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משבר הביטוח הסיעודי
מגיע לפתחו של היועמ"ש
בעקבות הפסקת השיווק של פוליסות הסיעוד בידי חברות הביטוח ,פנה
נשיא הלשכה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה שיורה לרשות שוק
ההון להפעיל סמכותה • גם הכנסת קיימה דיון דחוף בנושא > עמ' 6־2

מקור הכנסה חדש

מחזירים את האמון

השתלמות מקצועית שתיפתח
בראשית השנה הבאה במכללה
לפיננסים וביטוח תעסוק
בביטוח נסיעות > עמ' 8

ארגון הצרכנים האירופי קורא לאסור
עמלות בייעוץ פיננסי“ :איסור עמלה
יפחית את ניגודי האינטרסים
לטובת הצרכנים” > עמ' 12

העשרה מקצועית
כ־ 100סוכנים וסוכנות לקחו
חלק ביום עיון משותף
למחוזות הדרום וירושלים
> עמ' 6
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רוזנפלד למנדלבליט :הנחה את חברות
הביטוח להמשיך למכור ביטוחי סיעוד
פרט עד להסדרת הנושא
נשיא הלשכה בפנייה דחופה ליועמ"ש  -להורות לרשות שוק ההון להפעיל סמכותה • "האם יעלה על
הדעת ,שחברות התחבורה הציבורית יחליטו ביום אחד כי הן מפסיקות לנסוע לעיר מסוימת ללא כל
הודעה מוקדמת ,כי הקו לא רווחי?" > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות הפסקת השיווק של פוליסות
סיעוד חדשות בידי חברות הביטוח
(למעט מגדל ,כרגע) נשיא הלשכה,
סו"ב ליאור רוזנפלד ,פנה במכתב דחוף וחריף
אל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
וביקש את התערבותו "על מנת לעצור את העוול
המתרחש בימים אלו על ידי חברות הביטוח
בישראל" .המכתב נשלח במקביל גם למבקר
המדינה ,הממונה על רשות ההון ויו"ר ועדת
הכספים.
במכתבו טוען נשיא הלשכה ,כי "במהלך הימים
האחרונים התעוררו סוכני הביטוח למציאות
חדשה .מידי יום התקבלו אצלם הודעות לקוניות
לפיהן בסוף חודש אוקטובר ,יחדלו חברות הביטוח
לשווק פוליסות סיעוד .נדמה היה כי נוסח ההודעה
היה כה זהה ,עד כי לכאורה נראה היה שהם נוסחו
באופן אחיד".

מהלך אחיד

רוזנפלד ומנדלבליט" .מניעת פגיעה בציבור" | צילומים :גיא קרן ושלומי יוסף

רוזנפלד מפרט את חשיבות פוליסות הסיעוד
הפרטיות לציבור "אלא שהנה בהיחבא ,מודיעות
החודש מרבית חברות הביטוח הגדולות אשר
משווקות ביטוח סיעודי פרטי כי הן יוצאות מתחום
מתן כיסוי ביטוחי לרכיב הסיעודי ,וכל זה מתרחש

השאלה המטרידה כיצד מתרחש אירוע שכזה על
ידי חברות ביטוח מפוקחות ,אשר הנהלותיהן קמו
יום בהיר אחד והחליטו לצאת בבת אחת מתחום
הסיעוד.

רוזנפלד" :נשאלת השאלה כיצד חברות הביטוח ,אשר לכל
אחת יש תחשיבים אקטואריים שונים ,מבטחי משנה שונים,
מאזנים שונים ,מגלות בבת אחת שהן מתכוונות להפסיק
לשווק ביטוחי סיעוד וזאת אף ללא כל התראה מוקדמת וללא
מתן אפשרות לתת לציבור להערך להנחיה שרירותית זו"
בפרק זמן צפוף ומטריד" ,כותב נשיא הלשכה
ומוסיף" :קשה עד מאוד להתעלם מהאירוע כאשר
מרבית החברות הדומיננטיות בתחום עושות
לכאורה מהלך אחיד להפסקת שיווק ,ועולה

ביטוח
ופיננסים

"נשאלת השאלה כיצד חברות הביטוח ,אשר
לכל אחת יש תחשיבים אקטואריים שונים ,מבטחי
משנה שונים ,מאזנים שונים ,מגלות בבת אחת
שהן מתכוונות להפסיק לשווק ביטוחי סיעוד וזאת

אף ללא כל התראה מוקדמת וללא מתן אפשרות
לתת לציבור להיערך להנחיה שרירותית זו.
"אין עוררין כי כאשר חשש המאסדר לטובת
יציבות החברות ,ידע להוציא הודעה על הפסקת
פעילות הפוליסות הסיעודיות הקולקטיביות וזאת
לאחר שניתנה ארכה מסודרת ואף ניתנו הנחיות
היערכות מתאימות ,אלא שבמקרה דנן ,חברות
ביטוח מבטלות כיסוי כה חשוב והמאסדר לא פוצה
פה".
נשיא הלשכה תוהה בפנייתו לגבי המעקב
לכאורה של רשות שוק ההון כלפי התנהלות
חברות הביטוח ביחס לצמצום הכיסוי לביטוח
סיעודי" :שהרי בהתאמה להוראות סעיף 40
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
התשמ"א־ ,1981יש לבחון האם ניתנה הודעה
לממונה על הכוונה לצמצם את הכיסויים
הסיעודיים לציבור ועסקינן בפעולה
כוללת של החברות המצריכה את אישור

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 | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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המאסדר בהתאם להוראות הדין:
( .40א) מבטח המבקש להנהיג תכנית
ביטוח ,או המבקש לשנות בתכנית ביטוח את
תנאי הביטוח ,את דמי הביטוח או עניין אחר
הנוגע במישרין לתכנית הביטוח שעליו הורה
הממונה (בסעיף זה – שינוי בתכנית ביטוח) ימסור
לממונה 30 ,ימי עבודה לפני המועד שבו הוא
מבקש להנהיג את תכנית הביטוח או את השינוי
בתכנית הביטוח ,לפי העניין.
"'תכנית ביטוח' – נוסח של חוזה ביטוח שתנאיו
נקבעו מראש כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים
בין מבטח לבין מבוטחים בלתי מסוימים ,ויראו
כתכנית ביטוח גם כל אחד מאלה:
( )1הרחבת כיסוי או צמצומו ותנאים מיוחדים
המוצעים לכלל ציבור המבוטחים או לחלקים
בלתי מסוימים שבו;
( )2ביטוח שנעשה לקבוצת מבוטחים".

חובות תום לב מוגברות
נשיא הלשכה מדגיש כי לדעתו אין להביט על
חברות הביטוח כגוף פרטי" ,האם יעלה על הדעת,
שחברות התחבורה הציבורית יחליטו ביום אחד
כי הן מפסיקות לנסוע לעיר מסוימת ללא כל
הודעה מוקדמת כי הקו לא רווחי? אופיין הציבורי
של חברות הביטוח אשר מספקות שירות לכלל
הציבור במדינת ישראל מחייב אותן לפעול על
פי אמות מידה ותום לב מוגברות ,וההתנהלות

רוזנפלד" :אופיין הציבורי של חברות הביטוח
אשר מספקות שירות לכלל הציבור במדינת ישראל
מחייב אותן לפעול עלפי אמות מידה ותום לב מוגברות,
וההתנהלות לפיה החברות החליטו לאסור את הכיסוי
הסיעודי לשיווק הינו בחוסר תום לב"
לפיה החברות החליטו לאסור את הכיסוי הסיעודי
לשיווק הינו בחוסר תום לב".
רוזנפלד אף מעלה חשש אם "אין מדובר פה
בניצול לכאורה של כוח החברות לרעה על מנת
לשפר תנאים מסחריים ולגביית עמלה גבוהה
יותר בדומה לאמור בסעיף  58לחוק הפיקוח:
"לא יעשה מבטח או סוכן ביטוח  -במעשה או
במחדל ,בכתב ,בעל פה או בכל דרך אחרת –
דבר שיש בו משום ניצול מצוקתו של מבוטח,
חולשתו השכלית או הגופנית ,בורותו ,אי
ידיעתו את השפה או חוסר ניסיונו ,או הפעלת
השפעה בלתי הוגנת עליו ,הכל כדי לקשור
עסקה של ביטוח בתנאים בלתי סבירים או כדי
לקבל תמורה העולה על התמורה המקובלת".
בסיכום מכתבו ליועמ"ש כותב רוזנפלד" :אני
קורא בזאת בפנייתי אליך לבחון את התנהלות
רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ביחס להפסקת
השיווק של כיסויי הסיעוד בחברות הביטוח:

מנהלים
פרימיום

26507/26784

השילוב שנותן
לך יותר

סטודיוהראל

פנסיוני
פרימיום

( )1מדוע בתקופה של ממשלת מעבר רשות שוק
ההון מאפשרת הפסקת שיווק של פוליסות ללא
כל התערבות מצידה למניעת פגיעה שכזו בציבור
עד לבירור מקיף בעניין.
( )2להורות לרשות שוק ההון ביטוח וחסכון לפעול
בהתאם לסמכותה על מנת להנחות את חברות
הביטוח להמשיך את הכיסויים הביטוחיים לסיעוד
ביחס לציבור עד להסדרה כוללת של התחום".
להוסיף בסוף הכתבה:
מרשות שוק ההון נמסר בתגובה" :רשות שוק ההון
עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות בשוק הביטוח
הסיעודי הפרטי ותפעל ככל שיידרש על מנת
להבטיח את זכויות המבוטחים .נציין כי בכל מקרה
לא מדובר בפוליסות קיימות אלא אך ורק במכירות
חדשות של ביטוח סיעודי מסוג פרט וכי הביטוח
הסיעודי בקופות החולים משווק כסדרו .הרשות
בוחנת דרכים להבטחת היצע המוצרים בתחום,
להגברת התחרות ,ולהנגשת ביטוח זה לציבור״.

אפגרייד
לפנסיה

פנסיה
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בעקבות פניית הלשכה קיימה הכנסת דיון
דחוף בנושא משבר הסיעוד

כמו כן ,הועברה פנייה לרשות התחרות לבדוק חשש להסדר כובל בין חברות הביטוח • הדיון עובר
לוועדת הכספים • סגן שר האוצר" :החלטת החברות  -קונספירטיבית ומוזרה" > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות פניית הלשכה קיימה אתמול
מליאת הכנסת דיון דחוף על יציאתן
של חברות הביטוח מתחום ביטוח סיעודי
פרט .בדיון אמר ח"כ יצחק כהן ,סגן שר האוצר:
"ההחלטה של חברות הביטוח נראית מאוד תמוהה
ומוזרה ומחייבת בדיקה .היא קונספירטיבית".
בתום הדיון בהצעה הצביעו  21חברי כנסת
להעביר את הנושא לוועדת הכספים .לא נרשמו
מתנגדים או נמנעים.
סגן השר תהה על המודל הכלכלי של החלטת
חברות הביטוח" :יש להן  900אלף מבוטחים .איך
הם חושבים לממן ב־ RUN OFFאת המודל העסקי,
כי בדרך כלל הצעירים שנכנסים מסבסדים את
הוותיקים .זה נראה לי מאוד מוזר ,וקצת ניסיון
יש לנו בזה" ,אמר כהן ,שהבטיח כי במשרד האוצר
יבחנו את הנושא לעומק.
כמו כן ,קבוצת "דורות" בבעלות סו"ב אריק
קלמנזון ,פנתה לממונה על התחרות עו"ד מיכל
הלפרין לבדוק חשד להסדר כובל בין המבטחים
הסיעודיים בישראל .הפנייה נעשתה לאחר
שחמש מתוך שש חברות הביטוח הפועלות בתחום
הסיעודי ,מנורה ,הראל ,הפניקס ,כלל ואיילון,
הודיעו בימים האחרונים שהן מפסיקות לאלתר
לשווק ביטוחי פרט .נכון להיום ,נותרה מגדל
החברה היחידה שטרם יצאה מתחום ביטוחי סיעוד
פרט .העתק של המכתב נשלח לאסף מיכאלי ,סגן
בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
"נראה שאין צורך להכביר במילים בדבר
המשמעות של אחידות קו הפעולה בין מתחרים
באותו שוק ,שלא להמשיך לשווק מוצר מסוים (או
מוצרים דומים באופיים הצרכני) ,ובכלל זה לתאם

הלפרין וח"כ כהן .חשד להסדר כובל ׀ צילום :תומר יעקטבסון ,באדיבות הלשכה

עמדות בדבר מדיניות שיווקית; וכך גם באשר
לאפשרות של הסדרים כובלים בין יצרני ביטוח",
נכתב בפנייה להלפרין.

