחות של סוכני הביטוח.
רוזנפלד הציג למשתתפים גם את הכוח הפוליטי
שצברה הלשכה בראשותו" .ציבור סוכני הביטוח

עושים טוב למדינת ישראל" ,הוא קבע" .את זה
מבינים חברי הכנסת ומובילי הדעה בתקשורת .יש
לנו היום לובי פוליטי חזק בכנסת ,שאני מאוד גאה
בו .הוא נבנה בעבודה קשה מאוד".
הנשיא סיפר לנוכחים גם על המלחמות שעברה
הלשכה למען רווחת הסוכן ,שהגיעו עד לבג"צ .בין
המלחמות הזכיר רוזנפלד את ההסכם לרבים ,את
נושא הריסקים ואת ביטוח הנסיעות לחו"ל ,אז מצא
לנכון להודות שוב לממונה ד"ר ברקת על ההחלטה
האמיצה שקיבל לפיה רק סוכן ביטוח יוכל למכור
ביטוח נסיעות.
לבסוף ,סיפר הנשיא על הרעיון שמאחורי הקמפיין
"דבר עם הסוכן שלי" וביקש מהנוכחים לסייע
בהכנסת המשפט הזה לשיח היומיומי במדינה.
"הקמפיין יכול לעבוד רק בעזרתכם .חייבים
להפוך את 'דבר עם הסוכן שלי' למטבע לשון וזה
לא יגיע רק באמצעות לשכת סוכני ביטוח" ,קבע
הנשיא וסיכם" :הציבור הישראלי צריך להבין שיש
אוטוריטה מקצועית אחת והיא סוכן הביטוח – לא
המוכרן ולא האפליקציה – רק סוכן הביטוח".

שיווק בעידן החדש

קורס שיווק דיגיטלי לסוכני איילון
בשיתוף המכללה למנהל

במסגרת הקורס עוברים הסוכנים הכשרה עיונית ומעשית לקידום העסק שלהם בערוצים דיגיטליים ‰
אריק יוגב ,מנכ"ל איילון" :השותפות עם הסוכנים היא ערך מרכזי ואסטרטגי עבורנו" > רונית מורגנשטרן

א

יילון חברה לביטוח ממשיכה למקד
משאבים באסטרטגיית התמיכה בסוכני
החברה ועיקרם בקידום פעילות
הדיגיטל .החברה יצרה לראשונה שיתוף פעולה עם
המכללה למנהל בראשון לציון לקיום קורס שיווקי
דיגיטלי מעשי ובלעדי לסוכני איילון.
במסגרת הקורס הייחודי ,שהמחזור השני שלו
הסתיים בשבוע שעבר ,כ־ 100סוכני איילון
מובילים עברו הכשרה עיונית ומעשית על
מנת שיוכלו לקדם את העסק שלהם בערוצים
דיגיטליים .בין היתר קיבלו הסוכנים הכשרה
בנושאי מגמות בשיווק דיגיטלי ,שינויים
בהתנהגות והתנהלות הצרכנים בעידן החדש,
היכרות עם כלים דיגיטליים ופרסום דיגיטלי,
ותרגלו באופן מעשי בניית נוכחות אישית ועסקית
טובה בערוצי הפייסבוק והאינסטגרם .בסיום
הקורס קיבלו הסוכנים המשתתפים תעודה בגין
השתלמות אקדמית בשיווק דיגיטלי.
אריק יוגב ,מנכ"ל איילון חברה לביטוח ציין כי:
"לאור העובדה ששמנו לעצמנו למטרה להשקיע
בקידום המקצועי של סוכני איילון וצוותם

שלנו בנושא תסייע לסוכני איילון להמשיך
להוביל בפעילותם ויחד תוביל להמשך הצלחות
משותפות והתוצאות מדברות בעד עצמן".
מנהלת אגף שיווק ותקשורת באיילון,
יעל פאר־סגל ,מציינת כי" :המטרה שלנו
הינה להעניק לסוכני החברה כלים מעשיים,
לחבר אותם לשינויים בתחום ולהעניק להם
ידע בשיווק הדיגיטלי .אנחנו פועלים כל
העת על מנת להעניק לסוכנים שלנו כלים
ותכנים המסייעים להם לקדם את העסק
שלהם ברשתות החברתיות ובערוצים
מסיימי הקורס | צילום :באדיבות איילון
דיגיטליים נוספים".
אורית ינקו ,מנכ"לית סוכנות ,UMI
לאורך כל השנה ,שמחנו לראות
שהשתתפה בקורס ,מציינת" :מדובר
את ההיענות הרבה להשתתפות
בקורס חשוב וביוזמה ברוכה של איילון
בקורס .מדובר בפעילות ייחודית
להכניס ולשתף את הסוכנים לעולם
שמחזקת את אסטרטגיית איילון
הדיגיטלי בכלל והשיווק בדיגיטל בפרט.
למיקוד בדיגיטל ואת היותנו חברת
יוגב | צילום:
סוכנים ,אשר מעניקה ערך לסוכניה אייל גוזיאל בכל העולם תחום השיווק הדיגיטלי תופס
יותר ויותר תאוצה ולכן גם אצלנו בשוק
ותמיכה אמיתית לצמיחתם העסקית.
הביטוח ,חשוב מאוד להטמיע כלים דיגיטליים".
השותפות שלנו עם הסוכנים היא ערך מרכזי
ואסטרטגי עבורנו .אין לי ספק ,כי ההשקעה הרבה

למידע נוסף
והצטרפות:
076-8020400
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הביטוח המשתלם
והמתקדם ביותר!
מכירים עוד ביטוח נסיעות עם אפליקציה
המאתרת עבורך רופא ,קובעת תור ומשלמת במקומך?
זה הזמן להציע למבוטחים שלכם את

פרטים במוקד סוכנים *5091
מקום ראשון

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר ,תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

סקר שרות ושביעות רצון מחברות הביטוח בתחום ביטוחי בריאות וסיעוד בקרב חברי לשכת סוכני הביטוח יולי .2019
השירות באפליקציה ניתן באמצעות חברת אייר דוקטור בע"מ ( )Air Doctor Ltd.בכפוף לתנאי השימוש ,לתנאי
הפוליסה ותנאי החיתום המקובלים בחברה .הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

בשירות ושביעות רצון
בביטוח נסיעות
לחו"ל

ישראל יפן

שת"פ בין הראל לתאגיד הביטוח הגדול ביותר
ביפן "טוקיו מארין החזקות"
שיתוף הפעולה מתמקד באיתור חברות הייטק ישראליות בתחום החדשנות והדיגיטל > רונית מורגנשטרן

ק

בוצת הביטוח הראל נבחרה על ידי ענקית
הביטוח הגדולה ביותר ביפן "טוקיו מארין
החזקות" לשתף פעולה באיתור חברות
הייטק ישראליות בתחומי החדשנות והדיגיטל.
נציגים של תאגיד הביטוח היפני יגיעו לישראל
כדי לבקר ולבחון טכנולוגיות ישראליות כבר
בחודשים הקרובים.
לפי ההסכם ,קבוצת הראל וטוקיו מארין יפעלו
לאיתור חברות ישראליות העוסקות בטכנולוגיות
ושירותים חדשניים .להראל אף תהיה גישה
לתשתית הטכנולוגית המובילה של טוקיו מארין,
העוסקות בתחומי הטכנולוגיה .את יצירת שיתוף
הפעולה הובילה חברת הייעוץ דלויט.
בטקס החתימה בין שתי החברות השתתפו
מקוטו אוקודה ,סגן נשיא בכיר ומוביל פעילות
האסטרטגיה והדיגיטל של קבוצת טוקיו מארין
הולדינגס ,יאיר המבורגר ,יו"ר קבוצת הראל
ובכירים נוספים מטעם החברות.
בעת חתימת הסכם | צילום :בתיה מור

