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"הסוכן
יודע
להתאים
את המוצר
הטוב
ביותר
ללקוח"
ממלא מקום וסגן נשיא הלשכה,
סו"ב ליאור הורנצ'יק ,על
שנה רווית אתגרים והישגים
משמעותיים עבור הלשכה ⋅
סיכום מיוחד של  > 2020עמ' 2

תמיד לצד המבוטח

הישג ענק

פגיעה בסוכנים

לאחר שרשות התחרות טענה כי
הסוכנים פועלים רק לפי תמריצים
 הלשכה לא נשארה חייבת> עמ' 4

לשכת סוכני הביטוח גייסה
השבוע את הסוכן ה־5,000
כחבר לשכה
> עמ' 8

שוב מנסה רשות שוק ההון
להסדיר הליך שעלול לפגוע
במעמד ובפרנסת הסוכן
> עמ' 6
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סו"ב הורנצ'יק" :סוכן הביטוח הרבה יותר
אובייקטיבי מכל מוכרן של חברת ביטוח"
בראיון מיוחד מסכם סו"ב ליאור הורנצ'יק ,מ"מ וסגן נשיא לשכת סוכני הביטוח ,את שנת ⋅ 2020
מהתמודדות הלשכה עם אתגרי הקורונה ,דרך מודל הסוכן האובייקטיבי ועד פעילות צוות האתרים
המתחזים שהוא עומד בראשו > רונית מורגנשטרן

מ

צילום :תמיר שרים

את המוצר הטוב ביותר ללקוח שיושב
"מ וסגן נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור
מולו .עם זאת ,אנו ננהל שיח פורה מול
הורנצ'יק מסכם את שנת .2020
רשות שוק ההון וננסה לשכנע אותם
לשכת סוכני הביטוח התמודדה
לבנות מודל שיהיה נכון ומתאים לכלל
בהצלחה עם האתגרים הבריאותיים שהביאה
השחקנים בשוק".
עמה מגפת הקורונה ,והעשייה הרבה למען
מה הסיכוי להצלחת המאבק המשפטי
הסוכנים לא הפסיקה אפילו ליום אחד.
מול הממונה וחברות כרטיסי האשראי?
בראיון מיוחד מתייחס סו"ב הורנצ'יק
אלו עוד כלים תפעילו בנושא זה?
לפעילות הישירה של חברות הביטוח ,מדבר
"ראשית ,בניגוד לכל המצקצקים
על מודל הסוכן האובייקטיבי ולא שוכח
בלשונם ,לשכת סוכני הביטוח פעלה
לסכם את פעילות הלשכה בתחום האתרים
במסגרת תביעות משפטיות מורכבות על
המתחזים.
מנת להסדיר את ההליך למתן רישיונות
כיצד הקורונה שיבשה את פעילות
לחברות האשראי ,ולשמחתי בית המשפט
הלשכה ואיך התגברתם על כך?
המחוזי בירושלים אילץ את רשות שוק
"הקורונה אכן הייתה ועודנה משבר לא
ההון לפנות לרשות להגנת הפרטיות
פשוט אשר נאלצנו כלשכה להתמודד
לקבלת עמדתם ביחס למתן רישיון
עמו .הקורונה אילצה אותנו מצד אחד
לאותם גופי אשראי גדולים המעוניינים
לסייע לכלל הסוכנים על מנת שהם יוכלו
להשתלב בשוק הביטוח כאפיקי מכירה
להיערך ולהתאים את עצמם למציאות
ישירה של חברה כזו או אחרת .ללא קשר,
של ריחוק חברתי ,וכן במקביל לנהל את
חשוב לזכור כי בסופו של יום גם ציבור
האופרציה המתאימה כאשר כל תוכניות
המבוטחים מבין כי הגורם היעיל ביותר
העבודה משתנות והכנסים הגדולים אשר
לסייע לו בתחום הביטוחי זה סוכן/סוכנת
כולנו מחכים להם ככלים מקצועיים בוטלו.
הביטוח שלו".
עם זאת ידענו לייצר כנסים וירטואליים
ואירועים רבים עברו למדיה הדיגיטלית כדי סו"ב הורנצ'יק" .הסוכן יודע להתאים את המוצר הטוב ביותר ללקוח שיושב מולו" מחכה לעיתוי הנכון איך אתה מסכם
את פעילות צוות אתרים מתחזים
להמשיך ולשמש מגדלור לסוכנים כמקור
הורנצ'יק כי הוא מאמין שרשות שוק ההון פועלת שבראשותך?
לידע וסיוע".
"אני גאה להיות חלק מאותה קבוצה נפלאה
איך אתה רואה את התגברות הפעילות הישירה לטובת המבוטחים ועושה את מה שהיא מאמינה
שנכון להם ,אך לדבריו "לא פעם הדרך לגיהינום שמלווה את הצוות שזכיתי כאמור לעמוד בראשו.
של חלק גדול מחברות הביטוח המסורתיות?
"לצערי ,חברות הביטוח המסורתיות סבורות כי רצופה כוונות טובות ,שכן בסופו של יום תכלית אנו עושים הרבה מאוד דברים (רובם ככולם מתחת
מכירה ישירה תסייע להן להגדיל את רווחיהן אך ההכבדה לשיטתה של הרשות הינה לייצר סוכנים לרדאר) ללא כותרות ,מצד אחד כדי לעקור
בפועל ,נדמה שאף שהן מבינות כי הכלי המקצועי אובייקטיבים ,ואם הם לא אובייקטיבים אז נייצר מהשורש גורמים אשר מעוותים את הענף ,ומצד
המתאים ביותר לשיווק מוצריהן אלו הם סוכני ונכביד עליהם באכיפה עד אשר יאלצו להיות שני לחנך את הענף לתרבות שיווק נכונה ומדויקת
יותר .עם זאת ,לא אכחיש כי המשימה עוד רחוקה
הביטוח האיכותיים המקצועיים אשר מלווים את אובייקטיביים".
הורנצ'יק מסביר כי הדבר בא לידי ביטוי במסמכי מסיום .מדי יום אנו נתקלים בגופים שונים חדשים
הלקוחות ומשמשים אנשי אמון עבורם .חשוב לי
לציין כי הדבר מהווה שיקול לא מבוטל למול ההנמקה וכך גם ברצון להסביר את בחירת המוצר אשר מנסים לנצל את חוסר ההבנה של הציבור,
ציבור המבוטחים שמבין שהוא מעדיף סוכן ביטוח בביטוחי הפרט אשר נדחה לאחר פעילות הלשכה ואנו נמשיך במלוא המרץ לפעול כנגדם".
האם אתה שוקל התמודדות על תפקיד נשיא
על פני מוקדן מתחלף על פי שעות המשמרת בחודשיים על מנת לתת לשוק להיערך.
איך תתמודדו מול הוראות הממונה שכבר הלשכה בסוף הקדנציה הנוכחית?
שנקבעה לו".
"מוקדם מידי לדבר על כך ואני לא מתעסק
פורסמו ושיפורסמו במסגרת מודל הסוכן
בבחירות .חשוב לי לתת את כל כולי לטובת
האובייקטיבי שהוא מגבש?
"אני רוצה לומר משהו שיהיה ברור :בעיניי ,המשימות שמוטלות עלי בקדנציה הזו ועם מכלול
לשאלתנו מדוע מקפיד הממונה על שוק ההון
בפעילות סוכני הביטוח ולא אוכף רגולוציה הסוכן הוא הרבה יותר אובייקטיבי מאשר כל המשימות אין זמן להתעסק בקדנציה הבאה .כאשר
מתבקשת על מכירות המוקדנים משיב סו"ב מוכרן אחר .הסוכן מכיר את השוק ויודע להתאים העיתוי יהיה נכון אבחן את צעדיי".

