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"רוב
החברות
מבינות
שזרוע
השיווק
המרכזית
שלהן
היא סוכן
הביטוח"
בראיון לקראת כנס אלמנטר
מסביר סגן ומ"מ נשיא הלשכה ,סו"ב
ליאור הורנצ'יק ,עד כמה חשוב שיתוף
הפעולה בין סוכנים מתחומים שונים ועל
תפקיד הסוכן בעידן הדיגיטלי > עמ' 2

מענה לסוכני המגזר
ה"פול" מציעה פתרון לכשל
ארוך שנים  -סוכני המגזר הערבי
יוכלו לשלוף תעודות חובה
במשרדי הסוכנים > עמ' 3

סוכן אובייקטיבי

זרקור לסוכן

משה ברקת בוועדת הכספים:
"אנחנו רואים בסוכן כמי
שצריך לסייע לצרכן לבחור
מוצר" > עמ' 4

מדור חדש :בכל שבוע יאיר
הזרקור של "ביטוח ופיננסים"
על פעיל לשכה שכדאי להכיר 
והשבוע סו"ב גבי מלכה > עמ' 6

2
02

כנס אלמנטר ה־33

|  24באוקטובר 2019

"סוכן חייב לתת למבוטח פתרונות
בכל המוצרים הקיימים"
סו"ב ליאור הורנצ'יק ,סגן ומ"מ נשיא הלשכה ,מסביר בראיון לקראת כנס אלמנטר איך יכול הסוכן
להעניק למבוטח פתרונות כוללים – "באמצעות שיתופי פעולה עם סוכנים אחרים בתחומים בהם הוא
אינו עוסק" > רונית מורגנשטרן

"

סוכן הביטוח חייב לתת מענה
ופתרונות של  360מעלות ללקוחותיו.
אם הוא לא יכול להעניק למבוטחים
את כל הפתרונות תחת קורת משרדו,
רצוי ואף הכרחי שיקיים שיתופי פעולה
עם קולגות ממשרדים אחרים .זה קיים
בעולמות מקצועיים אחרים כמו עריכת
דין ,שם עו"ד שמתמחה בתחומים מסוימים
מחבר את הלקוח שלו בתחומים אחרים
למשרדים נוספים שאיתם הוא משתף
פעולה ובכך מעניק לו מענה מלא".
כך טוען סו"ב ליאור הורנצ'יק ,סגן ומ"מ
נשיא הלשכה ,בראיון שיפורסם במלואו
במגזין מיוחד לקראת כנס אלמנטר ה־.33
הורנצ'יק מדגיש כי "הסוכן חייב לתת
למבוטח פתרונות בכל המוצרים הקיימים.
בסוף ,המטרה היא לייצר שקט למבוטח כדי
שיידע שהסוכן שמטפל בו ומלווה אותו
הוא האוטוריטה המקצועית עבורו ושביום
פקודה הוא יוכל לפנות אליו ולקבל את
הליווי והתמיכה המלאה ממנו".
אתה אומר את זה כי בשטח סוכני
הביטוח שומרים על הטריטוריה שלהם
סו"ב הורנצ'יק" .נחזק את החברות שמשתפות פעולה עם הסוכנים"
ולא כל כך משתפים פעולה?
"אני אומר את זה כי סוכן הביטוח בדרך
כלל מאוד מקובע ובוחר להתנהל כפי שהיה פועל "עולם הדיגיטל הולך ונעשה
בעבר .ואולם ,עולם הביטוח השתנה והסוכן
צריך רחב יותר ואגרסיבי .אני מברך
להמציא את עצמו מחדש ,וזה אומר ,בין היתר,
על כך ,זה עולם טוב שאין
להתחבר בשיתופי פעולה עם סוכנים אחרים כדי
להתכחש לו .אבל ללא מגע
לתת פתרונות .אם סוכן מתמחה בתחום ביטוחי
החיים והפנסיה ולא נתן עד היום למבוטח שלו אדם ,שזה סוכן/סוכנת הביטוח
פתרונות בתחום הפיננסים ,והמבוטח
רוצה – עולם הביטוח לא יתקיים"
פתרונות בתחום הזה ,אז שישתף פעולה עם סוכן
אני מברך על כך ,זה עולם טוב שאין להתכחש
אחר שמתמחה בפיננסים .בכך הוא נותן שירות
לו .אבל ללא מגע אדם ,שזה סוכן/סוכנת הביטוח
טוב יותר למבוטח שלו וגם שומר על המבוטחים
– עולם הביטוח לא יתקיים .לקוח הקצה צריך
שיישארו ויטופלו אצלו לאורך שנים".
לצידו בעל מקצוע שילווה אותו לאורך הדרך
ובעיקר ביום פקודה".
את זה אתה יכול לומר למבוטחים .אבל
העמלות נשחקות בתחום האלמנטר ,הביטוחים
מה אתה אומר לסוכנים שרוצים להמשיך
הישירים והדיגיטליים מהווים תחרות קשה .איך
ולהתפרנס מהתחום הזה?
אתה רואה את עתיד סוכן הביטוח האלמנטרי?
"העולם מתקדם .הצעירים של היום רוצים
"עולם הדיגיטל הולך ונעשה רחב יותר ואגרסיבי.

צריך לגבות שכ"ט

צילום : :תמיר שרם

ביטוח
ופיננסים

לתקשר עם סוכן הביטוח בצורה אחרת .לכן
אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות בתוך
המשרדים שלנו .מעבר לכך ,שהעמלה
תקטן באלמנטרי בצורה זאת או אחרת,
ניתן לגבות מהמבוטחים שכר טרחה על
פעולות מסוימות וזאת על פי חוק .לכן
הסוכן רשאי וצריך לגבות".
אתה מצפה מחברות הביטוח שישלבו
את הסוכנים בעולם הדיגיטלי שלהן?
"הייתי בכנסים השנתיים של חברות
הביטוח .כמו כן ,אני נפגש עם הבכירים
בחברות הביטוח לעיתים קרובות .רוב
החברות מבינות שזרוע השיווק המרכזית
שלהן היא סוכן הביטוח .הן צריכות
להתאים את עצמן לעולם הדיגיטלי וזה
בסדר; אבל אל להן לשכוח מי נבנה יחד
איתן ומי הזרוע המרכזית שלהן מול
הלקוחות .לצד כל הקדמה צריכה להיות
זרוע אנושית ומקצועית עבור המבוטחים,
וזה סוכן הביטוח.
"אני מעריך ושמח לראות שרוב חברות
הביטוח מפנימות שזרוע השיווק המרכזית
שלהן הוא סוכן הביטוח .אותן חברות שטרם
הפנימו עובדה זו או התבלבלו בדרך ולא
מבינות את זה ,אני קורא להן להתיישר
ולרוץ איתנו כברת דרך ארוכה ביחד .אנחנו נחזק
את החברות שעובדות בשיתוף פעולה גבוה עם
הסוכנים .אני לא יכול לייעץ לסוכן מה לעשות
מול חברה עימה הוא עובד ,אבל אני מאמין
שהסוכנים יודעים לחשב את דרכם מול החברות.
אני קורא לכל החברות לחזק את הקשר עם סוכן
הביטוח ולסייע לו להתפתח דיגיטלית ככל שהן
יכולות".
סוכנים רבים שעוסקים רק בתחום האלמנטרי
ונחשבים מקצוענים בתחום זה יכולים ,לדברי
הורנצ'יק ,להמשיך בכך ,אבל כדאי שישאפו
ויפעלו לשיתופי פעולה עם קולגות בתחומים
אחרים.
"הסוכן הוא זה שצריך להוביל ולהיות חוד
החנית מול לקוח הקצה שלו .הלקוח של היום
צמא לפתרונות ורוצה שנעניק לו פתרונות
בתחומים נוספים".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורכת ראשית :אושרת קמחזי |
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 :גיא קרן | צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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"הפול" מספק כבר מספר חודשים פתרון
לכשל ארוך שנים