ריתוק ההון הכריע
עוד נכתב" :ברי כי אם ההחלטה של כל אחת
מחמש חברות הביטוח המובילות בשוק הביטוח

הסיעודי שלא להמשיך את שיווקן של תכניות
הביטוח הנ"ל ,כפי שפורסמו אחת לאחת בטווח
זמנים של מספר ימים ,אינו מסוג של 'צירוף
מקרים' לבדו – שאז קיים חשש אמיתי לקיומו
של הסדר כובל כמשמעו בסעיף  2לחוק .ניתוח
מצב מבטחי המשנה ובחינת הכלכלה הישראלית
באופן דומה בין מספר חברות הפועלות באותו
שוק ,ובפרט הסקת המסקנות הזהות ובאותם



כשאין חדש תחת השמש,

טוב שיש דרכים
לפייסבוק <<
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איגור מורי" :עידן הביטוח
הסיעודי באמת נגמר .גם
המוצרים שנמכרו בשנים
האחרונות היו מאוד יקרים
למבוטחים ,כשהתנאים
פחות טובים מבעבר .החשש
שלי שאם יהיו מוצרים
חדשים ,הם לא יהיו
כדאיים ללקוחות"

מוצר אחר לביטוח סיעודי פרטי "שיתאים לתנאי
השוק החדשים".
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד
בלשכה ,מביע ספק אם יהיו מוצרים כאלה" :עידן
הביטוח הסיעודי באמת נגמר .גם המוצרים
שנמכרו בשנים האחרונות היו מאוד יקרים
למבוטחים ,כשהתנאים פחות טובים מבעבר.
החשש שלי שאם יהיו מוצרים חדשים ,הם לא יהיו
כדאיים ללקוחות".

חברות הביטוח שיקרו
"מה שמפריע לי במיוחד זו העובדה ,שסקור
הודיעה לחברות בישראל שהיא מפסיקה לספק
להן ביטוח משנה מתחילת  ;2020אז למה
החברות הפסיקו לשווק כבר בסוף אוקטובר?",
מתרעם מורי" .חברות הביטוח הודיעו כולן כי הן
מפסיקות לשווק את המוצר בגלל היעדר ביטוח
משנה; זה שקר ,הן יכלו למכור את הפוליסות
עד סוף  ,2019מה שמוכיח שמה שמפריע להן
זה ריתוק ההון .עד לפני זמן לא רב ,כשהוראות
הסולבנסי החדשות נכנסו לתוקף ,מנכ"לי חברות
הביטוח נהנו מבונוסים על מכירות הביטוח
הסיעודי ,ואת ההפסדים דחו למנכ"לים הבאים.
היום אי אפשר לעשות את זה".
מומחה הסיעוד גבי נקבלי ,יועץ ללשכה ,מוסיף:
"זה יהיה מאתגר מאוד למצוא מוצר חדש בתחום,
שיהיה הוגן גם למבוטחים ,נוכח הסיכון ההולך
וגדל בגלל התארכות תוחלת החיים וההתקדמות
הטכנולוגית שמאריכה את חיי החולה הסיעודי.
שני דברים משפיעים על חברות הביטוח :תמחור
נכון וכמה הון הן צריכות לרתק .אם וכאשר יהיו
מוצרים חדשים  -יהיו כאלה שיענו על שני
תנאים אלה.
"הכיוון יכול להיות כמו בביטוחי הבריאות ,שם
החברה יכולה לעדכן את הפוליסה בכל שנתיים
ונראה פוליסות סיעוד עם פרמיה משתנה; כמו כן,
החברות יכניסו אולי תנאי שההתחייבות מותנית

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>

צילום :באדיבות הלשכה



המועדים ,ולרבות (אך לא רק) לגבי
הצורך בנקיטת פעולה החל מאותו מועד
קובע ( ,)01.11.2019מצדיקים בחינה של תכלית
החוק לגבי תאום מדיניות שיווק בין מתחרים;
ובמצב הדברים המתואר לעיל ,מתקיים חשש
שלא מדובר רק ב'התנהגות מקבילה' או 'העתקה'
של מתחרה אחד מהאחר.
"למותר לציין כי מרכיב הזמן הקצר שבין
הודעות החברות (החל מהודעת החברה בעלת נתח
השוק הכמעט קטן ביותר ,ועד להודעת החברות
בעלות הנתח המצרפי הגדול ביותר) ,וכן היעדר
מתן הזמנים להתארגנות מצד צרכני הביטוח (דבר
שאינו תואם כלל את הלך הרוחות בשוק הביטוח
בישראל) ,מדברים בעד עצמם ומעלים חשש של
קו פעולה אחיד במקום ספורדיות".
בכיר באחת מחברות הביטוח המובילות
אמר ל"ביטוח ופיננסים"" :כל מה שנכתב על
כך שבגלל היציאה של מבטח המשנה 'סקור'
מישראל ,זה חלק קטן מהסיבה שהפסקנו לשווק
ביטוח סיעודי למבוטחים חדשים .מה שהכריע זה
ההפרשות לרזרבה ,ריתוק ההון הנדרש ל־40־50
שנה ויותר מרגע רכישת הפוליסה".
חלק מחברות הביטוח הודיעו כי הן מגבשות
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גבי נקבלי" :שני דברים
משפיעים על חברות
הביטוח :תמחור נכון וכמה
הון הן צריכות לרתק.
אם וכאשר יהיו מוצרים
חדשים  -יהיו כאלה שיענו
על שני תנאים אלה"
בסביבת הריבית.
"לרשות שוק ההון יש יד במצב אליו נקלע
הענף על ידי השינוי בהגדרות חולה סיעודי.
היציאה בבת אחת של כל החברות מהענף היא
מפתיעה ומצערת; ענף שלם קורס ונעלם תוך
ימים ספורים .המדינה צריכה להפסיק לטמון
ראש בחול ולהתמודד עם השינויים הדמוגרפיים
ולחוקק חוק סיעוד ממלכתי".

חדשות | משבר הביטוח הסיעודי
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מוצר ביטוח סיעודי חדש  -הפתרון?
> רונית מורגנשטרן

י

ארנון בר־דוד ורו"ח זיו רייך ׀ צילומים :ויקיפדיה ,אדיבות הלשכה

ו"ר ההסתדרות ארנון בר־דוד פנה אל פרופ' ורו"ח
זיו רייך ,דיקן בית הספר לביטוח במכללת נתניה ,חבר
הוועדה המייעצת של נשיא הלשכה ויועץ ללשכה ,בבקשה
לבחון אקדמית ומקצועית את ההתפתחותיות האחרונות בשוק
הביטוח הסיעודי.
פרופ' רייך התבקש אף להציע מוצר ביטוח סיעודי שיהווה
מענה למצב המשברי שנותר.
בשיחה עם "ביטוח ופיננסים" אמר פרופ' רייך שהוא עמל על
הכנת העבודה האקדמית ומציאת פתרונות אפשריים למשבר,
וכי הוא מניח שבשבוע הבא היא תהיה מוכנה .לדבריו ,בשלב
זה אינו רוצה לפרסם כיוונים או חלק מהעבודה עד שתושלם
במלואה.

חדשות | כנס סוכנים

מחוז ירושלים אירח את סוכני ב"ש
והדרום ביום עיון מקצועי
בכנס ,שנערך ביום שלישי ,השתתפו יותר מ־ 100סוכנים וסוכנות שנהנו מהרצאות מקצועיות ומעשירות
> רונית מורגנשטרן

כ

־ 110סוכנים וסוכנות ממחוזות ירושלים
והדרום השתתפו ביום העיון שקיים מחוז
ירושלים ביום שלישי השבוע.
יום העיון ,בו אירח מחוז ירושלים בראשות סו"ב
שמואל אשורי ,את מחוז ב"ש והדרום בראשות
סו"ב יפת בקשי ,התקיים במלון דן בירושלים
בשיתוף עם החברות :אוטו גלס ,פוינטר ודרכים.
יו"ר המחוז אשורי וסו"ב טליה נוימן ,יו"ר סניף
ירושלים ,בירכו את המשתתפים .סו"ב בקשי שלח
ברכה מוקלטת.
במרכז יום העיון עמדה הרצאה מרתקת של ד"ר
אריה לאוניד קנדל ,סגן מנהל המחלקה לכירורגיה
אורטופדית בבית החולים הדסה הר הצופים; גבי
נקבלי ,מומחה לביטוחי בריאות וסיעוד ,מנכ"ל
אופק זהב ועולם הבריאות ויועץ הלשכה לביטוחי
סיעוד סקר את התחום והמשבר שמתחולל בו
בימים אלה; סו"ב ליאור הורנצ'יק ,סגן ומ"מ נשיא
הלשכה ,עדכן את הנוכחים בפעילות הלשכה וענה
לשאלות המשתתפים.
רו"ח מאיה ברבר ,מנכ"לית המרכז לבקרה,
רגולציה ורישוי בע"מ ,נתנה לסוכנים עצות
במסגרת הרצאתה "הכן את עצמך לביקורת".
סו"ב אודי אביטל ,יו"ר ועדת פיננסים ,הרצה
על "התנהגות הסוכן בעולם משתנה"; עו"ד
עדי בן אברהם ,יועמ"ש של הלשכה ,סיפר על

טליה נוימן ושמואל אשורי ׀ צילום :גיא קרן

"פסיקה חדשה של בית המשפט בתחום הרגולציה
ועדכונים חדשים".
שני פרץ קריב ,מרצה ומאמנת בעמידה מול
קהל ,העשירה את הסוכנים בהרצאתה "speak
 - upהעברת מסר יעיל בעידן של הפרעות

קשב"; יום העיון הסתיים בארוחת צהריים עשירה.
לדברי סו"ב אשורי" :שמחנו לארח את סוכני
מחוז באר שבע והדרום ועל ההיענות הגדולה
שלהם .יום העיון היה מרתק ומעניין והפידבקים
מהסוכנים היו מצויינים".
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פיננסים | היערכות לסוף שנת המס
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עשרות סוכני ביטוח השתתפו בכנס
"היערכות לסוף שנת  "2019של פסגות