"ננהל שיח פורה"

ביטוח
ופיננסים

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 :גיא קרן | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

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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"ציבור המבוטחים קבע באופן נחרץ כי
סוכן הביטוח נמצא 'בצד שלו'"
כך טוענת לשכת סוכני הביטוח בתגובה להמלצת רשות התחרות לבצע שינויים מרחיקי
לכת באופן התגמול ותמרוץ הסוכנים ⋅ הלשכה" :ביטוח צריך להימכר על ידי גורמים
מקצועיים בלבד שהם סוכני ביטוח שיודעים להתאים את המוצר הטוב ביותר עבור
המבוטח ,תוך בחינת הצרכים והאלמנטים הייחודיים לו"> רונית מורגנשטרן

ב

דמי הפרמיה שמשולמים לחברת הביטוח
ואת הסכום שמגולגל לסוכן כעמלה ,הסדר
שכיום מתקיים בין הסוכן וחברת הביטוח
ללא ידיעת המבוטח".
מהרשות נמסר ,כי מחקרה החל בעקבות
פניות מרשות שוק ההון ,אשר ביקשה
לערוך מחקר תחרותי על שוק ביטוחי
הבריאות .המחקר נעשה בליווי רשות שוק
ההון ,ורשות התחרות ממשיכה לקיים עם
רשות שוק ההון מגעים בנוגע ליישום
ההמלצות.