ובעמק הסיליקון שבארה"ב והיא מנסה להרחיב
את תחומי הפעילות שלה למדינות נוספות.
על פי ההסכם שתי החברות יפעלו במשותף
כדי לאתר טכנולוגיות בתחומי הבריאות ,הסייבר,
ההפצה וחווית הלקוח ,אשר ישולבו בעסקי הליבה
של הביטוח .כמו כן נקבע כי החברות ישתפו ידע
בתחומים רחבים  -הן מעולם שירות הלקוחות
והן מעולם הטמעת מערכות טכנולוגיות לשיפור
חווית הלקוח ,תשלום תביעות מהיר ,לרבות
למידה משותפת של עולם הסייבר.
מישל סיבוני | צילום'' :פלאש ''90

קבוצת טוקיו מארין היפנית היא אחד מתאגידי
הביטוח המובילים בעולם .החברה הוקמה בשנת
 1879והיא פועלת כיום ב־ 38מדינות בכל רחבי
העולם .היקף ההכנסות השנתי של התאגיד
הסתכם אשתקד ב־ 4.6טריליון יין יפני (כ־150
מיליארד שקל).
בשנים האחרונות החליטה הקבוצה היפנית
להעמיק את פעילותה בהשקעות בטכנולוגיה,
ולצורך כך הקימה חברה בת בשם Tokyo
 ,lab Innovation Marineהעוסקת באיתור
ובפיתוח של טכנולוגיות חדשניות ,שיתמכו
בהרחבת עסקיה בכל העולם .חברת הבת הקימה
לשם כך מרכזי פיתוח בטוקיו ,טאיוואן ,סינגפור
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לפי ההסכם ,קבוצת הראל
וטוקיו מארין יפעלו לאיתור
חברות ישראליות העוסקות
בטכנולוגיות ושירותים
חדשניים .להראל אף תהיה
גישה לתשתית הטכנולוגית
המובילה של טוקיו
מארין ,העוסקות בתחומי
הטכנולוגיה .את יצירת
שיתוף הפעולה הובילה
חברת הייעוץ דלויט.

קבוצת הראל תאפשר לסטרטאפים ישראלים
לחשוף את עצמן באמצעות ההסדר עם טוקיו
מארין למשקיעים בארץ ובעולם ,וזאת באמצעות
יוזמות משותפות שהחברות ינהלו יחד.
אוקודה מסר כי "אנחנו מחפשים אחר פתרונות
וחדשנות טכנולוגיות בשיתוף פעולה עם השותפים
שלנו בעולם ואנו גאים להכריז על שיתוף הפעולה
החדש עם חברת ביטוח מובילה כמו הראל .אנו
רואים בהראל גשר וחיבור לחדשנות הישראלית.
אנו מקווים ששני הצדדים יניבו הצלחות משיתוף
הפעולה החדש".
מישל סיבוני ,מנכ"ל קבוצת הראל מסר כי
"הסכם זה יאפשר הטמעה של פיתוחים טכנולוגיים
מתקדמים נוספים לטובת לקוחות הראל וסוכניה,
תוך חיזוק מעמדה בשווקים השונים .ההחלטה
של תאגיד הביטוח הגדול ביותר ביפן לבחור
בהראל כשותפה לאיתור של טכנולוגיות ומוצרים
מתקדמים ,מצביעה על הבעת אמון בחברה
וביכולתה לאתר את הטכנולוגיות ואת החברות
הישראליות המובילות בתחום .ההסכם יתמוך
בצעידה קדימה ובפנייה לשווקים חדשים בעלי
פוטנציאל צמיחה עתידית".
סיבוני הוסיף כי "כניסת התאגיד היפני
לפעילות השקעתית בתחומי ההי טק בישראל,
מהווה פוטנציאל עצום ליזמים ולחברות סטארט
אפ ישראליות ,שפיתחו מוצרים ושירותים בתחום
האינשורטק".

כנס מחוז השפלה

לראשונה  -מחוז השפלה אירח את מחוז
באר שבע והדרום לכנס משותף

כ־ 150סוכנים הגיעו ליום העיון המקצועי של מחוז השפלה ,אליו הוזמנו לראשונה סוכני מחוז באר שבע,
שמארחים באופן מסורתי בכנסים שלהם את סוכני מחוז ירושלים > רונית מורגנשטרן

כ

־ 150סוכנים וסוכנות התכנסו ליום
העיון ,שהתקיים במלון "לאונרדו"
באשקלון ,תחת הנושא "כלים פרקטיים
לניהול משרד הסוכן" .הכנס התקיים בשיתוף
עם החברות שלמה ביטוח ,המסלקה הפנסיונית,
איתוראן ,שגריר ,פספורטכארד ואוטו גלס.
סו"ב ג'ינה פלד ,יו"ר מחוז השפלה ,פתחה את
הכנס בדברי ברכה .אחריה הוסיפו דברים גם סו"ב
יפת בקשי ,יו"ר מחוז ב"ש והדרום ,סו"ב גבי
מלכה ,יו"ר סניף ב"ש והדרום ויו"ר סניף ראשון
לציון סו"ב משה לב ה ר.
נעמי גיסר ,סמנכ"ל תחום עסקים וביטוח
משנה ב"שלמה חברה לביטוח" ,דיברה על
"העולם העסקי בשלמה ביטוח" .כמו כן ,ד"ר
אודי פרישמן ,יועץ הבריאות של הלשכה,
הרצה על השינויים בטיפולים מחליפי ניתוח
והדרך להתמודד בתביעות מול חברות הביטוח;
מרגלית כוכב מ"איתוראן" ,דיברה על המערכות
החדשניות בחברה ועל "ביטוח לפי משתמש".
עו"ד ליאור קן דרור ,יועץ משפטי למחוזות

בטיוטת החוזר על ביטוח תאונות אישיות; ערן
שוק ר ,מנכ"ל חברת קול המס ,סיפר על יחסי
עובד ומעסיק "פרקטיקה הלכה למעשה"; ועו"ד
רו"ח אמיר גבאי ,מומחה למיסוי ופרישה ,הנחה
את הסוכנים גם באמצעות סימולטור בנושא
"פרקטיקה בייעוץ מס בעת עזיבת עבודה או
בפרישה.
לבסוף ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא
לשכת סוכני ביטוח ,עדכן את הנוכחים
בפעילויות הלשכה בימים אלה
וענה לשאלותיהם במסגרת "שיחה
חופשית עם נשיא הלשכה".
משה לבהר וג'ינה פלד בכנס | צילום :גיא קרן
ג'ינה פלד" :ההרצאות היו ברמה
גבוהה ביותר .הסוכנים גמעו את
הצפון השפלה והדרום ,דיבר על
התכנים ושאלו והתעניינו .תודה
מכירת תיקי ביטוח ועל הסכמי סוכנים
מיוחדת לשי שמש שעובד קשה
עם החברות על עמלות בהיבטים משפטיים;
בקשי | צילום:
עו"ד עדי בן אברהם ,היועמ"ש של הלשכה ,באדיבות הלשכה מאוד מאחורי הקלעים".
את יום העיון הנחתה נטלי רותם,
ריתק את הנוכחים בהרצאתו של "עקרונות
שדרנית בערוץ  13שאף מייעצת לסוכנים
להכנה לביקורת האוצר בתחום הצירוף לביטוח
בלשכה בענייני מיתוג.
אלמנטרי" .בנוסף הוא סקר את השינויים