במסגרת הכנס קיבלו סוכני הביטוח מידע מקצועי וכלים לצורך היערכותם לסוף שנת המס  פסגות צפוי
לפתוח בקרוב כנס נוסף לכלל סוכני הביטוח> מערכת "ביטוח ופיננסים"

ל

אור הצלחת הקורסים המקצועיים שערכה
פסגות לאחרונה לסוכני ביטוח ולאור
בקשות שהגיעו אליה ,החליטו בפסגות גמל
ופנסיה להרחיב את היריעה וליזום כנס היערכות
לקראת סוף שנת המס  .2019הכנס התקיים בבית
פסגות והשתתפו בו עשרות סוכני ביטוח.
במסגרת הכנס הרצה בפני הסוכנים אייל סיאני,
סמנכ"ל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה ,אודות הטבות
המס הייחודיות הניתנות לעצמאיים בגין הפקדות
למוצרים הפנסיוניים השונים .באופן ייחודי ,לוותה
ההרצאה בתרגול מעשי מעמיק אשר תרם רבות
להבנת הטבות המס המשמעותיות להם זוכה הציבור
הרחב בגין הפקדותיו למוצרים הפנסיוניים השונים,
הטבות מס אשר מקנות למעשה 'תשואה מובטחת'
שנתית של עשרות אחוזים.
כמו כן ,נהנו הסוכנים מהרצאת מאקרו מרתקת
אודות ההתרחשויות האחרונות בכלכלה ובשווקים
אשר הועברה על ידי אורי גרינפלד ,כלכלן
ואסטרטג ראשי בפסגות.
בסיום ,שמעו הסוכנים הרצאה בנושא "מרגולציה
לפרקטיקה" במסגרתה קיבלו סקירה מקצועית

הביעו תגובות חיוביות ,שיבחו את הרמה
המקצועית הגבוהה והנגשת הנושא בגובה העיניים
ובאופן ענייני ,מקצועי ואפקטיבי.
ראובן קפלן ,מנכ"ל פסגות בית השקעות ,אמר
בפתיחת הקורס" :המקצועיות הינו הכלי המרכזי
והחשוב לו נדרשים סוכני הביטוח .פסגות שם לו
למטרה להשקיע משאבים רבים בקידום המקצועי
והעסקי של סוכני הביטוח .השקעה במקצועיות
הינה מתכון מוצלח לסוכני הביטוח לצמיחה
עסקית וללקוחות מרוצים.
יפעת מזרחי ,מנכ"לית פסגות גמל
אייל סיאני מרצה בקורס ׀ צילום :באדיבות פסגות
ופנסיה ,סיכמה" :אני שמחה על
ההיענות הרבה של שותפינו ,סוכני
הביטוח ,להגיע וללמוד היבטים
בנושא ממשק מעסיקים והחיבור
מקצועיים חשובים .אני שמחה לבשר
לעולמות הפרט .ההרצאה הועברה על ידי
שלאור התגובות החיוביות ממשתתפי
רו"ח זיו ריקלין ,מנכ"ל ובעלים של חברת
גיל שרם
הכנס ולאור בקשות שקיבלנו ,אנו צפויים
.PAY IT
לפתוח מחזור נוסף בימים הקרובים אשר
את המהלך ליווה וניהל סיאני ,בשיתוף
פעולה עם גיל שרם ,סמנכ"ל סוכנים בחטיבת יהיה פתוח לכלל סוכני הביטוח .נמשיך ונפעל כל
העת להעניק לסוכני החברה ידע וכלים מעשיים,
הלקוחות.
סוכני הביטוח הרבים אשר השתתפו בהשתלמות לעדכן ולחבר אותם לשינויים המתחוללים בענף.

כנס אלמנטר ה־33

מבקר המדינה ,ראש רשות המיסים ונשיא לשכת
עוה"ד ישתתפו בכנס אילת

בכנס ,שייפתח ב־ 18בנובמבר ,ישתתפו חברי כנסת ,ראשי חברות הביטוח ובכירי המשק וענף הביטוח
ושוק ההון > רונית מורגנשטרן

מ

בקר המדינה ,רו"ח מתניהו אנגלמן,
יישא דברים בפני סוכני ואורחי
הלשכה בערב הפתיחה של כנס
אלמנטר  .2019הכנס יתקיים בתאריכים 18־22
בנובמבר במלון דן אילת תחת הלוגו – "סוכן
מקצועי זה אלמנטרי".
בערב הפתיחה ,שיתקיים באולם פביליון של
גיא רוטקופף ,משה ברקת ׀ צילומים :באדיבות הלשכה
מלון הרודס בוטיק ,יישאו דברים גם הממונה
על שוק ההון ד"ר משה ברקת ,נשיא
בכנס ישתתפו חברי כנסת בהם אלכס
לשכת עורכי הדין עו"ד אבי חימי,
קושניר ,עו"ד רויטל סויד ,מיכאל
ראש העיר אילת מאיר יצחק הלוי,
מלכיאלי ומתן כהנא.
גיא רוטקופף מנכ"ל איגוד חברות
ברב־שיח ייחודי בנושא מקומו של
הביטוח וכמובן סו"ב ישראל גרטי,
סוכן הביטוח בעולם הפרט המשתנה
יו"ר ועדת אלמנטר בלשכה וסו"ב
ישתתפו מנכ"לי החברות כלל ביטוח,
ליאור רוזנפלד נשיא הלשכה.
בערב הפתיחה ,אותו מנחה הבדרן עברי לידר ׀ צילום :מנורה מבטחים ,הפניקס ,איילון ושלמה
והשדרן דידי הררי ,יוענק פרס מפעל ויקיפדיה  Danielleביטוח; האלוף במיל' יצחק בריק ,נציב
קבילות החיילים לשעבר ,יספר למשתתפים
חיים לשלמה אליהו ,יו"ר מגדל אחזקות.

על מוכנות צה"ל למלחמה על רקע האיומים
הנוכחיים על ישראל; ערן יעקב ,ראש רשות
המסים ,יישא אף הוא דברים ביום השלישי של
הכנס.
הכנס יהיה גדוש בהרצאות מקצועיות ,סדנאות
ולצדן מופעי בידור כשבמופע המרכזי יארחו
חברי להקת אתניקס את הזמר והיוצר עברי
לידר.
גם בכנס אלמנטר השנה לא ייפקד מקומם
החשוב של חידון הלשכה לסוכנים האלמנטריים,
שהזוכים בו יקבלו פרסים מידי סגן ומ"מ נשיא
הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק .את תוצאות סקר
שביעות הרצון מחברות הביטוח בתחום הביטוח
הכללי ,שכל הענף מחכה להן ,יפרסם סו"ב
גרטי בפני משתתפי הכנס בבוקר יום רביעי
(היום השלישי לכנס).
בערב האחרון לכנס יתקיים גם טקס פרידה
ממנכ"ל הלשכה היוצא רענן שמחי.
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מכירת הפניקס הושלמה תמורת
 1.57מיליארד שקל
קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה קיבלה  1.57מיליארד שקל ,מתוכם  1.3מיליארד במזומן ,תמורת מכירת
השליטה בחברה • העסקה הושלמה בסוף השבוע שעבר לאחר שאושרה על ידי הממונה על שוק ההון
> רונית מורגנשטרן

ק

בוצת דלק של יצחק תשובה דיווחה על
השלמת עסקת מכירת גרעין השליטה
שלה ( )32.5%בהפניקס ביטוח לקרנות
הזרות סנטרברידג' וגלאטין פוינט קפיטל תמורת
כ־ 1.57מיליארד שקל .ביום חמישי שעבר קיבלה
העסקה את אישור הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ד"ר משה ברקת.
במעמד החתימה על העסקה שולמו לדלק 1.3
מיליארד שקל .ההתאמות בהיקף התמורה תלויות,
בין היתר ,בתוצאות חברת הפניקס עד מועד
השלמת העסקה ובמחיר מניית הפניקס בשוק.
המכירה תאפשר לקבוצת דלק לעמוד בדרישות
חוק הריכוזיות ,לפיהן נדרשת הפרדה בין אחזקות
פיננסיות לריאליות עד סוף השנה .ככל הנראה,
נוכח לוח הזמנים שהחל להיות לחוץ ,נמכרו מניות
השליטה בחברת הפניקס ללא פרמיית שליטה
(שעשויה לעיתים להגיע לשיעור דו ספרתי)
ולפי שווי חברה של כ־ 4.8מיליארד שקל ,כלומר
בדיסקאונט של כ־ 11%על שווי השוק שלה שעומד
הבוקר על כ־ 5.5מיליארד שקל.
עוד מסרה דלק ,כי בהסכם בין הצדדים נקבעו

הביטוח והפיננסים .אנו בטוחים
התאמות למחיר המכירה אשר
שהיא תמשיך במסלול הצמיחה
עשויות להביא לתוספתבתמורה
והרווחיות שלה לטובת הלקוחות
הכוללת שתקב ל החברה ,מעבר
שלה והמשקיעים בה .בכוונתנו
לסכום המכירה שיכול להגיע
למנף את הניסיון הבינלאומי
לכ־ 866מיליון שקל בנוסף
שלנו על מנת לעבוד עם הנהלת
ל־ 1.57מיליארד ,וזאת במקרה
החברה ,ולתמוך בפתרונות
והפניקס תעמוד ביעדים שנקבעו
ושירותים חדשים אשר יועילו
בהסכם או להפחתה של עד 196
ללקוחותינו וימצבו את הפניקס
מיליון שקל בתרחיש הפסימי
כחברה המובילה והחדשנית
ביותר.
תשובה .המכירה תאפשר
ביותר בתחום שירותי הביטוח
Centerbridge Partners
לקבוצת דלק לעמוד בדרישות
והפיננסים".
 LPהבריטית היא קרן הון סיכון
הרגולטוריות | צילום :ויקיפדיה
לי סאקס ,מייסד שותף בקרן
פרטית אשר הוקמה בשנת .2005
הקרן מנהלת השקעות בסך כולל של כ־ 27מיליארד גלאטין" :צוות הניהול יוצא הדופן של הפניקס
דולר בחברות אשראי ,גופים פיננסיים ,חברות ועובדיה בנו את אחד המוסדות הפיננסיים
נדל"ן ,חברות ביטוח ועוד .קרן  Gallatin Pointהחזקים והחדשניים ביותר בישראל ,וזאת על ידי
 Capital LLCהאמריקאית מתאפיינת בהשקעות התמקדות מתמדת בלקוחותיהם .אנו שותפים
ייחודיות הנובעות משינוי רגולציה וטכנולוגיה למחויבות הזאת ומצפים לעבוד איתם ולתמוך
במוסדות פיננסיים ,שירותים ונכסים ברחבי העולם .בהם כשהם ממשיכים לצמוח ולספק פתרונות
בן לנגוורת'י ,מנכ"ל משותף בסנטרברידג' ,מסר :ביטוח ,חיסכון ופרישה חדשניים יותר ויותר לשוק
"הפניקס היא הקבוצה המובילה בישראל בתחום הביטוח הישראלי הדינמי".