המשך לדו"ח הביניים שפורסם
להערות הציבור בתאריך
 ,14.6.2020פרסמה רשות
התחרות לשימוע ציבורי את ממצאי
המחקר המלא בנושא ביטוחי הבריאות.
המחקר עוסק בתמריצי הסוכנים בתחום
ביטוחי הבריאות ,והוא מתבסס על נתוני
המכירות של חברות הביטוח במהלך
השנים 2018־.2012
ממצאי הרשות מעלים כי לתמריצים
שנותנות חברות הביטוח לסוכנים ישנה
השפעה משמעותית על המוצרים שאלה
משווקים למבוטחים .למשל ,בשנת ,2017
פז | צילום :רוני פרל
מלשכת סוכני הביטוח נמסר בתגובה:
סוכנים מכרו את הפוליסות של חברת
הביטוח שהציעה להם את העמלה הגבוהה לתמריצים שנותנות החברות אין השפעה על הסוכנים שפועלים לטובת המבוטחים "אנו שמחים לראות כי הציבור מודע
ומצביע בפירוש על כך שסוכני הביטוח
ביותר בכ־ 49%מהמקרים בממוצע ,ושל
רשות התחרות חוזרת על עמדתה בדו"ח הביניים ,הם בצד שלו ,זאת על פי סקר אובייקטיבי אליו
אחת משתי חברות הביטוח שהציעו את שתי
לפיה קיימת תופעה נרחבת של כפל ביטוח (ביטוח התייחסה רשות התחרות במסגרת המלצותיה.
העמלות הגבוהות ביותר בכ־ 85%מהמקרים.
כמו כן ,נמצא שככל שגדל הפער בין העמלה יתר) בשוק .תופעה זאת מקבלת משנה תוקף על רשות התחרות בעצמה ציינה במפורש כי ציבור
שמציעה חברת הביטוח הכדאית ביותר ,ובין החברה רקע קיומו של שב"ן (שירותי בריאות נוספים) המבוטחים בישראל קובע באופן נחרץ כי סוכן
השנייה בכדאיותה  -כך גדל נתח השוק של חברת המסופק דרך קופות החולים לחלקים רחבים הביטוח נמצא 'בצד שלו'  ,ויותר מכך ,אף הדגישה
מהאוכלוסייה וכולל כיסוי לחלק מהשירותים הרשות כי 'ביטוח כפל' בתחום ביטוחי הבריאות,
הביטוח הכדאית ביותר במכירות אותו הסוכן.
ממצאים אלה מצטרפים לממצאי דו"ח הביניים שניתנים על ידי פוליסות ביטוח בריאות .כמו כן יכול להיווצר גם מחברות ישירות או מוקדי
שפרסמה הרשות המלמדים כי כמחצית מהסוכנים בולטת התופעה שבה מבוטחים מבטחים את עצמם מכירה ישירה של חברות ביטוח.
"בהקשר זה נציין כי זאת המציאות ברוב המקרים
מוכרים פוליסות ביטוח בריאות של חברת ביטוח בביטוח שיפוי כפול ,הגם שניתן להשתפות בגין
להם מתנגדת לשכת סוכני הביטוח ,שכן לשיטתה
אחת בלבד ,ואילו כ־ 70%מהסוכנים מוכרים הוצאות רפואיות פעם אחת.
ביטוח צריך להימכר על ידי גורמים מקצועיים
פוליסות ביטוח בריאות של שתי חברות ביטוח
בלבד שהם סוכני ביטוח שיודעים להתאים את
לכל היותר .חלק ניכר מאלה שמוכרים פוליסות
לאור הממצאים ,הרשות ממליצה לבצע שינויים המוצר הטוב ביותר עבור המבוטח תוך בחינת
ביטוח של שתי חברות מוכרים מעל 90%
מפוליסות הביטוח של חברה אחת בלבד ,ובפועל מרחיקי לכת במודל התגמול של סוכני הביטוח ,הצרכים והאלמנטים הייחודיים לכל אדם/ארגון.
"לשכת סוכני הביטוח שבה ומדגישה כי הציבור
פועלים כמעט כפי שפועלים סוכנים המוכרים כדי ליצור תמריצים לסוכנים שיבטיחו מתן ייעוץ
יודע בדיוק מי שומר על האינטרסים שלו ללא
המשרת בצורה טובה יותר את טובת המבוטחים.
פוליסה של חברת ביטוח אחת בלבד.
בין היתר ממליצה הרשות" :הפתרון הישיר שום תלות בתמריץ כזה או אחר .הרצון להטיל על
הממצאים מלמדים שאחד השיקולים המרכזיים
בהחלטת הסוכן ביחס למוצרים שימכור למבוטחים ,ביותר הוא איסור על תשלומים מחברות הביטוח הציבור הוצאה כספית ישירה בגין רכישת ביטוח,
הוא ההכנסה הצפויה לסוכן עצמו כתוצאה לסוכנים .לחלופין ,בצעד מצומצם יותר ,יש ללא התדיינות ובחינת ההשלכות ,מעוררת אי
מהמכירה .כלומר ,חברות הביטוח מצליחות לייצר לפעול לכך שתגמול הסוכן יתבסס בחלקו על נוחות וקושי מאתגר ברמת היישום בפועל.
"בצדק סייגה הרשות את דבריה כי המלצות
לסוכנים תמריצים שהם אפקטיביים מנקודת המבט פרמטרים אחרים מלבד גובה דמי הפרמיה –
של החברה – אך לאו דווקא מנקודת המבט של למשל ,שתשולם לסוכן 'עמלת תביעה' אשר אלו לא מתיימרות לצלול לפרטי אופן היישום
משקפת את הסכומים ששולמו למבוטחים .כמו שלטעמנו כלל אינו ריאלי במתווה המוצע .לשכת
טובת המבוטח.
בנוסף ,בחלק מהמקרים סוכנים מקבלים תשלום כן ,הרשות ממליצה לבטל את תוספות התשלום סוכני הביטוח תגיב לדו"ח ותביע את עמדתה
בצורה סדורה אל מול רשות התחרות ,כמו גם אל
נוסף מחברת הביטוח בגין עמידה ביעדי מכירות עבור עמידה ביעדים.
"יש לקדם צעדים להגברת שקיפות ויצירת מול הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
שנתיים .ממצאי המחקר מלמדים שתשלומים
נוספים אלו גורמים להגדלת היקפי המכירות מוצרים קלים יותר להבנה ,על מנת לאפשר על מנת להמשיך לייצר הסדרה נכונה וראויה
לקראת סוף שנה – ללא קשר לשאלה האם ללקוחות לתמחר בצורה קלה יותר בין מוצרי ביטוח לטובת ציבור המבוטחים בישראל שהולך יד ביד
ובין סוכנים .בכלל זה ,יש להציג למבוטח בנפרד את עם ציבור סוכני הביטוח".
המכירה לטובת הצרכן אם לאו.