סוכני המגזר הערבי העובדים עם הפול יכולים לשלוף תעודות חובה במשרד הסוכנים  מדובר בתעודות
לרכבים חדשים ,חידושים והחלפות רכב > רונית מורגנשטרן

ל

פני מספר חודשים נמצא הפתרון
לסוגייה הכואבת שהעסיקה חלק מסוכני
המגזר הערבי בשנים באחרונות והיא
העדר האפשרות לשלוף את תעודות החובה
שהופקו באמצעות מוקד ה"פול" .הפזורים
בשמונה מוקדים ברחבי הארץ כדי לקבל את
תעודת החובה או לחילופין לשגר את המבוטח
בעצמו לשם ,מה שהיה כרוך לא רק באי
נוחות אלא גם באי נעימות לסוכן למול ציבור
המבוטחים שלו.
סוכן מהמגזר שביקש להישאר בעילום שם אמר:
"מדובר גם בכבוד .לא יכול להיות שהמבוטח
נכנס אלי למשרד ,עושה ביטוח מקיף או צד ג',
ואת ביטוח החובה הוא נוסע לקבל בנצרת או
בחיפה .זה לא מכבד אותנו ולא מתאים לשנת
."2019
הנהגת הלשכה עסקה בנושא ללא הרף בשנתיים
האחרונות ,כולל קיום פגישות ברשות שוק ההון,
ולמול חברי הכנסת ומובילי דעה שונים .לפני
מספר חודשים נמצא הפתרון בין יו"ר דריקטוריון
הפול מיכאל קלמן ומנכ"ל הפול ערן כהן לבין
הנהלת הלשכה לפיו הסוכנים יוכלו לשלוף
את התעודה המשולמת טלפונית במוקד הפול
באמצעות המייל במשרד .התהליך שהיה בתקופת
ניסוי ומבחן הוכתר ופועל בהצלחה.
הסוכנים שיתקשרו להפיק את התעודה במוקד
הפול יוכלו לקבל דרך המייל את התעודה

רוזנפלד וגרטי .האמינו לאורך כל הדרך שימצא פתרון

המשולמת ישירות במשרד הסוכן במכירה חדשה,
בחידוש שנתי ,וגם בהחלפות רכב או שינוי נהגים.
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד" :האמנתי
ואמרתי לאורך כל הדרך שיימצא פתרון לבעיה
הכואבת הזאת .נכון שזה הפתרון מטעם הפול
ועדיין לא מהיצרנים הנוספים ,אך הוא בהחלט
נותן מענה לסוכני המגזר שלא היה להם פתרון

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>

אחר עד כה".
יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי סו"ב ישראל
גרטי" :שמחתי לראות שהפול מבין את הבעיה
ומנסה לתת פתרונות במסגרת היכולת שלו.
אנחנו נמשיך ולא נרפה עד שנגיע לפתרון
האופטימלי שכל סוכן ביטוח מהמגזר יוכל להיות
פתוח מול חברות הביטוח בביטוחי חובה".
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ברקת בוועדת הכספים :נעגן בחקיקה את
מודל סוכן הביטוח האובייקטיבי
רוזנפלד" :כל חקיקה הנוגעת לסוכנים לא תעבור בלעדינו ואת זה מבינים גם ברשות שוק ההון"
> רונית מורגנשטרן
ההתערבות שלי כממונה בעמלות הסוכנים
בריסקים היא חסרת תקדים ,אבל ככה הבטחנו
את ההנחות לאורך שנים רבות; אני רואה את
סוכן הביטוח לא כאיש מכירות אלא כמי שצריך
לעמוד לצד המבוטח .לכן התגמול צריך להיות
או מהמבוטח או תגמול אחיד לכל היצרנים על
המוצר .זה התחיל בריסקים ,יש לנו מתווה ואנחנו
נביא אותו לחקיקה בכנסת הקרובה".
כך אמר הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,ד"ר משה ברקת ,בדיון בוועדת
הכספים בו דיווח על תכנית העבודה של הרשות
ומדיניותה ביחס לגופים תחת פיקוחה .היתה זו
הופעה ראשונה של ברקת בפני הוועדה מאז מונה
לתפקידו הנוכחי.
לעניין סוכני הביטוח ,הוסיף ברקת" :אנחנו
רואים בסוכן לא כאיש מכירות ,אלא כמי שצריך
לסייע לצרכן לבחור מוצר .לכן הלכנו על מודל
של סוכן אובייקטיבי שיעמוד לצד הצרכן ,שלא
יהיה מוטה בתקצוב שלו ,ולא יונע על ידי תגמול
של מכירת ביטוח אלא על תגמול שווה לאורך
זמן ,או על תגמול מהציבור".
ברקת קרא להגדלה משמעותית של תקציבי
ותשתיות הרשות" :התקציב שלנו מהווה שליש
מתקציב הפיקוח על הבנקים 1.7 ,טריליון
השקלים של הציבור לא פחות חשובים" .ברקת
ציין כי רשויות הפועלות באופן דומה לרשות
שוק ההון ,כמו הפיקוח על הבנקים ,זוכים לתקציב
גדול משמעותית .במהלך הדיון עלה כי הרשות
מעסיקה  178עובדים ,ברקת ציין כי תקציבה
עומד על כ־ 60מיליון שקל" ,בעוד התקציב של
הגופים המקבילים הוא כ־ 200מיליון".