מוצרים
חדשים ובלעדיים

שירותים
חדשים ובלעדיים
לסוכן וללקוח

הרבה יותר
מכיסוי ביטוחי
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התפתחות הילד
רשת רופאים מומחים
צוות מומחים אישי לסוכן
פורטל מנתחים
אתר מידעים וכלים לסוכן
חבילת המשך לטיפול רפואי בארץ

ביטוח
נסיעות לחו"ל

ביטוחי הבריאות של הראל

טיפולים פרימיום

חילוץ ,הצלה ואיתור לווייני
ביטול מכל סיבה
אפליקציה לתשלום תביעות ושירות בחו"ל

23818/26134

מחויבות

חדשנות

מקצוענות

אפגרייד אקסטרה

משחקי שליטה

אלשטיין מוותר על כלל ביטוח  -משך את
בקשתו לקבלת היתר שליטה בחברה

ועד העובדים בתגובה" :בכל עסקת מכירה עתידית נדרוש את חלקנו בעסקה" > רונית מורגנשטרן

א

דוארדו אלשטיין ,בעל השליטה באי.
די.בי פיתוח ,הודיע לד"ר משה ברקת,
הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
כי הוא מושך את בקשתו לקבלת היתר שליטה
בכלל ביטוח ,באמצעות חברה פרטית ייעודית
שבשליטת אי.די.בי פיתוח ( 99.8%מהמניות).
אלשטיין ביקש בבקשת ההיתר מברקת ,להורות
על עיכוב מימוש מניות כלל ביטוח עד להכרעתו
בבקשה לאפשר לה לממש את אחזקותיה בכלל
ביטוח בשווין הכלכלי על אף שווי השוק שלהן.
אי.די.בי חויבה למכור את אחזקותיה בכלל
ביטוח בגלל חוק הריכוזיות שמאלץ אותה
להיפטר מאחזקות ריאליות או פיננסיות עד
דצמבר השנה .בעבר פנה אלשטיין בבקשה דומה
לממונה לשעבר דורית סלינגר ,אך היא דחתה
את הבקשה והורתה להעביר את מניות השליטה

מהבוקר אודות הודעת אי.די.בי על
של אי.די.בי בכלל ביטוח לידי הנאמן משה
משיכת היתר השליטה בכלל ביטוח,
טרי .סלינגר הורתה על מתווה לפיו על
רצינו לעדכן אתכם כי אנו עוקבים
הנאמן למכור אחת לארבעה חודשים
אחרי הנושא וערים לכל התפתחות.
 5%ממניות כלל ביטוח.
יתרה מכך ,בחודש האחרון קיימנו
לאחר משיכת הבקשה להיתר
פגישה עם הממונה על רשות שוק
שליטה ,ימשיך טרי במתווה המכירה
ההון מתוך דאגה ומחויבות לעתידה
ללא שינוי ,כאשר המכירה הבאה
של החברה.
צפויה להתבצע בספטמבר.
רוני רז | צילום:
"חשוב לנו לציין כי בכל עסקת מכירה
דאגה לעתיד החברה
באדיבות המצולם עתידית של כלל ביטוח ,יקיים הועד מו״מ
עם הרוכש הפוטנציאלי באשר לחלקם של
בעקבות הודעת אי.די.בי על מכירת
העובדים בעסקה .הדבר מקבל משנה תוקף לאור
השליטה בחברת כלל ,מסר ועד העובדים:
העובדה כי בשנה הבאה יפוג ההסכם הקיבוצי
"בכל עסקת מכירה עתידית ,נדרוש מהרוכש
הנוכחי ואנו נתחיל בעוד מספר חודשים מו״מ עם
הפוטנציאלי את חלקנו בעסקה".
הנהלת החברה לגבי חתימה על הסכם חדש ,צודק
באיגרת לעובדים כתב יו"ר הוועד ,רוני רז:
והוגן עבור אלפי עובדי כלל".
"בהמשך לפרסומים השונים בכלי התקשורת

מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה החלו
להיסחר בבורסה בתל אביב

מדובר בהנפקה ראשונה בישראל של חברת גמל ופנסיה • מנכ"ל אלטשולר גמל ופנסיה" :זהו חלק אחד
ממסע ארוך של החברה והישגים רבים שעוד בדרך" > רונית מורגנשטרן

ב

יום שני השבוע פתחה הנהלת חברת
אלטשולר שחם גמל ופנסיה את המסחר
לרגל הנפקת מניות החברה בבורסה.
החברה ,שהוקמה בשנת  ,2001עוסקת בניהול
קרנות פנסיה ,קרנות השתלמות וקופות גמל
ומנהלת נכון לסוף יוני נכסים בשווי של כ־95
מיליארד שקל ,עבור כ־ 1.4מיליון לקוחות.
אלטשולר שחם גמל ופנסיה היא חברת הגמל
וההשתלמות הגדולה בישראל המציגה לאורך
השנים צמיחה אורגנית בפעילות ובהיקף הנכסים
המנוהלים בין היתר באמצעות מנועי צמיחה
כדוגמת חיסכון לכל ילד ,קופת גמל להשקעה,
קרן הפנסיה הנבחרת של משרד האוצר ועוד.
החברה הינה חברה בת של בית ההשקעות
אלטשולר שחם ,שהחל את דרכו בשנת 1990
כחברת השקעות וניהול תיקים שהקימו גלעד
אלטשולר וקלמן שחם.
בשבוע שעבר השלימה החברה הצעת מכר
לגופים המוסדיים של  25%מהחברה תמורת
 288מיליון שקל ,לפי שווי חברה של כ־1.153
מיליארד שקל.
מניות החברה צפויות להיכנס למדדי ת"א־,90
ת"א־ ,125ת"א  ,SME-150ת"א־פיננסים ,ב־6
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הנפקה ראשונה בישראל | צילום :עומר מסינגר

באוקטובר .באלטשולר שחם מציינים כי מדובר
בהנפקה הראשונה בישראל של חברת גמל
ופנסיה .יאיר לוינשטיין ,מנכ"ל אלטשולר שחם
גמל ופנסיה אמר" :אנחנו מודים לאמון שנתן בנו
ציבור המשקיעים וכמובן לאמון שנותנים בנו
לקוחותינו בכל יום מחדש .ציון הדרך היום עם
הנפקת החברה הוא חשוב אך הוא חלק אחד ממסע
ארוך של החברה והישגים רבים שעוד בדרך.

נמשיך להוביל את החברה גם בעתיד ולהביאה
להישגים והצלחות".
חני שטרית בך ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת
המחלקה הכלכלית בבורסה" :אלטשולר שחם
גמל ופנסיה הינה החברה השמינית שמניותיה
החלו להסחר השנה בבורסה והחברה השלישית
מענף השירותים הפיננסיים שרשמה השנה את
מניותיה בתל אביב.
"בית ההשקעות תומך מזה שנים בספורט
הישראלי .מאז שנת  2012בית ההשקעות הינו
נותן החסות הראשית לנבחרת ישראל בכדורגל.
רק מי שקרוב לספורט מבין כמה מאמץ ,התמדה
ושאיפה למצוינות צריך כדי לעסוק בתחום
הספורט .לכן ,לא מפליא כי בית ההשקעות
אלטשולר שחם ,שערכים אלה חשובים לו ,ותומך
בספורט ,הינו כיום מבתי ההשקעות המובילים
והמוערכים בישראל .אנו מאחלים לחברה המשך
הצלחה כחברה ציבורית עבור לקוחותיה וציבור
המשקיעים שלה".
עם השלמת ההנפקה ,יחזיק יאיר לוינשטיין
 ,14.4%אלטשולר שחם (המוחזקת על ידי קלמן
שחם ,גלעד אלטשולר ורוני בר) תחזיק ב־60.6%
וביתרה ,העומדת על סך  25%יחזיק הציבור.