מתווה שאינו ריאלי

עמלת תביעה

צילוםshutterstock :

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

חדשות | בריאות
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פגיעה נוספת בסוכני הביטוח מצד הרשות:
מסדירה הליך ישיר למשיכת כספים מקופ"ג
הרשות קובעת ,בין היתר ,כי הגוף המוסדי לא יהיה רשאי להתנות את טיפולו בבקשה בכך
שתוגש או תטופל בידי הסוכן ,גם אם העמית מיוצג על ידי סוכן > רונית מורגנשטרן

ה

ליך משיכת כספים מקופת גמל
שלא בדרך של קצבה (בסכום חד
פעמי) ,לרבות הגדרת המסמכים
הנדרשים לצורך הגשת בקשה למשיכת
כספים ואופן הטיפול בבקשה כאמור אינו
מוסדר כיום בדין ,ולפיכך נכון להיום
כל קופה נוהגת באופן אחר ביחס להליך
המשיכה.
"בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחה
בכמות הבקשות למשיכת כספים המוגשות
לגופים המפוקחים וכן לעלייה בהיקף סכומי
המשיכה .במצב דברים זה ,הצורך בקביעת
כללים ברורים לטיפול בבקשה למשיכת
כספים ובהגדרת המסמכים הנדרשים לצורך
הגשת בקשה למשיכת כספים כאמור לעיל,
בא לידי ביטוי ביתר שאת בפניות הציבור הרשות מנסה לאפשר טיפול בבקשה ללא ייצוג סוכן ביטוח
המתקבלות בנושא .מפניות ציבור אלו עולה
תמונת מצב לפיה הליך המשיכה ארוך ומסורבל מהרשות נמסר עוד כי מטרת החוזר היא מחד,
ומתאפיין לא אחת בעיכובים הנובעים לרוב לייצר תהליך פשוט ומסודר לעמית המבקש
מדרישת הגופים לקבלת מסמכים נוספים גם אם למשוך כספים ולהבטיח בכך את יכולתו לממש
נמסרו זה מכבר ,או מדרישתם לקבלת מסמכים את זכויותיו למשיכת הכספים בהליך פשוט ,ברור
שלא בהכרח נדרשים לצורך ביצוע הליך המשיכה ומהיר ומאידך ,להביא ליעילות תפעולית בגופים
המוסדיים שתסייע ליצירת הליך משיכה יעיל
וכן הלאה".
ומסודר.
ההוראות חלות על כל המוצרים ,למעט קרן
כך נכתב בטיוטת חוזר של רשות שוק ההון פנסיה ותיקה ,קופות גמל למטרה אחרת ,קופת
(טיוטה שנייה לאחר  4שנים מהראשונה) .גמל מרכזית לקצבה/פיצויים /דמי מחלה/

