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"הדרך לבדל
את עצמינו
ממוקדנים -
להדגיש את
הערך המוסף
שלנו ולהיות
בקשר תמידי
עם המבוטחים"
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד
התייחס לנושא המוקדים הישירים
בוועידת עדיף שהתקיימה
השבוע ⋅ על תגמול הסוכנים
אמר" :אובייקטיביות לא באה
על חשבון תגמול" > עמ' 3

אפקט החיסון
חברות הביטוח חוזרות למכור
פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל
לארצות הברית ולמדינות נוספות
> עמ' 11

ללא הסכמת המבוטח

תביעת ענק נגד ביטוח ישיר:
ייקרה את הפרמיות וחידשה
פוליסות אוטומטית ללא אישור
המבוטח > עמ' 7

מצטייני השנה
הכירו את סוכנות וסוכני
הביטוח המצטיינים לשנת
 > 2020עמ' 6

גאים להיות נבחרי השנה
שלכם גם ב!2020 -

תודה על האמון והבחירה בנו בכל יום מחדש
יחד נמשיך לחדש לשנות להצליח
על פי דירוג נבחרי השנה של עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים לשנת  2020אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם
לצורכי הלקוח אין באמור כדי להבטיח תשואה עודפת ו/או דירוג דומה בעתיד
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רוזנפלד“ :אנחנו לא צריכים ציונים על
אובייקטיביות ולא על דאגה למבוטח”
נשיא הלשכה שנאם בוועידת עדיף אמר“ :אני לא מכיר עוד גוף מקצועי שכל יום וכל היום דנים ודשים
בהכנסות שלו; שאיש לא יטעה – אובייקטיביות לא באה על חשבון תגמול” > רונית מורגנשטרן

נ

שיא לשכת סוכני הביטוח סו”ב ליאור
רוזנפלד נאם בוועידת עדיף ואמר“ :אני לא
מכיר עוד גוף מקצועי שכל יום וכל היום
דנים ודשים בהכנסות שלו .סוכני הביטוח וחברי
הלשכה במיוחד הם סוכנים מקצועיים שרואים
תמיד את טובת המבוטח לנגד עיניהם – אנחנו לא
צריכים ציונים על היותנו אובייקטיביים ואין צורך
להזכיר לנו את חשיבות השקיפות מול הלקוח.
אנחנו לא זקוקים להטפה על דאגה למבוטח; אנחנו
עושים זאת עשרות שנים ונעשה כך גם בעתיד",
הוסיף רוזנפלד.

ידע שווה כסף

נשיא הלשכה הדגיש בנושא זה בהמשך דבריו:
"אבל שאיש לא יטעה – אובייקטיביות לא באה על
חשבון תגמול; איש בשוק הביטוח או ברשות שוק
ההון אינו מוותר על משכורתו בסוף החודש ,גם
לא סוכני הביטוח שמעניקים ערך מוסף לציבור
יותר מכל גורם אחר .מעבר לשירות ,לטיפול,
להכוונה אנחנו מוכרים גם ידע  -וידע שווה כסף,
והוא חייב להגיע מכמה ערוצים .אנחנו כאן כדי
להישאר ולהתעצם ,וכן גם כדי להתפרנס".

האוטוריטה הביטוחית

בפתח נאומו אמר רוזנפלד" :מצוינות היא
לא מילה גסה ואחת הדרכים לבדל את עצמנו
ממוקדנים ,מוכרנים וטלפנים היא להדגיש
את הערך המוסף שלנו ויש לנו את זה ובענק –
אנחנו הגורם המקצועי בענף ,אנחנו האוטוריטה
הביטוחית ,ואת זה לא אני אומר ,את זה אומר
הציבור בכל יום ויום”.
נשיא הלשכה סיפר כי לשכת סוכני הביטוח
הייתה שותפה מלאה באמצעות ראשי ועדותיה
המקצועיים בבחירת נבחרי השנה של עדיף
בקרב סוכני הביטוח בתחומי חיסכון ארוך טווח,
ביטוח אלמנטרי ,פיננסים ,בריאות וסיעוד“ :זו
עוד עדות לחשיבות במתן שירות וידע מקצועי
למבוטחים – לא רק תגמול ,אנחנו נותנים
ערך”.

החכמה לא נמצאת במקום אחד
בהתייחסו לתקופת הקורונה אמר רוזנפלד:
“משבר הקורונה הוכיח שאין תחליף לסוכן הביטוח
ואין ענף ביטוח בלי הסוכנים; ניצבנו בפני אתגרים

ביטוח
ופיננסים

רוזנפלד | צילום :סטודיו עדיף

"דווקא תקופת הקורונה
חידדה את ההבדל בין
ביטוח של מוקד לבין
ביטוח של סוכן"
קשים ויכולנו להם .באותה תקופה מצאנו עצמנו
בחזיתות נוספת בהן מכירות ישירות של חברות
הביטוח ,פרסומים מטעים לציבור שמבצעים
שרלטנים ,מאבק משפטי בכניסת חברות כרטיסי
האשראי לביטוח וגורמים רגולטוריים שרוצים

לראות כאן שוק אובייקטיבי כדבריהם – הם
לא המציאו כלום; השוק הזה כבר קיים; מדובר
בסיסמאות ופופוליזם שצריך לבדוק בהיתכנות
ובהשלכות ,בראש ובראשונה על הציבור – החוכמה
לא נמצאת במקום אחד” ,אמר נשיא הלשכה וכיוון
דבריו אלה לרשות שוק ההון.
“מול כל אלו נמצאת לשכת סוכני הביטוח
שבשנתי הרביעית בקדנציה הנוכחית היא דרוכה
ונחושה מתמיד להעמיד את כל הכלים העומדים
לרשותה כדי להבטיח כאן שוק ביטוח שבו הסוכנים
יישארו הגורמים המרכזיים”.
בסיום דבריו הביע נשיא הלשכה תקווה שלנוכח
תחילת ההתחסנות בישראל נגד נגיף הקורונה,
“נצא בקרוב לחרות חדשה ונוכל להיפגש
ולהתראות בכנסים פרונטליים”.

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 :באדיבות הלשכה | צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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הממונה ברקת" :הרשות תפעל ליצירת מס
הכנסה שלילי בפנסיה"

"

הרשות מתכננת שינויים בצבירת הטבות המס
בחיסכון הפנסיוני .רפורמת "מעגל החיים"
באה להתאים את עולם ההטבות לפנסיה
להתפתחות עולם התעסוקה המודרני ולהקל,
בפרט על צעירים ,לממש את זכותם להטבות מס
על חיסכון פנסיוני ,על ידי הקניית הטבות מס
מלאות גם לעובדים בעלי חוסר רצף תעסוקתי.
כמו כן ,הרשות תפעל ליצירת מס הכנסה שלילי
בפנסיה וזאת במטרה להבטיח לבעלי הכנסה
נמוכה חיסכון פנסיוני מוגדל לעתיד על ידי
ניצול של הטבות המס המוצעות לפנסיה".
כך אמר הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
ד"ר משה ברקת ,בנאומו בפתיחת ועידת עדיף
המקוונת שהתקיימה ביומיים האחרונים.
עוד גילה הממונה כי הרשות תפעל השנה
לקידום רפורמה נוספת בתחום דמי הניהול:
"הרפורמה מתחלקת לשתיים ,כאשר חלקה
הראשון שם דגש על רווחת ציבור החוסכים וחלקה
השני מתייחס להגברת איחוד האינטרסים בתחום
ההשקעות בין הגוף המוסדי לחוסך" ,אמר ברקת
ופירט" :הראשונה הינה רפורמת 'דמי הניהול

ברקת | צילום :אוראל כהן

הדיפרנציאליים' המבססים פרקטיקה שגורה
בניהול ההשקעות בעולם ,לפיה קיימת הלימה
בין כמות המשאבים הנדרשת לניהול מסלול

ההשקעה לבין דמי הניהול המשולמים עבור
השקעה זו .כך ,תתאפשר גביית דמי ניהול נמוכים
על אפיקי השקעה פאסיביים או סולידיים (כמו
לדוגמה מסלולי השקעה למבוגרים הקרובים לגיל
הפרישה) וגביית דמי ניהול גבוהים יותר עבור
מסלולים עם ניהול השקעה אקטיבי.
"רפורמה שנייה הינה רפורמת 'דמי הניהול
המשתנים' שנועדה לאפשר מסלולי השקעה
בעלי מנגנון תגמול המגדיל את הזיקה בין מנהל
ההשקעות לבין החוסך ,במטרה להגדיל את
התשואה נטו לחוסך תוך בקרת התמריצים על
נטילת הסיכון .כמובן שמסלולים אלו יתאפשרו
לצד מסלולים בעלי דמי ניהול קבועים" ,ציין
הממונה.
בסיכומו את תקופת הקורונה בשנת  ,2020אמר:
"ראינו התנהלות תקינה והרתמות המהירה של
הגופים לטיפול במשבר והתמודדות עמו .יש לתת
את הקרדיט לחברות הביטוח ,בתי ההשקעות,
הסוכנים ,היועצים וכל הגורמים שדאגו להבטיח
כי גם בשעה המורכבת הזו העסק עבד .הפקדות
בוצעו ,תגמולים התקבלו ,ותביעות שולמו".