עוגן למשפחה  -פרט

חדש!

ייחודי
באיילון!

עוגן למשפחה  -פרט

תוכנית המאפשרת שמירה על היציבות הכלכלית של המשפחה
במקרה פטירה בטרם עת ,ומבטיחה תשלום חודשי שוטף ממועד
הפטירה ועד לתום תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה.
התוכנית מאפשרת גמישות מירבית בקביעת המוטבים
ותקופות התשלום עבורם.

מאושר
לשיווק!

הגיע הזמן להתקדם ולמכור ביטוח מנצח!

כיסוי ייחודי

לראשונה :הלשכה תפעיל שירות "רופא אמון"
בביטוח תאונות אישיות
לשכת סוכני ביטוח חתמה על הסכם עם חברת איילון לביטוח תאונות ומחלות קבוצתי עבור חבריה
ובני משפחותיהם > מערכת "ביטוח ופיננסים"

ל

שכת סוכני ביטוח ניהלה באחרונה הליך
תחרותי בין חברות הביטוח המובילות
בישראל ,שכלל משא ומתן עם המציעים
שהסכימו לקבל את תנאי הלשכה .לאחריו
נבחרה חברת איילון לבטח את חברי הלשכה ובני
משפחותיהם .לשם ההליך נעזרה הלשכה ביועץ
הביטוח עו"ד שלומי לוטינגר שהינו אקטואר
ומומחה בתחום הביטוח הקבוצתי בישראל.
“תנאי הביטוח גובשו על ידי דירקטוריון סוכנות
ליסוב במטרה לתת מענה ייחודי לצרכים של סוכני
הביטוח בהיותם מפרנסים עצמאיים" ,אומר עוזי
ארגמן ,יו"ר דירקטוריון ליסוב סוכנות לביטוח.
הפוליסה כוללת ,בין השאר פיצוי שבועי במקרה
של אי כושר מלא כתוצאה מתאונה לתקופה מרבית
של עד חמש שנים ואפשרות לרכוש כיסוי מורחב
וייחודי המשלב גם פיצוי שבועי במקרה של אי
כושר כתוצאה ממחלה ,וגם פיצוי בעת גילוי מחלה
קשה.
בניגוד לפוליסות הפרט הנהוגות בשוק ,הביטוח
כולל גם נכות נפשית וגם נכות כתוצאה מאירוע

ביטוחי הפרט .אנו ממליצים לכל
מילולי ,כמו כן ,הגדרת המושג
סוכן לבחון את צרכיו הביטוחים
"תאונה" רחב ועדיף על ההגדרה
והכלכליים ולרכוש את הכיסוי
בפוליסות
המצומצמת הנהוגה
הביטוחי המתאים לו .ביטוח
הפרטיות ,ודומה להגדרת "תאונה"
תאונות אישיות מעניק פיצוי כספי
בטיוטת רשות שוק ההון שפורסמה
זמין במקרים שאינם מכוסים או
לאחרונה.
מכוסים באופן חלקי בלבד בביטוחי
עוד מוסיף ארגמן" :ביטוח תאונות
אישיות הינו מורכב ועתיר תביעות .כדי עוזי ארגמן | צילום :אובדן כושר עבודה ,ביטוח בריאות ,ביטוח
להבטיח את אמון החברים בביטוח ,וכדי באדיבות המצולם חיים ,או מתוקף הזכויות המוקנות מביטוח
לאומי או חוק נפגעי תאונות דרכים".
להגן על זכויותיהם בעת הצורך ,הסכמנו על
"אנו נמשיך לפעול לרווחתם של סוכני הביטוח,
מנגנונים לישוב מחלוקות באמצעות יועץ הביטוח,
ועדת ערר ,ורופאי אמון אשר יהיו פוסקים במקרה העושים לילות כימים למען המבוטחים ומתמודדים
של חילוקי דעות בעניינים רפואיים .בנוסף ,הקמנו מדי יום בשוק תחרותי ובשינויים טכנולוגים
ועדת חריגים שבסמכותה להגדיל את סכומי הביטוח ורגולטוריים .אני מזמין את ציבור סוכני הביטוח
ועובדי משרדם ,בהם אנו רואים שותפים מלאים
לצורך קבלת טיפולים רפואיים ושיקומיים".
לדברי רם אמית חבר בדירקטוריון סוכנות ליסוב :לעבודת השליחות של סוכן הביטוח ,לבחון את
"אנו רואים חשיבות עליונה בשמירה על יציבות תכנית הביטוח שיש בה כדי לתרום לשקט הנפשי
התוכנית לאורך זמן .אני סמוך ובטוח שכל סוכן ולביטחון הכלכלי" ,מסכם ארגמן.
ביטוח יבחין בהיקף הכיסויים ואיכותם אל מול מחיר
הביטוח ,ויבחין ביתרונות הביטוח המוצע אל מול לפרטים נוספים והצטרפות072-2227355 :

חילופים במגדל

אסף מיזן מונה לאקטואר ראשי של מגדל

האקטואר הראשי הוותיק של החברה ,ד"ר אולמן לייבוש ,הודיע על סיום תפקידו  מיזן ,בעל ניסיון רב
באקטואריה ובביטוח חיים ,יכנס לתפקידו בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון > רונית מורגנשטרן

ד

ירקטוריון מגדל אישר את מינויו של
אסף מיזן לאקטואר הראשי של החברה.
מיזן יחליף בתפקידו את ד"ר אולמן
לייבוש שביקש לסיים תפקידו בתום  32שנים
בקבוצה ,בהן תרם רבות להעמדת דורות של
אקטוארים מקצועיים ,מטובי אנשי המקצוע
בענף.
מיזן הינו בוגר תואר ראשון בסטטיסטיקה
ואקטואריה מאוניברסיטת ויטס ביוהנסבורג.
החל משנת  1999הוא חבר באגודת האקטוארים
הבריטית ומשנת  2002חבר גם באגודת
האקטוארים הישראלית בה היה חבר ועד בין
2007־.2009
בשנתיים האחרונות שימש מיזן כמייסד
שותף ,אקטואר ואחראי תחום דאטה בחברת
עתידות תוכנה בע"מ – חברת סטארט־אפ
המפתחת פתרונות ביג־דאטה ולימוד מכונה
לחברות ביטוח חיים וחסכון ,עם מוכוונות לשוק
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אסף מיזן צילום :משרד האוצר

האמריקאי.
בין השנים  2008ל־ 2015שימש מיזן כאקטואר
ראשי וחבר הנהלה באגף שוק ההון ביטוח וחסכון

במשרד האוצר .במסגרת התפקיד ,הוביל אסדרה
ופיקוח בתחום האקטואריה והחשבונאות בחברות
ביטוח (חיים וכללי) וקרנות פנסיה ,וכן ליווה
הסדרה בתחומי המוצרים בבריאות ,סיעוד וחיים.
במסגרת תפקידו כאקטואר ראשי ברשות שוק
ההון ,ליווה מיזן את האסדרה בתחומי דרישות
הון  -סולבנסי .2
למיזן ניסיון רב באקטואריה בביטוח חיים ,הן
בצד המאזנים האקטוארים בחברות ביטוח ,וכן
בפיתוח מודלי תמחור .את נסיונו צבר בין היתר
מעבודתו כאקטואר ב־ ,E&Yוכאקטואר ביטוח
חיים בסניף הישראלי של סוויס רה.
דירקטוריון מגדל הודה למר לייבוש על
תרומתו המשמעותית ורבת השנים לקבוצת
מגדל ,ואיחל לאסף מיזן הצלחה גדולה עם
תחילת דרכו בחברה .השלמת המינוי כפופה
לאי־התנגדות הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון.