חדשות | מקור הכנסה חדש

ביטוח נסיעות :השתלמות מקצועית
חדשה במכללה

הקורס ייפתח בינואר  2020במכללה לפיננסים וביטוח • למרות שמדובר במקור הכנסות פורה,
רבים מהסוכנים לא עוסקים בו > רונית מורגנשטרן

ב

־ 9בינואר  2020תיפתח השתלמות
ראשונה מסוגה בתחום ביטוח נסיעות
לחו"ל לחברי הלשכה .את הקורס
ירכז סו"ב ולנטין ליסק מנהל תחום ביטוח
נסיעות לחו”ל בסוכנות ביטוח אליפים.
לדברי סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות
והסיעוד בלשכה ,הקורס נדרש בעקבות השינויים
בחקיקה בתחום" :בנוסף ,הגידול המתמיד בעולם
התיירות טומן מקור הכנסות חדש ופורה".
לדבריו ,למרות המצב הנוח שנוצר לסוכני
הביטוח בעקבות האיסור על סוכני הנסיעות
למכור ביטוח זה ,רבים מהסוכנים לא עוסקים בו.
ליסק מעדכן כי הקורס יתקיים במכללה

ליסק" .העדר ידע מביא לתשלום יתר" | צילום :באדיבות המצולם

לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח ,והוא
יכלול ארבעה מפגשים בימי חמישי בין השעות
10.00־ ,15.00סך הכל  40שעות אקדמאיות.
עוד מוסיף ליסק ,כי במהלך הקורס ילמדו
הסוכנים את ההבדלים בין פוליסות הביטוח
בחברות השונות ,למרות שהפוליסה הבסיסית
זהה ,ועל הצורך לעבוד עם כמה חברות .לדבריו,
היעדר ידע מקצועי של סוכן הביטוח מביא לא
פעם לתשלום יתר של הלקוח ולכיסויים לא
מספיקים.
ההרשמה לקורס ,שעלותו  950שקל פלוס
מע"מ ,החלה .לקבלת פרטים נוספים ניתן
לפנות למכללה.
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מפת הביטוח והפיננסים מבט לשנת

כשהתיאוריה פוגשת את השטח
הוועידה המרכזית שתצייד אתכם בארגז כלים פרקטי לליווי מקצועי
של המבוטח ולהגדלת הרווחיות

פרקטיקות לתכנון פיננסי ולפרישה להגדלת ההכנסות

ערך ללקוח בעידן החדש

מהדרכה להטמעה  -ההבדל בין פוטנציאל להצלחה

הגנת הפרטיות ומאגרי מידע :כיצד להיערך?

תכנון פיננסי מלא :טכנולוגיה ייעודית לניהול הלקוחות

צירוף לביטוח :טיפים מקצועיים

עו"ד ניצן הראל

משרד עו"ד קן
דרור& הראל ושות'

שלומית יהב

מנהלת מכללת עדיף

ליאור רוזנפלד

נשיא לשכת סוכני הביטוח

יובל ארנון

מנכ"ל משותף,
ארנון את וינשטוק

טל דן

מנכ"ל  ,ISSUEיועצת
ארגונית לסוכנויות ביטוח

אודי אביטל

יו”ר ועדת פיננסים,
לשכת סוכני הביטוח

עו"ד עדי בן אברהם

יועץ ומלווה עסקי
לסוכנויות ביטוח

רונן קרפל

ממייסדי עולם התכנון
הפיננסי בישראל

ליאור הורנצ’יק

עו”ד טובי פארי ביטר

אייל פז

היועץ המשפטי ללשכת
סוכני הביטוח

סגן ומ”מ נשיא
לשכת סוכני הביטוח

משרד עו”ד קן דרור&
הראל ושות’

דן דוברי

יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני,
לשכת סוכני הביטוח

נושאים נוספים בוועידה:
מפת הביטוח והפיננסים לשנת 2020
אתגרים תפעוליים בעולם הפנסיוני
חדשנות ופתרונות טכנולוגיים

ניהול הכסף :אלטרנטיבי מול מסורתי
כיצד להגדיל את מקורות הרווח?
פרקטיקה לנאמני לקוח

לפרטים ולהרשמה

לחברי לשכת סוכני הביטוח :הנחה של  25%ממחיר הכרטיס המלא
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סוכן הביטוח – מקצוע שיישאר לנצח
סוכן צעיר

סו”ב שמר אלימלך ,שותף מייסד של סוכנות הביטוח  Secureבראשון לציון

צילום :באדיבות המצולם

גיל37 :
מצב משפחתי :נשוי2+
התמחות :אלמנטרי
ותק :כ־ 6שנים
למה בחרת להיות סוכן ביטוח? מה אתה אוהב
בתחום?
“מדובר בשליחות של ממש מבחינתי לדאוג
לרווחת עתידם הכלכלי של האנשים ולהעלות להם
את המודעות ,שצריך לשמור ‘שקל’ לימים גשומים
וסוערים יותר .אני מאמין שמי שיש לו את כל
הכיסויים הנדרשים מביטוח בריאות ועד השקעות
לטווח הארוך יכול לישון בשקט בלילה ולדעת
שהוא דאג למשפחתו ולו”.
נתקלת בקשיים בתחילת דרכך?
“כמו בכל תחום תמיד יש קשיים ,בוודאי שאתה
בתחילת דרכך .מאחר שתחום הביטוח הוא תחום
לא פשוט להבנה ,מרבית האנשים מתקשים לקבל
את העובדה שהם משלמים עכשיו עבור מקרה
שאולי יקרה.
“בנוסף ,לפעמים חוסר ההצלחה בהעברת
החשיבות של תכנון צרכים גרם לי לתסכול.
אבל היום אני רואה יותר מודעות לתכנון צרכים
והתאמת הכיסוי הביטוחי הטוב ביותר ,מה שמקל
עליי את העבודה”.

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים צעירים?
“הכנסים ,ימי העשרה ,ימי העיון וההדרכות במגוון
נושאים מסייעים לנו הסוכנים לקבל ידע נרחב
יותר וכלים להפוך אותנו לבעלי מקצוע טובים
ומקצועיים יותר”.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
“עם סוכנות גדולה שתמשיך להתרחב ולפעול לתת
פתרונות והגנות ללקוחותיה ,החל מנושא הפרט,
הפיננסים ועד ביטוח אלמנטרי”.
תן דוגמה להצלחה שלך כסוכן
“לקוח צעיר כבן  ,30נשוי ואב לתינוק ,רכש ביטוח
בריאות כחודשיים־שלושה לפני שגילה שחלה
בסרטן .בזמן שעשיתי לו את הביטוח הוא היה
בריא כמו שור וכמו מרבית הלקוחות שלי גם
הוא אמר לי ‘עזוב ,למה אני צריך את זה ,אני
בריא ,הכל בסדר’ .לבסוף השתכנע ועשה את
הביטוח ולאחר זמן קצר גילו לו סרטן .תודות
לגילוי המוקדם הוא עבר טיפולים והבריא .במהלך
הטיפולים הוא נאלץ לעזוב את עבודתו ,ובזכות
הביטוח הוא קיבל את כל הכסף שהגיע לו ונמנע
מקריסה כלכלית”.
טיפים לסוכנים צעירים כמוך?
“להיות אמינים ולשדר תמיד אמינות .לא להיות
אנשי מכירות אלא להסתכל על הצרכים של

סו"ב אלימלך“ .להתאים ללקוח את הפתרון הטוב ביותר"

הלקוח ולהתאים לו את הפתרון הטוב ביותר
עבורו”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“סוכן הביטוח זהו מקצוע שתמיד יהיה ויישאר פה
לנצח .ביום הדין אנו נראה הבדל של שמיים וארץ
בין תביעה של מבוטח לבדו מול חברות הביטוח
לבין ייצוג וניהול תביעה מול החברה על ידי סוכן.
יש לי הרבה לקוחות שהתמודדו לבד מול חברות
הביטוח ולבסוף הבינו את החשיבות של נוכחות
סוכן במקרה של קרות מקרה ביטוח”.

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

Passpor tCard Business
הכניסה שלך לעולם העסקי
בביטוח נסיעות לחו״ל
לפרטים נוספים pcbusiness@passportcard.co.il

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית  ,PassportCard Businessבכפוף לחיתום רפואי ,ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס,
ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס ,עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.
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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 גיא לוי עזר ,יו"ר סניף חולון ,בת ים ,אזור,
בעלים של ביג גיא סוכנות לביטוח
גיל44 :
ותק במקצוע 20 :שנה
התמחות :חיים ,פיננסים ואלמנטרי
מצב משפחתי :נשוי 2 +
מקום מגורים :חולון
תחביבים :ספורט
מוטו בחיים" :חיים רק פעם אחת"
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"אני בטוח כי אין תחליף לסוכן הביטוח .אני מאמין
במקצוע הזה ,בנחיצות שלו ובהמשכיות שלו".
מה תפקידה של הלשכה בשמירת מעמדו של הסוכן?
"לדעתי ,תפקידה של הלשכה להיות המגן של סוכני
הביטוח".
איזה עצות היית נותן לסוכנים כמוך?
"כוח רצון ,סבלנות והתמדה  -אלו מילות הקסם שכל
סוכן צריך לשנן ,בין אם הוא צעיר ובין אם הוא ותיק".

סו"ב לוי עזר | צילום :באדיבות המצולם

תודה ללקוחות
שבוחרים בנו כל פעם מחדש!

אנו נמשיך לחתור למצוינות ולתת את השירות הטוב ביותר,
בהזדמנות זו נאחל שנת לימודים פוריה ומוצלחת.
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שלום רב,

אשמח להוקיר תודה לנופר מצוות מאסטרו על
שירות אדיב ,כידוע שהרכב מתקלקל לנו ואנחנו
נדרשים לחילוץ וגרירה מדובר במצב רגיש
שלעיתים רבות מלווה בהוצאות כספיות גדולות.
הודות לנופר ,החוויה הזו ,שמלכתחילה לא אמורה
להיות נעימה-הייתה טובה יותר
ארצה לציין שוב ,השירות היה טוב ,ולהבדיל
תשובות סתמיות נופר באמת חיפשה את הדרך
מ
לעזור ללקוח ,לראות כיצד אפשר לסייע ולהירתם
לטובתנו .מעטות החברות שהסלוגן שלהם מציד
עצמו ,במקרה הזה-זה נכון ,תמיד כן .בזכותה
את
נחדש ברכב הבא את הביטוח אצלכם.