זעזוע בפסגות
אחרי שנה וחודשיים בלבד ראובן קפלן מתפטר מתפקידו כמנכ"ל בית ההשקעות
> רונית מורגנשטרן

ש

וב זעזוע בבית ההשקעות פסגות;
מנכ"ל בית ההשקעות ,ראובן
קפלן ,הודיע אתמול (ד') כי הוא
מתפטר מתפקידו ,שנה וחודשיים בלבד לאחר
שמונה לתפקיד .לפני שנה וחצי עזבה גם יו"ר
פסגות מיכל עבאדי־בויאנג'יו בטריקת דלת
את תפקידה בפסגות ,וזאת לאחר תקופה דומה
בתפקיד.
במכתב ההתפטרות ששלח קפלן ליו"ר בית
ההשקעות ,ארז נחום ,תחת הכותרת "הודעה
על סיום כהונתי כמנכ"ל פסגות בית השקעות",
כתב קפלן כי הוא מודיע "על רצוני לסיים את
כל תפקידי בחברה וזאת בהתאם להסכם העסקתי
מיום  15בספטמבר  ."2019עוד הוסיף" :אני מודה
לכם על האמון שנתתם בי במהלך התקופה".
בענף מעריכים כי התפטרותו של קפלן באה על
רקע מערכת היחסים המורכבת עם הבעלים של
פסגות "קרן אייפקס" שמנוהלת בישראל בידי
זהבית כהן ,וזאת בעקבות ניסיונות חוזרים של

ראובן קפלן | צילום :ענבל מרמרי

אייפקס לממש את ההחזקה שלה בבית ההשקעות,
שבו היא שולטת משנת  .2010מאז נרשמה שורת
עזיבות של מנכ"לי פסגות לאחר תקופות כהונה
לא מלאות  -רונן טוב ,חגי בדש וברק סורני,

וכאמור היו"ר עבאדי־בויאנג'יו ,שפורסם לגביה
כי עזיבתה הייתה על רקע מתיחות חריפה בינה
לבין מנכ"לית אייפקס זהבית כהן.
קפלן הגיע לפסגות לאחר שסיים קדנציה של
 4שנים כמנכ"ל עמידר ,קודם לכן כיהן  8שנים
בכלל ביטוח כמשנה למנכ"ל וכמנכ"ל כלל
בריאות .הוא בעל תואר שני במנהל עסקים
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר
ראשון עם התמחות בשיווק ומימון מהמכללה
למנהל .עם זאת ,אין לו רקע בשוק ההון.
באוקטובר  ,2019חודש לאחר שמונה לתפקיד
מנכ"ל בית ההשקעות ,הודיע קפלן על רה־ארגון
בפסגות ותכנית התייעלות רחבה במסגרתה
בית ההשקעות פיטר כ־ 80מעובדיו .במסגרת
התוכנית בוזרה חטיבת הלקוחות שנוהלה תחת
בית ההשקעות בין שלוש חברות הקבוצה ,פסגות
גמל ופנסיה ,פסגות קרנות נאמנות ופסגות
ני"ע.
בפסגות בחרו שלא להגיב.

ח עצמאיים,
סוכני ביטו

בנק יהב
עריך אתכם
מ

פיקי אשראי
מגוון א ת סוף שנה
עבור הפקדו
 50%ה חה
נהראשונה
עו״ש בשנה
בעמלות
₪200,0
וואה עד 00
הל בית מצוינת
י
יים" 1.8% +
ר
ב
ר
פ
"
ב
ש
ד  48חוד
2.8% +
ע
ם"
עד  96חודש ב"פריייים" 3.8% +
חודש ב"פר
נה הראשונה
עד 144
ההלוואה בש
קרן

שיווק 12.20

חיית תשלום
אפשרות לד

אנו לשרותכם בתיאום פגישה מראש בלבד
באמצעות אתר הבנק או התקשרו *2617
לפרטים
והצטרפות
עמלות עו"ש :עמלת ערוץ ישיר ועמלת פקיד כמפורט בתעריפון הבנק .ההטבות בחשבון העו"ש יינתנו ללקוח יחיד /עסק קטן כהגדרתם
בכללי העמלות .הזכאות להטבות הינה לפי התעריפון הרלבנטי למועדון הלקוחות אשר הלקוח/ה נמנה/ית עליו ,מתוך המועדונים הקיימים
בבנק מעת לעת .ניתן ליהנות מהטבות מועדון אחד בלבד .כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום .הבנק רשאי לשנות את התנאים
בכל עת .מתן ההטבות מותנה בהעברת פעילות עסקית חודשית בהיקף של  ₪ 12,000ומעלה .מתן האשראי ,שיעור הריבית ,קביעת
הבטחונות ודמי הטיפול הינם בכפוף להסכמה לקבלת דו"ח אשראי וביצוע חיווי אשראי ,הוראות הדין ,נהלי הבנק ואישורו .ריבית שנתית
מתואמת בהתאם לתקופות המצוינות לעיל .5.53% ,4.48% ,3.45% :ללקוחות עם מוגבלות ,ללקוחות מעל גיל  ,70נשים בהריון ובמקרים
חריגים יינתנו שירותים גם ללא תיאום פגישה מראש .אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
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אלו הם סוכני הביטוח המצטיינים
בטקס מרגש שנערך בוועידת עדיף הוכרזו סוכני השנה  ⋅ 2020השנה הוזמנו להגיש מועמדות לתואר
כל חברות וחברי לשכת סוכני הביטוח

ב

חירת סוכני השנה של עדיף הינה
בשיתוף לשכת סוכני הביטוח ובחסות
שלמה חברה לביטוח .השנה הוזמנו
להגיש מועמדות לתואר סוכנת או סוכן השנה כל
חברות וחברי הלשכה .טפסי הגשת המועמדות של
כל מגישה ומגיש הועברו לוועדות המקצועיות
בלשכה ,ובחירת אותן ועדות היוותה  90%ממשקל
ההצבעה .הקהל הרחב היווה את  10%הנותרים.
את מגני הזכייה העניקו רועי ויינברגר ,עורך
ראשי עדיף; סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא
לשכת סוכני הביטוח ואורי אומיד,
מנכ"ל שלמה חברה לביטוח.

ואלו הם סוכני השנה לשנת :2020
• סוכן השנה בענף החיסכון ארוך
הטווח:
מאיר רוטברג
• סוכן השנה בענף הביטוח הכללי :ערן בר
• סוכן השנה בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד:
עדי בר־און
• סוכן השנה בענף הפיננסים :תדהר סאטובי

מימין :רוזנפלד ,אומיד ,רוטברג ,בר ,סאטובי ,ויינברגר ומימין בעיגול :בר־און | צילום :סטודיו עדיף

פלטפורמת רשת השותפים
החדשה שלך לשירותים פיננסיים
הצטרפות ח-י-נ-ם  -ללא דמי שימוש וללא עמלות ניהול
כל המוצרים הפיננסיים עוברים בדיקת נאותות
תגמול בעמלות על הפניית לקוחות
ממשק טכנולוגי חכם עם לוח בקרה נגיש לניהול הנתונים

לחצו להתנסות

חפשו "אפילנט" בגוגל

אנו מודים על זכייתנו בדירוג נבחרי השנה 2020
בקטגוריית חדשנות השנה בענף ביטוחי הבריאות

*6465
mediwho.com
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תביעה נגד ביטוח ישיר :ייקרה את ביטוחי
הדירות ללא הסכמת מבוטחים
התביעה הייצוגית אושרה על ידי בית המשפט המחוזי שקבע :לא ניתן להאריך את הפוליסה
באופן אוטומטי ,ללא הסכמה פוזיטיבית של המבוטח ,אותה יש לתעד > רונית מורגנשטרן

ב

צילוםshutterstock :