יעילות תפעולית

השתתפות בפנסיה תקציבית.
עוד נמסר ,כי תחילתו של החוזר ב־ 1במרץ
 2021על מנת לתת לגופים זמן מספק לצורך
היערכות ליישום הוראות החוזר .כמו כן,
"על מנת לתת לגופים זמן היערכות להקמת
ממשק מול הגופים המתאימים לצורך ביצוע
אימות זהות כנדרש בחוזר ,מוצע לקבוע כי
עד לתום תקופת המעבר ביום  1במאי 2021
ניתן להמשיך לבצע אימות זהות באמצעים
המקובלים היום ,כלומר באמצעות המצאת
העתק תעודת זהות והעתק המחאה מבוטלת
או אסמכתה מהבנק".
ההסדרה המוצעת החדשה כוללת ,בין
היתר ,אופן הגשת בקשות המשיכה ,טפסים
נלווים אחידים הנדרשים בבקשת משיכה,
זיהוי העמית גם ביישומון דיגיטלי ואפשרות
לתשלום באמצעות היישומון ,התייחסות
לכספי עמית שנפטר ,התראה לעמית על משיכת
כספי פיצויים על ידי המעסיק ועוד.
עוד קובעת הרשות בטיוטה" :לאור פניות ציבור
שהתקבלו ברשות בנושא מוצע לקבוע בסעיף
קטן (ז) כי אם העמית פנה ישירות לגוף המוסדי
בבקשה למשיכה או בקשר אליה ,לא רשאי הגוף
המוסדי להתנות את טיפולו בבקשה בכך שתוגש
או תטופל בידי הסוכן או היועץ הפנסיוני ,גם אם
העמית מיוצג על ידי סוכן או יועץ פנסיוני".
לטיוטה המלאה

צרו ערך ללקוחותיכם
הפנו אותם להשקעה
בנדל"ן בארץ עם החברה
הגדולה והמקצועית
בתחום בישראל

צור קשר
לפרטים
נוספים

ח עצמאיים,
סוכני ביטו

בנק יהב
עריך אתכם
מ

ה
 50%ההח
נהראשונה
ת עו״ש בשנ
בעמלו
₪200,0
וואה עד 00
הל בית מצוינת
י
יים" 1.8% +
ר
ב
ר
פ
"
ב
ש
עד  48חוד
2.8% +
ם"
עד  96חודש ב"פריייים" 3.8% +
חודש ב"פר
נה הראשונה
עד 144
ההלוואה בש
קרן

חיית תשלום
אפשרות לד

שיווק 11.20

ישת משרד
ה לר
כבוד הנכס
הלווא כנגד שיע
עילות בני״ע
הטבות בפ

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 .במידה ונמצאת זכאי להשתייך ליותר ממועדון אחד ,את/ה זכאי/ת לבחור מהו המועדון שאליו הנך מבקש/ת להשתייך
וההטבות יינתנו בהתאם לתעריפון הרלוונטי .לא ניתן להשתייך לשני מועדונים בו זמנית .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 .אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל .ריבית שנתית מתואמת בהתאם לתקופות
המצוינות לעיל .5.52% ,4.48% ,3.45% :אין בפרסום זה משום ייעוץ ביחס לכדאיות ההשקעה ו/או המלצה לבצע השקעה מסוג כל שהוא.
שירותי השקעות יינתנו בהתאם לשיקול דעת ובכפוף למדיניות הבנק ונהליו .ללקוחות עם מוגבלות ,ללקוחות מעל גיל  ,70נשים בהריון
ובמקרים חריגים יינתנו שירותים גם ללא תיאום פגישה מראש.
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פעילות והישגי הלשכה בשנת 2020
ליסו"ב סוכנות לביטוח

מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח

שידרוג פוליסת אחריות מקצועית לסוכנים

שיתוף פעולה והכשרת סוכנים תחת מערך הסייבר
במשרד ראש הממשלה

גידול בפעילות ליסו"ב ביטוח בכל הענפים
הרחבת פוליסת אחריות מקצועית לסייבר

לובי פוליטי
עיבוי משמעותי ללובי הפוליטי (תוך מערכות בחירות
חוזרות)
סבבי פגישות עם שרי האוצר ,הכלכלה ,העבודה,
ראש הממשלה ומובילי דעה
השתתפות בהצעת החוק למניעת עיקול תביעות
בריאות וסיעוד
השתתפות בהגשת הצעת החוק להארכת תקופת
ההתיישנות בתביעות ביטוח
גיוס רוב בוועדות הכספים ,כלכלה ,עבודה ורווחה
בכנסת
עיבוי פעילות משותפת עם אירגוני העצמאיים /
המועצה הישראלית לצרכנות

הקמת מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח
קיום  84הדרכות זום והשתלמויות

מול הרגולציה
אישור קיום ביטוח אחיד בעסקים
הסדרת קבלת בני  60ומעלה לביטוחי נסיעות
והחזרת הכיסוי לתוקף
הקמת צוות לטיפול באתרים מתחזים
יירוט שמונה אתרים מתחזים מהרשתות
קבלת רכבים עם  2תביעות לביטוח מקיף
שליפת אישור העדר תביעות מהר הביטוח
בתהליך עבודה:
ניהול מאבק משפטי כנגד מקס וישרכארט
עיכוב כניסת חוזר הצירוף
התנהלות מול הרשות פוליסה אחידה בבריאות
החזרת פוליסות הבריאות הפרטיות
הסדרת ביטוחי מנהלים
בחינת נושא סוכן העתיד
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הטבות וקידום מקצועי לסוכנים