"

ההשקעות בחו"ל מסוכנות

במהלך הדיון ביקר ד"ר ברקת את ההשקעות
הגדולות של הגופים בחו"ל" :אם תהייה נפילה
בחו"ל ,ייתכן שהפנסיונרים יפגעו .אנחנו בסיכון
ואיפה הרווח למשק הישראלי?" ,שאל את חברי
הוועדה .הוא גילה כי בכוונת הרשות לקדם
ולהעביר השקעות אלו לתוך ישראל" :הסכומים
האלה ,חלקם עוברים לחו"ל ,צריך לראות איפה
הם מושקעים ,במה ,צריך לראות מה הבקרה ומדוע
הסכומים לא מושקעים בישראל .לכן אנחנו הולכים
לפתוח שוק של אפשרויות השקעה בתשתיות
מקומיות ,של סכומים של מעל  50מיליארד אולי
 100מיליארד שקל ,שיוכלו הגופים להשקיע
בפרויקטים של תשתיות .כספי החוסכים צריכים
לקבל את התשואה הנאותה ,אבל אין סתירה
בין הדברים .זה לא יהיה על חשבון החוסכים.

ברקת וגפני בוועדת הכספים | צילום :דוברות הכנסת

אנחנו יכולים לדאוג לתשואות ובאותה נשימה
לדאוג למשק הישראלי .אפשר לייצר מצבים של
 .Win-Winה־ 1.7טריליון שקל שייכים לאזרחי
ישראל ולא לחברות הביטוח".
ברקת ציין כי הרשות פועלת לקידום תחומי
הסייבר בגופים שתחת פיקוחה ,באמצעות רשות
הסייבר הלאומית ,וכי הרצון הוא לקדם ביטוחי
סייבר ,לא רק בגופים הגדולים ,אלא גם בגופים
קטנים ,וכן לקדם פרויקטים כלכליים שמכניסים
טכנולוגיה וגופים ישראלים מצטיינים בהם.
ברקת גילה עוד כי בכוונת הרשות לקדם הבאת
גופים בין לאומיים לשוק הביטוח המקומי ,כדי
להגביר את התחרות" :ברגע שתהיה תחרות ,זה
ישתרשר בעלויות ונדאג שזה ישתרשר גם ללקוח
הסופי".
לשאלת חברי כנסת ,ציין ברקת כי בכוונת
הרשות להפחית את דמי הניהול המקסימליים
על הצבירה של גמלאים מכחצי אחוז כיום ,וכי
החלטה תתקבל בתוך חצי שנה.
ברקת ציין כי הרשות פועלת לשיפור מצב
מימוש ביטוחי הבריאות והסיעוד ,בדגש על
אוכלוסיות חלשות והפסקת טרטור האזרחים .עוד
ציין כי בכוונת הרשות לפעול גם לעניין רציפות
הפנסיה של צעירי ישראל במעבר בין עבודות,
וכן לעניין הפרמיות הגבוהות שמשלמים נהגים
צעירים על ביטוחי הרכב.

יופסקו החקירות באכ"ע

ברקת הדגיש כי הרשות מגבשת טיוטת חוזר
לעניין אובדן כושר עבודה" :נפסיק את החקירות
האקטיביות מול מבוטחים ,אנשים עם אובדן כושר

יקבלו את המגיע להם".
לבקשת יו"ר הוועדה ,ח"כ משה גפני ,ציין
ברקת כי הרשות תעביר בהקדם את תקנות קופת
הגמל להשקעה .יו"ר הוועדה" :קיימנו על זה
דיונים בוועדה ,ולא פעם אחת .אנחנו מעוניינים
שהתקנות יאושרו .הייתה הצעת חוק בנושא ,אני
מבקש שתביאו את זה בהקדם ונצביע על זה".
ברקת סיכם את דבריו" :אני לוקח אחריות על
הכל ,כי בידי הכוח לשנות .אך למען השירות
לציבור ,אני מבקש שתיתנו לגוף הזה את הכלים
לעשות את עבודתו ,אין שום סיבה שלא יוכפפו
אליו גופים תפקודיים כמו שיש לפיקוח על
הבנקים ולרשות לניירות ערך .התקציב שלי הוא
שליש מתקציב הפיקוח על הבנקים .סייעו לי
למען הציבור".

"כל חקיקה  -בהסכמה שלנו"

תגובת הלשכה" :אין כל חדש בחזון הרשות
והדברים נאמרו כבר מספר פעמים .לחלק
מהסעיפים ניתן אף להסכים ובתנאי שתגמול הסוכן
לא ייפגע ויחד זאת נשדר שקיפות.
"אין לנו ספק ,ולא מאתמול ,כי הסוכן העתידי
יהיה חייב לגבות שכ"ט על הידע ,השירות ,הייצוג
והערך המוסף שהוא נותן ללקוח ובנוסף גם היצרן
לא יהיה פטור מהעמלה .בשיחות שלנו עם רשות
שוק ההון עולה כל העת הצורך בשיתוף פעולה
ובהליכה למהלכים משותפים ולא חד צדדים ובכל
מקרה ברור לכולם כי מהלכי חקיקה לא יעברו
ללא הסכמת לשכת סוכני ביטוח מתוך הבנה
שהדאגה לציבור היא גם הדגל שאנחנו נושאים
בגאון".
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מדור חדש :אלה הפעילים הבולטים בלשכה
בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו > רונית מורגנשטרן
שם :סו"ב גבי מלכה ,יו"ר סניף באר
שבע ובעליה של סוכנות גבי ביטוחים
שבאופקים
גיל56 :
מצב משפחתי :רווק
מקום מגורים :אופקים
ותק בענף 20 :שנה
התמחות :פנסיוני ,חיים ,בריאות
ואלמנטר
תחביבים :בעיקר טיולים ברחבי העולם
מוטו בחיים" :אל תגיד מחר ,עשה היום.
חיה את ההווה ותמצה את חייך"
משהו שלא יודעים עליו :בעברו היה
מורה לחינוך גופני ומאמן כדורסל
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן
הביטוח?
"הסוכן צריך להתמקצע כי עולם הביטוח
הולך ונעשה מרכב יותר  -זה הסיכוי
היחיד להתמודד מול השיווק הישיר,
שנוגס בהכנסות שלנו .כשהלקוח שלך
יושב אתך ,תפרט לו כמה שאפשר מה
הוא צריך ,מה הוא קונה ,ברגע האמת
מה הוא יקבל ,מה הוא לא יקבל .אם

אתה מתמצא היטב בתחום שלך ויש
לך מה לתרום למבוטח שלך ,הסיכוי
שלך לשרוד יותר גדול .דבר נוסף הוא
הדיגיטציה – גם שם הסוכנים צריכים
לעשות כמה צעדים קדימה".
מה תפקידה של הלשכה בתהליכים
אלה?
"בכל מה שקשור למערכות הדיגיטציה,
מעבר למה שחברות הביטוח נותנות,
הלשכה יכולה לעשות המון .היא צריכה
לחבר את חברי הלשכה לחברות
שמספקות שירותים דיגיטליים ,ולהציע
אותם לחברי הלשכה במחיר אטרקטיבי,
משום שסוכן לבד לא תמיד יכול
להתמודד עם העלויות של הנושא הזה".
איזה עצות יש לך לסוכנים כמוך?
"מי שמחליט שהוא בענף ומתמקצע
ברמה הכי גבוהה יש לו עתיד' .הר הביטוח'
פתח לנו המון אפשרויות להגיע ללקוחות
ולראות את התיקים שלהם ולתת מענה
בהתאם .אם תהיה מקצוען ברמה גבוהה
הסיכוי שלך טוב .לדעתי ,הרבה סוכנים
קטנים לא ישרדו את השנים הקרובות".