ית המשפט המחוזי מרכז אישר בקשה
להכיר בתביעה נגד ביטוח ישיר (איי.
די.איי) כתביעה ייצוגית .מדובר בתביעה
שהוגשה בדצמבר  2016ובה נטען כי החברה
חידשה את ביטוח הדירה של התובע תוך העלאת
פרמיה משמעותית ,ללא הסכמת המבוטח.
התובע טען כי רכש ביולי  2015ביטוח דירה
בחברת ביטוח ישיר תמורת  1,000שקל .בכתב
התביעה נטען ,כי בנובמבר  ,2015במהלך תקופת
הביטוח ,שלחה ביטוח ישיר לתובע הודעה במייל
ולפיה שודרגה פוליסת הביטוח שלו לפוליסה
חדשה ,תוך שהיא מציינת כי יוכל ליהנות מחידוש
רציף מדי שנה כברירת מחדל .ביולי ,2016
כארבעה שבועות לפני תום תקופת הביטוח,
שלחה ביטוח ישיר לתובע הייצוגי הודעה במייל
כי חידשה את הפוליסה לשנה נוספת .דמי הביטוח
בגין הפוליסה המחודשת עלו בפועל מ־1,000
שקל לשנה ל־ 1,890שקל לשנה ,אך העלאת דמי
הביטוח לא צוינה בהודעת החברה .התובע ביקש
סעד כספי הכולל נזק אישי בסך  1,890שקל
(עלות הביטוח שחודש באופן אוטומטי) או 937

שקל – גובה התייקרות הביטוח ,שחודש ללא
הסכמתו.
על פי הכרעת הדין ,טענה ביטוח ישיר כי חידוש
הביטוח נעשה כדין ,שכן הוא מעוגן בהוראות
הפוליסה החדשה ובעמדת המאסדר בהסתמכה על
סעיף  14בהוראות המאפשר למשיבה לחדש את
פוליסת ביטוח הדירה באופן אוטומטי" ,אלא אם
המבוטח הודיע למבטח לפני תום תקופת הביטוח
כי אינו מעוניין בחידוש כאמור וכי הפוליסה
החדשה חלה גם על מבוטחים קיימים שלה" .עוד
טענה ביטוח ישיר ,כי סעיף הרציפות הוא לטובת
המבוטח ,בעיקר בביטוחי משכנתה בהם אי חידוש
הביטוח מהווה הפרת חוזה ההלוואה ,ובנוסף ,כי
התובע עודכן בעת שרכש לראשונה את פוליסת
הביטוח ב־ 2015בדבר כניסתה הצפויה של
הפוליסה החדשה לתוקף ובדבר תחולתה המידית
גם על הפוליסה שרכש".

פיצוי למבוטחים

בהכרעת הדין כתב השופט
יחזקאל קינר כי חוזר הרשות

קובע באופן ברור :כל עוד הפוליסה המתחדשת
אינה כוללת התניה לפיה בתום תקופת הביטוח
יוארך הביטוח מאליו ,לא ניתן להאריך את
הפוליסה באופן אוטומטי ,ללא הסכמה פוזיטיבית
של המבוטח ,אותה יש לתעד.
באשר לייקור דמי הביטוח קבע השופט" :הדין
הוא כי על חברת הביטוח להציע למבוטח את
העלאת דמי הביטוח המבוקשת על ידה ,ואם ייתן
את הסכמתו הפוזיטיבית לכך  -ייכרת ביניהם
חוזה בדבר העלאת המחיר .לחברת הביטוח אסור
להעלות את דמי הביטוח אם לא ניתנה הסכמתו
הפוזיטיבית של המבוטח לכך".
בית המשפט אישר פיצוי "לכל לקוחות ביטוח
ישיר ,להם היא האריכה את פוליסת ביטוח הדירה
ללא קבלת הסכמתם ו/או כל
לקוחותיה של המשיבה אשר
חויבו בדמי ביטוח בגין פוליסה
לביטוח דירה ללא קבלת
הסכמתם ,בתקופה החל
מ־ 7שנים לפני הגשת
התובענה ועד היום".

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

מההתחלה
ידענו שזה פשוט
מהלך גאוני!...

״שווי שוק״ של שלמה ביטוח זוכה בתואר:

מהלך השנה בענף הביטוח הכללי לשנת !2020
יש מהלכים שברגע שאתה מתחיל אותם אתה בטוח שעלית
על משהו חכם .כזה היה מהלך ביטוח ״שווי שוק״ שלנו.
מהלך שהציף בעיה בשוק ביטוחי הדירות ובו בעת נתן מענה
אפקטיבי ,חכם וחדשני .ביטוח המפצה לא רק על ערך הבנייה
אלא גם על ערך הקרקע .תודה לפורטל ״עדיף״ ,עיתונאי
הביטוח והפיננסים וכמובן לכל הסוכנים והלקוחות שזיהו ונתנו
לנו קרדיט על המהלך.

shlomo-bit.co.il
ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ

תקראו לנו מרובעים...
אבל זו הפעם הרביעית ברציפות
שאנחנו זוכים!

שלמה ביטוח גאה על הבחירה ,שנה רביעית ברציפות ,בתואר:

חברת השנה בענף הביטוח הכללי לשנת !2020
תקראו לנו פרפקציוניסטים ,תקראו לנו חדשניים ,תקראו לנו מצוינים ,אבל גם מרובעים!...
למה? כי זו כבר הפעם הרביעית ברציפות שזכינו בתואר חברת הביטוח הכללי של פורטל ״עדיף״.
אז תודה גדולה לכל עיתונאי הביטוח והפיננסיים וכמובן לכל הסוכנים והלקוחות שבזכותם
אנו ממשיכים כל שנה ובאופן עקבי לקבוע את הסטנדרטים בענף הביטוח!
בטוחים ומאמינים ש 2021 -תהיה טובה ואופטימית יותר.

shlomo-bit.co.il
ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
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אפקט החיסונים :הראל וכלל מחדשות את
ביטוחי הנסיעות לארה"ב
הביטוח יתאפשר רק למי שיתחסן כנגד הקורונה ⋅ פספורטכארד תחדש בשבוע הבא -
תשלח לסוכנים תנאי חיתום מפורטים לביטוח נסיעות לארה”ב > רונית מורגנשטרן

ח

ברות הביטוח הראל וכלל הודיעו
בתחילת השבוע כי הן מחדשות את
הביטוח כולל כיסוי רחב לשירותי
ביטוחי הנסיעות לחו”ל גם לארה”ב,
וזאת בתנאי שהמבוטח יציג מסמך המעיד כי קיבל חירום רפואיים ,איתור וחילוץ ושירות
כלל  Expressהמעניק התחייבות להחזר
חיסון מלא.
של
במקרים
כפתור,
בלחיצת
מידי
כספי
הקורונה,
משבר
פרוץ
"עם
כי
נמסר
ביטוח
מהראל
סיבוני
ולצד הגידול בתחלואה של חולי קורונה ,הופסקה אירועים רפואיים ואיחור בקבלת מזוודה,
הנפקת פוליסות נסיעות לחו"ל לארה"ב .עתה ,וכן מוקד חירום ורופא  Onlineבשפה העברית
עם תחילת ביצוע החיסונים נגד הקורונה ,הוחלט  .24/7השירותים במסגרת ביטוח הנסיעות לחו"ל
בתגובה מסר סו"ב איגור
בחברת הביטוח הראל לחדש את הנפקת ביטוחי מסופקים גם באמצעות אפליקציית השירות של
מורי ,יו"ר ועדת הבריאות
כלל ביטוח ופיננסים" ,הלחצן של כלל".
הנסיעות לחו"ל לארה"ב ,בדומה לביטוחי
דיויד ארנון ,משנה למנכ"ל ,מנהל והסיעוד בלשכת סוכני הביטוח
הנסיעות לשאר העולם המתאפשרים גם
חטיבת הבריאות ומערך הלקוחות ,ההכרזות על חזרת החברות לבטח
כיום בהראל ,בכפוף להצגת 'דרכון ירוק'
קצף
בכלל ביטוח ופיננסים ,ציין כי כלל נסיעות לארה"ב הן משמעותיות גם
או מסמך אחר המעיד על השלמת הליך
מבטחת את כל הנוסעים לחו"ל ,ללא אם מוקדמות ולא מפורטות מספיק.
החיסון המלא כנדרש מהוראות משרד
מגבלת גיל ובתאם לחתך גילאים ומצב נראה כי חשוב היה להן בעיקר לקבוע עמדה
הבריאות".
רפואי .התעריף היומי קבוע ולא משתנה ולהיות חלוצות הענף במצב שבו אין עדיין הרבה
בהודעתה
מסרה
ופיננסים
ביטוח
כלל
ארנון
בהתאם ליעד הנסיעה או למצב התחלואה טיסות בפועל .עם זאת ההכרזות האלה מניעות את
כי היא תספק ביטוח נסיעות לחו"ל ,לכל
המדינות ,כולל ארה"ב ,למי שיתחסנו בחיסון נגד במדינה ,כלומר ,מדינות ירוקות/אדומות/כתומות .כל השוק בכיוון נכון והן בחזקת מבשרות על בוא
גם פספורטכארד מצטרפת למגמת החזרה לביטוח האביב .תחילת הסוף לעידן הקורונה".
נגיף הקורונה.

תעריף קבוע

הנוסעים לארה"ב – לדברי אלון קצף,
נשיא החברה" ,תנאי חיתום מפורטים
יופצו לסוכנים בתחילת שבוע הבא.
כעקרון ,ארה"ב תיפתח לכל המחוסנים
הבוגרים בכל הגילאים .ילדים ,בהתאמה
למדיניות משרד הבריאות ,לא יידרשו
לחיסון".