יח"צ וקשרי חוץ

2

הפסקת איזכור הסוכנים בקמפיין מתחרה

עיבוי מערך היועצים למעל  50בכל התחומים

מאות הופעות ,איזכורים ,וחשיפת חשיבות הסוכן
בתקשורת

עשרות הטבות רווחה לסוכנים ובני משפחותיהם
חוברת ברוכים הבאים והטבות למצטרפים חדשים

פגישות עם כל ראשי הדסקים הכלכליים בכלי התקשורת

הגדלת המלגות ללימודי רישיון

מתן תגובות רציף בכל כלי התקשורת בסוגיות שוק
ההון והביטוח

חשיפת מוצרי פיננסים וקרנות אלטרנטיביות לסוכנים

בתהליך עבודה:
קמפיין ארצי למיתוג מעמד הסוכן

בתהליך עבודה:
שיתוף פעולה וסיעור מוחות עם בתי התוכנה
לשיפור כלים טכנולוגיים

קורונה

מול החברות

ייעוץ ותמיכה טכנית לסוכנים העובדים מהבית בעת
משבר הקורונה

העצמת חברות מוטות סוכנים
הנעת תהליך שיפור השירות לסוכן בבתי ההשקעות
גיבוי לסוכנים במקדמות

הקלות חיתומיות בתקופת הקורנה
קיום  6כנסים דיגיטליים

הקדמת עמלות ברוב היצרנים והענפים ללפני ה10-
לחודש
בתהליך עבודה:
צמצום המוקדים הישירים בחברות הביטוח
החזרת ביטוחי הסיעוד הפרטיים למדפים

הסדרת תשלום חיסכון פנסיוני לנמצאים בחל"ת עד
2020-21
מענקים ,מפרעות ומקדמות לסוכנים בעת המשבר
הכללת הסוכנים ב"תו הסגול" למתן אפשרות עבודה

עדכוני הלשכה
מבנה אירגוני  /ניהולי חדש וצימצום כח האדם

בתהליך עבודה:

מעבר לרווח תפעולי

גיבוש עמדת הלשכה לחזון סוכן העתיד

גידול משמעותי בגיוס חברים
חידוש פעילות הוועדה הבינדורית
העברת פעילות לימודי הרישיון לBDO-

איחוד אתרי הלשכה ומערכות הCRM-

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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שיא במספר חברי לשכת סוכני הביטוח
סו"ב גיל בן־דוד הוא חבר הלשכה ה־ ⋅ 5,000התקבל במפגש חגיגי עם נשיא הלשכה והמנכ"ל ⋅
רוזנפלד" :הישג חסר תקדים; עמדנו בהבטחתנו מתחילת הקדנציה שנגיע ל־ 5,000חברים
בלשכת סוכני הביטוח" > רונית מורגנשטרן

"

אני לא כל כך מעכל את הכבוד והחום
שקיבלתי היום; מה הסיכוי שאהיה הסוכן
ה־ ,"?5,000כך אמר היום סו"ב גיל בן־דוד
לאחר קבלת פנים חגיגית בהנהלת הלשכה ,בה
השתתפו נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד,
מנכ"ל הלשכה מוטי ארבל ,סמנכ"ל השיווק
בלשכה שי שמש ואחרים.
בן־דוד ( )44מעיד על עצמו שהוא דור שני ,אך
למרות שהוא בעל רישיון כבר כ־ 20שנה ,רק
בשנתיים האחרונות החל לפעול כסוכן ביטוח
במשרה מלאה.
למה היה חשוב לך להצטרף ללשכה?
"זה להיכנס למשפחה שעוטפת אותך ברשת
ביטחון; לשכת סוכני הביטוח מהווה עבורי ועבור
כל הסוכנים עוגן וגב לכל העשייה המורכבת
שלנו ,גם בהיבט המקצועי וגם בייצוג שלנו
מול הרגולטור ,שמטיל עלינו הנחיות מסובכות,
ובאמצעות הלשכה הכל נעשה ברור יותר וקל

מימין :זיגדון כהן ויוסף עם בן דוד

יותר".
נשיא הלשכה סו"ב רוזנפלד ,מסר" :אני מברך
את עובדי הלשכה על הישג חסר תקדים .בפעם
הראשונה בתולדותיה הלשכה עברה את רף 5,000
החברים .תקופה ארוכה חיכינו להישג הזה אותו
הבטחנו בתחילת הקדנציה ואני שמח שסיימנו את
 2020שהייתה לא קלה לכולנו בהודעה משמחת זו".