סו"ב מלכה | צילום :באדיבות המצולם

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

הקו הישיר להפניית תאונות073-2288250 :

שגריר אתכם לאורך כל הדרך
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פנסיה חובה לעצמאים – המדריך
עצמאים רבים קיבלו לאחרונה מכתבים מהמרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,על כך
שלא הפקידו לחיסכון פנסיוני ,זאת תוך התראה על מתן קנס  במה בדיוק מדובר וכיצד
יש להיערך? > אייל סיאני ,סמנכ"ל ומנהל מקצועי ,פסגות גמל ופנסיה בע"מ

ב

ישראל ישנם כ־ 450אלף עצמאים (על פי
נתוני הלמ"ס נכון לשנת  .)2017ציבור
גדול זה לא היה מחויב ,בדומה לשכירים,
לחסוך לפנסיה .אולם במסגרת חוק ההתייעלות
הכלכלית לשנים  2017ו־( 12018להלן :החוק),
הוסדר נושא פנסיה חובה לעצמאיים ,המחייב כל
עצמאי להפקיד לחיסכון פנסיוני מדי שנה החל
משנת .2017
במסגרת המגעים לחקיקת החוק קיבלו העצמאים
חבילת הטבות כגון הורדת שיעורי המס לביטוח
לאומי ,אפשרות למשיכת כספים במקרה של
אבטלה ,הטבות עבור הפקדות לקרן השתלמות
ועוד .להלן מדריך המפרט את כל הנקודות
החשובות בחוק המכונה "פנסיה חובה לעצמאים".

על מי חל החוק?

החוק חל על כל עצמאי בגיל 21־ ,60אשר חלפה
חצי שנה ממועד רישומו כעוסק .יודגש כי החוק
לא חל על עצמאיים שבמועד כניסת החוק לתוקף
( )1.1.2017מלאו להם  55שנים.

מה הסכום אותו נדרש להפקיד
לחיסכון פנסיוני?

עצמאי? חשוב לדעת מה החוק מחייב | צילומים :רמי זרנגרshutterstock ,

עצמאי מחויב להפקיד שיעור מסוים מהכנסתו
החייבת במס כדלקמן :רובד ראשון 4.45% -
עד מחצית מהשכר הממוצע במשק (10,273
שקל נכון ל־ ;)2019רובד שני  12.55% -בגין
החלק ממחצית השכר הממוצע במשק ועד השכר
הממוצע במשק.

האם עצמאי שעובד גם כשכיר
מחויב להפקיד?

לגבי עצמאי שהוא גם שכיר ינוכו לעניין
זה התשלומים שהפקיד כשכיר .כך לדוגמה
(ובהמשך למופיע בטבלה למטה) ,עצמאי

שהכנסתו החודשית הממוצעת בגובה השכר
הממוצע במשק והפקדותיו החודשיות כשכיר
(לרבות מרכיב הפיצויים) לחיסכון פנסיוני
עומדות על  600שקל ,יידרש להפקיד  273שקל
בחודש (במקום  873שקל).

לאיזה מוצר פנסיוני נדרש להפקיד?

המחשות לגובה ההפקדה הנדרש מעצמאי בשנת :2019
הכנסה חודשית

עד מחצית שכר ממוצע
במשק()4.45%

ממחצית ועד שכר ממוצע
במשק שמ”ב ()12.55%

סה”כ הפקדה חודשית

10,273

228.57

644.63

873.21

8,000

228.57

359.37

587.94

5,000

222.5

0

222.50

למרות שהחוק מחייב הפקדה חודשית מרבית של  873שקל,
מומלץ לשקול להפקיד יותר וזאת על פי התקרות לצורך הטבות
המס בגין הפקדות לקופת גמל ,על מנת לנצל ולא לפספס את
הטבות המס המשמעותיות שמקנה המדינה לעצמאיים

החוק קבע כי נדרש להפקיד ל"קופת גמל
לקצבה" .כלומר ,ניתן להפקיד את הכספים
בקופת גמל לחיסכון או קרן פנסיה חדשה או
ביטוח מנהלים .יודגש כי לא ניתן להפקיד
כספים כאמור לקופת גמל להשקעה.

האם כדאי להפקיד רק את מה
שמחייב החוק?

למרות שהחוק מחייב הפקדה חודשית מרבית של
 873שקל ,מומלץ לשקול להפקיד יותר וזאת על
פי התקרות לצורך הטבות המס בגין הפקדות
לקופת גמל ,על מנת לנצל ולא לפספס את הטבות
המס המשמעותיות שמקנה המדינה לעצמאיים.
כך לדוגמה ,עצמאי שהכנסתו החודשית עומדת
על  17אלף שקלים ( 204אלף שנתי) ,מפקיד לקרן
פנסיה ו"מסתפק" בהפקדות החובה בלבד ,יפסיד
הטבות מס בשווי של כ־ 10,000שקל ויקטין את
שכרו המבוטח למקרה מוות או נכות בכ־ 12אלף
שקל.
…
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…
סך הפקדה

מסלול א’  -הפקדות פנסיה
חובה

מסלול ב’  -ניצול אופטימאלי
של הטבות המס

שנתיים לפחות מתוך  3שנות המס האחרונות
שקדמו למועד המשיכה.

 10,476שקל

 33,660שקל

מה דינו של עצמאי שלא הפקיד על
פי חוק?

סך שווי
הטבות המס
בגין ההפקדות  5,115שקל

 14,884שקל

 5,456שקל

 17,531שקל

שכר מבוטח
בקרן הפנסיה

משיכה בעת מצב אבטלה

כיום עצמאי אינו זכאי לדמי אבטלה בדומה
לשכיר .כתחליף לכך ,נקבע כי בעת מצב אבטלה,
העצמאי יהיה רשאי למשוך חלק מהסכומים
שהפקיד לחיסכון הפנסיוני .מצב אבטלה לעצמאי
הינו מצב שבו עצמאי חדל לעסוק במשלח יד או
סגר את עסקו ,או מצב שבו הגיע העצמאי לגיל
פרישה ( 67לגבר 62/לאישה) ואין לו הכנסה
שמחייבת בהפקדה.
ככלל ,במצב אבטלה ,הסכום אותו יהיה ניתן

למשוך יהיה סכום השווה למספר שנות ההפקדה
כפול  12,380שקל (נכון ל־ .)2019יודגש ,כי
משיכה כאמור תוכל להתבצע לאחר שיותקנו
תקנות על ידי שר האוצר.