כיוון נכון

צילומים :סיון פרג' ,פלאש  ,90יח"צ

LIVE

לכל דבר שרק תצטרכו ,מעכשיו אנחנו
זמינים עבורכם גם בוואטסאפ
לערוץ ה WhatsApp-לחצו כאן >>

קרו גם דברים טובים השנה...

מכון שריד בדק ומצא:

איילון ביטוח במקום הראשון
בשביעות רצון בביטוח חיים ופנסיוני
בפעם השלישית ברציפות!

עפ״י סקר לשכת סוכני הביטוח בישראל שנערך ע״י מכון שריד ופורסם בתאריך 17.12.2020
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מעל  100סוכנים צעירים עצרו את מירוץ דצמבר
לטובת השתלמות זום ייחודית
סו"ב מיטרני :ההצלחה של ההשתלמות תביא להשתלמויות מקצועיות קצרות וממוקדות נוספות
שמיועדות לקהל הסוכנים הצעירים ,בהתאם לסקר שטח שנבצע בכל פעם > רונית מורגנשטרן

ה

שתתפות מכובדת של כ־ 190סוכנים
וסוכנות צעירים נרשמה בהשתלמות
ה"זום" המקצועית הראשונה של ועדת
הצעירים בלשכה שהתקיימה השבוע במרכז
ההכשרה למקצועות הביטוח ,בשיתוף חברת הראל
ביטוח ופיננסים.
ההשתלמות עסקה בנושאי רגולציה ,ולדברי
סו"ב לילך מיטרני ,יו"ר הוועדה ,תכני ההשתלמות
נקבעו לאחר סקר ציפיות שנעשה בקרב סוכני
הלשכה הצעירים לגבי הנושאים שהכי מעניינים
אותם.
דודי צור ,יועץ פנסיוני ומתכנן פרישה ,CFP
הסביר על ניכוי זיכוי לעצמאים 125 ,ד' לילידי
 1948ומטה; עו"ד אפרת סגל ,מנהלת פרויקטים,
אגף ביטוח חיים בהראל דיברה על חובת מסלקה
והנמקה פנסיונית.
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ,עדכן את
הסוכנים והסוכנות הצעירים על נושאים בטיפול
שעל שולחן הנשיא; עו"ד אופיר רוטשילד,
סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף ביטוח חיים בהראל,

 ITומ"מ נשיא הלשכה וסגנו סו"ב ליאור הורנצ'יק,
קינח את ההשתלמות הייחודית בטיפים והסברים
להתנהלות מקצועית נכונה תחת הכותרת "ללכת
על בטוח".
"ההשתתפות הגדולה והעירנית של הסוכנים,
שגם הרבו לשאול שאלות במהלך ההרצאות ,הוכיחה
לי עד כמה הצעירים צמאים למידע מקצועי; חשוב
מאוד להתמקצע כדי לתת את השירות המיטבי
והבלתי מתפשר ללקוחות שלנו" ,אמרה סו"ב
מיטרני והוסיפה" :קיבלתי המון תגובות אוהדות
על ההשתלמות ועל הערכים שקיבלו
ממנה .זו הייתה השתלמות מקצועית
לילך מיטרני בהשתלמות סוכנים צעירים
ראשונה לצעירים ועל הצלחתה אני
מודה לסו"ב חוה פרידמן יו"ר המרכז
ולחברת הראל ביטוח .ההצלחה שלה
הרצה על נושא המטריה הביטוחית
תביא לעוד השתלמויות מקצועיות
לקרן הפנסיה; יועמ"ש הלשכה ,עו"ד
קצרות וממוקדות המיועדות לקהל
עדי בן אברהם ,הסביר על התיקון
הסוכנים הצעירים ,כל פעם בנושא
לחוק ההתיישנות.
אלקה שלם ,יועצת עסקית ,נתנה טיפים הורנצ'יק ׀ צילום :אחר ,בהתאם לסקר שטח שנבצע בכל
פעם".
להתנהלות עסקית תחת הכותרת MOVE
גיא קרן

אם הסוכן לא מגיע ללויידס

לויידס מגיע לסוכן!

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות
לפרטים נוספים

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

15
02

השתתפות עצמית > רונית מורגנשטרן

|  24בדצמבר 2020

כנס השקעות
להייטקיסטים

שרון שחם ,מנכ"לית בטח תורן סוכנות
התייחסות הממסד לאזרחים ותיקים
לביטוח ,מסרה" :אנו נרגשים ומצפים
כמקשה אחת בזמן הקורונה,
לעבודתנו המשותפת עם ציון
וההנחיות לבודד אותם באופן
ורחל קדם המצטרפים למשפחת
גורף ללא אבחנה ,עוררה בקרבם
לאחר שמוקדם יותר השנה רכשה  40%ממניות
בטח תורן .מדובר בשותפים
תחושות מורכבות .קהילת היזמים
הייטק סוכנות לביטוח ,ממשיכה איילון נאמנים,
לדרך שמביאים עמם ידע ייחודי
הוותיקים במרחב ליזמות  60+בחיפה
חברת הבת של איילון חברה לביטוח למקד
בתחומם ומומחיות מהשורה הראשונה.
החליטה לפעול לשינוי התיוג הכוללני
פעילות במגזר ההייטק וקיימה כנס דיגיטלי
שרון שחם |
בהזדמנות זו ,אנו מייחלים לחזרה של
שהפך אותם בן לילה מאזרחים יוצרים
בנושא השקעות בנאסד"ק ו־ S&P 500למאות
צילום :יח"צ
עולם התרבות לימי שגרה לטובת כלל
ופעילים שכוחם במותנם לקבוצת סיכון
משתתפים מתחום ההייטק – חברי מועדון
הציבור ,ולפרנסתם של עובדים רבים בתחום,
מוחלשת .כך נולד קמפיין ה"אקטיב אייג'ינג"
הלקוחות הייטקזון.
ומקווים ללוות את העוסקים במלאכה כבר
שמטרתו לשנות את השיח הגילני.
במהלך הכנס קיבלו המשתתפים סקירת שוק
בקרוב".
התערוכה תוצג במשך חודשיים במדיה
מקיפה והסברים מפיהם של רונה יוסף־אבוטבול,
ציון קדם" :שותפות זו עם סוכנות ביטוח
החדשנית במוזיאון הווירטואלי העולמי והיא
סמנ"כלית ומנהלת אגף ההשקעות באיילון
גדולה ,בעלת ניסיון והשפעה ,מהווה עבורנו
פתוחה ללא עלות כספית לציבור הרחב.
ולירון רוכמן ,מנהל תחום השקעות העמיתים
פריצת דרך אדירה ומגדילה את היכולת שלנו,
לצפייה בתערוכה לחץ כאן
באיילון לגביי הזדמנויות ההשקעה שמציע
כמובילים בתחום ביטוחי ההפקות ,לקבל רוח
מסלול ההשקעה החדש והייחודי של איילון
גבית לפתח פוליסות ייחודיות ,המותאמות
ביטוח  -איילון חו"ל מדדי נאסד"ק ו־,S&P 500
לצרכים ולדינמיות הנדרשת בתחום זה ,כפי
מסלול השקעה המאפשר חשיפה למדדים אלה
שנעשה בזירה הבינלאומית".
סוכנות הביטוח בטח תורן ,מקבוצת כלל ביטוח
ומנוהל באופן אקטיבי (ולא ברכישה פסיבית
ופיננסים ,מצרפת לפעילותה את פעילות
לחברותכהן | צילום:
של מדדים) .המסלול מאפשר חשיפה דניאל
קולדורף הביטוח של ר.צ .קדם סוכנות לביטוח
פביאן תיק
המובילות בעולם ,עם הטיה ברורה לכיוון
( )2009בע"מ ,בבעלות ציון ורחל קדם ,סוכנות
חברות טכנולוגיה ומשלב ניהול מקצועי ,איכותי
חברת הייעוץ "גונן את גלזנר" ,בניהולם של
מהמובילות בענף הביטוח ,ובמיוחד בתחום
ודינמי המגיב לשינויים בשוק.
שמעון גונן ומיכאל גלזנר מצרפת את ירון שמאי,
ביטוחי ההפקות.
לשעבר משנה למנכ"ל כלל ביטוח ,כשותף חדש
נמסר כי עסקה זו נערכת במסגרת אסטרטגיית
בחברה.
הרחבת הפעילות של סוכנות בטח תורן בתחום
שמאי ,44 ,שימש עד לאחרונה כמשנה למנכ"ל
ביטוחי האלמנטר הפרטיים והעסקיים ,כחלק
בחברת כלל ביטוח ופיננסים וכמנהל חטיבת
מכך חוברת פעילות הביטוח של קדם לעבודה
המרחב ליזמות  60+שהוקם ביוזמת מגדל,
הלקוחות וההפצה של החברה .קודם לכן כיהן
משותפת עם בטח תורן במשרדי החברה בתל
עמותת ציונות  2000ואגף הרווחה בעיריית חיפה
כמשנה למנכ"ל ומנהל משותף בחטיבת חיסכון
אביב.
משיק בימים אלה תערוכה ייחודית המציגה
ובעברו כיהן כמנכ"ל סוכנות
ארוך טווח
העסקה החדשה מצטרפת לעסקאות נוספות
את חייהם העשירים והתוססים של אזרחים
ההסדרים "תמורה" מבית כלל ביטוח ופיננסים.
שבוצעו לאחרונה על ידי סוכנות בטח תורן,
בגיל פרישה .יריית הפתיחה להשקת התערוכה
עם פרישתו מכלל ,ולאור ההצלחה
להרחבת פעילויות בתחומי ביטוח
נעשתה במסגרת אירוע פתיחה חגיגי ב"זום"
העסקית המוכחת שהפגין בניהול
אלמנטר וחיים.
בהשתתפות שר הרווחה ,איציק שמולי; ראש
חטיבת הלקוחות וההפצה בכלל
סוכנות קדם בהנהלת ציון קדם
עיריית חיפה ,ד"ר עינת קליש־רותם ומנהלת
ולאור הרקע הרחב שלו בתחום
נחשבת כוותיקה ומובילה בתחום
האחריות החברתית של קבוצת מגדל ,ענת עופרי.
ניהול ההסדרים הפנסיוניים ,שמאי
תעשיית ההופעות וההפקות כבר
המרחב ליזמות  60+הוא מיזם חלוצי וראשון
שקל מגוון הצעות לגבי המשך
שנים רבות ,בעלת דריסת רגל
מסוגו בארץ ,שמטרתו לסייע לבני ה־ 60פלוס
עתידו המקצועי ובחר להצטרף
בלעדית בתחום המקצועי ,בכל ענפי
להמשיך לחלום ולהגשים ,לחלוק בידע ובניסיון
תעשיית הבידור והתרבות בישראל ירון שמאי | צילום :כשותף לחברת הייעוץ הוותיקה "גונן
שצברו ולסלול את דרכם הייחודית לחיים
סיון פרג'
את גלזנר".
ובמיוחד בהופעות ובאירועים הגדולים,
בעלי משמעות וערך ,הכוללים מימוש עצמי
חברת הייעוץ "גונן את גלזנר" ,שהוקמה לפני
בו פיתחה הסוכנות פוליסות ייחודיות לביטוח
וצמיחה אישית ,כלכלית וחברתית ,למען עצמם
כ־ 25שנה ,הינה מן הוותיקות והמוערכות ביותר
האומנים הגדולים שמופיעים בישראל.
והקהילה.
בשוק הייעוץ הביטוחי האובייקטיבי ונחשבת
למובילה בתחומי הפנסיה ,הפיננסים והבריאות.
היא ידועה בניהול מערכים פנסיוניים בארגונים
מהמובילים במשק ביניהם ,בין היתר ,רפאל,
בנק לאומי ,שטראוס ,אמדוקס ,בז"ן ,כימקלים
לישראל ,סלקום ועוד .הייעוץ הניתן לארגונים
הינו אובייקטיבי מעצם העובדה שהחברה
נמצאת בבעלות פרטית ואיננה מתוגמלת על
ידי גוף מוסדי.
מהחברה נמסר כי ההצטרפות של שמאי כשותף
לחברה מחזקת את החברה בגורם מקצועי עם
ראיה רחבה וניסיון רב בתחום חיסכון ארוך
הטווח ואין ספק כי מדובר בחיבור ערכי
ומקצועי יפעל לטובתה ולטובת לקוחותיה.
איציק שמולי .צילום מסך מתוך זום