השתתפות עצמית
דידי הררי מהדק את הקשר
עם הלשכה
> רונית מורגנשטרן

ב

פגישה שהתקיימה לפני מספר ימים
בלשכת סוכני ביטוח עם דידי הררי,
פרזנטור הלשכה בקמפיין הפרסומי
שלה ,סוכם על המשך שיתוף פעולה עם
הררי כמותג שמעניק ערך והזדהות עם
סוכני הביטוח.
בפגישה השתתפו נשיא הלשכה ,סו"ב
ליאור רוזנפלד; מנכ"ל הלשכה ,רענן
שמחי; דובר הלשכה לירן וייס; יו"ר ועדת
כנסים וארועים ,סו"ב קובי ורדי וסמנכ"ל
כנפי משק ,יעקב בן שלוש.
רוזנפלד ציין בעקבות הפגישה“ :אנחנו
שמחים שפרזנטור בסדר גודל של דידי
הררי ניצב לצד הלשכה .אנחנו רוצים
לחזק את הזיקה בין הררי ללשכת סוכני
ביטוח ,כך שדמות מובילה כמוהו תמתג
את סוכני הביטוח בישראל כאוטוריטה
מקצועית”.

הוקרה ליועצת המשפטית
של כלל ביטוח

ע

ו"ד הדר ברין וייס ,היועצת
המשפטית של קבוצת כלל ביטוח,
קיבלה אות הוקרה ממדריך הדירוג
הבינלאומי .Chambers & Partners
באירוע שערך המדריך הוענקו אותות
הוקרה למשרדי עורכי דין וליועצים
משפטיים מובילים ,בהם ברין וייס.
הדר ברין וייס
| צילום :סיון פרג'

"אנו רוצים לחזק את הזיקה בין הררי ללשכה” | צילום :באדיבות הלשכה

עו"ד ברין וייס הצטרפה לאגף המשפטי
בקבוצת כלל ביטוח בשנת 2000
ומכהנת בתפקידה הנוכחי בשש השנים
האחרונות .הבחירה של & Chambers
 Partnersנעשתה כחלק מתהליך הדירוג
השנתי של הסקטור המשפטי בישראל,
במסגרתה נבחנו יועצים משפטיים
ומשרדי עו"ד ישראלים בולטים .השנה,
זו הפעם הראשונה בה כלל הדירוג גם
קטגוריה של יועצים משפטים פנימיים.
במסגרת זו ,נבחרו עשרה יועצים
משפטיים בולטים בתחומם במשק ,להם
הוענק אות ההוקרה.

שילוב כוחות עם
לשכת רו"ח

נ

שיאת לשכת רואי חשבון בישראל,
רו"ח איריס שטרק ,התארחה השבוע
בלשכת סוכני ביטוח ,במסגרת שיתוף
הפעולה בין שתי הלשכות.
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה:
"איריס היא קולגה ,רואה עמנו עין
בעין דרכי פעולה ועשייה למען סוכני
הביטוח ,רו"ח ובכלל ציבור העצמאים,
החוסכים ,המבוטחים והיצרנים
בישראל .אין לי ספק כי מאחדות
הכוחות האיכותית הזאת יצמחו דברים
טובים ובכך אנו ממשיכים מסורת
מבורכת של שת"פ בין הארגונים".

שטרק | צילום:
ניב קנטור

רו"ח שטרק" :אני רואה ערך מוסף
רב בשיתוף פעולה עם הארגונים
הכלכליים ובכלל זה עם לשכת סוכני
ביטוח בראשותו של נשיא הלשכה ,הן
במסגרת חברותינו בלהב והן בשיתוף
הפעולה ביננו .כארגונים מקצועיים ,יש
לנו נושאים בעלי מכנה משותף ,בכלל
זה סוגיות בתחומי שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון.
"בנוסף ,אנו מעוניינים להרחיב את
הקשר והשותפות להחלפת הידע
המקצועי בכנסים ייעודיים ,שאנו רוצים
לקדם בתחום הביטוח לרואי חשבון
ובתחומי מיסים לסוכני ביטוח ,כמו גם
שיתופי פעולה נוספים".

מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד ,מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנוInf@rbmedia.co.il :
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לשכת סוכני הביטוח
בישראל

הגנה מורחבת -

ביטוח תאונות ומחלות
לחברי לשכת סוכני הביטוח ובני משפחותיהם
ביטוח מודולרי הנותן מענה לצרכים הביטוחיים והכלכליים הייחודיים
של סוכן הביטוח ,בהיותו מפרנס עצמאי.
הביטוח כולל:

 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

כיסויים בתכנית:
 .1ביטוח נכות או פטירה כתוצאה מתאונה
 .2פיצוי במקרה של מצב סיעודי עקב תאונה
 .3פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים
 .4ביטוח שבר כתוצאה מתאונה
 .5אירוע כוויה כתוצאה מתאונה
 .6הוצאות רפואיות ושיקומיות עקב תאונה
 .7חבות כלפי צד ג'
 .8פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עבודה עקב תאונה
 .9רובד הרחבה תמורת תשלום נוסף:
פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עבודה עקב מחלה ,ופיצוי
מיוחד במקרה של גילוי מחלה קשה

תקופת הביטוח:
 5שנים החל מיום  1.7.2019ועד ליום .30.6.2024
דמי הביטוח החודשיים בש״ח עבור כל יחידת ביטוח יהיו
כדלקמן:
פרמיה לרובד בסיס פרמיה לרובד
גיל
הרחבה
עד 23

35

7

23-35

45

21

36-50

46

57

51-60

70

130

61-70

100

195

+70

114

*195

* מתייחס למבוטחים שהצטרפו לביטוח טרם מלאו להם
 70שנים.
כל מבוטח שגילו מעל  23שנים יהיה רשאי לרכוש עד  2יחידות
ביטוח.
דמי הביטוח יהיו צמודים למדד יוני  2019שיפורסם ביום
 15.5.2019שהינו 12451

לפרטים והצטרפות:

072-2227355
מרכז שירות איילון
לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

גיוון בהשקעות

מנוע צמיחה :הראל פיננסים מסמנת את
ההשקעות האלטרנטיביות
בשנה החולפת הקימה הראל חברת אלטרנטיב שמאפשרת להשקיע בנדל"ן בחו"ל • כעת היא ממנה יו"ר
לחברה שיוביל פיתוח פתרונות השקעה עבור המשקיעים המוסדיים והכשירים > רונית מורגנשטרן