תודה רבה  -איתמר יזרעאלי ושרה שוורץ

* 6448

שלום למנכ"ל
קבוצת שלמה סיקס,

שמי דרור בשן
ב
רצוני לציין שאילנה הייתה מאוד
אדיבה ומקצועית .הסבירה ועזרה לי
ואני מ
עוניין לציין אותה לשבח! אין ספק
שהיא "נכס" עבורכם.
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ארגון הצרכנים האירופי קורא לאסור
עמלות בייעוץ פיננסי
במאמר שפרסם ארגון  BEUCהוא מנמק את הסיבה לאיסור עמלות לכל מוצרי ההשקעות הקמעונאיות
והמוצרים הפיננסיים המורכבים" :איסור עמלה יפחית את ניגודי האינטרסים לטובת הצרכנים"
> סו"ב יוסי מנור

א

רגון הצרכנים האירופי הגדול
פרסם מאמר בו הוא קורא לאסור עמלות
לכל מוצרי ההשקעות הקמעונאיות
והמוצרים הפיננסיים המורכבים.
מדובר על הגבלת עמלה ,או תגמול המבוסס על
מודל ניטרלי של מוצרים לכל סוגי השירותים
הפיננסיים האחרים כולל שירותים משלימים
לייעוץ פיננסי ,כגון הנחיות עצמאיות שיעזרו
לצרכנים לבצע בחירות טובות יותר במימון
קמעונאי BEUC .מביא כדוגמאות את האיסור
שחל על עמלות בבריטניה ובהולנד ,שלדבריהם
הביאו ל"השפעות חיוביות עבור הצרכנים והשוק"
והארגון מדגיש ,כי אין פער בייעוץ.
BEUC

לפי ערך הייעוץ

 BEUCקובע בעיתון שלו כי" :היועצים
מתומרצים יותר במכירת מוצרים ,במקום
להציע ייעוץ מתאים לצרכן .המוצרים מומלצים
ללקוחות לא על סמך הצורך ,אלא על סמך
מוצרים שמייצרים את הערך הגבוה ביותר ליועץ.
זה מעודד יועצים פיננסיים לשווק מוצרי השקעה
בעלות גבוהה יותר לצרכנים המאפשרים עמלה
גבוהה יותר ליועץ .המוצרים המומלצים על ידי
יועצים פיננסיים עשויים להיות מוגבלים רק
למוצרים שמשלמים עמלה" .עוד נטען במאמר,
כי חוקי השיווק וההפצה הם החמצה ,כאשר בשל
התחבולות של המגזר הפיננסי ,לא אומץ איסור
כללי על עמלות BEUC .מעריך כי האיסור הוא

רוב הצרכנים בבריטניה ובהולנד ממשיכים לגשת לייעוץ | צילוםshutterstock :

אמצעי ממוקד ופשוט יותר בהשוואה לאפשרויות
מורכבות.
העיתון מתייחס כאמור לאיסור על עמלות
בבריטניה ובהולנד ,וקבע כי בשתי המדינות
האיסור יעיל ,וכי "הרוב המכריע של הצרכנים
בבריטניה ובהולנד ממשיכים לגשת לייעוץ" -
ובכך סותר את קיומו של "פער ייעוץ"BEUC .
מסיק כי" :שיפור הייעוץ לצרכנים בעת השקעה
בשוקי הון חיוני להחזרת האמון בשירותים

תזכורת :פנו ללקוחות לבחינת
התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיהם

ב

יום  1.1.19נכנס לתוקף תיקון לחוזר שירות סוכנים ויועצים אשר קבע כי על סוכן הביטוח
הפנסיוני לפנות ללקוחותיו.
"הובא לידיעתו של בעל הרשיון (סוכן הביטוח הפנסיוני־עב"א) על ידי הגוף המוסדי ,מעסיק או לקוח,
כי חל שינוי במצבו של הלקוח בקשר למוצר פנסיוני ,לרבות לעניין שינוי בתנאי העסקתו ,ייזום פניית
שירות ללקוח לבחינת התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו נוכח השינויים.
"מבלי לגרוע מהאמור ,יראו בכל אחד מהמקרים הבאים שינוי במצבו של הלקוח :הצטרפות למקום
עבודה חדש; עזיבת מקום עבודה; גידול בשכר שכתוצאה ממנו נדרשת ,בהתאם לתנאי הפוליסה,
העברת הצהרת בריאות מחודשת; שינוי מבנה ההפרשות בפוליסה בהתאם להסכם העבודה; שינויים
בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי הדורשים התאמה.
"לא הובא לידיעתו של סוכן ביטוח פנסיוני על שינוי כאמור...במשך שנתיים (עד 31.12.20־עב"א) ,ייזום
הסוכן פניית שירות ללקוח לבירור מצבו .פניית השירות...תתועד בדרך הניתנת לאחזור .הוראות אלה לא
יחולו על בעל רישיון שהתקשר עם לקוח בייעוץ או שיווק פנסיוני חד־פעמי".

מוגש מטעם יועמ"ש הלשכה
עו"ד עדי בן אברהם

פיננסיים קמעונאיים".
במאמר זה קובע הארגון כי גישת הרגולציה
הנוכחית אינה מיועדת להחזיר את האמון הזה
בעתיד הקרוב ללא שינוי אמיתי .עוד קובע המאמר,
כי איסור עמלה יפחית את ניגודי האינטרסים
ויעודד הפצה של מוצרי השקעה חסכוניים יותר
לצרכנים ,תוך הגברת התחרות בין יצרני המוצרים
לטובת הצרכנים.
לדעתי האישית ,אני מאמין בבחירה שקופה של
המבוטח וזה בדיוק מה שמתאים למשק שלנו ,תוך
ביטול סעיף  19א .בסך הכול מנקודת מבט כלכלית,
אין מערכת שעדיפה בכל המוצרים .קיום משותף
של מערכות תגמול שונות ,מהוות את החופש
להחליט על בסיס שקוף לגבי מערכות התגמול
בין הצדדים ,זו הטובה ביותר לשווקים תחרותיים,
יעילים ודינאמיים העובדים עבור הלקוח.

הכותב הוא חבר ועד ההיגוי  BIPARשל אגוד
לשכות הביטוח באירופה ונשיא הלשכה לשעבר

הבהרה

א

נו מבקשים להבהיר כי במאמר
שפורסם ביום חמישי ה־31.10.2019
שכותרתו "טבלאות תמותה ושיעורי
ריבית :כך מחשבים מקדם קצבה לפוליסה"
 בכל מקום שבו מופיע בכתבה הסימון aצריך לבוא במקומו הסימון ä
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מהי הבדיקה שרוב סוכני הביטוח
לא מבצעים?
מדוע סוכני הביטוח עסוקים בעיקר בהגדלת מחזור המכירות של העסק ולא דווקא בבדיקת והגדלת
שורת הרווח? רו"ח יניב וולף מסביר

ע

ובדה ברורה וידועה לכל היא שכל
עסק זקוק לקהל לקוחות שייצר עבורו
מכירות.
לאור עובדה זו ,אנו רואים כי מרבית בעלי
העסקים הקטנים והבינוניים פועלים ללא הרף
להגדלת מחזור המכירות ,הן על ידי איתור ויצירת
לקוחות חדשים ,והן על ידי הגדלת המכירות
ללקוחות הקיימים ואם וככל שניתן ,אז בביצוע
שתי הפעולות הללו גם יחד.
בכל הנוגע לסוכני הביטוח ,מכיוון שמבנה
ההכנסות המגיע מחברות הביטוח הינו קבוע
ושיעורי העמלות הן במרבית המקרים "קשיחים"
יחסית ,נאלצים סוכני הביטוח לעסוק לא מעט
גם בפיתוח עסקי ,שמטרתו העיקרית היא איתור
קהלי לקוחות חדשים ו/או מוצרים ו/או שירותים
חדשים שניתן יהיה למכור לקהל הלקוחות
החדשים והקיימים.
ואולם ,נוכחתי לדעת כי ישנו נושא אחד ,חשוב
לא פחות ,שבעלי עסקים רבים מתעלמים ממנו
והוא – הרווח.
הרווח ,הוא אותו נתון שמייצג למעשה את
תוצאות כל הפעילות העסקית של העסק ושאמור
להעניק לעסק את חוסנו הכלכלי וממנו ,בסופו
של יום ,בעל העסק אמור למשוך את רווחיו.

מחזור הכנסות מספק

צילום יניב וולף :אורן קאן

במסגרת עבודתי ,כאשר אני מבצע ניתוח פיננסי
בסיסי לעסק אני נוכח לעיתים לגלות שעל אף
שלעסק יש מחזור הכנסות מספק לכאורה ,העסק
אינו רווחי בצורה מספקת או שאינו רווחי כלל.
תארו לעצמכם כי לסוכני הביטוח יש תיקי
ביטוח המייצרים להם הכנסות המורכבות מעמלות
הנפרעים וההיקף בלבד .סוכני הביטוח עושים
לילות כימים בכדי לבצע שתי פעולות עיקריות
במסגרת העיסוק שלהם:
 .1מכירות של פוליסות חדשות ללקוחות חדשים.
 .2טיפול ושירות ללקוחות הקיימים.
לצורך קיום שתי הפעולות הללו נדרשות
מסוכני הביטוח להשקיע סכומים גדולים על
שיווק ,תפעול וניהול העסק .לעיתים ניתן לראות
בבדיקה פיננסית כי על אף שקיים רווח מהפעילות
העסקית ,הוא אינו רווח מספק.
במקרה כזה יש לבחון האם יש צורך רק בהגדלת
המכירות או האם ניתן לצמצם את שאר העלויות.
יתרה מכך ,בבדיקות שערכתי מצאתי כי קיימת
כדאיות בהפסקת מכירות חלק מהפוליסות
והשקעת השיווק וכוח האדם במכירת פוליסות
אחרות המייצרות רווח גדול יותר.

אם העסק לא מרוויח ואם לא יודעים מדוע הוא לא מרוויח – אין טעם לנהל אותו | צילוםshutterstock :

אם כך ,נשאלת שאלת מיליון הדולר :מדוע בעצם
מרבית בעלי העסקים בכלל וסוכני הביטוח בפרט,
עסוקים בעיקר בהגדלת מחזור המכירות של העסק
ולא דווקא בבדיקת והגדלת שורת הרווח?

נושא ניתוח הרווחיות הינו
מורכב ומסובך ולא תמיד
מעניק תמונה ודאית וברורה,
על אף שהיא הכרחית .לאור
זאת ובשל העלויות הכרוכות
בעבודה זו ,ייתכן שאלו הן
הסיבות לכך שמרבית בעלי
העסקים לא מבצעים בדיקה
בסיסית וחשובה זו ופועלים
על פי עקרון בסיסי שקובע כי
גידול בהכנסות שווה בהכרח
לגידול ברווח

התשובה לכך היא פשוטה ,במרבית המקרים
מדובר באופן מובהק בחוסר ידע פיננסי מספק של
סוכני הביטוח ,כיצד לחשב או להשיג את הרווח
הרצוי.
נוסף על כך ,במקרים רבים נותני השירותים ,כמו
רואי חשבון ,יועצי מס ,יועצים עסקיים וכיוצ"ב,
אינם עוסקים בתחום תכנון וניתוח ההוצאות ו/או
תמחור השירותים והמוצרים (ובוודאי לא לסוכני
ביטוח).
לאור הדברים הללו ,בעלי העסקים משקיעים זמן
רב ומשאבים מהותיים ביותר בקידום המכירות
ולא בהגדלת הרווחיות בעסק.
אם ניקח לדוגמה קבוצה רחבה של סוכני ביטוח
שונים ונשאל אותם שתי שאלות בלבד:
 .1איך מנגנון השיווק והמכירות של סוכנות
הביטוח שלך פועל?
 .2האם ביצעת בשלב זה או אחר עבודה של ניתוח
הוצאות ורווחיות או תמחור לעסק שלך בכדי
לדעת כמה אתה מרוויח מכל פוליסה ובסך הכל
מכל הפעילות שלך?
יש להניח שעל השאלה הראשונה נקבל תשובה
עם הסבר מקיף מכל הנשאלים .לגבי
השאלה השנייה ,יש להניח שחלק ניכר
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מהם יענו שהם לא עשו מעולם עבודת
ניתוח הוצאות או תמחור ,אבל הם
יודעים ,פחות או יותר ,כמה הם מרוויחים.