משלבים כוחות

מרחיבים את השותפות

אקטיב אייג'ינג  -בצל
הקורונה

תוכן שיווקי
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נולדה מהפכה למוצרים
אלטרנטיביים  -פלטפורמת
״רשת שותפים״ טכנולוגית!
אל תאמרו זה לא אפשרי ,תאמרו עוד לא ניסיתי את זה!
פלטפורמת ״אפילנט״ קוראת לסוכני הביטוח להצטרף

ב

שנים האחרונות הקמתי עבור
חברות פינטק מערכי הפצה של
סוכנים המשווקים את מוצרי
החברה ללקוחותיהם לאחר הדרכה בסיסית
וכמובן מוצרי שיווק והפצה .העובדה היא,
שהלקוחות בוטחים בסוכנים ואין להם סיבה
שלא .עם זאת ,צריך לזכור ,שגם הסוכן אינו
יכול ללמוד כל כך הרבה מוצרים ולהתמקצע
בהם .להמחשת דבריי ,אציין כי מערכי הפצה
מהווים כ־ 78%מהמכירות של החברות ללא
כל עלויות שיווק נוספות מצדם.
בתקופה זו ,כאשר קיים מגוון רחב של
מוצרים אלטרנטיביים לשוק ההון ,קשה מאוד
להשוות ובמרבית המקרים אין את הכלים
לכך ומגלים לאחר השקעה עלויות נוספות,
כמו עמלות יזם ,עלויות הקמה ,עמלות דמי
ניהול ,גידור מטבעות וכו׳ .עליות שמשנות
את כדאיות ההשקעה.
לא פעם אנו שואלים את עצמנו  -האם
הכסף מוגן באופן יחסי? איך מקבלים החלטות
ללא היסטוריית ביצועים? מה לגבי אחריות
מקצועית? האם צריך חוות דעת לגבי מיסוי
וכדומה.
לדברי אלדד פרי ,מייסד אפילנט :״השקעות
הינן חיוניות להתפתחות הפיננסית של
המשפחה ובפרט השקעות לטווח הארוך
בעבור עתיד ילדינו ,ולכן אני מאמין
בהזדמנות להשתמש בטכנולוגיה חדישה
כדי לחולל מהפכה בענף הפיננסי עבור
הסוכנים וכדי לגוון את תיק הלקוחות שלהם,
תוך הפחתת הסיכון למינימלי".

נגיש לכולם

בעשור האחרון חל שינוי משמעותי בענף
מוצרים אלטרנטיביים לשוק ההון ,בעבר זה
היה נגיש עבור מביני עניין ובעלי הון בלבד
וכיום האופציות להשקיע בכל העולם נגישות
לכולם .רף הכניסה למוצרים אלו בממוצע הוא
כ־ 150אלף דולר .חברות השקעות וקרנות
מפספסות את המשקיע הפרטי בעל פוטנציאל

אלדד פרי | צילום :באדיבות מערכת אפילנט

גדול מאוד .הפלטפורמה של אפילנט פותרת
בעיה לשני סקטורים בעולם זה שלא ממצים
את עצמם ,מצד אחד המשקיע הפרטי הקטן
ומצד שני יצרני מוצרים פיננסים .לא בכדי,
תחום הפינטק בצמיחה תמידית גם בתקופה
לא פשוטה ומאתגרת במיוחד .יחד עם זאת,
החשיפה למידע שיווקי עם מעט מאוד מידע
על ביצועי עבר מגדיל את הסיכונים עבורנו
ועבור לקוחותינו .הניסיון המקצועי של
הסוכנים וההיכרות האישית עם צרכיו של
הלקוח מקלים על תהליך קבלת ההחלטות,
אבל לא בכל המקרים ניתן להתמקצע בכל
סוגי המוצרים ,לרוב נדרשת בדיקות נאותות
על ידי אנשי מקצוע.
אפילנט זיהתה את הצורך בעולם מערכי
ההפצה של מוצרים פיננסים אלטרנטיביים

לשוק ההון ופיתחה פלטפורמה טכנולוגית
פורצת דרך המפגישה בין הצדדים על מנת
ליצור רווח הדדי .המערכת מאפשרת לסוכן
לתאם פגישת מכירה פרונטלית/זום ישירות
עם היצרנים כולל ההטבות למוצרים בתנאים
בלעדיים  -זאת ללא פגיעה בעמלות סוכן.
כך שבאופן שקוף לחלוטין יכול הסוכן להציע
מגוון רחב של מוצרים ללא הגבלה ובכך לפזר
סיכונים וליצור מקור הכנסה פסיבית עבורו.
אלו בדיוק הסיבות שעליהן אפילנט מבססת
את עקרונות הנוחות ,הפשטות והנגישות
למידע .הפלטפורמה חושפת אתכם בפני ממשק
נגיש כולל תכנון תיק ההשקעות האלטרנטיבי
עבורם כולל לוח בקרה הזמין .24/7
הצטרפו אלינו עוד היום

עולם הבריאות בשיתוף בית החולים אסותא מציגים:

עולם הרפואה מתאפיין בחידושים והתפתחויות טכנולוגיות מהירות.
לצד אלה ,עובר תחום ביטוחי הבריאות רפורמות רבות ולאחרונה אף הכריז הממונה
על רשות שוק ההון על כוונת הרשות לבצע שורה של שינויים נוספים שישפיעו עוד יותר
על הענף כולו ועל עבודתם ,מקומם ,חשיבותם של סוכני הביטוח והדרישות המקצועיות מהם.
המשמעות היא שהיום יותר מתמיד ,נדרשים סוכני הביטוח ללמוד ,להעמיק ולרכוש ידע הכרחי
על המתרחש בתחום ,להתקדם ולהתאים את עצמם למציאות החדשה,
על מנת להמשיך ולעסוק בתחום חשוב ודינמי זה בצורה נכונה ומקצועית.
הקורס יתקיים במתכונת און ליין ייחודית ונוחה במפגשי זום ,כך שהוא מתאים לכל אחד
בין אם נמצאים בצפון או הדרום ,המרכז או בפריפריה.
בלי פקקי תנועה ,בלי לצאת מהבית.

