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סו"ב אודי אביטל" :שיעור הסוכנים
העוסקים בתחום הפיננסים גדל
בשלוש השנים האחרונות ל־"30%
כנס הפיננסים של לשכת סוכני הביטוח יתקיים
השנה לראשונה באופן מקוון ,וההרשמה אליו
בעיצומה  ‰יו"ר הוועדה הפיננסית בלשכה
מספר על ההכנות לקראת הכנס > עמ' 2

מרככים את ההנחיות

כיסוי לכל החיים

מחיסרון ליתרון

לאור ביקורת חברות הזגגות
פרסם משרד התחבורה
עדכון הנחיות ,זאת לאחר
שבעבר דרש כיול החיישנים
לאחר כל החלפה > עמ' 5

במסגרת תיקון טיוטה
שפורסם השבוע עדכנה רשות
שוק ההון כי הכיסוי הסיעודי
ברובד המורחב יוארך למשך
כל חיי המבוטח > עמ' 6

בטור מיוחד מסביר יו"ר ועדת
כנסים ואירועים בלשכה
איך הפכו הכנסים המקוונים
להצלחה של ממש
> עמ' 14
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תנופה בתחום הפיננסים

סו"ב אודי אביטל בראיון למגזין כנס הפיננסים" :הענף חווה צמיחה מרשימה"  ‰על שיעור הסוכנים
העוסקים בתחום" :גדל מ־ 5%ל־ 30%בשלוש השנים האחרונות"  ‰ההרשמה לכנס בעיצומה
המטרה העיקרית של ועדת הפיננסים
בלשכה היתה להכניס כמה שיותר שחקנים
מקרב הסוכנים למשחק; בתחילת הדרך היו
רק כ־ 5%מהסוכנים שעסקו בתחום הפיננסים,
היום הגענו כבר לכ־ .30%בכמות הכסף שעברה
אצל הסוכנים היה גידול של  150%וכפועל יוצא
מזה גם בהכנסות שלהם ,בממוצע .יש סוכנים
שמדווחים גם על גידול של פי שלושה בהכנסות
שלהם בזכות תחום הפיננסים לעומת לפני שלושה
שנים .זו צמיחה ברמות שלא תיאמנה .בקצב הזה
סוכני הפיננסים יעברו את מספר הסוכנים בביטוח
חיים .גם היום אני חושב שזה לא מספיק ואפשר
להשיג יותר ,אבל אני יכול רק להביא את הסוס
לשוקת  -אני לא יכול להכריח אותו גם לשתות",
אומר סו"ב אודי אביטל ,יו"ר הוועדה הפיננסית
בלשכת סוכני הביטוח ,בראיון לקראת כנס
הפיננסים .2020
הכנס יערך בפורמט דיגיטלי ,באילוצי תקופת
הקורונה ,ביום חמישי הבא ,ה־ ,3/12/2020תחת
הכותרת" :ביטוח אלמנטרי וחיים = פיננסים".
ההרשמה בעיצומה דרך אתר לשכת סוכני הביטוח.

"

מתמקדים בפרקטיקה

במה יעסוק הכנס ומה עומד מאחורי הסלוגן
הנבחר?
"בכנס הראשון דיברנו על מוצרים והגדלת
הפרנסה; בשני התמקדנו בשירות ללקוחות; בכנס
הנוכחי אנחנו מתמקדים בפרקטיקה – איך למכור
את המוצרים הקיימים; חיבור בין יצרן לסוכן
והתועלות לסוכן .הסלוגן משקף את ההכנסות
של סוכני הביטוח מתחומי האלמנטרי והפנסיוני
שירדו וזו השעה להרחיב את תחום הפיננסים",
הוא מסביר.
את הכנס ינחו דני רופ ,מגיש הטלוויזיה וסו"ב
שוש כהן ,חברת הוועדה לפיננסים בלשכה,
ובמרכזו כמובן יעמוד סקר שביעות הרצון של
הסוכנים מיצרני תחום הפיננסים איתם הם
עובדים .התוצאות יוצגו בסיום הכנס בהנחיית
סו"ב דב צור ,חבר ועדת הפיננסים בלשכה.
בכנס ייערכו חמישה פאנלים (רבי שיח)
כשבניהם יהיו "זרקורים" בנושאים שונים בהם
יציגו גופי ההשקעה האלטרנטיבית וגופים
מקצועיים את מוצריהם ותובנותיהם .בין מושב
הבוקר לצהריים תהיה אתנחתא עם מופע עוצר

ביטוח
ופיננסים

"סוכנים מדווחים על גידול של פי שלושה בהכנסות בזכות העיסוק בתחום הפיננסים" | צילום :גיא קרן

נשימה של אמן החושים אורי גלר.
במסגרת הפאנלים יתקיים רב שיח בנושא
"השקעות בתקופת משבר" אותו ינחה סו"ב לידור
לבקוביץ' ,חבר הוועדה לפיננסים וישתתפו
בו גילעד אלטשולר ,בעלים ומנהל השקעות
ראשי 'אלטשולר שחם ,יונתן נשיא ,ראש מערך
השקעות בחו"ל ב'ילין לפידות בית השקעות',
אורי שור ,יו"ר 'הראל פיננסים אלטרנטיב' וחבר
השקעות 'נוסטרו הראל' ,חגי שרייבר ,מנהל
השקעות ראשי 'אקסלנס' ויוסי לוי ,מייסד ומנכ״ל
'מור בית השקעות'.
אביטל ינחה שני פאנלים :הראשון יעסוק
בנושא הגיל השלישי והפיננסים ,תחת הכותרת
"הזדמנויות עסקיות לטיפול בפורשים" .מדובר
בפאנל בו ישתתפו נציגי חברות הביטוח
המסורתיות" .אחת השאלות המרכזיות שהן
יישאלו היא מדוע הן לא נותנות לסוכניהן

להשתתף ברווחים מתחום ולוקחות את ההגמוניה
על הגיל השלישי לבית שלהן" ,מספר אביטל.
הפאנל הנוסף שינחה יעסוק בנושא "הלוואות
בעידן קורונה" ובו ישתתפו זאב הרשקוביץ',
חבר הנהלת  EFPAוחיים אייזנפלד ,נשיא לשכת
היועצים העסקיים והניהוליים בישראל .בין היתר
יעסוק הפאנל בפרקטיקה של סוכן הביטוח בתחום
ההלוואות ,כולל היבטי מס ועוד.
סו"ב יפית תמיר ,חברת הוועדה לפיננסים,
תנחה רב שיח בנושא "משכנתאות כפתרון
מימוני" בו ישתתף גם נציג בנק לאומי.
הפאנל שיפתח את הכנס לאחר דברי ברכה של
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ויו"ר הוועדה
סו"ב אודי אביטל ,יעסוק במיסוי קופות הגמל
והשתלמות חסכונות והלוואות והשפעה על תיק
הלקוח .המנחה יהיה סו"ב עודד טוביה ,חבר
הוועדה לפיננסים.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :מוטי ארבל | עורכת ראשית :מירב לפידות |
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 :

פתוח
לכולם!

09:30

מתחם המציגים הדיגיטלי נפתח!

10:00

פתיחה  -מנחי הכנס
מר דני רופ ,מנחה ומגיש טלוויזיה
סו"ב שוש כהן ,חברת הוועדה לפיננסים

10:02

דברי פתיחה
סו"ב אודי אביטל ,יו"ר הוועדה לפיננסים
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה

10:18

רב שיח  -מיסוי קופות הגמל והשתלמות חסכנות והלוואות והשפעה על תיק הלקוח
מנחה :סו"ב עודד טוביה ,חבר הוועדה לפיננסים
סו"ב אייל רחוביצקי ,חבר הוועדה לפיננסים
גב' רונית כהן ,רשות המיסים
גב' ליאת ארמי ,יועצת מס ומרצה בכירה במכללות

10:40

זרקור – "חדשנות בעולם הבנקאות "2020

10:45

זרקור – התחדשות אלטרנטיבית  -השקעות אלטרנטיביות כפיזור בתיק ההשקעות
מר נעם ברכה ,מנכ"ל 'הלמן אלדובי' ,קרנות השקעה

10:50

רב שיח  -הזדמנויות עסקיות לטיפול בפורשים
מנחה :סו"ב אודי אביטל ,יו"ר הוועדה לפיננסים

גב' סתיו בלוך ,סמנכ"לית פיתוח עסקיBLENDER ,

מר איל אליה ,מנהל ענף מכירות פיננסים 'כלל ביטוח ופיננסים'
מר אלון דבורי ,מנהל מכירות פיננסים ארצי' ,מנורה מבטחים'
מר זיו ורטהיימר ,מנהל חטיבת הפיננסים 'הכשרה חברה לביטוח'
מר אבי ברוק ,מנהל מקצועי מחלקת פרישה 'מגדל'
11:15

זרקור  -הפלטפורמה שתגרום ללקוחות שלכם להיות מרוצים ותפנה לכם זמן לעסוק בגיוס
לקוחות חדשים
מר אלון כץ ,מייסד ומנכ"ל משותף  BTBישראל

11:20

זרקור  -שילוב פיננסי בין דור צעיר לוותיק
סו"ב תדהר סאטובי ,יו"ר הועדה הבין דורית

11:25

רב שיח  -משכנתאות כפתרון מימוני
מנחה :סו"ב יפית תמיר ,חברת הוועדה לפיננסים
סו"ב יוסי ראובן ,חבר הוועדה לפיננסים
מר טל בר-אל ,מנהל מערך משכנתאות בנק לאומי
מר קובי קלמן ,מנכ״ל 'הראל  60+בע״מ'

* התוכנית נתונה לשינויים

פתוח
לכולם!

11:50

זרקור  -הכירו את הקרן המשולבת ,סל קרנות ייחודי תחת קורת גג אחת
גב' יעל פרץ ,מנהלת שיווק WEALTHSTONE

11:55

זרקור  -המענה החדש להעברת ייפוי כוח
מר עמיר טל ,מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

12:00

רב שיח  -הלוואות בעידן קורונה
מנחה :סו"ב אודי אביטל ,יו"ר הוועדה לפיננסים
סו"ב עודד טוביה ,חבר הנהלת EFPA
מר זאב הרשקוביץ ,חבר הנהלת EFPA

מר חיים אייזנפלד ,נשיא לשכת היועצים העסקיים והניהוליים בישראל (ע״ר)
12:25

זרקור  -איך הטכנולוגיה בעולם ההשקעות מקדמת את סוכן הביטוח של היום?
גב' כנרת פרוזן ,מנכ"לית ומייסדת 'פיורד טכנולוגיות'

12:30

זרקור  -טריא  -השקעה באשראי בתנאי אי וודאות בשוק ההון
מר יאיר בן דויד ,מנהל פיתוח עסקי TARYA

12:35

אורי גלר במופע שישאיר אתכם עם המון חומר למחשבה

12:50

רב שיח  -השקעות בתקופת משבר
מנחה :סו"ב לידור לבקוביץ' ,חבר הוועדה לפיננסים
מר גילעד אלטשולר ,בעלים ומנהל השקעות ראשי 'אלטשולר שחם'
מר יונתן נשיא ,ראש מערך השקעות בחו"ל' ,ילין לפידות בית השקעות'
מר אורי שור ,יו"ר 'הראל פיננסים אלטרנטיב' וחבר השקעות 'נוסטרו הראל'
מר חגי שרייבר ,מנהל השקעות ראשי' ,אקסלנס'
מר יוסי לוי ,מייסד ומנכ״ל 'מור בית השקעות'