ל

אחר השקה מוצלחת של קרן נדל"ן לפני מסחר מוסדי ודירקטור בחברות בנות בקבוצה.
לאורי שור ניסיון רב ומוצלח בהקמת פעילויות
כשנה ,הראל מסמנת את הפעילויות
החדשות כמנוע צמיחה לשנים הקרובות .חדשות ,כאשר בשנת  2008הקים את חברת
הראל סל שהפכה להיות חברת תעודות הסל
צעד משמעותי בפיתוח והרחבת הפעילות הוא
הצומחת ביותר בשנים האחרונות.
מינויו הצפוי של אורי שור ליו"ר חברת
הראל סל התמזגה עם הראל קרנות
האלטרנטיב שהוקמה ,לצד רו"ח גבי
נאמנות בתחילת השנה כחלק
מושייב המשמש מנכ״ל הראל
מיישום הרפורמה בקרנות הסל.
אלטרנטיב המתמקדת בפיתוח מוצרי
החל מחודש אוקטובר הקרוב,
השקעה אלטרנטיביים .בתפקידו
ירון דייגי ישמש כמנכ"ל
החדש יוביל אורי את פיתוח פתרונות
יחיד בחברת הראל קרנות
ההשקעה האלטרנטיביים בקבוצה
נאמנות המנהלת כיום כבר מעל
עבור המשקיעים המוסדיים והכשירים.
 40מיליארד שקל והינה החברה
בשנה החולפת הקימה הראל פיננסים
קדם" .עלינו לפתח מוצרים
הצומחת בתעשיית קרנות
חברת אלטרנטיב שמאפשרת
שיכולים לגוון את תיקי
ההשקעות" הנאמנות בשנה האחרונה.
להשקיע בנדל"ן בחו"ל והשלימה
| צילום :מיה כרמי־דרור
טל קדם ,מנכ"ל הראל פיננסים,
בזמן קצר גיוס של מעל  50מיליון
דולר לקרן נדל"ן ראשונה ,שבה נרשמו ביקושי מסר כי" :לצד המשך צמיחה במוצרים המסורתיים
יתר משמעותיים .כעת בוחנת החברה הקמתן של שאנו מנהלים והמיקוד שלנו בניהול השקעות
קרנות נוספות .בנוסף ימונה שור ליו"ר הראל מצוין ,אנחנו מבינים שכדי לתת מענה מלא

ללקוחותינו עלינו לפתח מוצרים אלטרנטיביים
ומוצרים ייחודיים שיכולים לגוון את תיקי
ההשקעות ולשפר את התשואה הפוטנציאלית".

חלק מאסטרטגיה

הרחבת הפעילות בנוסף למוצרים המסורתיים
שבתי השקעות נהגו לעסוק בהם מהווה חלק
מהאסטרטגיה העסקית שמוביל מנכ"ל הראל
פיננסים ,מאז תחילת שנת .2017
בית ההשקעות של קבוצת הראל שביצע
 Around Turnבשנת  2017ובלט לחיוב בין
בתי ההשקעות הצליח לבצע קפיצת מדרגה
משמעותית בביצועים בגיוסים ובאהדת יועצי
ההשקעות והסוכנים בשנת  .2018לאחר שהראל
פיננסים נבחרו כ"בית ההשקעות של השנה" על
ידי מגזין עדיף ובחירת הקהל ,החברה הובילה
את טבלת הגיוסים בתעשיית הקרנות (פאסיביות,
אקטיביות וקרנות סל) במחצית הראשונה של
.2019

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

סטנדרטים אירופאים

הארגון האירופי של המתכננים
הפיננסיים נכנס לישראל

עם פתיחת הנציגות המקומית של ארגון המתכננים הפיננסיים האירופי עולות שאלות
רבות בדבר נחיצות הארגון בישראל • המתכנן הפיננסי דן דוברי מסביר על פעילות הארגון
לטובת הציבור ועל הקידום המקצועי שהוא יתרום למתכננים הפיננסיים בישראל

ל

אחרונה נפתחה בישראל נציגות של
ארגון המתכננים הפיננסים האירופי
 EFPAובכוונתה להתחיל בפעילות כבר
ב־ .2019הארגון פועל כחלק מהקהילה האירופית
במטרה לקדם מקצועיות ,ערכיות ונאמנות בקרב
אנשי מקצוע באירופה ובעולם בתחום המקצועות
הפיננסיים.
 EFPAהוא הארגון המוביל באירופה לקביעת
סטנדרטים מקצועיים לאנשי מקצוע הפועלים
בתחום הייעוץ והתכנון הפיננסי במטרה לייצר
אמון בקרב הציבור באנשי המקצוע שיועצים
להם .הארגון פועל גם מחוץ לאירופה ומשפיע על
השוק העולמי באמצעות מאות אלפי אנשי מקצוע
שמתחייבים לידע ,מיומנויות ,לימודי המשך
והתנהגות אתית בטיפול במשפחות.

לטובת הציבור

צילום :אודי אביטל

לישראל נכנס הארגון במטרה דומה :לקדם ערכי
מקצועיות בקרב אנשי מקצוע בתחום הפיננסי
והפנסיוני והוא מקדם נאמנות מוחלטת ללקוחות
בישראל.
הארגון מתכוון לפעול בהרמוניה עם כל הארגונים
הקיימים בשוק ולקיים שיתופי פעולה במטרה
לקדם את הערכים המשותפים .הסמכה מ־ EFPAלא
משמשת כחלופה לתואר  CFPאלא השלמה והארגון
מתכוון לעודד את לימודי ה־ CFPוחברות ב־.UFPI
בתקנון איגוד מתכננים פיננסים כתוב "לפעול
לטובת הציבור בישראל באמצעות מתכננים
פיננסים" ולכן יש לברך כל מי שפועל בתחום זה
למען מטרה קדושה זו.
בנוסף ,ולאחר מו"מ של יו"ר הארגון ,אודי אביטל,
בעזרתו של מייסד איגוד מתכננים פיננסים בישראל,
מר דן דוברי  ,CFPשהיום יושב בוועדת הסטנדרטים
וההסמכות של הקהילה האירופית  -הוא הצליח
להשיג הישג ענק למוסמכים של  CFPהישראלים.
כל איש מקצוע שעבר מבחן של  CFPבארץ יוכל
לקבל ( EFPדרגה  6באירופה) באופן אוטומטי
ובלי שיהיה עליו לעבור מבחן נוסף.
אנשי המקצוע בארץ מרוויחים מכך בכמה תחומים:
ראשית ,בוגר  CFPיכול להפוך לאיש מקצוע עם
הכרה כלל אירופית ויזכה למעמד רגולטורי מיוחד
עם אפשרות לפעול כאיש השקעות גם בכל מדינות
אירופה (בפיקוח של גוף מקומי) .בנוסף ,הרגולטורים
בישראל מאמצים את הסטנדרטים האירופאים
(סולבנסי ,בזל )2 MiPid ,ולכן כל איש מקצוע
שפועל בארץ חייב להכיר היטב הנחיות אלו וירוויח
מהנגישות למידע ולמגמות באירופה.
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קביעת סטנדרטים מקצועיים לאנשי מקצוע | צילוםshutterstock :

הגוף יקדם קשר עם גופים אירופים וייצור
גלובליזציה של העסק המקומי .הוא יקדם נגישות
למוסדיים האירופים במטרה ליזום ולייצר מקורות
רווח נוספים לעסק וכן הרחבת האופקים לתחום
המשכנתאות והייעוץ הניהולי עסקי (EFPA
ישראל פועל בתחום זה ,ובתחום העסקי באמצעות
ההסמכה של ה־ CMCבעל ההכרה הבינלאומית).
בנוסף אנשי המקצוע יהיו חלק מהארגון שבו חברים

הארגון מתכוון לפעול בהרמוניה
עם כל הארגונים הקיימים בשוק
ולקיים שיתופי פעולה במטרה
לקדם את הערכים המשותפים.
הסמכה מ־ EFPAלא משמשת
כחלופה לתואר CFP
בעלי עניין מהטובים והמקצועיים במשק ,בעלי
ניסיון בחקיקה ,במדיה ,אצל היצרנים בארץ ובחו"ל,
וברגולציה הישראלית והאירופאית במטרה לקדם
נושאים שונים.