חשיבות הפקדה חודשית

מעבר לחשיבות הפקדה חודשית לצורך שמירה
על הכיסוי הביטוחי ,כדאי לדעת כי ישנה
חשיבות מכרעת להפקדות חודשיות כיוון
שאחד מהתנאים למשיכת כספים שהופקדו החל
מ־ 2017בעת מצב אבטלה ,הינו הפקדה בעבור

המרכז לגביית קנסות של רשות האכיפה והגבייה,
לאחר שקיבל מידע מרשות המיסים ,ישלח התראה
בדואר רשום לכל עצמאי שלא הפקיד בהתאם
במסגרתה יצוין ,בין היתר ,הסכום אותו חייב
העצמאי להפקיד .אם העצמאי לא הפקיד תוך 90
יום מקבלת ההתראה הוא ייקנס ב־ 500שקל.
יש לשים לב כי על אף שנשלחו לאחרונה מכתבי
התראה בגין הפקדות שלא בוצעו כנדרש בשנת
 ,2017על פי הוראות החוק לא יוטל קנס בגין אי
הפקדה עבור שנת  .2017קנס כאמור יוטל בגין
הפקדות שלא בוצעו כנדרש משנת  2018ואילך.
במידה והעצמאי קיבל התראה בעקבותיה השלים
הפקדות כנדרש ,עליו לשלוח אסמכתא למרכז
לגביית קנסות ,אגרות והוצאות באמצעות טופס
פנייה מקוון שמופיע באתר.
יודגש כי מכתב התראה כאמור יישלח למי
שהכנסתו בשנת המס עולה על  12פעמים שכר
המינימום ( 63,600שקל נכון ל־.)2019

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ .האמור בכתבה זו הינו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ותקנון הקרן .1 .חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות
התקציב  2017ו־ ,)2018תשע"ז־ ."2016אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון ע"פ דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים
של כך אדם .חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה .האמור אינו מהווה ייעוץ מס על
ידי יועץ מס .אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי .ט.ל.ח.
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“סוכן הביטוח יהיה איש מקצוע חובה
לכל משק בית”
סוכן צעיר

סו”ב רומן בגייב ,סוכן עצמאי ,בעל משרד פסגה בבני ברק

גיל31 :
מצב משפחתי :רווק
ותק בתחום 5 :שנים
התמחות :חיים ,בריאות ,סיעוד ,אכ”ע וחיסכון
השכלה :מנהל עסקים עם התמחות במימון
מהמרכז הבינתחומי
מה עשית לפני עבדותך כסוכן ביטוח?
“עבדתי כמשווק פנסיוני שטח בהראל”.
למה בחרת במקצוע סוכן הביטוח?
“לאחר שסיימתי את התואר במנהל עסקים
בבינתחומי חיפשתי עבודה ומצאתי את עצמי
מתחיל לעבוד ב־ AIGבמחלקה האלמנטרית
בחידושי רכב ודירה.
“תוך כדי העבודה גיליתי שיש תפקיד של סוכן
שטח שקרץ לי מאוד והתחלתי בלימודי שיווק
ביטוח .המשכתי לתפקיד סוכן שטח בחברה
ומשם עברתי להראל להתמחות ולהתמקצעות
בשאר המוצרים .התאהבתי בתפקיד ,באנרגיה,
באנשים”.
מה אתה אוהב במקצוע?

בגייב | צילום :שרה צברי

“אני אוהב את השליחות שבו”.
באלו קשיים נתקלת בתחילת דרכך?
“בעיקר פערי ידע ,לדעת לעבוד מול כל הגופים
ולהכיר את כל הממשקים”.
מה הלשכה יכולה לעשות לטובת הסוכנים

הצעירים?
“ליצור חיבורים ושיתופי פעולה בין סוכנים
צעירים וותיקים בתחומי אלמנטרי וחיים; יותר
הדרכות פרקטיות בתחום הפיננסים”.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
“בעלים של סוכנות דיגיטלית חדשנית
שמתמחה בין היתר בביטוחי סייבר”.
תן דוגמה להצלחה שלך במסגרת המקצוע.
“לקוח שהיה מרוצה מתביעה שניהלתי עבורו
בעת גילוי מחלה ,הפנה אלי את כל המשפחה
שלו”.
יש לך טיפים לסוכנים צעירים כמוך?
“להתחיל את היום מוקדם בבוקר עם אימון .לא
לעבוד בסופי שבוע”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“הולך ומתחזק בצורך ובמודעות בציבור; הופך
לאיש מקצוע חובה לכל משק בית”.
יש לך הצעה ללשכה או לוועדותיה?
“להמשיך ולחזק בתודעת הציבור את מעמד
הסוכן ושמו הטוב”.

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

מנהלים
פרימיום

26507/26784

השילוב שנותן
לך יותר

סטודיוהראל

פנסיוני
פרימיום
אפגרייד
לפנסיה

פנסיה

דיאטה?

ממחר...

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

הטבות

מחכות למבוטחים שלנו באפליקציית מגדל

פרטים נוספים אצל המפקח שלך במגדל
מגדל חברה לביטוח בע״מ .בכפוף לתנאי ההטבה המופיעים באפליקציית מגדל.
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הסיפורים שעוזרים לנו למכור
אודי נחשון ,יועץ לסוכני הלשכה ,מסביר :כך תספרו את הסיפור שיראה ללקוחות עד
כמה רכישת פוליסה או מוצר פנסיוני טובה להם ,ומדוע כדאי להם שהרכישה או ההשקעה
תתבצע באמצעותכם