13:20

סקר שביעות רצון מחברות הביטוח ובתי ההשקעות
סו"ב דב צור ,חבר הוועדה לפיננסים

13:25

דברי סיכום והענקת פרסי הזוכים בסקר שביעות רצון
סו"ב אודי אביטל ,יו"ר הוועדה לפיננסים
* התוכנית נתונה לשינויים
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להרשמה ללא עלות לחצו כאן
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משרד התחבורה :כיול חיישני הרכב -
רק אם קיים צורך
לאחר תאונה – על המוסך לבדוק כל מערכות הבטיחות והחיישנים ברכב  ‰העדכון מגיע
לאחר ביקורת של חברות הזגגות לרכב על ההשקעה בה זה כרוך > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות ביקורת של חברות
זגגות הרכב על הודעת
משרד התחבורה בצורך
לכייל מצלמות המותקנות על
שמשת הרכב הקדמית בעת החלפת
השמשה ,הוציא משה קירמאיר מנהל
אגף רישוי ופיקוח במשרד התחבורה
עדכון לפיו "יש לבצע בדיקה
למערכות הרכב הרלוונטיות ובמקרה
וקיים צורך יש לבצע כיול".
בתחילת ספטמבר פרסם קירמאיר
הנחיה לשמאים ,למוסכים ,לקציני
רכב וליבואני הרכב לפיה" :בשנים
האחרונות ,עם שינוי ועדכון התקנות
ולאור ההתפתחויות הטכנולוגיות
בתחום הרכב ,יותר ויותר כלי רכב | צילוםshutterstock :
נעים בכבישי הארץ עם מערכות
בטיחות והתראה מתקדמות המבוססות מצלמה ו/או במעלה אחת יותר או פחות ממה שהשמשה
מפני התנגשות מלפנים וסטייה מנתיב הכוללת הורכבה בתחילה ,הדבר ישפיע על היכולת של
המערכת למדוד ביעילות את המרחק בין הרכב
בלימת חרום.
"אחד ממרכיבי מערכות הבטיחות הוא המצלמה לרכב אחר.
אי לכך כל החלפת שמשת רכב קדמית ברכבים
הממוקמת על שמשת הרכב הקדמית אשר עליה
מותקנים חיישנים לטובת מערכת לתמיכה חכמה האלה מחייבת כיול על פי הוראות יצרן הרכב ו/
בבלימת חירום והתראה מפני התנגשות מלפנים ,או יצרן המערכת וזאת על מנת להבטיח החזרת
תפקוד מערכות הרכב למצבן המקורי כפי שתוכננו
מגבים אוטומטים.
"לעיתים נדרשת החלפת שמשה קדמית עקב על ידי יצרן הרכב ו/או יצרן המערכת/מצלמה".
כאמור ,לאור ביקורת של חברות הזגגות לרכב,
תאונת דרכים ,נזק ,סדק ו/או פגם .יתכן שאם
השמשה הקדמית ברכב תורכב במספר מעלות שנבהלו מההשקעות היקרות שיצטרכו לבצע

לטובת רכישת מערכות כיול ,בוצע
עדכון המרכך את ההוראה הראשונית.
בנוסף ,מעדכן משרד התחבורה
כי "במקרה נזק/תאונה לרכב חלה
האחריות על המנהל המקצועי של
המוסך לתקינות הפעולות שבוצעו
ברכב ,לפי סעיף  141לחוק רישוי
שירותים ומקצועות בענף הרכב
התשע"ו –  2016גם למערכות
הבטיחות והחיישנים ברכב כגון,
כריות אוויר ,בקרת סטייה מנתיב,
בקרת שיוט אדפטיבית ,מערכת
בלימה אוטומטית בעת חירום
וכדומה".
באיגוד שמאי הרכב טוענים כי
משרד התחבורה קיבל את עמדתם
כי "כפי שיש צורך לכייל את
המצלמה המותקנת על השמשה הקדמית יש
מקום לכייל גם את המערכות המותקנות בפגוש,
בפינות המרכב האחורי וכיוצ"ב".
יש לציין ,כי איגוד שמאי הרכב פנה במקביל
גם אל רשות שוק ההון ,כדי לבחון את הצורך
בהרחבת הכיסויים הקיימים בנספחים לפוליסת
רכב" :בנושא החלפת שמשות ,פגושים ,מראות
ופנסים כך שיכללו גם את החיוב בביצוע כיול
מערכות הבטיחות על ידי מומחה במוסך מורשה
המהוות חלק אינטגרלי מהחלפת הפגוש או
הפנס" ,נכתב בפנייה.

כשהחורף קרב ובא,

טוב שיש דרכים!
לפייסבוק <<
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כיסוי סיעודי מורחב לכל החיים?

העדכון בוצע במסגרת תיקון הטיוטה שפורסם בתחילת השבוע  ‰התחלת שיווק הכיסוי המורחב
נדחתה לחודש יולי הבא כדי לאפשר לקופות ולחברות הביטוח להיערך > רונית מורגנשטרן

ל

אחר התייעצות עם חברות הביטוח
ומומחים מציע הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,ד"ר משה ברקת ,להאריך
את הכיסוי ברובד המורחב למשך כל שנות חייו
של המבוטח ,ולא רק ל־ 10שנים ,כפי שפורסם
בטיוטת הרפורמה בביטוח הסיעודי של קופות
החולים ביולי האחרון .כך עולה מתיקון הטיוטה
שפורסם בתחילת השבוע.
כמו כן ,בעקבות בקשות של חברות הביטוח,
החליט הממונה לאפשר לחברות ולקופות זמן
נוסף להתארגנות לשיווק הרובד הנוסף ותוספת
סכום הביטוח" .שיווק הכיסוי ברובד הנוסף יחל
ביום  1ביולי  ,2021ושיווק הכיסוי בתוספת סכום
הביטוח יחל ביום  1ביולי  - 2022זאת על מנת
לאפשר לקופות ולחברות להיערך לשיווק זה",
מוצע בטיוטה החדשה.
ב־ 13ביולי  2020פורסמו הוראות הרשות
לגבי רפורמה בביטוח הסיעודי הקבוצתי בקופות
החולים" .מטרתן לאפשר למבוטחים שרכשו כיסוי
ברובד בסיסי ,לרכוש פוליסת סיעוד קבוצתית
לחברי קופ"ח הכוללת כיסוי ברובד מורחב לפרק

ד"ר ברקת | צילום :סטודיו עדיף

זמן ארוך יותר מהרובד הבסיסי וכן תוספת סכום
ביטוח ,זאת בכפוף להליך חיתום רפואי ובתוספת
תשלום ,כמפורט בתיקון" ,נכתב בהוראות.

גם תיקונים טכניים
הרשות מציעה גם תיקונים טכניים לטיוטה

הקודמת – תיקון סעיף  7להוראות העיקריות,
שעוסק בדמי הביטוח "כך שדמי הביטוח
המשולמים עבור כיסוי ברובד המורחב ותוספת
סכום ביטוח ייקבעו בהתאם לגיל המבוטח ומועד
צירופו לביטוח ,ובפרט מגיל  65והלאה .זאת
בשונה מההוראה הקבועה היום לגבי דמי הביטוח
המשולמים ברובד הבסיסי ,לפיה דמי הביטוח יהיו
שווים לכל מבוטח בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח
בקופה שבה הוא רשום ,ויחושבו לפי גיל המבוטח
במועד התשלום ,ללא קשר למועד צירופו" ,נכתב
בטיוטה החדשה.
מוצע גם לתקן את סעיף  17להוראות העיקריות,
"שעוסק בהחזר הוצאות לקופות ,ולאפשר לקופות
לגבות סכומים מתוך קרן הרובד המורחב עבור
הוצאות הקופה בגין כיסוי ברובד המורחב
ותוספת סכום ביטוח ,ובלבד שלא יעלו על 5%
מדמי הביטוח הנגבים עבור כיסוי ברובד המורחב
ותוספת סכום ביטוח" .ברשות מבקשים להבהיר,
כי כוונת הסעיף היא רק לכיסוי ברובד הבסיסי.
הערות לטיוטה ניתן להגיש עד ל־ 3בדצמבר
.2020

לא יוצאים לחו״ל בתקופת המגיפה בלי כיסוי מקיף להוצאות מגיפה!
בתקופה זו ,חשוב שהלקוחות שלך יטוסו לחו”ל עם הרחבה להוצאות מגיפה.
הרחבה זו תעניק להם את הכיסוי המקיף ביותר בתקופת מגיפה:
כיסוי לביטול נסיעה עקב
הידבקות בנגיף

כיסוי לביטול נסיעה עקב
סירוב העלאה לטיסה

כיסוי להחזר הוצאות בגין
דרישת בידוד בחו”ל ,גם אם
המבוטח אינו מאומת לנגיף

כיסוי להארכת שהייה עקב
כניסה לבידוד

תשלום להוצאות בידוד באמצעות
כרטיס הPassportCard-

שירותי רפואה מרחוק ,בלי
לצאת מהמלון – באמצעות רופאים
ישראלים ומקומיים

ניתן לרכוש את הביטוח עד  60ימים לפני מועד היציאה מישראל.

ניתן לרכוש את פוליסת ביטוח הנסיעות של  PassportCardעד  60ימים לפני מועד היציאה מישראל לחו״ל .להפעלת הפוליסה יש להתקשר למוקד  .PassportCardיש להודיע למוקד שירות הלקוחות על כל שינוי
במצב הרפואי טרם היציאה לחו״ל .באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי  2014בע"מ ,החברה המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ .רכישת הביטוח בכפוף לתהליך חיתום על פי נהלי החברה .הכיסוי
הביטוחי על פי תנאי הפוליסה ,חריגיה וסייגיה .ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס ,ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס ,עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים .שירות
חדר רופאים/ייעוץ רפואי מרחוק במדינות נבחרות ,באמצעות רופאים עצמאיים בהסכם.
Labs
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בחירת סוכני השנה של עדיף
יצאה לדרך בשיתוף יו"ר הוועדות
המקצועיות בלשכה
התארים יוענקו במסגרת אירועי ועידת עדיף ה־ ‰ 20המתמודדים
חייבים להיות חברי לשכה בפועל > רונית מורגנשטרן

ב

במסגרת אירועי ועידת עדיף ה־ 20יוענקו
תארי סוכני או סוכנות הביטוח של השנה בכל
אחד מארבעת תחומי הפעילות המקצועיים
בהם פועלים הסוכנים – פנסיוני ,ביטוח כללי ,בריאות
וסיעוד ופיננסים .תהליך ההתמודדות והבחירה בזוכים
נעשה בשיתוף פעולה בין לשכת סוכני הביטוח לעדיף,
והמתמודדים חייבים להיות חברים בלשכת סוכני
ביטוח בישראל .הזוכים יוכרזו כאמור באירועי ועידת
עדיף ,שיתקיימו השנה ב־24־ 23בדצמבר.
סוכנות וסוכנים אשר רוצים להתמודד באחד
מהתחומים יפנו בדואר אלקטרוני למערכת עדיף על
מנת לקבל את טופס ההתמודדות בכתובת@swen :
.li.oc.tena
הטפסים המלאים יועברו על ידי עדיף לוועדה
המקצועית הרלוונטית בלשכת סוכני הביטוח להצבעה.

כך למשל ,טפסי המועמדות לתואר סוכן השנה בענף
ביטוחי הבריאות תעבור לוועדת הבריאות בלשכת
סוכני הביטוח .המועד האחרון להעברת הטפסים
לוועדה המקצועית הינו  .3.12.2020על הטפסים יש
לצרף תעודת סוכן ביטוח בתוקף ,וכן אישור עדכני על
חברות בלשכת סוכני הביטוח.
בימים שלאחר מכן תבצע הוועדה ,באחריות היו”ר,
הצבעה בין חבריה לגבי הסוכן או הסוכנים הנבחרים
לשנת  ,2020ותעביר את שם הזוכה מטעמה לעדיף,
לא יאוחר מה־ .8.12.2020משקל הצבעות הוועדות
המקצועיות של לשכת סוכני הביטוח יהיה .90%
במקביל ,יועלו שמות המועמדים להצבעה גם לקהל
הרחב ,כחלק מהסקר הרחב אותה מבצעת עדיף לכל
הקטגוריות העומדות לבחירה בהליך בחירת נבחרי
השנה  .2020משקל הצבעת הקהל הרחב יעמוד על .10%

כך תהנו
מהטבות מס
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל
בקמפיין חדש לעידוד הציבור
להפקיד עד תקרת ההפקדה
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל השיקה
השבוע קמפיין ארצי שמטרתו לעודד את
הציבור לפנות לסוכני הביטוח ולהפקיד
כספים בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות
עד תקרת ההפקדה ,כדי ליהנות מהטבות
מס .הפקדת סכומי התקרה בקופות גמל
להשקעה ובקרנות השתלמות מאפשרת
ליהנות מהטבות מס בשנה הקלנדרית.
הקמפיין עלה בערוצים  12ו־ 13ובשלטי
חוצות ברחבי הארץ ,מפנה כאמור את
הלקוחות לסוכנים שלהם.
הפניקס מנהלת למעלה מ־ 200מיליארד
שקל בכספי חיסכון ארוך הטווח ,הכולל
קופות גמל ,קרנות השתלמות ,קרנות
פנסיה ופוליסות חיסכון ומנהלים.