ניתוח מוצרים

במהלך השנים שמעתי מבעלי עסקים בכלל
ומסוכני ביטוח בפרט מגוון רחב של "הסברים"
לשאלה מדוע לא ביצעו מעולם בדיקה הכוללת
את ניתוח רווחיות המוצרים והשירותים ,וההסבר
השכיח מכולם הוא כי "יש למוצר/שרות הזה מחיר
קבוע ואי אפשר לשנות אותו".
יתרה מכך ,הניסיון מוכיח כי כשיש מחיר שוק
קשיח ,כגון עמלות היקף ,נפרעים ואחרות ,שלא
ניתן לשנות ,ובעיקר כאשר הן חברות הביטוח
והן הרגולציה "מצמצמות" את שיעורי העמלות
חדשות לבקרים ,דווקא במקרים אלו יש לבחון
את ההוצאות של העסק בכדי לוודא שמחיר השוק
הקשיח יכסה את כל ההוצאות ואף ישאיר בסופו
של יום רווח ראוי לבעל העסק ,אחרת – אין מקום
לקיום הפעילות העסקית.
מתוך כל האמור לעיל עולה תמונה ברורה וחדה
אשר קובעת כי סוכני הביטוח שרוצים שהעסק
שלהם ירוויח חייבים לבצע בדיקה כירורגית,
פיננסית וחשבונאית לכלל ההכנסות וההוצאות
של העסק ולבצע בדיקות בקרה כלליות לניהול
ההכנסות וההוצאות.
להלן מספר שאלות שעל כל סוכן ביטוח לשאול
את עצמו:
 .1מתי לאחרונה בדקתי את חוזה העמלות שלי?
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בכל הנוגע לסוכני הביטוח,
מכיוון שמבנה ההכנסות המגיע
מחברות הביטוח הינו קבוע
ושיעורי העמלות הן במרבית
המקרים "קשיחים" יחסית,
נאלצים סוכני הביטוח לעסוק
לא מעט גם בפיתוח עסקי,
שמטרתו העיקרית היא איתור
קהלי לקוחות חדשים ו/או
מוצרים ו/או שירותים חדשים
שניתן יהיה למכור לקהל
הלקוחות החדשים והקיימים
והאם הוא מקוים בפועל בדוח העמלות החודשי?
 .2מתי לאחרונה בדקתי את דוח הנפרעים שלי
שאכן מקיים את המוסכם עם חברות הביטוח?
 .3מתי בחנתי ותמחרתי לאחרונה את שעת
העבודה שלי וכמה למעשה שווה שעת עבודה שלי
כסוכן ביטוח?
 .4האם נכון לי למכור מוצר  Xיותר ממוצר
 ?Yוהאם אחד מהם שווה בכלל למכור או שמא
המדובר על בזבוז זמן ושעות עבודה יקרות?
 .5האם ניסיתי לגבות שכר טרחה עבור עבודת

תכנון פיננסי שאני מעניק? האם זה כדאי לי
כלכלית או רק מהבחינה השיווקית וסל השירותים
שאני מעניק?
 .6האם יש לי עובדים שאינם יעילים ולא מייצרים
עבורי מספיק רווח או ערך עסקי?
 .7האם לאחר כל ההוצאות השוטפות נשאר לי
רווח מספק או שמא אני מפרנס רק את הספקים
והעובדים שלי?
 .8ניתן לראות כי נושא ניתוח הרווחיות הינו
מורכב ומסובך ולא תמיד מעניק תמונה ודאית
וברורה ,על אף שהיא הכרחית .לאור זאת ובשל
העלויות הכרוכות בעבודה זו ,ייתכן שאלו הן
הסיבות לכך שמרבית בעלי העסקים לא מבצעים
בדיקה בסיסית וחשובה זו ופועלים על פי עקרון
בסיסי שקובע כי גידול בהכנסות שווה בהכרח
לגידול ברווח.
אם אתם שואלים אותי זו העבודה הכי חשובה
שבעל עסק צריך לבצע אחת לתקופה על כל
מוצר או שירות שהוא מעניק ומספק ללקוחותיו.
אם העסק לא מרוויח ואם לא יודעים מדוע הוא לא
מרוויח – אין טעם לנהל את העסק .לכן אני ממליץ
לכם להיעזר בשירותיו של בעל מקצוע מומחה
בתחום ,על מנת שיערוך עבורכם את כל הבדיקות
הרלוונטיות וייתן לכם תמונה מלאה ומדויקת בכל
הקשור בניהול הכספים בעסק שלכם.
הכותב הוא מנכ"ל תוצר פתרונות פיננסיים בע"מ,
יועץ ומלווה יזמויות עסקיות ונדל"ניות ,ומרצה
בתחום החשבונאות ,המימון והניהול הפיננסי

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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"אף חברת ביטוח לא יכולה להעניק ללקוח
הסופי את רמת השירות שאנחנו יכולים לתת"
כך אומרים מנכ"ל שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך וסמנכ"ל השיווק של החברה • בראיון חגיגי
לקראת כנס אלמנטר שיתקיים בשבוע הבא באילת ,מספרים השניים על טובת הלקוח ,רווחיות
הסוכן והתחרות בתחום המוסכים

"

אל תתפשרו על השירות ועל טובת הלקוח.
בסופו של יום ,מאז ומתמיד ,רק נוסחה
זאת הביאה לרווח במלוא מובן המילה" ,כך
קוראים מנכ"ל שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך
 דידי רוזנפלד ,וסיגל רביב ,סמנכ"ל השיווק שלהחברה.
רוזנפלד ורביב ממשיכים בביטחון" :חברתנו
משווקת מוצר עם תמהיל משמעותי יותר טוב
ללקוח הסופי מהמוצרים המוצעים באמצעות
חברות הביטוח וקוראים  -לאכוף באופן מיידי את
יישום החוזר ,לחזק את סוכני הביטוח ולאפשר
להם לבחור כהרגלם מתוך מקום של מקצועיות
רבה וטובת הלקוח ,היכן למכור ללקוח את חבילת
שרותי הדרך מבלי להיפגע במכירת פוליסת
הביטוח בכל הקשור להנחות וכיוצא בזה".
שניהם מגיעים מרוצים אך קצת כועסים לראיון
החגיגי שקיימנו לרגל כנס אלמנטר .2019
מרוצים ,כי החברה מציגה גידול וצמיחה
בכל הפרמטרים ושוקדת כל העת על שמירה
רציפה של רמת השירות הנדרש לסוכני הביטוח
וללקוחותיהם .כועסים ,כי על אף החוזר שהוציאה
המפקחת על הביטוח לשעבר ,דורית סלינגר ,לפני
למעלה משנה ,הנחיה האוסרת על חברות הביטוח
להתנות ולא לאשר הנחות חריגות לפוליסה
במקרים בהם חבילת שרותי הדרך אינה נמכרת
כחלק מהפוליסה .נראה כי רוב חברות הביטוח
"מצפצפות" על האמור בחוזר וממשיכות להפעיל
לחצים על סוכני הביטוח.
"מדובר בפגיעה כפולה בסוכנים" .טוענת רביב
ומוסיפה" :ראשית ,יש כאן פגיעה בלקוחות ,שכן
סוכן הביטוח לא אחת נאלץ להתפשר על טיב
חבילת שירותי הדרך ובלבד שיוכל לקבל הנחה
בפרמיית הביטוח לצורך התמודדות בתחרות
בשוק הביטוח וכן שמירה על לקוח קיים .ומכאן
שהמפסיד העיקרי הוא הלקוח הסופי שנאלץ
להסתפק בחבילת שרותי דרך הרבה פחות מקיפה
ואטרקטיבית ,דבר אשר יכול להביא בסופו של יום
לאכזבה של הלקוח מסוכן הביטוח ,אשר לא סיפק
את החבילה המתאימה ביותר עבורו.
"הדבר השני ,הוא רווחיות הסוכן .כסף אינה
מילה גסה ואין סיבה שסוכן הביטוח שעובד שעות
ארוכות לא יקבל את התגמול המגיע לו .ענין
רווחיות הסוכנים מקומם .העובדה שישנן חברות
שלא מיישמות את החוזר שנדרש מהם...מהווה
נגיסה משמעותית ברווחיות הסוכנים".

רוזנפלד ורביב" .גאים בסוכנים שלנו" | צילומים :באדיבות המצולמים

דידי רוזנפלד" :אני כמנכ"ל
עמדתי על כך שנמשיך
כחברה לשים לנו כמטרה
אחת ברורה רק את שרותי
הדרך ואת תחום המוסכים"

סיגל רביב" :כסף אינה
מילה גסה ואין סיבה שסוכן
הביטוח שעובד שעות
ארוכות לא יקבל את
התגמול המגיע לו"

"תחום ההתמקצעות של חברתנו הוא 'שירותי דרך'
ואף חברת ביטוח לא יכולה לתת ולהעניק ללקוח
הסופי את רמת השירות שאנחנו יכולים לתת .אחרי
הכל כאשר לקוח נתקע עם רכבו באמצע הלילה
ובטעות הסוכן לא חידש את המנוי – עם מי הוא
ידבר בחברת הביטוח בזמן אמת? מי יתן לו את הגב,
את השירות ,את המונית? אצלנו יש מנהל מכירות
שעובד  ,24/7מנהל מכירות שיענה לטלפון גם
באמצע הלילה .זו ההתחייבות שלנו .בידנו לעשות
כל שניתן בכדי לתת מענה ללקוח הסופי בכל שעה
ובכל מצב ובכך 'לשמור' על הקשר בין הסוכן ללקוח
ועל רמת המקצועיות שהבטיח הסוכן ללקוח בקרות
אירוע .ואת זה ,עם כל הכבוד והערכה – לא יכולות
לתת חברות הביטוח".

האישית ,ולא להיכנע ללחצים אשר מופעלים
עליהם מחברות הביטוח .סוכן ביטוח שמבין ומודע
לכוח שלו ,ידע לדרוש את המגיע לו מחברת
הביטוח וזאת מבלי להתנות דבר בדבר ולא
להסכים להתפשר על שירות בדגש על מצוינות",
מדגישה רביב.
סיגל ,לאור ניסיונך בעבודה עם סוכני הביטוח,
מה היית רוצה לבקש מהם?
"אכן כמות הפגישות שלי עם סוכני הביטוח היא
בהחלט כמות שממנה אני יכולה ללמוד לא מעט
על עבודת הסוכנים .לצערי הדבר שהכי מפריע לי
שאני רואה לא מעט משרדים שמזכירות הסוכנים,
מבלי לפגוע בהן ,מנהלות את הפעילות במשרד
מתוך מקום של נוחות ובכך ,בפועל הרווחיות של
הסוכן נפגעת שלא נדבר גם על לקוחות הקצה.
"אין ספק שהעובדים מעדיפים את הדרך הקלה
ולא תמיד מבינים את החשיבות בתמהיל
המועדף ללקוח/סוכן .ברור כי קל יותר