ש

צילום ראש :תמר מצפי

ימוש בסיפורים בתהליכי
מכירה של מוצרים או
שירותים הוא המלצה
מוכרת .בשנים האחרונות כולם מדברים
על סטורי־טלינג ,אבל בין ההכרה
בחשיבות של סיפורים להצלחה של
מכירות לבין היישום היומיומי של
המיומנות הזו עדיין קיים פער גדול.
אם צריך להגדיר את היעד שלכם
כסוכנים בתחום המכירות במשפט אחד,
ניתן לומר :לספר את הסיפורים שיראו
ללקוחות עד כמה רכישת פוליסה או
מוצר פנסיוני טובה להם ,ומדוע כדאי
להם שהרכישה או ההשקעה תתבצע סיפור שלא ישמע כמו נאום מכירות | צילוםshutterstock :
באמצעותכם.
אחד הקשיים התקשורתיים בתהליכי מכירה נובע תכונות חשובות :הם זכירים וניתן לחזור ולספר
מכך שמוכרים נוטים להתרכז בעובדות ,מספרים אותם מחדש.
האלמנט של הרגש הוא זה שעושה את ההבדל,
ונתונים ,ולקוחות נעשים אטומים כאשר מפגיזים
אותם בנתונים .כולנו זוכרים כסטודנטים מה קורה והוא פועל בצורה הכי טובה כאשר הלקוח יכול
כאשר המרצה מפסיק את רצף ההרצאה ומספר לדמיין את הסיפור במוחו ,כאשר הוא עובר את
אנקדוטה כלשהי .כולם מפסיקים לכתוב ,נשענים החוויה יחד עם מי שמספר לו .בסיטואציה כזו
לאחור בנינוחות ומקשיבים .אותו דבר קורה בתהליך הוא לא מרגיש שדוחפים לו משהו ,אלא הוא
המכירה .סיפורים לא נשמעים כמו נאום מכירות ,זה ש"מושך" .כלומר ,סיפורים מאפשרים לכם,
ולכן הקונים קשובים להם .אחת הקלישאות הידועות כמוכרים ,לעבור מאסטרטגיית  Pushל־ ,Pullוכך
הלקוח מרגיש שהגיע להחלטת הקנייה או ההשקעה
היא."Facts tell, but story sell" :
בעצמו .כאשר אנחנו מרגישים שדוחפים לנו משהו,
אז למכור בלי נתונים ועובדות?
הנטייה הטבעית היא לדחות ,בלי להתעמק בפרטים.
אחת הדרכים הטובות להגיע לסיפורים היא
לא .סוכני ביטוח חייבים לשלוט בנתונים ,ברקע
של השוק ובכל הפרטים של הפוליסה או כל מוצר לשאול שאלות שיש בהן מרכיבים של זמן ומקום,
פיננסי אחר שהם מציעים .אבל הדרך לתקשר כי זה מחזיר אותנו לרגע מסוים ,משהו שהמאזינים
אותם היא כחלק מסיפורים .חייבים להדגיש כאן לסיפור יכולים לדמיין במוחם כתמונה .נסו
שלא מדובר בסיפורים בדיוניים .סיפורים בעולם להיזכר ברגע מוצלח של מכירה ,איך התמודדתם
העסקי הם עובדות שנמצאות בהקשר מסוים עם בעיה של לקוח ,איך הוא הגיב ,איך פתרתם
ומועברות ברגש .סיפורים כאלה הופכים את את הבעיה ואיך גרמתם לו להרגיש .תחשבו על
המסרים הכלליים לקונקרטיים ,ויש להם עוד שתי רגע מסוים שבו הבנתם שמהלך שביצעתם עשה

את ההבדל .מתי לקוח אמר לכם
שהוא מרגיש שקיבל משהו בעל
משמעות .דרך תרגול נוספת :נסו
לחשוב איך הייתם מסבירים לבן/בת
זוג או לילדים שלכם מה אתם עושים
ומוכרים .זה יחייב אתכם לחשוב על
דימויים ,לתת דוגמאות ,להיזכר
באירועים שקרו לכם.

בנק של סיפורים

הלקוחות שלכם בהחלט יכולים
להיות מקור לסיפורים .תלמדו
להקשיב להם ותשאלו שאלות
שיובילו אותם לספר .לא שאלות
של "למה" ו"איך" ,שמובילות אנשים
להצהרות ודעות ,או שאלות של "מה" שניתן
להשיב במילה אחת ,אלא שאלות שיחזירו את
הלקוחות הפוטנציאליים לרגע מסוים ,להתרחשות,
כמו "מתי" ("מתי גילית את הבעיה"" ,מתי הבנת
שאתה זקוק לכיסוי הזה") .זה יוביל אותם לספר
סיפור שבו תוכלו ללמוד טוב יותר על הצרכים
שלהם ,להתאים להם פתרונות ולהראות את
המומחיות שלכם.
כל אחד יכול לרכוש את המיומנות הזו ,אבל
כמו כל מיומנות ,נדרשת השקעה .כדי להשתמש
בסטורי־טלינג בתהליכי מכירה ושירות ,צריך
להבין מה סיפור ומה לא סיפור ,לצבור בנק של
סיפורים בנושאים שונים ,ללמוד לזכור אותם.
לפני השימוש נסו לספר אותם לחברים ,ללטש,
להשמיט פרטים מיותרים ,וכאשר תהיו מוכנים,
תוכלו לשלוף אותם ברגע המתאים מול לקוח
פוטנציאלי או לקוח קיים.
הכותב הוא יועץ חיצוני ומאמן סטורי־טלינג
ומכירות של לשכת סוכני ביטוח

כשאין חדש תחת השמש,

טוב שיש דרכים
לפייסבוק <<
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"נסו להבין מה קרה בתאונה כאילו
הייתם שם אתם"
בהרצאה שיערוך חבר הוועדה האלנמנטרית ,סו"ב מאור כהן ,בכנס הלשכה באילת הוא יחלוק עם
הסוכנים טיפים להתנהלות נכונה במקרי תביעות צד ג'

ה

רגע הזה שמתקבלת שיחה במשרד :בצד
השני של הקו מגולל המבוטח בפנינו אירוע
שקצת חורג מגבולות השחור־לבן וה"פגעו
לי ברכב מאחור" .בשלב מסוים של השיחה כבר
יש באוויר תחושה שהרכבת ממשלת אחדות עם
נתניהו־גנץ־לפיד ברוטציה היא משימה פשוטה
ביחס לפלונטר התאונתי שנחת עלינו זה עתה.
בדרך כלל מדובר בתאונת שרשרת רבת
מעורבים ,חברת ליסינג/תחב"צ או תאונת מילה
נגד מילה שכל אחד בטוח שהוא הצדיק ומולו עומד
האשם הוודאי ועוד סיטואציות רבות שעולות לכם
כרגע בראש על התאונה ההיא המסובכת שנדמה
שאין לה פתרון באופק.
אז מה תפקידנו כסוכני ביטוח במצבים כאלו ,איך
יוצאים מהפלונטר ומביאים את המבוטח לתוצאה
הטובה ,איך הופכים את הלקוח שלנו למרוצה גם
שהתוצאה בפועל לכאורה לא לשביעות רצונו ,איך
משקפים ללקוח את התהליך שהוא עומד לעבור
בצורה הכי טובה ושקופה שתמנע מאיתנו שעות
של הסברים בדיעבד למה גבו לו את הצ'קים ולמה
הוא צריך לתבוע את הביטוח אם הוא לא אשם?
איך מטפלים בצורה הכי נכונה ,מהירה ,מקצועית
ויעילה בתביעת צד ג' ואיך הופכים את הלקוח
ללקוח מרוצה ומפנה בעקבות התאונה?
על כל אלו ארחיב בכנס האלמנטרי באילת
שיתקיים בעוד פחות מחודש ,בהרצאה שאעביר.
אבקש להודות לוועדה האלמנטרית בה אני חבר,
ולסו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הועדה על הזדמנות זו.