תחרות בריאה

לשאלה האם הדבר יהווה תחרות לתואר
בארץ אני עונה כי למילה "תחרות" משמעות
טובה .כל מה שמקדם את טובת הציבור ומשפר
את הערכיות והמקצועיות של אלו שפועלים
בשוק פועלים בהתאם למטרות של האיגוד ולכן
אסור לראות בזה תחרות אלא אחים לדרך ,בדרך
לזכות באהדת הציבור והמחוקקים ובדרך לבצע
CFP

את השליחות המקצועית הקדושה שלנו.
וביחס לחששות כי הדבר יפגע באיגוד המתכננים
הפיננסיים אני מגיב :בשום פנים ואופן לא ,זה
משלים את המתכנן ,ולארגון כוונה לפעול בהרמוניה
ולקדם יחד תכנון פיננסי בישראל .חברי ההנהלה
של האיגוד כבר יושבים בוועד המנהל של EFPA
ומייצגים את האינטרסים של הציבור ושל האיגוד.
הנהלת  EFPAהזמינה ומזמינה גם היום את יו"ר
ארגון המתכננים הפיננסיים להצטרף ולהיות
מנהיג מוביל בארגון ולהתאחד למען מטרה
קדושה ולטובת המקצוע.

תמיכה חוצת ארגונים

חיים אייזנפלד ,היו"ר והנשיא האגדי של לשכת
היועצים העסקיים והניהוליים ,סגן נשיא להב
ונשיא  EFPAוכן אוהד ויגמן מנכ"ל קבוצת
( WEמהיועצים הפנסיוניים הבכירים בשוק)
הם ממייסדי  EFPAבארץ ויהיו כוח משמעותי
בהובלת החקיקה לטובת אזרחי מדינת ישראל.
חיים ואוהד רואים שליחות במיסוד של הכרת
והוקרת הציבור באנשי מקצוע ראויים שישנו
גורלות לאזרחי המדינה.
אודי אביטל ,היו"ר של  EFPAישראל ,הוא יו"ר
הוועדה הפיננסית של לשכת סוכני ביטוח .אודי
הוא חבר יקר של האיגוד (הוא אישית שכנע
מאות אנשי מקצוע להסמיך את עצמם ל־)CFP
וזוכה לאהדה ורוח גבית מכל הצוות המוביל של
הלשכה .הלשכה תמיד מעודדת מקצועיות ערכיות
וכל פעילות שמקדמת את טובת הציבור בישראל.
כל ארגון שחשוב לו העתיד של אנשי המקצוע
שפועלים מתוכו יקדם את היוזמה והמהלך.

משולחנו של היועמ"ש

על זכות הקיזוז של חברת ביטוח מול מבוטח
אין עוררין כי חובות יש להשיב ולרוב חברת הביטוח תחשב כנושה מובטח,
אך מה דינן של ההוצאות שהוציאה חברת הביטוח בעת מימוש חוב הלוואה
של המבוטח? > עו”ד עדי בן אברהם

ש

צילום :גיא קרן

אלה שעולה תמיד עוסקת בנושא
זכויות חברת הביטוח למימוש זכויותיה
במידה והמבוטח לא פועל להשיב את
חוב ההלוואה שנטל .אין עוררין כי חובות יש להשיב
ולרוב חברת הביטוח תחשב כ"נושה מובטח" ,אך מה
דינם של הריביות ,הוצאות משפטיות ,והוצאות
בכלל ,שהוציאה חברת הביטוח בעת מימוש חוב
הלוואה של המבוטח? האם חברת הביטוח רשאית
לגבות כספים אלו במסגרת פרעון ביטוח המנהלים
של הלקוח? האם חברת הביטוח רשאית לפעול
בהליכי הוצל"פ לפרעון חוב הלוואה של מבוטח או
שעליה לפנות ישירות ולממש את הפוליסה לשם
פרעון החוב ובכך לחסוך הוצאות משפטיות ,ריביות
והוצאות נוספות הנובעות מהליך ההוצאה לפועל?.
על שאלות אלו נדון השבוע במסגרת פסק דין
שניתן לאחרונה:
מבוטח לווה סכום כסף מחברת הביטוח ושעבד את
כספי הפוליסה לשם הבטחת תשלום החוב .המבוטח
לא עמד בהתחייבויותיו על פי הסכם ההלוואה,
ומשכך חברת הביטוח פתחה נגדו בהליכי הוצל"פ.
כנגד המבוטח ניתן צו כינוס ומונה לו מנהל מיוחד
על נכסיו .בהתאמה ,ביקשה חברת הביטוח ,כנושה
מובטח ,לממש את הפוליסה של המבוטח ולקזז את
החוב הלוואה מהפוליסה.
המבוטח קיבל בהבנה את הצורך לקזז את חוב
ההלוואה אך טען שאין לקבל את זכות הקיזוז של
חברת הביטוח ביחס לקיזוז שכר טרחה ,ריבית
והוצאות אשר התווספו לקרן החוב כתוצאה מהליך
ההוצאה לפועל שנקטה חברת הביטוח.
המנהל המיוחד הוציא תגובה נוספת לפיה פעולות
חברת הביטוח בהוצל"פ הובילו להיווצרות החובות
הנלווים ואלה לא היו נוצרים אם חברת הביטוח היתה
פועלת לקזז את החוב ללא הליכי הוצל"פ.
בית המשפט המחוזי אשר דן בשאלות אלו קבע כי

חובת תום הלב מוטלת על חברת הביטוח | צילוםShutterstock :

חברת הביטוח אינה רשאית לקזז ריבית ,שכר טרחה
והוצאות אשר התווספו לחוב של המבוטח בפוליסת
ביטוח המנהלים בגין ההלוואה וכי עליה להגיש
דרישת חוב רגילה.
חברת הביטוח לא הסכימה עם פסק הדין ופנתה
בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון ,וטענה
כי הוראות הרגולציה קובעות כי עליה לקזז את חוב
המבוטח מהפוליסה רק כאמצעי אחרון ורק לאחר
שפעלה לגבות את החוב בכל דרך אחרת שתשמור
על החסכון הפנסיוני של המבוטח .עמדה זו ,אגב,
נתמכה על ידי כונס הנכסים הרשמי.
בית המשפט העליון דן בבקשת רשות הערעור
כערעור והזכיר את נוסח סעיף (7א) לחוק המשכון,
בגדרו נקבע כי" :המשכון משמש ערובה גם לריבית,
להוצאות ולדמי נזק שנתחייב בהם החייב בשל החיוב
ודינם של כל אלה כדין החיוב".
בהסכם ההלוואה ,לא הוחרג סעיף (7א) ואף צוין כי
במקרה פרעון בהעדר תשלום ,יכלול החיוב גם את

תשלום הריבית המוסכמת וההוצאות הנלוות לפירעון.
לכן ,חברת הביטוח יכולה לקזז את חובו של
המבוטח לרבות את הריבית וההוצאות ,שדינן כאמור
בסעיף (7א) לחוק המשכון ,כדין החוב עצמו .בית
המשפט מוסיף וקובע כי לא היה פסול בהחלטת
חברת הביטוח לפעול בהליך הוצל"פ והתנהלות זו
אף מגשימה את חובת תום הלב שלה כלפי המבוטח.
חובת תום הלב המוטלת על חברת הביטוח מחייבת
אותה לממש את כספי הפנסיה של המבוטח רק
כמוצא אחרון ,זאת נוכח חשיבותו הסוציאלית של
החסכון הפנסיוני אשר נועד למחייתו של המבוטח
בשנים שלאחר הפרישה וקביעה זו עומדת בקנה אחד
עם הוראות חוזרי הרגולציה בעניין.
לסיכום ,בית המשפט אישר את דרישת הפניקס
לקיזוז ההוצאות הנלוות והערעור התקבל.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח

כשהחופש של יולי אוגוסט קורא לכם לטייל
דרכים איתכם בכל דרך

מכל מקום ,בכל שעה.
לפייסבוק <<
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין

מגמה בבריטניה :ערים
רוכשות ביטוח בפני טרור
לכל התושבים

מ

גמה מעניינת מסתמנת בבריטניה .גדל מספר הערים
הרוכשות פוליסות ביטוח בפני מתקפת טרור לכל
התושבים והנכסים ,זאת בנוסף לפוליסות ביטוח בפני טרור
שרוכשים בעלי בתים ובנייני משרדים.
הרכישה של פוליסות ביטוח בפני טרור על ידי ערים
ברחבי בריטניה קיבלה תהודה ציבורית כאשר עיירה קטנה
 ,Norfolkהנמצאת על הכביש המוביל בין לונדון לנורוויץ’,
רכשה פוליסת ביטוח בפני טרור עבור הנכסים של  24אלף
התושבים .העיירה משלמת פרמיה של  1,500ליש”ט לכיסוי
ביטוח בפני טרור לנכסים של תושבי העיירה בשווי  21מיליון
ליש”ט.
מתברר ,כי חלק מהעיריות בבריטניה כבר הוציאו בשנים
האחרונות פוליסות ביטוח בפני מתקפות הטרור .אנשי הביטוח
מנצלים את ההתעניינות שעוררה רכישת פוליסת הביטוח
על ידי  Norfolkכדי לשכנע עיריות נוספות ברחבי האיים
הבריטיים להשקיע בפוליסות ביטוח המבטיחות כיסוי בפני
מתקפת טרור .הם מציינים שהפוליסה הזו מבטיחה כיסוי נזקים
של מתקפת טרור ,במיוחד כאשר הם יכולים להסתכם בכמה
מיליוני ליש”ט.

היפנים מפתחים “ביטוח פינוי”
לאסונות טבע

ה

יפנים עוסקים בפיתוח מזורז של פוליסת “ביטוח פינוי” לאסונות טבע .זהו
אחד הלקחים מהגשמים החזקים והסוחפים שפקדו לפני שנה את מערב יפן וג־
רמו למותם של  270איש .הפוליסה החדשה הזו מיועדת לקשישים ביפן הגרים לבד.
היוזמה לפוליסת הביטוח הזו היא של הפרופסור היפני  .Katsue Edoהוא העלה
את הרעיון בפני העיריות ,אקדמאים וחברות ביטוח .הרעיון של הפוליסה היא במקרה
של פינוי תושבים בפני אסונות
טבע ,חברת הביטוח שולחת מונית
כדי לפנות את המבוטח על מנת
להסיעו מחוץ לתחום הסכנה.
ההערכה שעשרות אלפי קשישים
זקוקים לסיוע בפינוי בעת אסונות
הטבע.
כמה חברות ביטוח יפניות אימצו
את רעיון פוליסת הפינוי .החברות
ביטוח פינוי .לקח
שוקדות על פיתוח גרסה מסחרית מהגשמים החזקים |
של הפוליסה הזו .הדבר נעשה צילוםshutterstock :
בשיתוף עם רשויות מקומיות ,זאת
בנוסף להנפקת פוליסות ביטוח לכיסוי נזקי אסונות טבע על ידי חברות ביטוח לפני
שנתיים .אלה הן פוליסות ביטוח שנרכשו על ידי עיריות כדי שיוכלו לקבל פיצוי
ראשוני מחברות הביטוח במקרה של רעידות אדמה ושיטפונות .זאת עד שהסיוע
הממשלתי יתקבל.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים

יתרון .היכרות עם תוכנות  OFFICEויכולת למידת תוכנות
חדשות .קורות חיים למיילinfo@kolan-ins.co.il :

שכירות משנה

לסוכנות ביטוח מצליחה דרוש/ה רפרנט/ית חיים,
הפקת פוליסות פרט  +פנסיוני  +פיננסים הוצאת דוחות
גבייה ,ביטולים ,עמלות וטיפול בקריאות שירות ותביעות
דרישות ניסיון בתחום של לפחות  3שנים ,עדיפות לעבודה
בסוכנויות knan@insuranceil.co.il.
דרושה רפרנטית בביטוח אלמנטרי בסוכנות מוכרת
במרכז רעננה ,משרד ותיק ו"בוטיק" עם קהל לקוחות ותיק
ונאמן .אווירה משפחתית ונעימה .דרישות תפקיד :ניסיון
בתחום האלמנטר ,היכרות טובה עם מערכות הביטוח,
יכולת למידה והסתגלות למערכות היכרות עם מערכות
מחשוביות רלוונטיות ,מקצועיות ,יסודיות ,חברתיות,
התמדה ,עצמאיות ,יחסי אנוש מעולים ,פתיחות וגמישות,
נכונות לעבודה בשיתוף פעולה ,אנגלית ברמה גבוהה.
מגורים באזור -הוד השרון/הרצליה/כפר סבא/רעננה.
העבודה במשרד ברעננה בסוכנות ותיקה בהתפתחות
ובאווירה משפחתית .היקף משרה 6-7 -שעות .משכורת
  6-7אלף ש"ח .חניה במקום ,קרן השתלמות אחרי שנה.yoelsegalhalevi@gmail.com
לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית ברעננה דרוש/ה
חתם/ת אלמנטרי למשרה מלאה לניהול תיק פרט -
חידוש והפקה (ללא תביעות) .נצרך ניסיון והיכרות עם
תוכנות החברה ,אנגלית טובה יתרון .קו"ח נא לשלוח
למיילyoelsegalhalevi@gmail.com:
לסוכנות ביטוח ברמת השרון דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
אלמנטרי .התפקיד כולל מענה ומתן שירות ללקוחות,
ועבודה מול חברות ביטוח (תפקיד משרדי) .המשרה הינה
מלאה  /חלקית ,בימים א'-ה' דרישות המשרה :שירותיות
ויחסי אנוש מצוינים .ביטחון עצמי מול לקוחות .ניסיון
בעולם הביטוח – יתרון משמעותי .עבודה מול לקוחות –

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  09-8782333קו"ח
למייל office@er-ins.co.il

להשכרה בפתח תקוה משרד  70מטר מחולק ל4
יחידות .בנוסף שני חדרי ישיבות מאובזרים בקומה
לשימוש היחידות ומטבח מאובזר .המחיר להשכרת
כל ארבעת היחידות הוא  7,500שקלים (כולל ארנונה
ודמי ניהול ) ניתן גם לרכוש את המשרד הכניסה מיידית
לפרטים נוספים יש לפנות לחיליק 054-3978626
שני חדרי ישיבות מאובזרים בקומה לשימוש היחידות
ומטבח מאובזר .המחיר להשכרת כל ארבעת היחידות
הוא  7,500שקלים (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
 ₪ 1200לחודש כולל חניה ,חדרי עבודה כולל  2חניות בין
 .4000₪/ 3000כולל ליווי מקצועי ,מיקום מנצח לפרטים
נוספים ניתן לפנות בטלפון 052-7703399 03-9591333
 052-4526944/מייל:
office@beyahad-ins.com
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון  15ש 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
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לסוכנות ביטוח באזור נהריה ,דרוש/ה מתאם/ת פגישות
ללקוחות המשרד ,אסרטיבי/ת ,פלפל/ית ובעל/ת אנרגיה.
קו"ח למייל yoav76110@gmail.com
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 למייל :
mail@tarabit.net
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
למייל yaniv@ba-ins.co.il
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
משווק פנסיוני .קו"ח למיילhr@misgav.co.il :

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
מובטחת לפרטים haybit@haybit.co.il :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 !!!
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