יום שני
11.01.2021

מידי יום שני
13:30-09:00

אצלכם בבית או במשרד
קורס דיגיטלי  -מפגשי זום

לפרטים נוספים והרשמה לחצ/י כאן
אין הקורס הזה נכלל במסגרת מרכז הכשרה למקצועות הביטוח
זוהי מודעת פרסום באחריות חברת עולם הבריאות בשבילך בע"מ
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חיזוק הקשר האישי בין הסוכן לחברה
הכשרה קיימה מפגש עם סוכני הבית בהשתתפות המנכ"ל ⋅ בכנס שיתפו עם הסוכנים גם את מטרות
החברה לשנת  > 2021רונית מורגנשטרן

ה

כשרה חברה לביטוח קיימה השבוע
מפגש לסוכני הבית במשרדי החברה
בראשות מנכ"ל החברה שמעון
מירון ,והמשנה למנכ"ל וראש חטיבה לביטוח
כללי ערן אופיר ,תוך הקפדה על קיום תקנות
התו הסגול .מטרת המפגש הייתה לשתף עם
הסוכנים את מטרות החברה לשנת ,2021
ולשמוע את הבקשות ואת הנקודות הכואבות
איתם מתמודדים סוכני הביטוח ולחזק את
הקשר האישי בין הסוכן לחברה.
עוד נכחו באירוע גם צוות המטה ,אניה
שלזינגר ,מנהלת מערך העסקים וביטוח
משנה ,עינת חדש מנהלת תחום הפרט ומיכל
מורנו ,מנהלת מחוז חיפה.
בין הנושאים שהועלו במפגש :אתגרי
ענף הביטוח במציאות המשתנה בה אנו
חיים ,התמודדויות שצפויות בשנת העסקים
 ,2021משבר הקורונה כמאיץ תהליכים

ופתרונות אפשריים להתמודדות עם מהפכת
האינשורטק בישראל.
"למפגשים הללו חשיבות רבה בחיזוק הקשר
עם סוכני הביטוח ,ביצירת תחושת השייכות
והעמקת מערכת היחסים שלנו עימם .מדובר
בפלטפורמה להעצמה וטיפוח סוכני העלית
של החברה ,תוך מתן ביטוי מעשי לערכי
המותג 'הכשרה' ,בדגש על פתיחות ונגישות.
אחת מתוכניות העבודה לשנת העסקים הבאה
הוא חיזוק הקשר מול סוכני הביטוח ושיפור
תהליכי העבודה וחשוב היה לי לשתף אותם
בתוכניות העבודה המשותפות שלנו ,ולקבל
מהם את החיזוק לכך" ,אמר מירון.
במסגרת המפגש העלו סוכני הביטוח
הצעות ייעול לתהליכי עבודה משותפים
ובקשות לשיפור העבודה בשנת העסקים
 ,2021וכן ,חיזוק הקשר האישי בין סוכני
החברה למערך מטה החברה.

שמעון מירון | צילום :אבישי פינקלשטיין

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

19
02

חדשות השלכה

|  24בדצמבר 2020

קצר ,מקצועי וממוקד :עשרות סוכנות וסוכנים
בהשתלמות זום של מחוז ב"ש והדרום
סו"ב בקשי" :לקחנו אנשי מקצוע מהשורה הראשונה והשארנו טעם של עוד .ההשתלמות
ב'זום' מביאה נטו קבלת מידע  -נאמץ אותה גם כשהקורונה תחלוף" > רונית מורגנשטרן
היתרונות של ה'זום' באו היום לידי ביטוי
במלוא העוצמה בהשתלמות המקצועית
שקיימנו – היה קצר ,ממוקד ,מקצועי וממצה,
והיא נתנה ערכים נוספים וכלים ליישום לעבודה
היומיומית של סוכן הביטוח" ,אומר סו"ב יפת
בקשי ,יו"ר מחוז ב"ש והדרום ,על ההשתלמות
המקצועית שהתקיימה היום והועברה בדף
הפייסבוק של מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח
של הלשכה .בהשתלמות צפו למעלה מ50-
סוכנים וסוכנות.
את המפגש המקוון פתח נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד ,עם דברי ברכה לסוכנים .סו"ב
בקשי נשא נאום מקצועי על אישור קיום ביטוח
חדש ,דווקא בתקופה זו ,וציין את החשיבות של
קריאת הנספחים ,ליידע את הלקוח מה מכוסה
ומה לא ולתעד את מה שאי אפשר לת " :אמרת
ולא כתבת – לא אמרת" ,הדגיש.

"

יפת בקשי | צילום :באדביות הלשכה

עו"ד אלעד דנוך ,יו"ר מחוז דרום של לשכת
עורכי הדין ,בירך את המשתתפים .לדברי בקשי:

"יש לנו שיתוף פעולה הדוק בין שתי הלשכות;
יחד אנחנו מכפיל כוח לא קטן לטובת עורכי הדין
וסוכני הביטוח בדרום".
עו"ד ג'ון גבע ,יועץ משפטי לחברי לשכה דיבר
על מעמדו של סוכן הביטוח ,טעויות נפוצות
וחשיבות ההגדרה .בקשי מציין כי "כרגיל ,גבע
העביר הרצאה כיפית בהומור האופייני לו ,אבל
מקצועית ומרתקת – הוא לעולם אינו משעמם";
שי זוהר ,סמנכ"ל בכיר באורן מזרח ,דיבר על
אחריות מקצועית ואחריות מוצר; עו"ד ויועץ
הביטוח ארז קדם ,הרחיב בנושא עבודות קבלניות,
על דגשים שצריך לשים לב אליהם ,חריגים
וחשיבות כל כיסוי.
"לקחנו אנשי מקצוע מהשורה הראשונה
והשארנו טעם של עוד .ההשתלמות ב'זום' מביאה
נטו קבלת מידע  -נאמץ אותה גם כשהקורונה
תחלוף" ,סיכם בקשי.

בריאות

כלל מציעה למבוטחיה שירות חדש
להתייעצות עם רופאים מומחים מבית אסותא
החברה מתחייבת לקביעת תור בתוך שלושה ימים ובתשלום חד פעמי מסובסד,
במעמד הביקור ,ללא הצורך בהגשת בקשות החזר לחברה > רונית מורגנשטרן

כ

לל ביטוח ופיננסים משיקה למבוטחיה
בביטוח הבריאות ,בעלי כיסוי של ייעוץ
עם רופא מומחה ,את  - TOP 100שירות
חדש לייעוץ עם רופא מומחה בשיתוף עם אסותא
מרכזים רפואיים.
במסגרת השירות מעניקה כלל למבוטחיה
בתקופה זו אפשרות זימון תור מהיר לייעוץ
עם מיטב הרופאים מהשורה הראשונה בישראל.
הרופאים הם של מרכז מומחי אסותא הקיים
בפריסה ארצית .השירות ניתן ללקוחות קיימים
באופן מיידי ,ללא תקופת אכשרה ,והחברה
מתחייבת לקביעת תור בתוך שלושה ימים
ובתשלום חד פעמי מסובסד של  100שקל בלבד,
ללא צורך בהגשת תביעה לחברה.
ללקוחות החברה פותח ממשק דיגיטלי מתקדם
לאיתור רופא יועץ במגוון תחומים ,באופן קל
ונוח ,ישירות דרך אתר כלל ביטוח ופיננסים או
באמצעות אפליקציית "הלחצן של כלל" עם דרכי

תהליך ייעוץ ידידותי ונוח .למצולמים אין קשר לידיעה |
צילוםshutterstock :

יצירת הקשר לקביעת התור .כמו כן ,ניתן גם
לפנות ישירות לבית החולים הרלוונטי.
כדי לייעל את תהליך התשלום ולהקל על
המבוטחים ,תשלום סכום ההשתתפות העצמית
בסך  100שקל ,יבוצע ישירות על ידי הלקוח
במעמד הביקור אצל הרופא ,ללא צורך בהגשת