שיא גם בגיוס שנתי

מוטי ארבל ,מנכ"ל הלשכה ,אמר בראיון
עמו בספטמבר האחרון ,לקראת כנס המחוזות,
שבעקבות תגבור יחידת גיוס חברים חדשים
ושימור קיימים או החזרת חברים ,הובאו שתי
נשות מכירות מקצועיות שהשתלבו ביחידת
השיווק של שי שמש" .מיוני ועד סוף אוגוסט
רוזנפלד וארבל עם בן דוד ׀ צילומים גיא קרן
גייסנו  180סוכנים חדשים לעומת  74סוכנים
באותה תקופה אשתקד .זה קצב גידול של פי
 !2.5בקצב הזה ,אני בטוח שבסוף השנה נחצה את להיות המגייסת של הסוכן ה־ 5,000בלשכת
ה־ 5,000חברי לשכה" ,אמר אז ,ועמד בהבטחתו .סוכני הביטוח .מאחלת לגיל ברכות ובהצלחה";
היום אומר ארבל" :זו הזדמנות פז מבחינתי לומר ספיר זיגדון מנהלת מכירות וגיוס בתי סוכן
תודה ענקית לשי שמש ,קורל כהן ,אילנה יוסף הוסיפה כי "אני שמחה על היעד חסר התקדים
שהגענו אליו בעבודה משותפת ועזרה
וספיר זיגדון על עבודת גיוס אינטנסיבית ,על
הדדית לטובת סוכני הביטוח חברי
יוזמת השקת חוברת הטבות למתגייסים
הלשכה".
חדשים ושבירת שני שיאים חדשים
אילנה יוסף ,רכזת קשרי לקוחות
בתולדות הלשכה  -חצייה ראשונה של
סיכמה" :זה סיפוק אדיר לסיים שנה
 5,000חברים וגיוס של  530חברים
לא פשוטה בהישג ללשכה וערך
בשנה אחת".
לחבריה".
שי שמש ,סמנכ"ל שיווק" :אני שמח
סו"ב יפת בקשי ,יו"ר מחוז באר
ומברך את גיל בן־דוד .אין ספק שהשנה
האחרונה הייתה מאתגרת וקשה ,אבל בקשי ׀ צילום :שבע והדרום ,אליו משתייך הסוכן
באדיבות הלשכה
ה־ ,5,000אמר" :אני חש גאווה עצומה
לשמחתי סיימנו אותה עם טעם מתוק בפה
בדמות שיא של  5,000חברי לשכה .עמדנו ביעד שמחוז הדרום מתפתח בקצב מדהים ומשלים את
שהצבנו לעצמנו בתחילת השנה .זו גאווה ענקית הפער מבחינה גאוגרפית לכמות החברים במחוז
שהולכת וגדלה .אין שמח ממני שגיל הצטרף
ללשכת סוכני הביטוח".
קורל כהן ,רכזת גיוס סוכנים חדשים :שמחתי לשורותינו".

סוכנים ,עובדים וחברות ביטוח
ברצוננו להוקיר לכם תודה
על ההתמדה וההשקעה בעבודה המשותפת עם קבוצת אליפים בשנת 2020

בזכותכם כולנו מצליחים כמשפחה!
הצלחה זו התאפשרה תודות לסבלנות ,מיומנות ,מקצועיות והיחס האכפתי שלכם ושל עובדיכם.

קבוצת

ברצוננו לברך אתכם בשנה אזרחית  2021מוצלחת
ואיתנות פיננסית ,ולאחל לכם צמיחה והרבה בריאות!

פיננסים
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טריא הופכת לחברה ציבורית ותיסחר
בבורסת ת"א
פלטפורמת ההשקעות והאשראי שמבוססת על טכנולוגיות מתקדמות תתמזג לשלד
הבורסאי לוזון נדל"ן > רונית מורגנשטרן

פ

צילוםshutterstock :

לטפורמת השקעות ה־P2P
הגדולה בישראל ,טריא ,שנוסדה
על ידי אייל אלחיאני ,אסף
שלוש וורדה לוסטהויז נכנסת לבורסה
בת"א במהלך אסטרטגי להפוך לשחקנית
משמעותית בשוק האשראי בישראל.
הכניסה לבורסה תיעשה במסגרת מיזוג
לשלד הבורסאי לוזון נדל"ן הנסחרת
בבורסה בת"א בבעלותו של איש העסקים
עמוס לוזון .בשלב זה שתי החברות חתמו
על מזכר הבנות לפיו העסקה תתבצע בדרך
של החלפת מניות .בתום השלמת המיזוג ,טריא פיתחה פלטפורמת השקעות ואשראי מבוססות טכנולוגיה |
בעלי המניות של טריא יחזיקו 72.5%
טריא היא חברת פינטק שפיתחה פלטפורמת
מהחברה הממוזגת ,וצפויים להגיע לאחזקה של
 82.5%בכפוף ליעדי הכנסות .נמסר כי במסגרת השקעות ואשראי מבוססות טכנולוגיות מתקדמות.
העסקה ,פעילות ההתחדשות העירונית של לוזון החברה הוקמה בשנת  ,2014ובשנים שחלפו מאז
נדל"ן תימכר כך שטריא מתמזגת לשלד עם  70הקמתה מיקמה עצמה בחזית הפינטק בישראל ,בה
היא פועלת תחת פיקוח רשות שוק ההון .עד היום
מיליון שקל בקופה מהיום הראשון.
ווליו בייס מיזוגים ורכישות בהובלת יאיר העמיד ציבור המשקיעים באמצעות טריא אשראי
אפרתי הובילה את העסקה ומשמשת כבנקאי בהיקף כולל של כ־ 4.2מיליארד שקל .האשראי
הועמד בעולמות הנדל"ן ,עסקים קטנים ובינוניים
ההשקעות של טריא במהלך.