יצא לאור

ביטוח חבויות בישראל
מאת יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר ,בהוצאת פוליסה ,כולל יותר מ 450-עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים ,דברי חקיקה ,נהלים ונתונים עדכניים להצגת
נושאי הספר ולתועלת הקורא .הספר מיועד לחתמים ,סוכני ביטוח ,פרקליטים ומתעניינים בנושא.
פרקי הספר
• הגדרת הסיכון
• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח
• תנאי הפוליסה לביטוח
• כיסויים וחריגיהם
• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים
• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה
• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות
מעודכנת
מחיר הספר 450 :ש״ח כולל מע”מ
רה חדשה ו קיהל
למנויי עיתון פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ
מהדוספרו של יעקבישראל״
חבויות ב
ל
ח
ו
ט
י
ב
״
לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

נצלו את התקרה!
נצלו את תקרות ההפקדה
בקופת הגמל להשקעה
ובקרן ההשתלמות של לקוחותיכם
בהפניקס אקסלנס פנסיה וגמל
להטבות מס שאסור לפספס
פרטים אצל מנהלי המכירות

פנסיה וגמל
האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או לייעוץ מס אישי בידי בעל רישיון עפ"י הדין ,המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם.
האמור כפוף להוראות הדין ,הרגולציה ותקנוני קופות הגמל כפי שיהיו מעת לעת .אין באמור כדי להוות אישור ו/או הבטחה כלשהי לקבלת הטבות מס
אשר ייקבעו אך ורק על ידי רשויות המס .ניצול תקרת הפקדה לשנת המס  2020הוא עד ליום  ,31.12.20כפוף לתקרות ההפקדה לשנת המס .2020
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ.

פיננסים
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"להימנע מפרקטיקות פסולות לשיווק
אשראי"
רשות שוק ההון והפיקוח על הבנקים פרסמו הוראות לאסדרת שוק האשראי הפרטי בגופים החוץ
בנקאיים > רונית מורגנשטרן

ה

פיקוח על הבנקים ורשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,פרסמו הוראות המסדירות את
פעילות העמדת אשראי לאנשים הפרטיים
בהיבטים צרכניים .ההוראות קובעות את דרישות
המינימום מפעילותם של התאגידים הבנקאיים וחברות
כרטיסי אשראי המפוקחים על יד הפיקוח על הבנקים,
ושל נותני האשראי המפוקחים על ידי רשות שוק ההון
מול משקי הבית.
מטרת האסדרה  -לקבוע סטנדרטים אחידים של
הוגנות ושקיפות המלווים בעת העמדת אשראי .כמו
כן ,הצעד המשותף ,שנעשה לטובת הלקוחות ,נועד
להבטיח את צמצום הארביטרז' הרגולטורי בין שחקנים
פיננסיים שונים בהיבטים צרכניים ,שנוגעים להוגנות
בשיווק האשראי.
עוד נמסר כי מטרת ההוראות המשותפות היא
להבטיח התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי
לאנשים פרטיים .זו תקטין את הסיכונים להם חשופים
לקוחות האשראי ,תעודד התפתחות תחרות בין נותני
האשראי ותחזק את אמון הציבור במערכת הפיננסית
כולה.

ההון והכספים הישראלי ,ולהגנה על ציבור
במסגרת ההוראות ,נדרשים הגופים
צרכני האשראי בישראל .בהזדמנות
המלווים לקבוע קריטריונים מינימאליים
זו ארצה להדגיש שוב  -הציבור צריך
להעמדת אשראי למשקי הבית ,להקפיד
לזכור ולהבין שנותני אשראי שאינם
על התנהגות נאותה כלפי לקוח ולהימנע
בנקים ,חברות כרטיסי אשראי או חברות
מפרקטיקות פסולות לשיווק אשראי:
ביטוח וגופים מוסדיים ,אינם מפוקחים
להתאים את היקף האשראי ליכולתו
יציבותית על ידי רשות שוק ההון ביטוח
הפיננסית של הלקוח ,כדי לצמצם
אבידן |צילום:
וחיסכון ,למעט במקום שיש פיקדונות
את הסיכון שייווצר נטל חוב מופרז על
הלקוח; להימנע מפעילות שיווק אגרסיבית דוברות בנק ישראל ציבור ,והמחוקק אינו דורש להחיל עליהם
ומהפעלת לחץ על הלקוח; להקפיד על מתן גילוי שלם כללי יציבות פיננסית".
יאיר אבידן ,המפקח על הבנקים" :הפיקוח על הבנקים
וענייני; להבטיח שמנגנוני התגמול לעובדים העוסקים
בשיווק אשראי אינם מעודדים התנהלות שאינה הוגנת .נקט בשנים האחרונות במגוון פעולות על מנת לחזק
ד"ר משה ברקת ,הממונה על שוק ההון" :הרשות את ההוגנות ביחסים שבין הבנקים לבין לקוחותיהם,
פועלת באינטנסיביות לקידום התחרות ומתן שירותים והוראה זו מהווה נדבך נוסף ומשלים לפעולות אלו.
פיננסיים מתקדמים והוגנים על ידי בעלי רישיון התנהלות תקינה והוגנת של מתן אשראי לאנשים
מפוקחים ,תוך מטרה להגביר את התאמת המוצר פרטיים מקטינה את הסיכונים להם הם חשופים ויש
לצרכי הלקוח ,הבטחת איכות השירות והתנהלות בה בכדי לעודד את התפתחות התחרות בין נותני
הוגנת אל מול הלקוחות .הוראה זו ,המתייחסת לאשראי האשראי ולחזק את אמון הציבור במערכת הפיננסית
הצרכני וגובשה בשיתוף פעולה מלא עם הפיקוח על כולה ,לטובת ציבור הצרכנים ולטובת הגופים השונים
הבנקים ,מבטאת את מחויבותנו להגברת האמון בשוק שפעילים במערכת".

כלל ביטוח ופיננסים מציגה:

מה שחשוב!

הפודקאסט שעוסק
בנושאים החשובים באמת

מה
שחשוב

מה שחשוב! כשמדברים על הבריאות שלנו
בואו לשמוע זוויות חדשות ומעניינות במגוון נושאי ביטוח וכלים להתמודדות עם מצבים
האזינו לפרק השני העוסק בכל מה שחשוב כשמדברים על הבריאות שלנו עם יובל קדוש
שיספר את סיפור מציאת תרומת מח העצם לבתו עמית והחשיבות בביטוח בריאות פרטי.

האזינו לפודקאסט בנושא בריאות

חדשות | פנסיה

10
02

|  26בנובמבר 2020

גיל הפרישה לנשים :פתרון שהציעה
הלשכה זכה לתמיכה
יו”ר הוועדה לביקורת המדינה" :מדובר במלכודת עוני .חוסר המעש הממשלתי מוביל לפגיעה במאה
אלף חוסכי קרנות הפנסיה הוותיקות”  ‰סו”ב פז הציג בדיון פתרון שזכה לתמיכת יו"ר הוועדה
> רונית מורגנשטרן

ה
צילום :סטודיו  18רוני פרל

וועדה לענייני ביקורת המדינה ,בראשות
ח"כ עפר שלח ,דנה אתמול (ד') ,בעיכוב
בקבלת ההחלטה בעניין גיל הפרישה
לנשים והשלכותיו.
״בימים אלה הנושא מאיים לא רק על הכלכלה
והאקטואריה של הפנסיה בישראל ,אלא על קצבאות
הפנסיה הנוכחיות של הגמלאים בקרנות הפנסיה
הוותיקות .נושא העלאת גיל הפרישה לנשים עלה
בדו״ח מבקר המדינה מ־2016״ ,אמר ח"כ שלח
בפתיחת הדיון.
ביוני  2019פרסם משרד האוצר תזכיר חוק לתיקון
חוק גיל פרישה .במסגרת התיקון הוצע מתווה
להעלאת גיל הפרישה לנשים מגיל  ,62בשלב ראשון
עד גיל  65באופן הדרגתי ,ובשלב שני ,להחיל מנגנון
אוטומטי להעלאת גיל הפרישה בהתאם לשינויים
בתוחלת החיים .מאז לא התקדם דבר.
עו"ד צחי סעד ,מנהל החטיבה הכלכלית במשרד
מבקר המדינה ,טען בדיון כי גיל הפרישה לנשים
בישראל נמוך משמעותית ביחס לרוב מדינות ה־

.OECD
מיכל היימן ,מנהלת מחלקת פנסיה
ברשות שוק ההון" :כרגע אנחנו במצב
שיש ממשלה ,ולכאורה ניתן לחוקק
חוק לעניין גיל הפרישה ומבחינתנו
ב־ 1לינואר  2021האיזון האקטוארי אמור
להיכנס לתוקף .כל פתרון שיינתן לנושא
מקובל עלינו ,אם זו העלאת גיל הפרישה ,או
אפשרות דחיית האיזון ,אבל כרגע אנחנו על ספו
של הביצוע וצריך לקחת זאת בחשבון".
יובל טלר ,רכז פיננסיים באגף התקציבים ,אמר:
"להעלאת גיל הפרישה לנשים יש יתרונות רבים
שנוגעים לשכר נשים ולהשתלבותן בשוק התעסוקה,
ומצד שני יש משמעויות הנוגעות לקרנות הפנסיה
הוותיקות ,ואת אותן אוכלוסיות שההעלאה תשפיע
עליהן".
יואב פרידמן ,מחלקת המחקר בבנק ישראל:
"הניסיון הראה שהעלאת גיל הפרישה הקודמת
הביאה ,גם אצל נשים וגם אצל גברים ,לעלייה

משמעותית בשיעורי התעסוקה ומשם
לשיעורי התוצר של המשק ,ובעידן
הפנסיה הצוברת ,ודאי שזה תורם אך
יותר לצבירה״.
סו"ב אייל פז ,יו"ר הוועדה
הפנסיונית בלשכה ,נציג לשכת סוכני
פז
הביטוח בדיון ,הציע פתרון דיפרנציאלי
שמייתר את מבחן ההכנסות" :מבחן ההכנסות
בוטל כבר בארה"ב ,קנדה ,נורבגיה וניו זילנד .גיל
הפרישה ממשיך לעלות וזה פתרון חברתי ,שוויוני
וצודק יותר לאותן שכבות שרוצות וצריכות להמשיך
לעבוד גם לאחר גיל קבלת הקצבה ,בלי שיהיה
קיזוז ,וכך גם יוכלו להמשיך ולהפריש לפנסיה".
יו"ר הוועדה תמך בהצעה והוסיף" :ברורה מלכודת
העוני שיוצרים מבחני ההכנסה לקצבה; אנשים
מאבדים את התמריץ לעבוד ,וכך הדברים גם בגיל
פרישת הנשים ,ויש לשקול את הניתוק בין הדברים
במסגרת הפתרונות .אי מציאת הסדר כולל לכל
סוגיית גיל הפרישה לנשים הוא מחדל ממשלתי".

כלל ביטוח ופיננסים מציגה:

מה שחשוב!

מה
שחשוב

הפודקאסט שעוסק
בנושאים החשובים באמת

מה שחשוב! כשמדברים על הכסף שלנו
עם פרוץ מגיפת הקורונה ,לקוחות נלחצו מהתנודות בשוק ,חלקם משכו את הכספים שלהם
מהבורסה או ביקשו לשנות את מסלולי ההשקעה .כתוצאה מכך ,השוק מוצף בכסף נזיל שלא
מייצר רווח או תשואה ללקוחות.
הצטרפו לשי שעיה ואיל אליה שמדברים על איך נכון לנהל את הכסף שלנו ,גם בעתות משבר.