קבלת תשלום וסיכום הביקור לחברה.
"כלל ביטוח ופיננסים ממשיכה לדאוג לבריאות
מבוטחיה ,ומעמידה לרשותם שירות ייעוץ עם
רופאים מומחים של אסותא ,מהשורה הראשונה,
בתהליך ידידותי ונוח ,תוך התחייבות לקבלת
תור בתוך שלושה ימים ובמחיר המוזל ביותר
בענף .בנוסף ,דאגנו לייעל את תהליך התשלום,
כך שמבוטחינו לא יידרשו לפנות לחברה
לצורך קבלת החזר ,אלא יוכלו לשלם ישירות
את התשלום המסובסד בעת ביקורם במרפאה",
מסר דיויד ארנון ,משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת
הבריאות בכלל ביטוח ופיננסים.
אורלי בסן ,ראש אגף סחר אסותא מרכזים
רפואיים ,ציינה" :אסותא מזוהה עם הסטנדרט
הגבוה ביותר ,הן במונחי מומחיות מקצועית והן
בהיבט השירות .העובדה שאנו נמצאים בפריסה
ארצית ,הופכת את שיתוף הפעולה למוצר מצוין
עבור מבוטחי החברה".
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על אחריותה של חברת הביטוח

מי נושא באחריות לכך שילד בן  9נרשם כבעל פוליסת ביטוח לרכב ,חברת הביטוח או סוכן
הביטוח שמשמש כשלוח שלה  -ומה קבע בית המשפט בנושא? > עו״ד עדי בן אברהם

ב

בית משפט השלום ברחובות נדונה
סוגייה בדבר אחריותה של חברת ביטוח
למבוטח בן  9על רכב .סיפור המעשה
מתמצה בשני רכבים שהיו מעורבים בתאונה
כשבאחד מהרכבים הנהג אינו המבוטח.
חברת הביטוח טענה שיש לצרף לתביעה גם
את המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה וכן טענה
כי בפוליסה קיימת הגבלה בדבר הרשאים לנהוג
ברכב ,וכי הנהג לא עמד בתנאי הגיל הקבועים
בפוליסה.
בנוסף ,נטען על ידי חברת הביטוח כי היא לא
קיבלה דיווח בדבר התאונה וכל ניסיונותיה לקבל
טופס הודעה לא צלחו ,בהתנהלות זו יש לראות
את המבוטח כמי שמנע את הקטנת החבות ולכן
אין לחייב אותה לשלם פיצוים כלל ולחילופין
לחייב אותה בתשלום פיצוי מופחת בלבד לאור
התנהלותו של המבוטח.
בית המשפט אגב ,מתח ביקורת על כך שחברת
הביטוח העלתה את הבקשה לאתר את המבוטח
ולהוסיפו כנתבע נוסף רק במהלך הדיון לא עשתה
די לאתרו אך התיר את התיקון המבוקש.

חברת הביטוח לא פעלה באופן נמרץ ,רציני או מספק | צילוםshutterstock :

הוכחת התנאים הנדרשים

צילום ראש :גיא קרן

בדיון שנערך עדכנה חברת הביטוח כי התברר
לה שבעל הפוליסה הרשום הינו קטין בן  .9התובע
טען בדיון כי היה על חברת ביטוח לעשות כל אשר
ביכולתה עם האמצעים שעומדים לרשותה לשם
סיום החקירה ובירור זהות המבוטח ומשכך עצם
העובדה שהמבטחת לא קיבלה פרטים על התאונה
לא מונעים מתן כיסוי ביטוחי אוטומטי ועליה
להוכיח את התנאים הנדרשים לשם כך על פי חוק.
לשאלת בית המשפט על זהות המבוטח וגילו,
נמסר כי בזמן הוצאת הפוליסה לא נעשתה בדיקה
וכאמור בפרוטוקול הדיון" :מדובר ככל הנראה
בסוכן שהתרשל בהקמת הפוליסה .לא כנראה,
הסוכן התרשל".
בית המשפט ,בבואו לדון בסוגיית הכיסוי הביטוחי
לאור זהות המבוטח ,קובע כי סעיף  24לחוק חוזה
הביטוח הדן בסוגיה של הכשלת בירור החבות קובע
את הכללים להסרת/הקטנת אחריות חברת הביטוח,
אך עם זאת ,ניתן ללמוד מהפסיקה כי הקטנת החבות
דורשת שהמבטח יוכיח כי קיום החובות המוטלות
על המבוטח היו מובילות להקטין את החבות ואין די
רק באפשרות תיאורטית שיגרם נזק.
בית המשפט מציין כי ההודעה על התביעה
נמסרה לחברת הביטוח עוד טרם הגשת התביעה
המשפטית ,וחוקרי חברת הביטוח יכלו לבדוק
ולברר את הנסיבות ,אלא שהחוקר לא גילה
שהמבוטח הוא ילד צעיר ובוודאי שאין לו רשיון

ביה"מ :חברת הביטוח
התרשלה בכך שלא בדקה
עמידה בדרישות
נהיגה .בירור שלא הושלם במהלך שנתיים וחצי
(טרם מגיפת הקורונה) משכך מסכם בית המשפט
כי חברת הביטוח לא פעלה באופן נמרץ ,רציני או
מספיק.

פוליסה לילד בן ?9

בית המשפט מוסיף ושואל כיצד יכולה חברת
הביטוח להתלונן על כך שילד בן  9הפר את חובתו
כמבוטח לפנות ולדווח על התאונה או כי פעל הוא
בכוונת מרמה? טענה זו קובע בית המשפט אינה
סבירה ודינה להדחות .בית המשפט אף דוחה את
הטענה כי חברת הביטוח תפטור את עצמה לנוכח
העובדה שהסוכן ביטוח התרשל ,שהרי יש לראות
את סוכן הביטוח כשלוח של המבטחת ומאחר
שהמבטחת לא זימנה את סוכן הביטוח ,ולא טענה
כי סוכן הביטוח לא ידע מיהו המבוטח ומהו גילו,

הרי שהדבר נזקף לחובתה ,והמסקנה המתבקשת
היא שהמידע שהיה ידוע לסוכן הינו כמידע הידוע
לחברת הביטוח.
משכך קובע בית המשפט כי התרשלותו של סוכן
הביטוח ,כפי שטענה חברת הביטוח עומדת לחובתה
של חברת הביטוח בלבד ,באופן שכל מידע שהסוכן
מוחזק שידע (הרי הוא לא העיד במשפט ולא הוכח
אחרת) נראה כידיעת המבטחת.
בנסיבות אלה ,יש לראות את חברת הביטוח כמי
שידעה שהיא מנפיקה פוליסת ביטוח למבוטח בן
 ,9ולא ניתן לשמוע ממנה טענה על הפרת חובות
או על אי ביצוע דרישות ,שלא ניתן לצפות שיבצע
ילד בגיל זה .בנוסף ,לנוכח התנהלות חברת
הביטוח קובע בית המשפט כי המבטחת לא עמדה
בנטל להוכיח כוונת מרמה מצד המבוטח (בן ה)9-
ולכן לא ניתן לפטור אותה מחבותה לא באופן מלא
ולא באופן חלקי.
לאחר שבחן את הראיות קובע בית המשפט כי נהג
הנתבעת אחראי לנזקים שנגרמו לרכב התובעת וכי
חברת הביטוח לא פטורה מחבותה על פי הפוליסה
ועל פי הדין לפצות את רכב התובעת במלוא נזקיו.
נכון לכתיבת שורות אלו לא ידוע אם יוגש
ערעור למחוזי על פסק הדין.
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה

10

המסלקה בהטבה מיוחדת לסוכנים חדשים!
100 +

2020

*

076-8020400

Welcome

חוברת ההטבות הבלעדיות
למצטרפים חדשים וחבר לשכה המביא חבר חדש
ללשכת סוכני הביטוח בישראל

חדש!