חשוב לבצע בירור ראשוני מעמיק | צילומים ,shutterstock :באדיבות הלשכה

לכן ,נסביר למבוטח שאכן התהליך לא הולך להיות
קל אך בסופו אם נקבל דחייה ,נוכל לחזור לפוליסה.
תיעוד ושיקוף  -תמיד אבל תמיד ,נסביר
למבוטח מה קורה בכל סיטואציה ,גם אם זו נראית
לא אפשרית שתקרה וגם אם צד ג' הודה שהוא
אשם והתחייב לדווח על התאונה .זיכרו שתביעה
לא מאושרת רשמית עד שהיא מאושרת רשמית
ולכן הסבירו למבוטח שלצ'קים הדחויים יש עתיד
להיפרע או שיאלץ לחזור לפוליסה אם התביעה
תידחה.

דרך העבודה שלי למשל היא להשתמש במכוניות צעצוע ולצלם
למבוטח את מיקומי הרכבים לפני ואחרי התאונה .פעולה זו עוזרת
להבין יחד עם המבוטח לאן הרוח נושבת ומי באמת אחראי לנזק .לכל
פרט מהאירוע יש משמעות ,ממיקום הנזקים ועד מיקום הרכבים בצומת
כהקדמה להרצאה אתן כאן מספר טיפים קצרים
איך להתנהל בתביעת צד שלישי בצורה הנכונה
ביותר.
תביעה לפוליסה – לעולם לא כצעד ראשון;
נכון ,נדמה שאין עם מי לדבר בצד השני ואנו
מניסיוננו הרב יודעים ב־ 99אחוז שהתביעה תידחה
על ידי חברת הביטוח של צד ג' .חברת השכרה או
תחב"צ? חבל בכלל על הנייר שהדרישה תודפס
עליו? אז זהו שלא.
זיכרו ,ברגע שהוגשה תביעה לפוליסה אין דרך
חזרה וזו תירשם למבוטח בוותק שלו ,ועד שחברת
הביטוח תגיש תביעה מול צד ג' (אם בכלל) יחלפו
להן כמה שנים טובות ופרמיות שהמבוטח ישלם.

ואם יחזור לפוליסה כמה השתתפות ישלם
במוסך הסדר וכמה לא בהסדר ומה יקרה בעתיד
עם הכסף שנאלץ להוציא מכיסו בעקבות הדחייה
ואילו אופציות יש לו לתבוע את הפסדיו .נכון,
בהמון מקרים ההסבר הארוך הזה יהיה לחינם אך
האמינו לי שהוא עדיף על ניסיון לספק הסברים
למבוטח שלא הבין מלכתחילה שיש לתביעה סיכוי
להידחות.
מכתב דרישה מסודר ומפורט  -בסכומי
הדרישה ובמסמכים המצורפים ,לרבות כל הדרכים
ליצירת קשר עם משרדכם – פעולה זו מקלה על
הטיפול בתביעה וחוסכת עשרות ימים בתהליך הארוך
גם ככה .אל תיתנו לחברת הביטוח לעכב לכם את

התביעה בעוד 14־ 30ימים בגלל מסמכים שיכולתם
לשלוח מלכתחילה ולהקדים את שליחתם לבקשה.
יש ירידת ערך? שלחו עבר ביטוחי לפני
שהתבקשתם .הסכמה למסירת מידע רישיון רכב
ונהיגה? אל תחכו שיבקשו זאת מכם .ולגבי פרטים
ליצירת קשר? בקשו במפורש במכתב הדרישה
ליצור עמכם קשר בטלפון או במייל ולא בדואר.
בירור ראשוני מעמיק – מבוטח פנה עם סיטואציה
לא רגילה מזירת האירוע? קחו עט ודף ,העלו על הדף
את התיאור ,נסו להבין מה קרה בתאונה כאילו הייתם
שם אתם .דרך העבודה שלי למשל היא להשתמש
במכוניות צעצוע ולצלם למבוטח את מיקומי הרכבים
לפני ואחרי התאונה .פעולה זו עוזרת להבין יחד עם
המבוטח לאן הרוח נושבת ומי באמת אחראי לנזק.
לכל פרט מהאירוע יש משמעות ,ממיקום הנזקים
ועד מיקום הרכבים בצומת.
השתדלו ,אם ניתן ,לחתור להסדר צד ג' מהיר.
לפעמים דווקא בחברות הכי בעיתיות והכי קשות
(ליסינג ותחב"צ) תופתעו לגלות מענה מהיר
ומקצועי להסדרים מהירים שיחסכו לכם ולמבוטח
כאב ראש בתאונות שהטיפול בדרישה רגילה
בחברות אלו הוא צרה יותר גדולה מהתאונה עצמה.
וזיכרו ,תמיד יש מקום להתמקחויות על זהות
השמאי גם בהסדרי צד ג'.
בתור מי שנכח בכל הכנסים האלמנטריים בשנים
האחרונות אני חייב לציין שכמות הידע והערך
המוסף שרכשתי היו רבים ,ומשנה לשנה הרמה רק
עולה .לפנינו כנס מקצועי ועשיר מאוד עם תכנים
מעולים .חבל לפספס ,מהרו להירשם ,זה אלמנטרי
שהולך להיות מעולה.
הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה
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דוד ליפקין