האזינו לפודקאסט

למעבר להנחיות ההפקדה >>

נשמח לעמוד לשירותכם
מחלקת ערוצי הפצה *5664

 .1לפי מדד שירות חיסכון פנסיוני לשנת  2019לקרנות הפנסיה ,של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון המשקף את רמת שירות הלקוחות
בקרנות הפנסיה הניתן להם על ידי הגופים המוסדיים בישראל .אין באמור התחייבות לדירוג דומה בעתיד  .2אין באמור תחליף לייעוץ
ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאמים לצורכי הלקוח .בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ,התקנונים הרלוונטיים ותקרת
ההפקדה השנתית לשנת .2020
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מריחים את סוף מגפת הקורונה?
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים בפודקאסט אופטימי במיוחד – אפשר לברך על המוגמר בזכות
החיסונים > רונית מורגנשטרן

ב

יום חמישי האחרון עלה לאוויר פרק
נוסף בפודקאסט הכלכלי של הראל,
"אבלמה?" ,פרק שעוסק בהשקעות פוסט
קורונה – לאור האופטימיות ששוררת בשוק
המניות ,האם כדאי לעשות דווקא עכשיו שינויים
בתיק ההשקעות שלכם? זאת על רקע הנתונים
האופטימיים שפורסמו בשבוע שעבר במדדי
האינפלציה והצמיחה ברבעון השלישי .האם זה
מראה שהקורונה עושה הפסקה? מה שבטוח זה
שכשאין סגר ,הכלכלה חוזרת לעבוד ובעוצמה.
בפרק התארח האנליסט אורי הרשקוביץ',
מומחה בתחום מדעי החיים ,שהסביר לעפר קליין,
ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ,ורד אורבך סולן
להקת רד בנד ,מדוע החיסון לא יגיע מישראל
ואיך ישפיע השינוע המורכב של החיסונים על
סיומו של משבר הקורונה.
לדברי הרשקוביץ ,הנתונים של החברות
מעודדים מאוד שכן הניסויים בוצעו על עשרות
אלפי אנשים שהם בהחלט סדרי גודל מהותיים
ולכן אפשר לברך על המוגמר .הרשקוביץ הוסיף
כי ההערכות הן שעד סוף השנה יתחילו לחסן
בארה"ב ובמהלך  2021יהיו כבר כמיליארד
מחוסנים בעולם .הרשקוביץ חידד ואמר כי אין

מאמץ ישראלי אך השלבים הם מאוד מוקדמים.
עוד הוסיף הורביץ ,כי לאור הניסיון המועט שלנו
בתחום החיסונים הוא לא צופה עתיד מזהיר
לחיסון הישראלי.

"עתיד מזהיר?"

קליין ואורבך | צילום :יח"צ הראל

הבדלים מהותיים בין החיסונים למעט האפסון
והשימור שלהם ,החיסון של פייזר מצריך שינוע
ושימור במינוס  80מעלות צלזיוס בעוד שבחיסון
של מודרנה הטמפרטורה היא מינוס  5מעלות.
לכן ,פייזר צריכים להקים תשתית מיוחדת
לשינוע ואיפסון של החיסונים מה שיכול להשפיע
על נתח השוק שתצבור.
קליין ואורבך התעניינו בשאלה האם החיסון
יגיע מישראל ,והרשקוביץ הוסיף כי אכן יש

בפודקאסט עלו שאלות נוספות לגבי השקעות
בימי פוסט קורנה ומי הסקטורים שייהנו מצמיחה
מחודשת של הכלכלה העולמית.
הראל השיקה בספטמבר האחרון פודקאסט
מאקרו כלכלי שבועי" :אבלמה?" את הפודקאסט
מגישים קליין ואורבך .הפודקאסט "אבל מה?"
עולה אחת לשבוע בימי חמישי ועוסק בין היתר
בנושאי מאקרו כלכלה אקטואליים וזאת מתוך
מטרה להעביר אותם בצורה קלילה ונעימה ,תוך
הענקת ערך מוסף למאזינים ולקהל הלקוחות של
החברה ובכלל.
פתיחת ערוץ התוכן מהווה מהלך המשך לערוץ
הטלגרם שפתחה הקבוצה מוקדם יותר השנה ולו
כבר אלפי עוקבים .בקבוצה טוענים שהיא תמשיך
לפתח עוד פלטפורמות תוכן עבור הלקוחות בכדי
להנגיש עבורם את המידע ולייצר קשר חזק יותר
עם קהל הלקוחות.

אם הסוכן לא מגיע ללויידס

לויידס מגיע לסוכן!

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות
לפרטים נוספים

www.ootb.co.il | igal@ootb.co.il

סוכני תלפיות

פנו יומן ,הגיעו עם כוס קפה

יום שלישי 1.12.20
שעה 11:00
מזמינים אתכם ללמוד על המערכת החדשנית
ועל מודול הסוכנים medi-ins
אשר יכניסו אתכם לעולם חדש בבריאות שטרם הכרתם.
בואו לרכוש ידע וכלים אשר יסייעו לכם לבנות
תיק ביטוחי נכון ומותאם בדיוק לצורכי הלקוח ומשפחתו,
במינימום זמן ובמקסימום מקצועיות וחדשנות.

המפגש יתקיים בזום,
קישור יישלח בוואטסאפ
הפנימי של תלפיות
מחכים לראותכם,
ראובן טיטואני,
מיקי קופל
ויובל ארנון
ך מוסף

ער

*6465
mediwho.co.il
yuvala@mediwho.co.il

רוצים לתת עודשלכם?
כנים
ונתאם
לסו נו קשר
אית
ינמית!
צרודרכה ח
ה
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מחיסרון ליתרון :עוצמת הכנסים
המקוונים של הלשכה
משבר הקורונה לא פסח גם על הכנסים המקצועיים של לשכת סוכני
הביטוח ,ואלו התקיימו במתכונת שונה  ‰בטור מיוחד מסביר יו"ר ועדת כנסים ואירועים
בלשכה איך הפכו הכנסים המקוונים להצלחה של ממש > סו"ב קובי ורדי

א

ף אחד לא תיאר לעצמו כי ידיעה שולית
מסין תהפוך במהירות שיא למגפה
עולמית שתוביל לסגרים ,להגבלות
ולריחוק חברתי .אך זהו המצב המתמשך ,ומטבע
הדברים הוא משפיע גם על מתכונת הכנסים
והאירועים בלשכה.
בהתאם להוראות עברנו להיפגש מסך מול מסך,
באמצעות ערוצים דיגיטליים ,כחלק ממציאות
חיינו ועבודתנו בעת הזו .המפתיע הוא שגם
במעבר למודל מקוון של כנסים ,השתתפות
החברים נותרה מרשימה מאוד ואף מעבר
לציפיות ,כפי שתתבהר בסקירה זו ,בצד מגמות
עיקריות וסיבות "תורמות".
הסנונית הראשונה שבישרה על השינוי במתכונת
אירועי הלשכה היתה במחוזות .מתוך ההבנה
כי הפעילות חייבת להימשך וערכי ההעשרה,
ההעצמה וההתמקצעות  -הם חלק מערכי הליבה
של הלשכה יזמנו כנסים ראשונים במחוזות ,תוך
התאמת המעטפת הארגונית והתכנים למדיה
המקוונת.
ההתאמה הנדרשת חייבה אותנו להשקיע זמן
ומחשבה רבים ,על מנת לשמור על עניין ,סקרנות
ודינמיות לאורך זמן ,קל וחומר כאשר כל משתתף
נמצא במשרדו או בביתו וחשוף ל"גירויים" רבים
אחרים .לכן ,נתנו דגש בבניית מתווה האירועים
למתן ערכים מוספים ייחודיים ברמה המקצועית,
באופן העברת התכנים ,בשילוב הופעות אומנים
ובפעילויות חווייתיות נוספות.
כל אלה יצרו תמהיל אטרקטיבי לכל המשתתפים
שבא לידי ביטוי במחוזות והמשיך לכנסים
ארציים בבריאות ובאלמנטר .בקרוב ,נקיים גם
כנסים ארציים בדיגיטל בתחומי הפיננסים,
הפנסיה וביטוח החיים ועד לכנס ארגון .MDRT
כל זאת ,הודות למאמץ מערכתי כולל בהשראת
הנשיא ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,בשיתוף חברי
ההנהגה ,המנכ"ל מוטי ארבל ,סגני הנמרץ סו"ב
אריה אופיר ,יושבי ראש הוועדות המקצועיות,
חברי ועדת כנסים ואירועים ויושבי ראש המחוזות
והסניפים.

תשתית ועוצמה טכנולוגית
צילום :גיא קרן

מובן מאליו כי בתהליך זה נדרשנו לעקומת
למידה מהירה ,כאשר כאן עמדה לרשותנו
התשתית והעוצמה הטכנולוגית של הלשכה.
ביכולתה ליישם פתרונות יצירתיים ומקוריים

דרך המסכים ולטשטש את הגבולות בין המרחב
הפיזי למרחב הווירטואלי.
מעטפת זו הוכיחה את עצמה ומכנס לכנס,
מאירוע לאירוע ,הלכנו עוד יותר רחוק עם
האפשרויות ותמהיל התכנים .בפועל ,אנחנו
כבר שם ,עמוק בתהליכים דיגיטליים מלאים
של אירועים .תהליכים המתבצעים כמו מכונה
משומנת בימים רגילים ,רק שהפעם במרחב
הדיגיטלי ובמודל כנסים חדש.

נוסף עבורם  -היעדר הצורך לעזוב את המשרד
למספר ימים והמשך פעילותם השוטפת ,בו זמנית
עם השתתפות בכנסי הלשכה.
נדמה כי למגמות אלו תורמים האתגרים הרבים
שעמם מתמודדים הסוכנים בתקופה מורכבת
זו .ככל שהאתגרים המקצועיים מתעצמים ,כך
מתעצם הרצון לרכוש ידע ,יכולות ומיומנות,
במטרה להמשיך ולתת את המענה המיטבי
לצרכים ולדרישות של הלקוחות.

המודל המקוון מוכיח את עצמו מעל למצופה | צילוםshutterstock :

המודל המקוון מוכיח את עצמו מעל למצופה,
ובכל כנס אנו עדים למאות רבות של משתתפים
מכל חתך הגילים .מרשימה במיוחד ההשתתפות
של הסוכנים הוותיקים ,הרגילים בימים כתיקונם
למפגשים פיזיים .ככל שהשינוי נכפה על כולם
והרבה יותר משמעותי עבורם ,מסתבר כי בשורת
הדיגיטל הגיעה גם אליהם ומרגש לראות אותם
עושים את ההתאמות ולוקחים חלק בכנסים.
לצדם אנו רואים הרבה מאוד סוכנים צעירים
שהתפתחו בעידן הטכנולוגי ורואים במרחב
הדיגיטלי חלק בלתי נפרד מחייהם המקצועיים
והחברתיים גם יחד .הסוכנים הצעירים מוצאים
במודל הכנסים הנוכחי תועלות רבות :ברמת
הנוחות ,הזמינות ,הנגישות ועד לאלמנט מהותי

תהליך הלמידה ,שיכלול טכניקות מכירה ,שיפור
תהליכי השירות ועד לפתיחת אפיקים עסקיים
חדשים המותאמים לרוח התקופה – מוצאים את
ביטויים בהלימה אופטימלית בין האתגרים לבין
עולמות התוכן ,תחת מעטפת הכנסים בתחומי
הפעילות השונים.

מחוברים גם מרחוק

לממד האתגרים המקצועיים מתחבר שלא
במפתיע הממד החברתי .בימים של ריחוק
והימנעות ממפגשים בין אישיים או קבוצתיים
מתעצם גם הצורך החברתי להיפגש ,ולו
דרך המסכים .להישאר מחוברים ולהרגיש
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טור אישי

שייכות כחלק מקהילה מקצועית גדולה ,בימים
טובים יותר ובימים טובים פחות .קהילה החולקת
במשותף את הקשיים והמגבלות במעבר לעבודה
מרחוק ,את הלחץ והמצוקות הממשיות של חלקים
רבים מהציבור הישראלי.
מרכיב השותפות והגב של הלשכה בהחלט
מקלים ומסייעים לסוכנים בהתמודדותם
היומיומית עם הנסיבות חסרות התקדים .אוסיף
ואומר כי כנסים אלו מחזקים את המשותף
והמאחד בין חברי הלשכה דווקא בשעה משברית.
את ההבנה כי הלקוחות לא יכולים בלעדינו ,וכי
עלינו לגייס את כל תעצומות נפש ,המוטיבציה
והאנרגיה כדי להמשיך ולתת להם את המענה
המיטבי לאורך כל שרשרת הערך  -בשירות
השוטף ,בהתאמת הפתרונות ,בקרות מקרה
הביטוח ובמיצוי זכויותיהם ככל שנדרש –
במצבים ובצמתים קריטיים בחייהם.