טובת הלקוח

"אני קוראת לכל סוכני הביטוח לשים לנגד
עיניהם את טובת הלקוחות ,כמו גם את רווחיותם
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להקים במערכת מחשב אחת גם פוליסת
ביטוח וגם חבילת שרותי דרך .סוכן
המציב כדרישה מעובדיו כי חבילת שרותי הדרך
תימכר מחוץ לפוליסה (גם אם זה לוקח עוד שתי
דקות נוספות של עבודה) – ללא ספק היה משפר
את השרות ללקוח ומדגיש היטב את הרווח שנוצר
לו בסוף החודש .סוכני הביטוח הם חבריי ,גם בחיים
מחוץ לעבודה .אמשיך להאיר כל שאוכל בכדי
לעזור לסוכן לשמר את לקוחותיו ולהרוויח כמה
שיותר .מגיע להם .מגיע להם ובענק".
דידי ,מה מבדיל בין חברתכם לבין החברות
הנוספות המתחרות בכן בשוק?
"לחברתנו יתרונות רבים שמציבים אותה שנים
רבות כחברה המתמקצעת בתחום שלה .ישנן חברות
שהוסיפו לסל המוצרים שלהם מוצרים נוספים
שאינם קשורים לענף הרכב .אני כמנכ"ל עמדתי
על כך שנמשיך כחברה לשים לנו כמטרה אחת
ברורה רק את שרותי הדרך ואת תחום המוסכים וזהו
הבידול העיקרי (אך לא היחיד) שמביא אותנו לרמת
מקצועיות שכזאת .חברתנו גדלה כל שנה ואני גאה
בעובדיי שעושים להגדיל וליצור קשר בין־אישי עם
סוכני הביטוח מבלי לפגוע ביעדים הנדרשים כגון:
שירות ,מקצוענות וכמו שסיגל אמרה גם רווח לשני
הצדדים.
"חברתנו מעניקה שירות למאות אלפי לקוחות
אשר למדו להכיר ולהיחשף לשירות שלנו .בזכות
כל אלה נהנים סוכני הביטוח שלנו מדרישה
מפורשת מצד לקוחותיהם – להמשיך ולחדש את
מנוי שרותי הדרך בחברתנו.
"מעבר לרווח ולתוצאות הטובות שמציגה החברה,
כפי שציינתי ,אל לנו לשכוח כי לחברתנו יש גב
איתן של הקבוצה כולה – קבוצת שלמה  -קבוצת
הרכב הגדולה והיציבה בארץ".
כיצד אתם מתמודדים עם התחרות שגדלה
בתחום המוסכים?
"כמדיניות אנחנו לא מתעסקים בתחרות ,אנחנו
מציבים לעצמנו בתחילת כל שנה יעדים ובמהלך

"אצלנו יש מנהל מכירות שיענה לטלפון גם באמצע הלילה" | צילוםshutterstock :

השנה עושים הכל כדי לעמוד בהם .אין ספק
שהוותק ,המקצועיות ,הניסיון והפריסה הארצית
שיש לנו בתחום המוסכים הם בעל כח משמעותי
אשר מביא עמו ניסיון רב הן בניהול והן בתפעול
של רשת המוסכים בסדר גודל כמו שלנו.
"כידוע ,הרשת שלנו מונה כ־ 100מוסכים בפיזור
ארצי מקרית שמונה ועד אילת .זה לא סוד שאנחנו
רשת המוסכים הגדולה בישראל אשר יודעים לתת
מענה לסוכן ביטוח אשר יש לו קהל לקוחות בכל רחבי
הארץ .העובדה הזאת גורמת לסוכן שקט ושליטה .יש
לזכור ולציין שגם בתחום זה יש לנו מנהלי מכירות
שמלווים את הסוכן והלקוח לאורך כל תיקון התאונה.
"בחצי שנה האחרונה במסגרת השירות שלנו
לסוכני הביטוח מעבר לטיפול בתביעות צד ג',
אנו מאפשרים לסוכנים לתת לנו לטפל בעבורם
גם בתביעות לפוליסה (הסדר) ,כמובן ללא עלות
ובכך לחסוך את זמנם היקר ולאפשר להם לחסוך
בעלויות התקורה של משרדם וכן לאפשר להם זמן
יקר למכירות נוספות.

"אנו מפעילים מחלקת תביעות עם 'מסלקות'
מנוסות אשר נמדדות על ימי הטיפול בתביעה וכן
על השירות בכללותו ,ובמקרים שיש צורך עוזרים
ללא תשלום בהכנת תביעות לבימ"ש לתביעות
קטנות או יצוג הלקוח על ידי עורך דין חיצוני .יותר
ויותר סוכנים למדו את השרות הנרחב שלנו ובוחרים
בנו לטפל להם בכל תיק התביעות וכמובן רואים
בכך את התרומה הרבה למשרדם וכן ללקוחותיהם".

גאים באמון

"אנו גאים בסוכנים שלנו ובעיקר באמון שהם
נותנים בנו .אנו מאמינים שסוכן מנצח יודע
לבחור חברה מנצחת ומיותר להדגיש כי בתחום
שרותי הדרך והמוסכים  -חברתנו היא המובילה
ומשמשת מודל לחיקוי .נמשיך ונפעל כל העת
למען הסוכנים שעובדים עמנו ונמשיך להצעיד את
שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך להיות המובילה
בכל הפרמטרים גם בשנים הקרובות".

שירות עד בית הלקוח?

שקוף שרק אילן קארגלס!
אילן קארגלאס גאה להוביל את תחום זגגות הרכב בישראל
עם שירות עד לבית הלקוח ,עבודה מול כל חברות הביטוח ועוד מגוון
רחב של שירותים ברמה הגבוהה ביותר שיש! כולל כיסוי מראות צד
ופנסים וכיסוי שבר שמשות לכל ענפי הרכב :פרטי ומסחרי עד  3.5טון,
מוניות משאיות ,אוטובוסים ואוטובוסים זעירים

 | *6620החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז !1960
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מהו נטל ההוכחה הדרוש בתביעת אכ"ע?
עו"ד עדי בן אברהם מסביר מדוע פוליסות אכ"ע דורשות מסוכני הביטוח מומחיות מיוחדת
ומהם הכללים והדרישות השונות שצריך להכיר

ה

שבוע אדבר על נושא שקרוב לליבי,
כמי שמתמחה בניהול תביעות ביטוח
אכ"ע וכמנהל מחלקת תביעות אני
יכול לומר בוודאות כי תביעות אכ"ע כנגד חברת
ביטוח מצריכות מומחיות מיוחדת ,הסיבה לכך
היא הניסוח המיוחד של "מקרה הביטוח" ונטל
ההוכחה הדרוש.
בפוליסות האכ"ע השונות ,קיימות הגדרות
ודרישות שונות .רשות שוק ההון תיארה ושינתה
את הכללים ,וקבעה פוליסה אחידה אשר הגדירה
בצורה את מקרה הביטוח כאשר המבוטח מצוי
באובדן כושר עבודה לעיסוקו הספציפי של
המבוטח או לעיסוק סביר אחר המתאים להכשרתו
נסיונו והשכלתו (רובד בסיסי).
השבוע נדבר על תביעה כספית בסכום של 310
אלף שקל לתשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן
כושר עבודה של שמאי רכב במקצועו ובעלים של
משרד לשמאות רכב .המבוטח טען כי הוא נפגע
בתאונת דרכים קשה שהותירה בו נכות של 100%
לפי קביעת המוסד לביטוח לאומי (נפגעי עבודה)
ומשכך הוא איבד את כושר עבודתו.
המבוטח הוסיף כי אף היתה לו נכות קודמת
ומשכך הוא פנה לחברת הביטוח ,עקב אובדן כושר
העבודה בו הוא מצוי .חברת הביטוח שילמה לו
למשך חודש וחצי ודחתה את תביעתו .המבוטח תבע
תגמולי ביטוח לפרק זמן של  31חודשים עד להגשת
התביעה שלפניי ,בסכום של  310אלף שקל.

פער מהותי

צילום ראש :גיא קרן

המבוטח ציין בעדותו כי הוא לא שב לעבודתו
כשמאי רכב או לכל עבודה אחרת אך הוא מעסיק
שמאים שיבצעו את העבודה עבורו ובמקומו
והחברה – אליה הוא מגיע בין פעמיים לשלוש
בשבוע למשך שעתיים  -היא זו שמשלמת להם
שכר ,שכר אותו לכאורה היה יכול לקבל בעצמו
לו היה מסוגל לעבוד .המבוטח אף תיאר את מצבו
הרפואי המונע ממנו לעבוד.
חברת הביטוח הציגה סרטון בו מצולם המבוטח
בוחן רכב ללא כל מגבלה באופן המציג מצב בו
קיים פער מהותי בין תיאוריו של המבוטח לגבי
הקושי שלו לתפקד בעבודתו ,בעיסוקו ובהכשרתו
כשמאי רכב לבין המציאות המוצגת בסרטון.
בית המשפט קובע כי הסרטון של חברת הביטוח
משתלב עם דעת רופאי חברת הביטוח ופחות עם

תיאוריו של המבוטח על מצבו .לדעת המומחה
התעסוקתי ,עבודת שמאי רכב ,אינה כרוכה
בביצוע מאמצים פיזיים ,תפקידו לבדוק את מידת
הנזק לרכב ולקבוע את עלות התיקון .ביישום
תהליך השמאות השמאי אינו מבצע את הבדיקות
בעצמו אלא אלו נעשות כולן בידי מכונאים,
חשמלאים ,פחחים וצבעים ,בעוד הוא רק אוסף
את התוצאות ומצלם אותן במצלמתו .שמאי
יכול לבצע בדיקות ב"שלט רחוק" ,ממשרדו ,תוך

כושר עבודה נועדה להבטיח כי אם יאבד המבוטח
את יכולתו לעבוד ולהשתכר למחייתו עקב
תאונה או מחלה ,תשלם חברת הביטוח למבוטח
פיצוי חודשי קבוע.
על המבוטח להוכיח את התנאים המצטברים
לפיהם :נשלל ממנו בשיעור של  75%לפחות
לעבוד במקצוע שבו עבד לפני שאיבד את כושר
עבודתו וכן יוכיח כי נשללה ממנו היכולת
לעסוק בעיסוק סביר המתאים לנסיונו השכלתו

בית המשפט קבע כי פוליסת אכ"ע תיושם במקרה של תאונה או מחלה | צילוםShutterstock :

ניצול טכנולוגיות תקשורת ומחשוב או להיעזר
בשמאים־שליחים או עוזרים מטעמו כדי שיספקו
לו מידע משדה הפעולה ,כל זאת באמצעות תוכנה
ייעודית או שימוש בטלפון חכם.
בנוסף ,השמאי יכול לנהל את עסק השמאים,
ובין היתר לפעול לרכישת ציוד צילומי ,מחשב
משרדי וניהול חשבונות מול רשויות המס.
לעיתים ,השמאי גם עוסק בשיווק וקידום מכירות
של שירותיו ואת כל אלה יכול המבוטח לעשות.
לעניין הפסדי השכר ,קובע בית המשפט כי
המבוטח לא הוכיח את טענותיו על פגיעה
בהכנסותיו ולא צירף חוו"ד רואה חשבון בעניין
ומשכך דין טענותיו בעניין הכנסותיו להדחות.
לסיכום ,קובע בית המשפט :פוליסת אובדן

והכשרתו.
בפועל קובע בית המשפט כי תנאים אלו לא
הוכחו על ידי המבוטח ,שהרי הוא יכול להמשיך
בעיסוקו כשמאי ,ואף בעיסוק סביר אחר כבעליה
וכמנהל חברת שמאים כפי שהוא עושה בפועל.
עם זאת ,למרות שהוכח במהלך המשפט כי
המבוטח היה באובדן כושר עבודה לתקופה
נוספת מעבר לתקופה אשר שולמה ,תשלים
חברת הביטוח את התשלומים להם זכאי המבוטח
לתקופה האמורה.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור למחוזי על
פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח
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משבר הביטוח הסיעודי  /דעה אישית
> סו"ב ורדה לבקוביץ'