לצפייה בחוברת ההטבות לחצו כאן
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מפגש היסטורי עם ראשי  M.D.R.Tבדובאי
עו"ד סו"ב פיני חג'ג' C.L.U

ב

מסגרת טקס העברת השרביט
וקבלת התפקיד באופן רשמי
בחודש ספטמבר השנה ,קיבלתי
הודעה מסוכן ביטוח שמבקש להזמין על
חשבונו משלחת של הנהלת M.D.R.T
לאיחוד האמירויות .זוהי משימה שנראתה
בהתחלה מנותקת מהמציאות אבל עוד
באותו רגע התחלתי לגלגל את הרעיון
והנה ב־ 10.12.2020אכן נפגשנו בדובאי
עם משלחת  M.D.R.Tשל האמירויות -
מפגש היסטורי שבו השתתפתי יחד עם
יו"ר  M.D.R.Tהמקומי מר עמית מיטבאוקר
וחברי הנהלת  m.c.cנוספים של האמירויות
כולל יו"ר לשעבר לנה פרואני.
המפגש יצא לפועל בתיאום עם המטה
הראשי של הארגון בארה"ב ויצר הזדמנות
היסטורית להכיר מקרוב את האתגרים
שעומדים בפני סוכני הביטוח של
האמירויות ואת מוצרי הביטוח השונים
אותם הם משווקים .הופתעתי לגלות שהם
לא מציעים כיסוי אובדן כושר עבודה
ומוצר זה למעשה לא נמכר לתושבי
המדינה ,לא למקומיים ולא לזרים ,שכידוע
יש יותר מ־ 8מיליון כאלה במדינה .מכל
המפגש בדובאי .פיני חג'ג' באמצע .לצידו חברי מדרט מהאמירויות | צילום :באדיבות פיני חג'ג'
מיני סיבות שקצרה היריעה מלפרט.
עוד נדהמתי לשמוע כמה אנחנו תושבי
ישראל והמדינה מוערכים בענייהם.
כבר בדברי הפתיחה שלי בכנס הזכרתי את ביטוח הרבה יותר יעיל ומקצועי.
הם גילו עניין רב במה שקורה אצלנו .במסגרת
המפגש נמסרה ליו"ר הזמנה מטעם סו"ב שלמה הערכים של האחדות והעזרה ההדדית כפי
שבאו כוחה של ערבות הדדית
אייזיק וסוכנות יונט לביקור של חברי ההנהלה לידי ביטוי בפרשת השבוע וכן מהדלקת הנרות
גם יהודה משי זהב יו"ר ארגון זק"א העולמי
בארץ ולהערכתי ביקור שלהם אצלנו יתקיים של חג החנוכה .ערכים שמקבלים עוצמה מוגברת
פירט את השינוי שעבר וכוחה האדיר של הנתינה
והערבות ההדדית; אל"מ שי סימן טוב ,שריגש
אותנו בעוצמה איך מקצועיות ,התמדה ולימוד
מתמיד עזרו לו לצלוח פציעה אנושה ביותר
הכנס היווה שחרור מהעומס האינטנסיבי והאתגרים של
במבצע "צוק איתן"; דר' עודד קרביץ נתן לנו
השנה החולפת והתמקד יותר במנהיגות והעשרה
מנה הגונה של שליטה על המחשבות שלנו ויצירת
חוסן מנטלי מנצח.
פרופ' יוסי יסעור שיקף דוגמאות רבות ליכולת
במהלך תחילת שנת  .2021ראוי לציין ,שהם וחדות ברורה בתקופה של אי ודאות בה אנו חיים .שלנו לשפר את איכות ההחלטות שלנו וקבלת
הכנס הזה הוא הכנס הראשון בו אני משמש כיו"ר החלטות באופן מדויק יותר.
מאוד שמחו על ההזמנה והודיעו שיגיעו בשמחה
הגדיל לעשות יותר מכולם יאיר המבורגר
הארגון בארץ והיה לי חשוב לשחרר את החברים
בהזדמנות ראשונה.
מהעומס האינטנסיבי של ההדרכות המקצועיות שהם יו"ר הראל ביטוח ופיננסים שסיפר בהערצה
הרצאות מעשירות
מקבלים מכל חברות הביטוח וכן מטעם הלשכה ,על מעוררת כבוד את ההשפעה האדירה שהייתה לו
סרטון מרגש על המפגש הוצג בכנס ה־ m.d.r.tכן בחרנו להתרכז במוטיבציה ,במנהיגות והעשרה מהשתתפות בכנס אחד ויחיד של הארגון בשיקגו,
ארה"ב ,ב־ 1987כנס שחרוט בזיכרונו ככנס
הווירטואלי שקיימנו ב־ 9.12.2020בו השתתפו מסיבית בערכי ההתנדבות והנתינה.
במסגרת הכנס קיבלנו הרצאה מאלפת מיו"ר המרשים ביותר שהשתתף בו מאז ומעולם.
מאות סוכני ביטוח בישראל כאשר אני יושב
אני מקווה ומאמין שאת הכנס הבא נעשה במפגש
במלון בדובאי ונהנה מהרצאות שנבחרו באופן הארגון העולמי לשעבר בריאן הקורט על הערך
קפדני לטובת חיזוק מנטלי ואיזון אישי ומקצועי ששינה את חייו בזכות חיבור כ"חניך" של פרונטלי בירושלים בשנה הבאה .ניתן לראות את
ברוח ה־ "WHOLE PERSONאחד מעמודי סוכן הביטוח מארק פלדמן ,בנו של בן פלדמן ,ההרצאות באתר של הלשכה וביוטיוב.
וההשתתפות בקבוצות דיון שהפכו אותו לסוכן הכותב הוא יו"ר  MDRTישראל
היסוד של הארגון העולמי.
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מבטחי הסייבר מקצצים
בביטוחים עקב העליה בדרישות
תשלומי הכופר

כך הצליח סוכן
ביטוח להגדיל עסקיו
ב־ 15%בזמן המגפה

תקפות הסייבר ודרישות תשלומי הכופר הנלווים זינקו במהלך  2020ואילצו את
המבטחים להיות סלקטיביים ולקצץ בכיסוי הביטוחי כנגד מתקפות ההאקרים,
כך נמסר בדו"ח מבטחת המשנה ביזלי .היקף תשלומי הכופר במחצית הראשונה של
השנה הוכפל לעומת  .2019זו הסכנה הגדולה ביותר שהקהילה העסקית מתמודדת
איתה כיום.
סוגי מתקפות הסייבר הן רבות ולעתים גם מורכבות מאוד .מתקפות סייבר מתוחכמות
אינן פועלות בשלב אחד ,אחא במספר שלבים ,הכל במטרה להגיע אל היעד -
השתלטות על המחשבים .במתקפות הסייבר האלה יש דרישה מהחברות לתשלומי דמי
כופר כדי ל"שחרר" המחשבים.
בביזלי מציינים שמתקפות ההאקרים מאופיינות בדרישות הרבה יותר גבוהות לדמי
כופר כדי לבטל את שיתוק המחשבים .העליה במתקפות ההאקרים היוותה השנה תוצר
לוואי של מגפת הקורונה ,כאשר חל גידול משמעותי בהיקף העבודה מהבית.
בדו"ח המבטחת נכתב כי כאשר חברת רכב נפגעה ממתקפות האקרים היא נדרשה
לשלם דמי כופר בסך  500אלף דולר .המבטחת ניהלה משא ומתן עם ההאקרים ושילמה
לבסוף דמי כופר מופחתים בסך  50אלף דולר.
הזינוק במספר התקפות הסייבר גרם לעליה בגובה פרמיות הביטוח בפוליסות ביטוח
סייבר .מאידך ,מבטחים הקטינו את חוזי ביטוחי הסייבר מחשש להפסדים .בין הנפגעים
ממצב זה ,מציינת המבטחת לויד'ס ,הם העסקים הקטנים שנדרשים לשלם פרמיות גבוהות.

מ

מ

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
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
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש מתמחה

סתבר שגם בתקופת מגפת הקורונה שמאופיינת
באי ודאות יש הזדמנויות עסקיות .סוכן ביטוח
בריטי ניצל זאת והגדיל את עסקיו בשיעור של .15%
עלון ביטוח בריטי מביא את סיפורו של סוכן
הביטוח הוותיק ג'ון פיליפס שמנהל סוכנות ביטוח
פרטית ועבר תקופות משבר כלכלי קודמות .אומנם
בתחילת המגפה ,בחודש מרץ ,נרשמה ירידה בעסקים,
אבל בחודשים הבאים נרשמה עליה .פיליפס מציין כי
הוא נקט באסטרטגיה של מתן שירותים למבוטחים,
היענות מהירה לפניות של לקוחות וטיפול שוטף
של המבוטחים .הדגש באסטרטגיה היא לשמור על
העמדת המידע הדרוש ללקוחות ולהקדיש מאמצים
לבנית יחסים הדוקים עם הלקוחות לזמן ארוך.
פיליפיס מוסיף שאת הידע לצורך שירות הלקוחות
למד מניסיונו האישי .הוריו עברו שלוש גנבות כאשר
הוא היה צעיר .הוא למד מהניסיון הזה ומהטראומה
שעוברים אנשים בחוויה זו של גנבה את חשיבותו של
השירות האישי.

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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 :

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
לאודי054-3117755 ,
להשכרה משרד  2חדרים עם דלת מקשרת "בית

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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה עופר
צ'צ'יק על פטירת אימו

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של חברת הלשכה,
תמר אהרון ,על פטירת אביה

שושנה צ'צ'יק

יוסף שרעבי

שלא תדע עוד צער

שלא תדעי עוד צער

ז"ל

ז"ל