שיתופי פעולה מסחריים

מובילות הלשכה באה לידי ביטוי גם בגיוס
חסויות ושותפים לדרכנו .אומנם היקף ההכנסות
מחסויות פחת ביחס לכנסים רגילים ,אולם עדיין
נותני החסות מביעים עניין רב בלקיחת חלק
בכנסים המקוונים ,בשל מסת החשיפה בערוצי
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לממד האתגרים המקצועיים
מתחבר שלא במפתיע
הממד החברתי .בימים של
ריחוק והימנעות ממפגשים
בין אישיים או קבוצתיים
מתעצם גם הצורך החברתי
להיפגש ,ולו דרך המסכים

התקשורת הפנים־ארגוניים של הלשכה ובמהלך
האירועים עצמם ,בדומה לחסויות טלוויזיוניות.
מנגד ,במודל המקוון דוכני המציגים מן הסתם
אינם ניתנים לביצוע כמו בכנסים הרגילים,
כך שבמרכיב ההכנסות אנו מתמקדים בעיקר
בחסויות ובשיתופי פעולה .בהקשר זה ,צריך
לזכור כי עוגת ההכנסות מהאירועים קטנה יותר,
במקביל לצמצום ניכר בעלויות ההפקה של

הכנסים ,דבר שמבטיח את היתכנותם הכלכלית,
לטובת שמירה על יציבותה הפיננסית של
הלשכה אל מול מגוון משימותיה.
עוד החלטה ,שקיבלה הנהגת הלשכה בראשות
סו"ב ליאור רוזנפלד ,היא לאפשר את השתתפות
החברים בכנסים ללא עלות .גם בכנסים רגילים,
עלות ההשתתפות הייתה מסובסדת ועדיין,
החלטה זו ראויה לכל שבח וממשיכה ומצביעה
על התנהלותה של הלשכה  -למען חבריה ותמיד
לטובתם.
העולם השתנה מקצה לקצה ,כנסי הלשכה
הותאמו לרוח התקופה והעשייה ממשיכה במלוא
עוצמתה .אם נדרשנו להוכחה נוספת עד כמה
הלשכה מתקדמת ומובילה ,הכנסים המקוונים
מהווים נדבך משמעותי בביסוס מעמדה אל מול
כל ענף הביטוח והציבור.
במבט קדימה ,נמשיך ונקיים אירועים
עוצמתיים ,נייחל לחיסון המיוחל ובחלוף המגפה
נסתכל על תקופה זו כמשוכה יוצאת דופן ,שגם
עמה התמודדנו בצורה הטובה ביותר .עד אז -
בריאות איתנה לכולם.
הכותב הוא יו"ר ועדת כנסים ואירועים
בלשכה ,והבעלים של קבוצת הביטוח
קמפוליסה

השתתפות עצמית > רונית מורגנשטרן

הרדיו החברתי מארח את נשיא
הלשכה
סו"ב תמר אביזמר ,מסניף חיפה שבלשכה,
החלה להגיש תכנית ברדיו החברתי "רדיו
צלילי הקריות" .לדבריה ,התוכנית עוסקת
בכל הנושאים הקשורים בביטוח לרבות
ביטוח חיים ,פיננסים ,בריאות ,תביעות,
שמאי ביטוח ועוד.
בתכניתה הראשונה אירחה אביזמר את
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ,שהציג
את לשכת סוכני הביטוח ופעילותה לקהל
המאזינים ,שרבים מהם סוכני ביטוח.

איילון ביטוח למען ילדי שלוה
איילון חברה לביטוח ,שחרטה על דגלה
את המחויבות החברתית והאחריות
התאגידית ,נערכת ליום התרמה ארצי
למען ילדי שלוה ,שמתקיים ביום חמישי,
 26.11.20וישודר בערוץ .13
כ־ 400עובדות ועובדים ,מכל תחומי
פעילות החברה ,יירתמו וייקחו חלק
באירוע המיוחד והמרגש בהנחייתם של
בר רפאלי והראל סקעת .לנוכח אתגרי
הקורונה וההקפדה על כללי הריחוק
החברתי ,העובדים המתנדבים לסייע
במאמץ גיוס התרומות יקבלו את שיחות

מעורבות עובדי איילון בקהילה ולהעניק
לה ערך מוסף אמיתי .אין לי צל של ספק
שהאחריות החברתית היא זכות התורמת
לנו ,לעובדינו ולסוכני איילון  -לא פחות
מאשר לנתרמים" ,לדבריו" ,הפעילות
תואמת את תפיסת איילון 'אנשים למען
אנשים'  -יחד נפעל למען האחר ונוביל
לשינוי חברתי משמעותי".
נשיא הלשכה מתארח ברדיו החברתי
יעל פאר־סגל ,סמנכ"לית ,מנהלת אגף
שיווק ,תקשורת ואחריות חברתית ציינה:
התורמים מיעדים שונים תוך הקפדה על
"בחודשים האחרונים רתמנו את היכולות
קפסולות ,לרבות מבית איילון וממוקדי
שלנו
והמקצועיות
הטכנולוגיות
שירות הלקוחות של החברה בחולון
באיילון לטובת היערכות מרבית
וברמת גן ,שיהפכו לערב אחד
ליום ההתרמה .אנחנו נרגשים
למוקדי התרמה ארציים למען
מההירתמות המדהימה של
ארגון שלוה.
עובדות ועובדי החברה לפעול
ארגון שלוה פועל קרוב ל־30
יחד למען מטרה חשובה –
שנים במטרה לטפל בילדים
למען ילדי שלוה .אנו ערוכים
עם מוגבלויות ולסייע לבני
לקבל את שיחות התורמים,
משפחותיהם בהתמודדות עם
פאר־סגל | צילום:
לצד המשך מתן שירות מיטבי
בגידולם,
המורכבויות והכרוכות
אייל לגזיאל
למבוטחי החברה".
תוך כדי שילובם בחברה .במהלך
השנים זכתה פעילות הארגון בפרסים מזל טוב
שונים ובהכרה ממשלתית בכל אחת
ברכות חמות לגיטה ואריה לביא ,בעלי
מהתוכניות שלה.
עיתון הביטוח "פוליסה" על הולדת נכדם
אריק יוגב ,מנכ"ל איילון ,ציין" :לצד
ענבר .ענבר הוא בנם של הילה (בתם של
פעילות התרומות הענפה של החברה,
גיטה ואריה) ודור ,ואחותו של אורי לביא־
מיסדנו בשנים האחרונות תחום אחריות
פלג ,עורך "פוליסה".
חברתית תאגידית ,במטרה להגביר את

ביטוח חיים בהתאמה אישית
מגוון פתרונות מתקדמים ,מבית מנורה מבטחים

ריסק פרט

ריסק זוגי

למעוניינים בסכום חד
פעמי שישולם למוטבים
במקרה של פטירה

לבני זוג המעוניינים
להבטיח פיצוי חד פעמי
מוגדל ליקיריהם במקרה
פטירה של שני בני הזוג

ריסק 15

רצף הכנסה

למשפחות ויחידים
המעוניינים לשמור על
תשלום חודשי קבוע
לתקופה של  15שנה

למשפחות המעוניינות לשמור על
רמת החיים הכלכלית של היקרים
להם במקרה פטירה

לפרטים פנו למפקחי מנורה מבטחים
*הכל בכפוף לתנאי הפוליסות

תוכן שיווקי
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העפילה לגמר :הכירו את
הטכנולוגיה הייחודית של BTB

לגמר תחרות  Banking Tech Awardsהיוקרתית עלתה טכנולוגיית – B-Match
טכנולוגיה ייחודית לפיזור השקעות  ‰אלון כץ ,מייסד ומנכ"ל משותף בחברה ,מספר
בראיון מיוחד על הטכנולוגיה ועל ביצועי החברה בתקופת הקורונה > עידו זהבי

א

נחנו שמחים לארח את אלון כץ,
מייסד ומנכ"ל משותף
ישראל ,שטכנולוגית "Match־"B
שלה (טכנולוגיה ייחודית בפיתוח החברה
לפיזור ההשקעות) עלתה לגמר תחרות ה־
 Banking Tech Awardsהיוקרתית.
נשמח אם תספר בקצרה על התחרות.
"מדובר בתחרות שנתית המתרחשת בלונדון
כבר  21שנה ,בה מחולקים פרסים לחברות
המוכשרות והטובות ביותר בענף הבנקאות
והפינטק .השנה ,עקב הקורונה ,נתחרה
בקטגורית 'Best Use of IT in Private
Banking/Wealth
'Management
במתכונת של טקס דיגיטלי.
"בנוסף ל־ BTBמשתתפים בתחרות השנה
בקטגוריות אחרות גם גופים כמו HSBC,
CaixaBank S.A, Bank of America,
 J.P. Morgan Chase & Coועוד רבים
וטובים ,כך שזה מאוד מחמיא לנו.
"אנחנו בטוחים בטכנולוגיה שלנו שמוכיחה
את עצמה יום יום ,ושמחים לראות שהעבודה
הקשה זוכה גם להכרה בינלאומית".
מהי בדיוק טכנולוגית ה־Match־B
ומתי התחלתם לעשות בה שימוש?
"באוקטובר  2018הכנסנו לשימוש
לראשונה את טכנולוגית ה־Match־B
המקורית שלנו ,הדואגת לפזר את הכספים
הפנויים של הלקוחות לכמה שיותר הלוואות
בתיק בכל לילה .המערכת הייתה פועלת
בכל יום למכירת חלקים מהלוואתו של כל
משקיע ,ובמקביל ,רוכשת חלקים מההלוואות
של המשקיעים האחרים.
"לאחרונה ,השקנו את Match־ Bבגרסה
 – 2.0טכנולוגיה שלוקחת את הפיזור
צעד אחד קדימה .כעת ,המערכת מפזרת
באופן שוטף את כל ההלוואות התקינות
בפלטפורמה לכלל המשקיעים  -ללא תלות
בסכום הכסף הפנוי ולהרכב ההלוואות
הקיימות בתיק האישי ,פעולה שמגדילה
מיידית את פוטנציאל הפיזור של כל תיק
במאות הלוואות תקינות .בפועל ,לאחר
שהפעלנו את הטכנולוגיה בחודש שעבר
ב־BTB

אלון כץ | צילום :אופיר הראל

לכלל הלקוחות היו מעל ל־ 700הלוואות
בתיק והפוטנציאל עצום".
האם הטכנולוגיה תישאר ייחודית ל־
 BTBאו שלאור החשיפה שקיבלתם בעולם
אתם מתכננים למכור את הטכנולוגיה
שלכם?
"בעתיד הקרוב הטכנולוגיה הזו תהיה
ייחודית ל־ BTBכדי לשמור על יתרון
טכנולוגי ,אך האפשרות למכור אותה בעתיד
לגופים אחרים בארץ ובעולם קיימת .וכך גם
היכולת להשתמש בטכנולוגיה בכל מקום
שנרצה .שמחנו מאוד לקבל פידבקים חיוביים
גם מהסוכנים וגם מהלקוחות שמשקיעים
אצלנו ,וזה נתן לנו אישור נוסף לכך
שההשקעה בלקוחות משתלמת".
בתחילת משבר הקורונה התארחת
אצלנו לראיון והיית מאוד אופטימי לגבי
העתיד .מה המצב היום?
"לשמחתי הרבה התחזית שלי מומשה,
וכמו שהתגאיתי בעובדה שהמשקיעים שלנו
המשיכו להרוויח גם בתחילת משבר הקורונה
– אני גאה הרבה יותר שהמשקיעים שלנו
המשיכו להרוויח כרגיל במשך כל התקופה

מאז שהקורונה פרצה לחיינו  -כולל בימים
אלה.
"החברה חזרה לגייס כספים בקצב הדומה
לקצב של לפני הקורונה ,היא חצתה לאחרונה
את רף ה־ 700מיליון שקל והתשואה החודשית
נטו לכל המשקיעים נושקת לחצי אחוז בכל
החודשים האחרונים .זהו יתרון משמעותי מול
מרבית מוצרי ההשקעה הקיימים בשוק".
בכנס הלשכה הדיגיטלי הראשון השקתם
מבצע לסוכנים .האם ההיענות של הסוכנים
עומדת בציפיות שלכם?
"העניין מיד לאחר הפרסום היה גדול מאוד,
ואני שמח שסוכנים רבים מתקדמים באופן
מרשים עם קצב ההפקדות ומתקרבים אל
עבר היעד .כמו שפורסם בכנס הלשכה ,השנה
במסגרת המבצע שיסתיים ביום  31.12.20נחלק
לסוכנים שיעמדו ביעדים פרסים חסרי תקדים,
וביניהם חבילת חוויה " "Fighter Jetהכוללת
טיסה מרגשת במטוס קרב באירופה וארוחה
במסעדת משלן ועוד המון פרסים שווים.
לחצו כאן כדי להתעדכן בפרטי המבצע המלאים

חדש!
דיגיטל ללקוח
קשרי לקוחות -
שליחת מסרים
ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

הפקה דיגיטלית
פרט

עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,
מרחוק
הפקה דיגיטלית
פנסיונית