פוחתת הנאמנות של צרכני
ביטוחי הרכב

מ

רשות הבטיחות האמריקאית
תחקור את מותה של הולכת
רגל כתוצאה מפגיעה של
רכב אוטונומי

חקר אמריקאי קובע ,כי פוחתת הנאמנות של צרכני ביטוחי הרכב
בארה”ב .יותר ויותר בעלי רכב עושים שופינג למציאת ביטוח רכב
משתלם מבחינה כלכלית ,זאת הודות להשפעת מסעות הפרסום של חברות
ביטוח.
רכב
מבוטחי
של
משמעותי
גידול
שחל
נמצא,
Power
ע”י
שנעשה
מחקר
לפי
שות הבטיחות האמריקאית תערוך חקירה ביחס לנסיבות
שחל
מראה
המדידה
שנה.
כ־20
לפני
המדידה
תחילת
מאז
ביותר
הגבוה
ניידים,
הרגיתה של אלאן הרצברג על ידי רכב אוטונומי של
קיטון של  48אחוז בנאמנות מבוטחי רכב בארה”ב מאז .2004
 .UBERמכונית הוולוו היתה בנסיעת מבחן ובתאונה נהרגה
אמנם הפרסום של תוכניות ביטוחי רכב מילא תפקיד בגידול בניידות
הולכת הרגל.
ובירידת הנאמנות של המבוטחים לחברות ביטוח ולסוכני ביטוח .לזה מצטרפת
התאונה היתה במארס  2018כאשר הרצברג הובילה את אופנייה
העובדה שרכישת ביטוחי רכב נעשית יותר ויותר באמצעות המחשב ,כך
בכביש צדדי באריזונה .המכונית נסעה
שהצעות מחיר מתקבלות תוך דקות והדבר
במהירות  63ק”מ ודרסה אותה .התאונה גרמה
נעשה בבתי הלקוחות.
להשהיית מבחני הרכב האוטונומי וכן להשהיית
אבל עורכי המחקר מצביעים על גורם שתרם
המעבר לייצור מסחרי של מכוניות אוטונומיות.
להקטנת הנאמנות של המבוטחים לחברות
משטרת אריזונה מאשימה שניתן היה למנוע
הביטוח ולהגברת הניידות – גורם המחיר.
את התאונה אם הנהג היה פועל במהירות
ההוצאה הממוצעת על רכישת ביטוח רכב
כאשר ניתן היה לראות שהרכב קרב לתאונה.
במשקי הבית הוכפלה ברחבי ארה”ב בעשור.
המסקנה הזו נקבעה לאחר שיחזור שנעשה
ואכן הגורם הזה מתבטא בכך שההוצאה על
בכביש התאונה .ואילו התובעים באריזונה
ביטוח רכב מהווה מרכיב גבוה יותר בסל
סברו קודם לכן שאובר לא תואשם ברשלנות
הוצאות המשפחה האמריקאית ומדרבנת את
שגרמה לדריסת הרצברג.
הרכב האוטונומי של  | Uberצילוםshutterstock :
החיפוש אחר ביטוחי רכב זולים יותר.
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המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
למשרד לתכנון פיננסי באשדוד דרוש סוכן/ת ביטוח בעל
רשיון  .המשרד יעניק מעטפת כוללת של תפעול  .מתאים
למי שמחפש בית חם ומסלול להתפתחות אישית קורות
חיים נא לשלוח לכתובתplan@asee.co.il :
"מבוקש" עו"ד עם ניסיון בביטוח אלמנטרי שמעוניין/
נת לפתוח בקרייה של יועץ ביטוח אלמנטרי .נא לפנות
לשמעון . 0505492619
סוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה מלאה
פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב ,דירה ועסקים
ניסיון בנתינת שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים,
 7שנים ניסיון מינימום .תנאים מצויינים ושעות עבודה
נוחות .קורות חיים למייל b@bd2.co.il
לסוכנות ביטוח צעירה ושאפתנית בחיפה דרוש/ה
מנהל/ת תחום אלמנטאר במסגרת התפקיד טיפול
בביטוחי רכב ,דירה ועסק .אנחנו מחפשים עובד/ת
חרוצים ,עצמאיים בעשייה ובעלי ראש גדול ונכונות למתן
שירות מעולה ללקוחותינו .חושבים שאתם מתאימים
? נשמח לפגוש אתכם .לפרטים ניתן לשלוח קו"ח ל :
yossi@varssano.co.il
דרוש/ה לתפקיד שירות לקוחות (לא מוקד) בסוכ' ביטוח
בשרון ,משרה מלאה א-ה  ,08:15-17:00חובה ניסיון
בשירות לקוחות בביטוחי בריאות /חיים ,יתרון ליוצאי
סוכנויות ביטוח .התפקיד כולל :מענה לשיחות יוצאות/
נכנסות ,טיפול בעדכון שינויים בפוליסה ,הסבר כל כיסויי
הפוליסה ,הסבר גבייה וטיפול מול חברות הביטוח/
בנקים .נדרש אוריינטציה מכירתית /ראש גדול /אחריות
ומסירות/נעימות והקשבה .בונוסים תמריצים ועוד ..שכר
גבוה למתאימים .אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

גיבוש חברה ,הכשרות במקום .לשליחת קו"ח
 , jobs@ins2000.co.ilאו  052-4175111בוואטאפ
תפקיד שימור לקוחות (לא מוקד) .משרה מלאה א-ה
 .08:15-17:00חובה ניסיון בשימור לקוחות בביטוחי
בריאות /חיים  .יתרון ליוצאי חברות ישירות .שכר גבוה
למתאימים  ,יעדי מדרגות ובונוסים .נדרש אוריינטציה
מכירתית /ראש גדול /אחריות ומסירות/נעימות
והקשבה .בונוסים תמריצים ועוד  -שכר גבוה למתאימים.
אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי גיבוש חברה,
הכשרות במקום .לשליחת קו"ח . jobs@ins2000.co.il
או  052-4175111בוואטאפ

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

חיתום והפקה .תפקיד זמנית -החלפה לחל"ד עם אופציה
לוותק בחברה .משרה מלאה א-ה  .08:15-17:00חובה
ניסיון והכרת פוליסות הבריאות/חיים .יתרון לבעלי ניסיון
בהפקה וחיתום בעולם הביטוח .התפקיד כולל :שליחת
פוליסות לחב' ביטוח לצורך הפקה .ביצוע מסמך השוואה
בין פוליסות קודמות לפוליסות חדשות לפני העברה
לחיתום .טיפול בהשלמת מסמכים רפואיים והשלמת
תהליך חיתום עד להפקת סיום הפוליסה .נדרש ראש
גדול /אחריות ומסירות/נעימות והקשבה .שכר ממוצע
 .7000+אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי גיבוש
חברה .לשליחת קו"ח  jobs@ins2000.co.ilאו
 052-4175111בוואטאפ

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694

שכירות משנה
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
03־052 9591333־052/ 7703399־ 4526944מייל:
office@beyahad־ins.com

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים (אפשרות
לקבל מרוהט ) .להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח.
המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות חודשית וללא
התחייבות המשרד ממוקם בראשון לציון ,ליד קניון הזהב
 /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית.
לפרטים – שלמה 052־shlomo@ks .2944888־ins.co.il

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת טל על

פטירת חברת הלשכה

קרן טל

ז"ל

שלא תדעו עוד צער

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול
חברת כלל  ,ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני  ,ביטוחי חיים
ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים
 054-3073833שוקי mayyona04@gmail.com
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או במייל:
7305550@gmail.com
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
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות מובטחת
לפרטים haybit@haybit.co.il :נייד0542144567 :

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של של חבר הלשכה

שמואל כהן על פטירת אשתו

תמר כהן

ז"ל

שלא תדע עוד צער