ה

שבוע הודיעו כמעט כל חברות הביטוח
זו אחר זו על הפסקה מיידית של שיווק
ביטוחי סיעוד ויציאה מהתחום .מדובר
באירוע חסר תקדים שבעשרות שנותיי בתחום
אינני זוכרת כמותו ,שנעשה בצורה חדה ,מהירה
וללא כל הודעה מוקדמת או אפשרות להיערך.
בכך ,למעשה ,קרס ונעלם ברגע אחד ענף ביטוחי
שלם וחשוב ,שהיווה את המקור העיקרי לאיום
הכספי הכבד הכרוך במצב סיעודי ומציל מידי שנה
עשרות אלפי משפחות מקריסה כלכלית.
"הקשיש הוא נכס ולא נטל" ,כך פתחה את
הדיונים חברת הכנסת לשעבר טלי פלוסקוב.
טלי הקימה ועדה לבנית תוכנית אב לקשיש בה
השתתפו נציגים מביטוח לאומי ,משרד הבריאות,
קופות החולים ,עמותות סיעוד ואנשי מקצוע
מגופים נוספים ובהם גם אנו מ”עולם הבריאות”,
יואל זיו ,גבי נקבלי ואנוכי.
הדיונים ארכו כשנה וחצי ,חקרנו את הנושא מכל
הבטיו והשלכותיו .בשלב מסוים הייתה תוכנית
שהועברה ליולי אדלשטיין וממנו לשר האוצר משה
כחלון .התוכנית המקיפה שגובשה כוללת התייחסות
לבני הגיל השלישי בכל תחומי החיים ,ומחייבת
שינוי סדר עדיפויות והקצאת תקציבים משמעותיים
על מנת להבטיח שהמדינה לוקחת אחריות על
קשישים ומאפשרת להם לחיות בכבוד את שנותיהם
האחרונות.
אך מה קרה? התוכנית נתקעה .ולמה אני מכנה
זאת כנושא חם? כי גם במערכת הפרטית הנושא
ירד ולאזרחי ישראל כמעט ואין עוד את האפשרות

ענף ביטוחי שלם קרס ונעלם ברגע אחד | צילוםShutterstock :

בקופות החולים קיימת פוליסה אחידה המעניקה
סיוע לתקופה של  5שנים ,ובה ניתן לקבל פיצוי
של עד כ־ 5,000שקל בחודש פיצוי במקרה סיעוד,
אך מי שלא קורא את האותיות הקטנות חושב שיש
לו הבטחה של הסכום הנ"ל בכל מצב.
מרבית הציבור אינו מודע לחריגים בפוליסות
אלה ולכך שהן אינן מובטחות לטווח הארוך .מדובר
בפוליסות קבוצתיות שהתנאים בהם עלולים
וצפויים להשתנות בעתיד ושכבר כיום אינן מכסות

ענף ביטוחי שלם וחשוב ,שהיווה את המקור העיקרי לאיום
הכספי הכבד הכרוך במצב סיעודי ,קרס ונעלם ברגע אחד
לרכוש פתרון הכרחי כדוגמת ביטוח סיעוד פרטי.
משרדינו ,כמו גם בוודאי סוכנויות הביטוח
האחרות בארץ ,עבד בימים האחרונים כחמ”ל
צבאי ,המרכזיה קרסה ,הניידים לא פסקו לצלצל
והוואטסאפ לא פסק.כולם רוצים ביטוח סיעוד.
לצד כ־ 900אלף איש שמבוטחים כבר בביטוחי
סיעוד פרטיים ובהם אין כל פגיעה למהלכים
האחרונים ,מי שנפגע הוא שאר הציבור .בני
המשפחה של הקשישים שיידרשו לשאת בעתיד
בנטל הכספי הכבד של טיפול בהוריהם הסיעודיים.
הפתרונות העיקריים שנותרו כעת הם חוק הסיעוד
של הביטוח הלאומי וביטוחי הסיעוד הקבוצתיים
לחברי קופות החולים .חוק הסיעוד עדיין בתוקף
ואף נעשו בו שיפורים שחלקם משמעותיים לפני
כשנה ,אולם הוא נותן מענה בעיקר לבני השכבות
החלשות.

מקרים שאירעו עקב תאונת דרכים ותאונת עבודה.
בנוסף ,הפרמיות בביטוחים אלה משתנות והם
אינם צוברים ערכי סילוק .כך לדוגמה חבר כללית
בן  55משלם כיום מחיר זול של כ־ 100שקל
עבור הכיסוי ,אולם המחיר מתייקר מידי שנה
ובעת מעבר בין שכבות גיל .אותו מבוטח יידרש
לשלם בעוד  10שנים כ־ 250שקל ובהגיעו לגיל
 76המחיר צפוי להגיע כבר לסכום חודשי של 380
שקל ואולי אף יותר.
הפתרון שיש לי ולנו ,סוכני הביטוח ,הוא בין
חברות הביטוח שעדיין ניתן דרכן לרכוש ביטוח
סיעודי ,מגדל והפניקס ,בכפוף לתנאים של כל
חברה  -תקופת ביטוח מוגבלת ,גיל כניסה מינימלי
משתנה( ,הנתונים עדכניים למועד כתיבת הכתבה)
או להציע רכישת פוליסת מחלות קשות בה
קיים פיצוי חד פעמי .במקרה של תשישות נפש

ובמקרים אחרים כמובן יש לבדוק איזו חברה מכסה
זאת טרם המכירה אך הפוליסה בתוקף עד גיל
 .70או פוליסת תאונות אישיות בה קיים פיצוי חד
פעמי של סיעוד מתאונה ,סוג של השלמה לחסר,
לחריגים בפוליסה האחידה של הקופות חולים.
בפוליסות אלה קיימים  4מסלולים לבחירתכם
ובפרמיות נמוכות יחסית .
בקרוב גם תהייה רפורמה בביטוח תאונות אישיות
וכלל לא בטוח שניתן יהיה להמשיך ולהבטיח פתרון
זה גם בהן .המצב מבחינתי זועק לשמיים .מדינת
ישראל חייבת להתעורר ולקחת אחריות.
מדינת ישראל עלייך לקיים עכשיו ולחוקק חוק
סיעוד ממלכתי .לדעתי ,אף אחד לא בחן כלכלית
את הנושא בצורה אמיתית ואת שכבת הגיל שיום
אחד מתבגרת וזקוקה למענה וזו פשוט אוזלת יד.
התוכנית המלאה עם כל המלצות הוועדה ממתינה
לאישור הממשלה .בתורה נכתב הציווי "אל
תשליכני לעת זקנה" ,וכדאי שמקבלי ההחלטות
והמחוקקים יפעלו ברוח ציווי זה.
אנו ב"עולם הבריאות" נרתמנו וסייענו לגייס
תרומות של כספים בהם רכשנו מקלות הליכה
והליכונים.
כן גם לזאת לא היה תקציב למדינה .יצאנו עם
טלי לחלוקה ברחבי המדינה .היו אלה אירועים
ממש מרגשים .הקשיש ניצול שואה בודד שקיבל
את המקל החזיק זאת בכוח היות והבין שזה הביטחון
האישי שלו.
כל אחד מאיתנו חייב לדאוג לעצמו ,למשפחתו
וללקוחותיו.
שיהיה לכולנו עולם של בריאות.
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השתתפות עצמית

עו"ד בתיה לונדון משלמה
ביטוח פורשת לגמלאות
עו"ד בתיה לונדון מסיימת בימים אלו את
תפקידה כמנהלת אגף התביעות ב"שלמה
ביטוח בע"מ".
לונדון שימשה בתפקידה במשך שלוש
שנים .במהלך תקופה זו תרמה רבות
להתמקצעות של כלל המנהלים והעובדים
באגף ויצרה אווירת צוות בין העובדים.
כמו כן ,היא הראתה יכולת מקצועית
וניהולית גבוהה ,הובילה את אגף התביעות
של שלמה ביטוח להישגים גבוהים
ברמת השירות ולשיתוף פעולה הדוק עם
הסוכנים.
לונדון שימשה בעברה כמנהלת תחום
התביעות במנורה חברה לביטוח בע"מ
במשך כארבע עשרה שנים ,ובחברת
אליהו חברה לביטוח בע"מ במשך
כעשרים ושתיים שנים.
אורי אומיד ,מנכ"ל שלמה ביטוח אמר
היום" :היתה לנו זכות גדולה להיעזר
ביכולותיה המקצועיות ובניסיונה הרב.
בתיה לונדון הינה מהוותיקות ומהמובילות
בענף וליוותה את התפתחות תחום
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התביעות במשך כשנים רבות" .אומיד
הוסיף כי "אנו משוכנעים שהגברת לונדון
תדע להעניק מיכולתה ומניסיונה גם
במהלך פרישתה לגמלאות .אנו מודים על
משך הזמן שהיתה לנו הזכות לעבוד עמה
ומאחלים לה הצלחה רבה".

קבוצת רכסים־לחמי השיקה
משרדים חדשים בירושלים
קבוצת הביטוח רכסים־לחמי ציינה
את בוא השנה החדשה באירוע חנוכת
משרדיה החדשים בירושלים ובהרמת
כוסית לכבוד ראש השנה.
משרדיה החדשים של החברה ממוקמים
בשכונת בית הכרם בירושלים ,בסמוך
לרכבת הקלה ולשיפוליו של יער
ירושלים ,ומשתרעים על פני שטח של
 500מ"ר ,הכולל חללי עבודה פתוחים,
חדרי הדרכה ,אזורי בילוי ומנוחה ומרפסת
הצופה לנוף פנורמי של ירושלים.
באירוע ,בו נכחו לקוחות ועובדי החברה
וכן עובדי ומנהלי חברות הביטוח ובתי
ההשקעות המובילים ,נשאו דברים מנכ"ל

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

רכסים־לחמי ,איתמר לחמי ויו"ר החברה
יעקב לחמי.
איתמר לחמי ,תיאר את חזון החברה
עבור שוק סוכנויות הביטוח והפיננסים
של העתיד ,והוצגו התשתיות הטכנולוגיות
והדיגיטליות שהפכו את רכסים־לחמי
לסוכנות הביטוח והפיננסים הדיגיטלית
הגדולה בישראל.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

לונדון .מסיימת
את תפקידה
| צילום :יעקב רם

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
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
לסוכנות ביטוח באזור ראשון לציון דרושים אנשי/
נשות שיווק גם ללא ניסיון ,למשרת תיאום פגישות
ותפעול במשרד בין השעות ( 15:00 – 09:00גמישות
בשעות) ,תיאור התפקיד  :ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות
פוטנציאליים לתיאום פגישות ,הכנת הצעות ,מתן מענה
ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה ,אין צורך
בידע מוקדם אלא רק ביחסי אנוש טובים ורצון להצליח,

הכשרה תינתן במקום ,ליווי להצלחה שכר בסיס +
עמלות גבוהות למצליחים דרישות  :מוטיבציה גבוהה,
ניסיון בתיאום פגישות -יתרון ,ראש גדול .קורות חיים יש
לשלוח  GIL@BEYAHAD-INS.COMנייד 052-7703399

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
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
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

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 :נייד:
0542144567
אורגל 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.