הגשה וסילוק
תביעות בריאות
בקליק

מכירות
בקליק

שימור גביה
בקליק

המכלול שלי
דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

שימור בקשות
ביטול בקליק
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כלל אצבע בביטוח :על כל הכנסה
של  50אלף שקל  -עובד אחד
האקטואר רועי פולניצר מסביר כמה עובדי אדמיניסטרציה נדרשים כדי לתפעל תיקי ביטוח בעלי
הכנסות שונות מעמלות נפרעים

ב

צילום ראש :עמי ארליך

ענף סוכנויות הביטוח תיק ביטוח לא
נמדד לפי מספר המבוטחים ,אלא על
פי גודל ההכנסות מעמלות שתיק מקבל
לאור הנפרעים (נפרעים הם הפרמיות שהתיק
מגלגל מידי שנה) ,כאשר תיק עם הכנסות מעמלות
נפרעים של עד  10אלף שקל בחודש נחשב לתיק
קטן ,תיק עם הכנסות מעמלות נפרעים של בין 10
ל־ 50אלף שקל בחודש נחשב לתיק בינוני ותיק
עם הכנסות מעמלות נפרעים של יותר מ־ 50אלף
שקל בחודש נחשב לתיק גדול.
הערה אינפורמטיבית :ידוע וברור לי שבתיק
ביטוח אלמנטרי אין נפרעים כיוון שכל שנה
הביטוחים מתחדשים ,בשונה מתיק ביטוח חיים.
עם זאת ,בכתבה זו אשתמש במונח "נפרעים"
גם עבור חידושים בתיק ביטוח אלמנטרי .מכל
מקום אינני מביא בחשבון בהכנסות של התיק את
עמלות ההיקף והבונוסים.
כלל ידוע ומוכר בענף סוכנויות הביטוח הוא
שעל כל  50אלף שקל בחודש הכנסות מעמלות
נפרעים בתיק ביטוח חיים (כגון :ריסק ,פנסיה
או ביטוח מנהלים) צריך עובד פקידותי אחד
שמשתכר ברוטו בין  7,000ל־ 8,000שקל בחודש
על מנת לתפעל את התיק .לעומת זאת ,על כל 10
אלף שקל בחודש הכנסות מעמלות נפרעים בתיק
ביטוח אלמנטרי (כגון :עסקים ,דירות או רכב)
צריך עובד פקידותי אחד .משמע שבתיק ביטוח
אלמנטרי ,על הכנסות חודשיות מעמלות נפרעים
של  50אלף שקל צריך  5עובדים ולא עובד אחד,
על מנת לתפעל את התיק.
בגדול ,הסיבה לכך נעוצה בעובדה שבעוד
שבתיק ביטוח אלמנטרי מידי חודש מתבצעים
חידושים של ביטוחי רכב ,דירות ועסקים  -הרי
שבתיק ביטוח חיים לא מתבצעים כל חידושים
ולא נדרש כל טיפול בפוליסות הללו ,מלבד
במקרים שבהם המבוטח הגיע למצב של אכ"ע
(אובדן כושר עבודה) או לחילופין נפטר .עד אז
העמלות מדמי הגמולים או מפרמיות הנפרעים
פשוט "ממשיכות לזרום" לתיק הביטוח ,עד אשר
המבוטח מבטל את הפוליסה ,או לחילופין נכנס
למצב של אכ"ע או נפטר.

גם השירות חשוב

ברזולוציה גבוהה יותר ,הסיבה היא שהעמלות
בביטוח אלמנטרי הן הרבה יותר נמוכות

| צילוםshutterstock :

מהעמלות בביטוח חיים .מה שאומר שעל מנת
להגיע להכנסות מעמלות נפרעים של  50אלף
שקל בחודש בתיק ביטוח אלמטרי ,בעל התיק
צריך שיהיו לו לפחות  100חידושים בחודש .זה
אומר שצריך להתקשר לכל אחד ואחד מהלקוחות
שבתיק פעם בשנה.
החוק כיום מחייב לשאול את הלקוח האם הוא
מעוניין לחדש או לא ,להקליט את השיחה ,לוודא
את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ועוד,
פעולות שלוקחות זמן .ברגיל ,הלקוח שמקבל
את השיחה כ"רעם ביום בהיר" במקרה הרע,
מסנן או מנתק ובמקרה הטוב ,אומר שזה לא זמן
טוב כרגע מבחינתו .מה שאומר שצריך להתקשר
אליו לפחות עוד פעם או פעמיים וגם כשכבר
תופסים אותו ויש לו כבר זמן אז כעת הוא מבקש
זמן לבדוק או לעשות שופינג לפני שהוא מחדש.
כמובן שמרגע שהלקוח סוף סוף מחדש  -אז צריך
להתעסק עם כל הסיפור של הפקת הפוליסה ואם
קרתה תאונה או הגיעה תביעה אז כמובן שצריך
לטפל .מה שאומר שאפשר לשים על תיק ביטוח
אלמנטרי עם הכנסות מעמלות נפרעים של 50
אלף שקל בחודש  2עובדים במקום  5עובדים –

אבל אז רמת השירות של התיק תהיה בהתאם
ושיעור הביטולים יעלה .כלומר ,פחות סביר
ש־ 80%מהתיק האמור יחודש מדי שנה.
השבוע נשאלתי על ידי בעל תיק ביטוח קיים,
האם כדאי לו לקנות תיק ביטוח חדש עם הכנסות
מעמלות נפרעים של  10אלף שקל בחודש
ולהעמיס את התיק החדש על העובד שכבר
עובד אצלו .תשובתי הייתה ,שלטעמי לפחות,
אין זה נכון ,הואיל וכאשר מדובר בתיק ביטוח
שמלווה אותו עובד מסוים כבר  20שנה או יותר,
אז החלפתו של אותו עובד באחר תביא במרבית
המקרים לתלונות חוזרות ונשנות מצד לקוחות
התיק הנרכש.
לסיכום ,התשומות שרוכש תיק צריך להעמיד
על מנת שהתיק הנרכש יעבור "חלק" אלו תשומות
שסוכן ביטוח רציני לא היה רוצה בהן .עם זאת,
היו ,ישנם וגם ימשיכו להיות סוכני ביטוח שיגידו
"נסתדר"" ,יהיה בסדר" ו־אצלי כולם יחדשו".
אבל מניסיוני זה לא עובד ככה.
הכותב הינו הבעלים של "שווי פנימי"
המתמחה במתן ייעוץ כלכלי והערכות שווי

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית
לחברי לשכת סוכני הביטוח
תכנית הביטוח של 'איילון' בשיתוף לשכת סוכני הביטוח בישראל
הינה התכנית הוותיקה ביותר ,אשר מלווה את סוכני הביטוח למעלה מ 25-שנים.
ל'איילון' ניסיון מצטבר רב בניהול תביעות בתחום אחריות מקצועית של סוכני ביטוח

והצלחות מוכחות לאורך השנים

תוכנית ביטוח זו מותאמת לצורכי סוכני הביטוח וכוללת הרחבות ייחודיות ללא תוספת פרמיה ,בין היתר:
פרמיה אטרקטיבית לסוכני ביטוח חדשים
הכפלת גבול האחריות לתקופה – הטבה חדשה!
חבות כלפי צד שלישי ,לרבות חבות בגין סיכוני סייבר תחת גבול אחריות של -*₪ 500,000הטבה חדשה!
השתתפויות עצמיות נמוכות
פטור מלא מהשתתפות עצמית במקרה של דחיית תביעה
אופציה להנחה משמעותית בפרמיה בתמורה להגדלת ההשתתפות העצמית וויתור על הפטור
ליווי ומעורבות לשכת סוכני הביטוח ,לרבות בהליך ניהול התביעות וכינוס ועדה פריטטית במקרה של
חילוקי דעות עם המבטח
פוליסת  Run Offלתקופה של  7שנים למבוטחים מתמידים ללא פרמיה
הרחבת תאונות אישיות למקרה מוות מתאונה
תאריך רטרואקטיבי מיום קבלת רישיון סוכן
כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של  10מיליון שקלים!
תקופת דיווח תביעות מוארכת  180 -יום לאחר סיום הפוליסה
הכיסוי הינו עבור כל בעלי התפקידים השכירים בסוכנות –  3עובדים ראשונים כלולים
תוספת פרמיה של  50%בלבד עבור בן משפחה בעל רישיון נוסף בסוכנות – הטבה חדשה!
כיסוי להפניות הסוכן ליועץ משכנתאות  /השקעות
* אופציה לרכישת גבולות אחריות גבוהים יותר וכיסוי נזקי סייבר צד א' בתוספת פרמיה
כסוכן ביטוח מקצועי ,אתה ודאי יודע כי חשוב לקרוא את האותיות הקטנות ולבחון את התנאים המוצעים היטב.
חיסכון בעלויות במועד רכישת הפוליסה עלול לעלות ביוקר ביום הדין ,עת תצטרך להתמודד עם תביעה ולשלם
השתתפות עצמית גבוהה .במקרים אלו טוב וחשוב שלשכת סוכני הביטוח תעמוד לצדך.

אריאל ארז ,מנהל עסקים ,סוכנות ליסו"ב ( )1993בע"מ
 03-6396676שלוחה lisov@insurance.org.il | 3
להשארת פרטים וחזרה  -לחצו כאן
בברכה,
עוזי ארגמן ,יו"ר דריקטוריון ליסו"ב ,סוכנות לביטוח ( )1993בע"מ
* ט.ל.ח | האמור בכפוף לתנאי הפוליסה
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שריפות כאירוע טרור :על כיסויים
חריגים בפוליסה ועל משמעותם

שריפת מחסן בשנת  2016הוכרה על ידי המדינה כנזק טרור  ‰עו"ד עדי בן אברהם עם פסק דין שניתן
לאחרונה בעקבות הפרשה ,ועל התובנות שניתן ללמוד ממנו בכל הקשור בצירוף לפוליסת דירה

ר

צילום ראש :גיא קרן

ובכם בוודאי זוכרים את גל הצתות
שהבעיר את הארץ במהלך  .2016רוה"מ
המבוטחים קיבלו כ־ 58אלף שקל מהמדינה,
הכריז אז בעקבות רצף האירועים על
ההצתות כ"אירועי טרור" .הודעה אשר הובילה את ותבעו מחברת הביטוח  101אלף שקל לערך.
מחלקות התביעות של חברות הביטוח להיערכות חברת הביטוח הסכימה לשלם למבוטחים כ31-
מוגברת ,לרבות היערכות עובדיהן לשעות אלף שקל
נוספים בערכי כינון או כ־ 24אלף שקל תובנות חשובות
נוספות בטיפול בתביעות בגין הנזקים ,וכעת עם בערכי פיצוי.
כמה תובנות ביחס לצירוף לביטוח בדירה:
המבוטחים לא הסכימו לפיצוי המוצע והגישו
פרסום ההכרזה על השרפות כאירוע טרור  -הרי
חשוב מאוד להסביר למבוטחים על כיסויים
תביעה על פי הפוליסה ,אלא ששם התברר להם
שהכיסוי לשריפה מוחרג.
משמעות הדבר היא שלנוכח ההכרזה על אירועי כי שיעור הפיצוי המקסימלי שניתן לקבל בגין חריגים ודרישות חריגות בפוליסה ,כך למשל,
הביטוח כ"נזקי טרור" ,הפיצוי אמור להיות משולם המחסן אשר נפגע בשריפה הינו רבע מתכולת במקרה דנן ,דובר על כיסוי מקסימלי של עד 25%
על ידי מדינת ישראל (בהתאם לחוק מס רכוש הדירה בלבד  -כלומר כ־ 89אלף שקל (סכום משווי התכולה לרכוש המצוי במחסן בחוץ.
יתרה מכך ,בביטוחי תכולה ישנם כיסויים אשר
וקרן הפיצויים) ,וחברות הביטוח מחריגות את העולה בהתאמה עם הפיצוי שהוצע למבוטחים
המקרה מכיסוי .משכך הגיעו
המדינה וחברות הביטוח,
לפנים משורת הדין ,להסכם
מיוחד עם חברות הביטוח
יציאה מהרכב לכספומט לא תחשב כ"רכב מאויש" על פי הפסיקה | צילוםshutterstock :
לפיו הן ישלימו למבוטחיהן
את הפער (הדלתא) בין
יקבלו
שהם
התשלום
מהמדינה ועד לגובה הנזק,
בכפוף לתנאי הפוליסה ,כפי
שפורסם ב"ביטוח ופיננסים"
בדצמבר .2016
להסכם זה אבקש להתייחס
בפרשה שעליה אספר
השבוע :לאחרונה ניתן פסק
דין בבית משפט השלום
בחיפה בתובענה כספית של כותרת "ביטוח ופיננסים" מדצמבר 2016
זוג מבוטחים ביחס לנזקי
שריפה שאירעו להם במהלך נובמבר  ,2016לפני על ידי חברת הביטוח) .המבוטחים טענו כי אין הפוליסה התקנית קבעה להם שיעור פיצוי מקסימלי,
זה הגיוני שהם ישלמו פרמיה מלאה אך יקבלו וחשוב שהמבוטח יהיה מודע לכך ,על מנת שלא
 4שנים.
המבוטחים הינם מבוטחים בחברת הביטוח פיצוי חלקי על המחסן בשיעור של  25%בלבד ,יופתע מהתקרה המקסימלית לפיצוי בעת תביעה.
חשוב לתעד את ההליך צירוף ולשמור את
בפוליסה לדירה .ביום  4( 24.11.16שנים ויומיים אלא שבית המשפט קובע כי הפרמיה הינה עבור
 לפני פרסום טור זה ו־ 161שנים לאחר פרסום מכלול הביטוח לדירה ולא רק לרכיב המחסן המסמכים הרלוונטים לשם בקרה ,הן מול רשותשוק ההון והן מול המבוטח עצמו.
"מוצא המינים" של צ'ארלס דרווין) נשרף מחסן והפיצוי הנגזר ממנו.
ואחרון חביב ,במקרה דנן ניתן לפנים משורת
בית המשפט מוסיף כי לא ברור מדוע המבוטחים
המבוטחים שהיה בחצר ביתם.
כאמור ,האירוע הוכר "כאירוע טרור" ,אלא לא קיזזו מסכום התביעה את התשלומים אשר הדין פיצוי משלים לפיצוי מטעם המדינה .עם
שבהתאם להסכמות בין שר האוצר וסגנו למול התקבלו לידם מהמדינה ,שכן לא היתה כל סיבה זאת ,מבוטחים שלא רכשו לעצמם פוליסת דירה,
לא זכו גם להשלמה זו ונותרו על חסרון כיס.
חברות הביטוח ,החברות אשר חתמו על ההסכם ,לסבור אחרת ,ולכן הוא מסכם כי
הנזק המקסימלי הניתן לפיצוי על פי הפוליסה לכן ,לקראת החורף המתקרב ,וכאשר אנו עדים
ישפו את לקוחותיהם לפנים משורת הדין ,וחרף
חריג הטירור .מנגנון הפיצוי היה כזה שבו הינו 25%מהתכולה המבוטחת ובסה"כ כ־ 89אלף להצפות ושטפונות זה הזמן להצטייד בפוליסה
השתתפות חברת הביטוח בפיצוי יהיה שווה שקל .המבוטחים קיבלו מהמדינה כ־ 58אלף שקל המתאימה לצרכים האישים של כל מבוטח.
להפרש בין סכום הפיצוי שעל המדינה לשלם ולכן הפער בערכי כינון הינו כ־ 30אלף שקל ,כפי
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
לבין הסכום המגיע למבוטח מחברת הביטוח על שהציעה חברת הביטוח או  24אלף בערכי פיצוי.
בית המשפט דוחה את הבקשה לתשלום פיצוי הלשכה
פי דין ותנאי הפוליסה.

לא הסכימו לפיצוי

עוגמת נפש אך מחייב את חברת הביטוח בריבית
והצמדה על הסכום ,מאחר שהיה עליה לשלם את
הסכום כבר לאחר הדרישה כסכום שאינו שנוי
במחלוקת .בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על
פסק הדין.
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כך תפעלו במקרה של זכות תחלוף
כנגד מבטח של בן משפחה
פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון פועלת לטובת המבטחים ונגד המבוטחים  ‰קטיה שורצמן,
יועצת לניהול סיכונים ותביעות בביטוח כללי ,מסבירה על אפשרויות הפעולה במקרים מהסוג הזה

ד

ווקא עכשיו בתקופת משבר הקורונה,
כאשר מספר המובטלים והעובדים השוהים
בחל”ת מרקיע לשיאים חדשים ,כאשר
“ילדים” שעברו את גיל ה־ 30עוברים לגור בבית
ההורים בשל המצוקה הכלכלית  -הגיעה פסיקה
תקדימית של העליון שפועלת לטובת המבטחים
ונגד המבוטחים ומעמידה את סוכני הביטוח בסיכון
של תביעה בשל רשלנות מקצועית עקב אי מתן
הסבר ראוי למבוטחים לגבי מגבלות הביטוח .זאת
לפי ההלכה שנקבעה בעניין שמחייבת את המבטח
ואת סוכן הביטוח במתן הסבר למבוטח לגבי סייגי
הביטוח ,ובנוסף לכך לוודא שהמבוטח הבין את
ההסבר.
מדובר על פסיקה תקדימית שניתנה בנובמבר
 2020על ידי שופט העליון יצחק עמית בעניין בו
מדובר על אירוע שבמהלכו פגע הבן ברכב שכור
שהיה נהוג על ידי האב .האב היה מבוטח ,ולאחר
שחברת הביטוח שילמה את נזקיו היא הגישה
תביעת תחלוף כנגד חברת הביטוח שביטחה את
הבן .בית המשפט העליון הכיר בזכות התחלוף של
חברת הביטוח שביטחה את האב כנגד המבטח של
הבן ,וזאת כאשר כלפי הבן עצמו ,ככל שלא היה
מבוטח נקבע שלחברת הביטוח של האב אין זכות
לתחלוף וזאת לפי הוראות סעיף ( 62ד) של חוק
חוזה הביטוח – התשמ”א.

פסקי דין סותרים

צילום ראש :באדיבות המצולמת

פסק הדין בעליון ניתן לאחר שניתנו פסקי דין
סותרים באותו עניין על ידי בתי המשפט המחוזיים.
משמעות הדבר היא – שמעתה ישלמו בני המשפחה
פעמיים השתתפות עצמית בשל אותו אירוע עצמו
(כל אחד לפי הפוליסה שלו) ,פעמיים הגדלה
של פרמיה בחידוש הביטוח בשל תביעה (כל אחד
בפוליסה שלו ,גם כאן( וכל אחד מהם ייחשף
לסיכון של סירוב לחידוש ביטוח רכב בשל ריבוי
תביעות .וזאת כאמור בתקופת המשבר הכלכלי
של הקורונה כאשר לא מעט “ילדים” סמוכים אל
שולחן האב שלפי הפסיקה החדשה עשוי למצוא
את עצמו משלם את ההוצאות הכפולות מכיסוי
למרות העובדה שהוא
עצמו שילם בעבור הביטוח של הרכב שלו ושל
הבן .כלומר ,כאשר סוכן ביטוח מקבל תביעה לפי
ביטוח מקיף של מבוטח בביטוח רכב שנגרמה בשל
התנגשות עם כלי רכב שנהוג על ידי בן משפחה
– חשוב שיסביר למבוטח את התוצאות האפשריות

מדובר על אירוע בו פגע הבן ברכב שכור שהיה נהוג על ידי האב | צילוםshutterstock :

לאור הפסיקה התקדימית של העליון ,לפיה בן
המשפחה חשוף לתביעת תחלוף של מבטח הרכב
לפי הפוליסה שלו שתחייב אותו לשאת בתוצאות
התביעה (השתתפות עצמית ,אבדן הנחת היעדר
תביעות וסיכון לסירוב בחידוש ביטוח).
השופט עמית נסמך על הוראות סעיף  68לחוק חוזה
הביטוח ,התשמ”א –  1981המאפשר לצד השלישי -
במקרה הנדון ,המבטח של הרכב ששילם את תגמולי
הביטוח  -להגיש תביעה ישירה כנגד המבטח של
המזיק  -במקרה הנדון ,המבטח של בן המשפחה.

מגוון פתרונות

פתרון מסוים נמצא בקביעה נוספת לפי פסק הדין
הוא שתוגש רק תביעה אחת והיא תביעת צד ג’ לפי
הפוליסה של קרוב המשפחה וזאת לאחר שהשופט
עמית קבע כי תקנה  15בתקנות לביטוח רכב פרטי
ומסחרי עד  3.5טון אינה חלה לגבי נזק שבן משפחה
אחד גורם לכלי רכב של בן משפחה אחר .כלומר בני
המשפחה ישלמו רק פעם אחת השתתפות עצמית
ותוספת פרמיה בחידוש הביטוח ויישאו רק פעם
אחת בסיכון לסירוב לביטוח בחידוש הואיל ותופעל
רק פוליסה אחת ,הפוליסה של הרכב הפוגע .פתרון
זה אינו מושלם הואיל וחברת הביטוח של הרכב
הפוגע ,תפעל כמקובל לנכות מהתביעה את שיעור

הרשלנות התורמת של נהג הרכב שנפגע.
פתרון נוסף עשוי להימצא בהתייחסות זהירה
לאמור בסיפא של אותו סעיף  68בחוק חוזה הביטוח
שמאפשר לנתבע שלא להפעיל את הפוליסה לביטוח
אחריות חוקית  -סעיף שמקנה למבוטח זכות להתנגד
לתשלום התביעה בתוך תקופה של  30ימים .לפי
פסיקה שקיימת בעניין זה אין מדובר על זכות וטו
מוחלטת של המבוטח  -במקרה הנדון בן המשפחה
שנתבע בתביעת תחלוף  -אלא שעל המבוטח לנהוג
בתום לב ולשכנע את המבטח שלו בצדקת טענותיו
לדחיית התביעה של צד ג’ (במקרה הנדון ,תביעת
התחלוף של מבטח בן המשפחה) כנגדו.
“זכות ההתנגדות של המבוטח לתשלום לצד
שלישי צריכה להיות סבירה ותמת לב" ,נכתב על
ידי רשם בית המשפט.
בית המשפט קובע כי ,הן על המבטחת והן על
המבוטח לפעול עפ"י הוראות סעיף  86לחוק בתום
לב ,כאשר על המבטחת לפעול בסבירות ולקחת
בחשבון שיקוליה גם את האינטרס של המבוטח.
בית המשפט מדגים דבריו ,בין היתר ,במקרה שבו
המבוטח דווקא צפוי לשאת בסופו של דבר בכיסו
בכל או במרבית סכום הפיצוי בפשרה לצד השלישי
כך במקרה שדמי ההשתתפות העצמית הם
בשיעור דומה לשיעור הפיצוי בדמי האפשרי
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מחיובו להימנע המבוטח לאינטרס של להינתן צריכה
הבכורה שאז
הפרק ,שעל השתתפות עצמית ,אלא אם המבטחת
מוכנה לוותר על גביית דמי ההשתתפות העצמית,
במקרה שהפשרה העומדת על הפרק היא כדאית
במיוחד עבורה.
כלומר ,כל מה שבן המשפחה שנתבע בתביעת
תחלוף אמור לעשות על מנת לחסוך לעצמו את כל
הקשור בתביעה העשויה לגבות ממנו דמי השתתפות
עצמית ,פרמיה מוגדלת בחידוש או אפילו סירוב
המבטח לחידוש הביטוח הוא  -פשוט לשכנע את
מבטחו שלא לשלם לפי הפוליסה  -משיקולים
של תשלום ההשתתפות העצמית ,העלייה הצפויה
בפרמיית הביטוח בחידוש והסיכון של סירוב מבטחים
לבטח אותו בעתיד בשל ריבוי תביעות.
צעד נוסף בו יכולים לנקוט סוכני הביטוח (אם כי
במקרים מסוימים בלבד) הוא לצרף לשם המבוטח את
שמו של האב או הבן או הבת ,לפי המקרה ,ועד כמה
שניתן  -שחברת הביטוח תהיה מנועה מהגשה של
תביעת תחלוף כנגד מי שכבר מבוטח באמצעותה לפי
אותה הפוליסה.
בנוסף מומלץ בחום ללשכת סוכני הביטוח האמונה
על טובת הסוכנים והמבוטחים לפנות בעניין זה בהקדם
לפיקוח על הביטוח בבקשה לקבל הבהרה דחופה
מהפיקוח על הביטוח לפיה סירוב של מבוטח לתשלום
תביעת תחלוף של מבטח של בן משפחה לא תחשב
כפעולה בחוסר תום לב ותחייב את חברת הביטוח של
אותו מבוטח לדחות את תביעת התחלוף כנגדו.
הכותבת הינה יועצת לניהול סיכונים ותביעות
בביטוח כללי

|  26בנובמבר 2020

הכנסת אישרה סופית :תקופת
ההתיישנות בביטוחי חיים ,בריאות
וסיעוד תוארך לחמש שנים

מ

ליאת הכנסת אישרה אתמול (ד') בקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק חוזה הביטוח
של ח"כ אופיר כץ ,לפיה תוארך תקופת ההתיישנות שתאפשר תביעת תגמולי ביטוח
חיים למקרי מוות ,ביטוח בריאות וביטוח סיעודי ,משלוש שנים לחמש.
בנוסף מחייבת ההצעה את חברת הביטוח להודיע מבעוד מועד למבוטח המצוי בהליכים על
סיום תקופת ההתיישנות כ־ 21חודשים לפני תום התקופה ,וכשלושה חודשים לפני תום התקופה.
לפי המוצע ,החוק יחול על פוליסות שנרכשו לאחר חקיקת החוק ,ועל פוליסות שחודשו לאחר
חקיקתו.
לשכת סוכני הביטוח תמכה בהצעה לאורך כל הדרך .בשבוע שעבר ,בדיון בוועדת הכספים
של הכנסת לאישור ההצעה בקריאה ראשונה ,הופיע נשיא הלשכה ,סו”ב ליאור רוזנפלד ,ואמר:
"הצעת החוק תסייע לציבור להיפרע במקום שמגיע לו להיפרע ,היא לא תפגע בחברות הביטוח
ויש לברך על זה" ,ציין והוסיף" :מי שמייצג את האזרח הקטן מול החברה אלה הם סוכני הביטוח
ולכן רק אצלנו אפשר לקבל את התמונה הכוללת".
לדברי רוזנפלד" ,שנתיים נוספות תאפשר ליותר מבוטחים לממש את זכותם ,כי הם יכולים
לקבל עוד חוות דעת ועוד אישורים על נכות ,למשל .גם אם הפרמיה תתייקר ב־15%־10
האופציה להיפרע מול חברת הביטוח חשובה יותר .לא כל המבוטחים יכולים לשכור עורך דין
בתשלום יקר ,והם יכולים לקבל חינם את הייעוץ וההכוונה אצל סוכן הביטוח שלהם".
יו"ר הוועדה ,ח"כ משה גפני ,הגיב בסיכום הדיון" :כמו תמיד ,אנחנו מקבלים את עמדת סוכני
הביטוח שהיא מקצועית ונבונה .היסטורית – עמדת ועדת הכספים תמיד תואמת את עמדת
לשכת סוכני הביטוח".

מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מבית לשכת סוכני הביטוח
ע"ש שלמה רחמני ז"ל

מגזין הקורסים
מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!
לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל  -לחצו כאן

סוכני הביטוח של השנה 2020
סוכנות וסוכנים חברי לשכת סוכני הביטוח :עדיף ,בשיתוף
לשכת סוכני הביטוח ,מזמינים אתכם להגיש מועמדות

בקטגוריות הבאות:
ביטוח כללי

פנסיה

ביטוחי בריאות וסיעוד

הליך הבחירה:

פיננסים

.

אנו מודים לך על הסכמתך
לאור היכרותך עם שלושת התחומים  -חיסכון ארוך טווח ופיננסים ,ביטוח כללי ובריאות וסיעוד
נשמח שתשתתף בדירוג המועמדים בכל התחומים הללו

1

2

סוכנים הרוצים להתמודד יפנו
למערכת עדיף בכתובת
NEWS@ANET.CO.IL
לקבלת טפסי מועמדות

הטפסים המלאים יועברו
לחברי הוועדה המקצועית
עד  3.12.2020ויועלו
במקביל להצבעת
.
הרחב
הקהל

.

3

הוועדה המקצועית מעבירה
את שם הסוכן או הסוכנת
הנבחר על ידה לעדיף עד
לתאריך  8.12.2020והבחירה
מצורפת לתוצאות הצבעת
הקהל הרחב

4
הזוכים מוכרזים באירועי
ועידת עדיף
ב 23-24-בדצמבר

חברי הוועדה המצביעה לא יוכלו להגיש מועמדות בקטגוריה עליה מצביעה הוועדה בה הם חברים.
*לטופס המלא תהיה חובה לצרף רישיון סוכן בתוקף ואישור חברות בלשכת סוכני הביטוח
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין
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בריטניה :מהפך בטיפול בתביעות נפגעי
תאונות דרכים

מ

שרד המשפטים וארגון המבטחים
הבריטי ( )MIBמנהיגים מהפך
בטיפול בתביעות של נפגעי תאונות
דרכים .כחלק מהרפורמה יוקם פורטל
אונליין שיאפשר לנפגעים להגיש את
התביעות לחברות הביטוח ללא מעורבות
של עורכי דין .המועד המתוכנן להפעלת
את השירות החדש הוא באפריל .2021
השירות החדש עבר כבר שני ניסויים
כדי לבחון כיצד המבוטחים מסתגלים
להסדר החדש של הגשת תביעות .ניסוי
שלישי יתקיים בסוף השנה כאשר יחגגו
את חג המולד בבריטניה.
טופס מקוון להגשת תביעה ללא מעורבות עו״ד ׀ צילוםshutterstock :
הפעלת הפורטל חייבה שינויים
רוכבי אופנים ורוכבי אופנועים.
בתקנות הפיקוח על הביטוח ובסדרי
המתנגדים העיקריים לפורטל החדש הם העמותה
הטיפול בתאונות דרכים בהן יש פצועים קלים.
נפגעים קלים בתאונות יוכלו להגיש תביעות של עורכי הדין המטפלים בתאונות .ראשי העמותה
לכיסוי ההוצאות הרפואיות עד גובה של  5,000טוענים כי הפורטל יעניק פיצויים לנפגעים
ליש”ט והפסדים בגין התביעות בגובה עד  10,000בסכומים קטנים מאלה שנפסקו על ידי בתי המשפט
ליש”ט .הפורטל לא יטפל בתביעות של הולכי רגל ,ויגרום לאי צדק ותסכול בקרב נפגעים.

לפרויקט מיוחד ,מבוקש/ת סוכן ביטוח או סוכנות
ביטוח ,כשותף/ה הגון/ה ,שרוצה להתפתח ומוכן/ה
לעבודה מאתגרת .עדיפות מגיל  50ומעלה ,בעלי יכולת
מוכחת .לשם קביעת פגישה נא לטלפן אל:
( 052-3722777יהושע)
סוכנות לביטוח חיים בלבד מחפשת משווק פנסיוני
לעבודה על תיק קיים ולקוחות חדשים .לפניות אנא פנו
ליובל מור 054-7179599
ליעדים סוכנות לביטוח בקריית מטלון פ"ת דרושים
רפרנטים ביטוח חיים בריאות ופנסיוני שעבדו
בסוכנויות ,ניסיון חובה העבודה מיידית נא לשלוח
קורות חיים למיילjobs@yeadim :־bit.co.il
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל
 052-3866630או לשלוח מיילGuy@zilb :־ins.com
לסוכן ביטוח ליד קניון חולון דרוש/ה פקיד/ה לחצי
משרה .התפקיד כולל :שיווק טלפוני,סיוע בעבודת
המשרד .אפשרי מתמחה או בעל/ת רישיון .חצי משרה,
ימים א־ה .אפשרית גמישות בשעות העבודה.טל'
skashro@bezeqint.net .03-5032893
לביחד סוכנות לביטוח דרושים אנשי/נשות מכירה
טלפונית .לעבודה על לקוחת קיימים שעות גמישות,
תיאור התפקיד :ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות
פוטנציאליים לתיאום פגישות ,הכנת הצעות ,מתן מענה
ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה ,יחסי
אנוש טובים ורצון להצליח ,ליווי צמוד להצלחה שכר
בסיס  +עמלות גבוהות למצליחים דרישות  :מוטיבציה
גבוהה ,ניסיון בתיאום פגישות ־יתרון ,ראש גדול קורות
חיים יש לשלוח gil@BEYAHAD־ INS.COMנייד
 - 052-4526944משה .נייד 052־ - 7703399גיל

י

צרן הרכב ג’נרל מוטורס נכנס
לעסקי ביטוח הרכב .קדמה
למהלך זה ,לפני מספר חודשים,
חברת הרכב החשמלית טסלה
שהודיעה כי היא פועלת להקמת
חברה־בת לביטוח רכב.
אונסטאר ביטוח ,חברה־הבת של
ג’נרל מוטורס ,תרכז את עסקי
הביטוח עבור הקונצרן .היא תפעל
באמצעות סוכנות ביטוח בבעלותה
ובעלי הרכב שיבטחו בחברה
החדשה יצטרכו להסכים להתקין
ציוד ברכביהם שיאפשר לבצע
מעקב אחר הרגלי הנהיגה שלהם.
מי שינהג בזהירות ,יזכה לפרמיות
ביטוח רכב נמוכות יותר .מאידך,
נהגים אחרים יתודרכו לנהוג
ביתר זהירות ולקבל הנחות בגובה
פרמית הביטוח.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

ג’נרל מוטורס
נכנסת לעסקי
הביטוח

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש מתמחה
לעריכת התמחות ולמכירות בריאות ריסק ופנסיוני
ללקוחות הסוכנות 050-5293836
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון
פנסיוני המעוניין להתפתח ,לצמוח ולבנות תיק עצמאי.
תנאים מצויינים למתאימים ־ עמלות גבוהות־ שירותי
משרד  -תיאום פגישות .קו"ח למייל:
ofir@mishorim־ins.co.il
למשרד סוכן ותיק בקרבת קניון חולון דרוש/ה בעל
הכשרה בביטוח או בהתמחות ,או בעל/ת רישיון לסיוע
בעבודת המשרד ושיווק טלפוני.03-5032893 .
לעבודה מאתגרת ומעניינת בסוכנות ביטוח ותיקה
ומנוסה בדרום דרוש/ה בעל/ת רישיון בביטוח חיים
ובביטוח כללי .תנאים טובים למתאימים.
יש לשלוח קורות חיים למיילhaybit@haybit.co.il :

לאודי054-3117755 ,
להשכרה משרד  2חדרים עם דלת מקשרת "בית
צרפתי "רחוב הרצל  91ראשון לציון לפרטים יוסי
סוללר 050-5240011
בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש־ להשכרה
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים ־החל מ־₪ 990
לחודש לפני מע"מ והוצ' לפרטים 0545270964
בחיפה בחלונות הסיטי פל־ים משרדים מפוארים כולל
ריהוט ,לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות ,ניתן
לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון:
שי־ 052-8033305
להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות
משנה לבעלי מקצוע חופשיים :עורכי דין ,רואי חשבון,
וסוכני ביטוח .שכירות לטווח ארוך/קצר ללא התחייבות.
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 053-7753538

שכירות משנה

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,מוטה גור  9פתח תקווה .החדר מרוהט
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת .עלות כולל
חשמל ארנונה וכו' 2,000 :ש"ח  +מע"מ .לפרטים,
שמוליק 054-4946290:
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל
משה אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
התפעוליות הנדרשות אפשרות להתמחות
050-5293836
במגדל רסיטל היוקרתי ,דרך בגין  156ת"א ,בקומה ,20
משרד  73מ"ר ,מפואר 3 ,חללי עבודה ,כולל ריהוט,
וילונות חשמליים ,מערכות תקשורת ואינטרקום.
טלפון  054-4647407מאיר
להשכרה חדר 2+עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה
*חניה בשפע *שירותי משרד ־ אופציונלי יש לפנות

ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות
חדשים .מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ?
רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח
שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך .אנא
פנו אלינו בנייד  052-7703399או במייל:
gil@beyahad־ins.com
למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ( חיים ואלמנטר) יש
לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת
וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il
"אתר פרישה למכירה – טל'־ 057-0059951
()www.prisha.co.il

סוכנות לביטוח פופ סגל רעננה מעוניינת ברכישת
תיקי ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי  .יש לנו ניסיון
בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי המותאם לסוכן
הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני הצדדים כמתכונת
להצלחה .סודיות מובטחת .טלפון־ יונתן050-5345751 .
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר
ל  052-3866630או לשלוח מייל Guy@zilb־ins.com
מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור
מרכז Bit2bit_54@walla.co.il
רכישת תיקי ביטוח בחיפה באופן מלא/חלקי ,תנאים
מעולים ,שי־ 052-8033305
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
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
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או במייל:
gmail.com@0555037
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות
מובטחת לפרטים haybit@haybit.co.il :נייד:
0542144567