ורכב.
למרות היותה שחקנית כלכלית בסדר גודל קטן־
בינוני ביחס לבנקים ,טריא מהווה תחרות למערכת
הבנקאית בזכות טכנולוגיה חדשנית שעומדת
בבסיס המערכת הפיננסית שלה.

"תחרות למערכת הבנקאית"

החברה מנוהלת כיום על ידי מנכ"ל החברה שחף
ארליך ,ויו"ר ועדת האשראי דודו זקן ,לשעבר
המפקח על הבנקים.
"אני שמח מאוד על המיזוג .טריא היא אחת
מחברות הפינטק הצומחות והמובילות בישראל ,ואין
לי ספק שהמהלך יוביל למימוש הפוטנציאל הרב
שגלום בה" ,אמר עמוס לוזון ,מנכ"ל קבוצת לוזון.
שחף ארליך ,מנכ"ל טריא מסר" :זוהי אבן דרך
חשובה בחזון שלנו להפוך לשחקן משמעותי
ולהוביל את המהפכה הפיננסית בישראל .גיוס ההון
יאפשר לטריא להאיץ פיתוחים טכנולוגיים במטרה
לייצר פתרון מיטבי עבור ציבור המשקיעים הפרטי
והמוסדי מחד ,ומאידך ליצור תחרות למערכת
הבנקאית בתחומים נוספים".

סוכני ביטוח ,לידיעתכם:
כתבי השירות של  MediCareנמכרים STAND ALONE

כתבי השירות של  MediCareללא הצהרת בריאות ולכל גיל
תשלום תביעות עד  48שעות
כתבי השירות של  MediCareהם המובילים בתחום הבריאות.
הצטרפו למאות הסוכנים שכבר פעילים
לפרטיםomer@medi-care.co.il :

מקום ראשון בשירות
ע"פ סקר לשכת סוכני
הביטוח שנת 2020
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עוד בכיר ברשות שוק ההון עובר לצד
השני :עבד חסדייה מצטרף להראל
חסדייה ,לשעבר סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ישמש כסמנכ"ל ומנהל אגף חדשנות ופיתוח
מוצרים בחטיבת הדיגיטל של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים > רונית מורגנשטרן

ה

דלת ממשיכה להסתובב ברשות שוק ההון,
כשעוד בכיר שפרש ממנה נקלט בחברת
ביטוח עליה פיקח במסגרת עבודתו

צילום :דוברות רשות שוק ההון

ברשות.
קבוצת הראל הודיעה כי עבד חסדייה ,שכיהן
בשנים האחרונות כסגן בכיר לממונה על שוק
ההון ברשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,יצטרף
לשורותיה כסמנכ"ל בכיר ומנהל אגף חדשנות
ופיתוח מוצרים בחטיבת הדיגיטל שהוקמה לפני
כשנה .חסדייה פרש מהרשות בינואר  ,2020כך
שהוא עומד ,כפי הנראה ,בהוראות תקופת הצינון.
חסדייה מצטרף לשני בכירים נוספים מרשות שוק
ההון שנקלטו בתפקידים בכירים בחברות הביטוח
בשנה האחרונה – אסף מיכאלי ,שמונה לסמנכ"ל
תאונות אישיות ,חיים ובריאות בחברת ,GIA
ואלעד אלקובי שיוכל להיכנס לתפקידו כמנהל
מחלקת ביטוחי הפרט וכסגן מנהלת אגף הביטוח
הכללי באיילון ביטוח ,בתחילת מרץ הקרוב ,זאת

לאחר שוועדת ההיתרים קבעה לאלקובי תקופת
צינון של שישה חודשים בלבד .אלקובי פרש בסוף
אוגוסט האחרון מתפקידו כמנהל מחלקת ביטוח
רכוש ברשות שוק ההון.

התאמה לעידן הדיגיטלי

מהראל נמסר כי צירופו של עבד חסדייה
להנהלת הראל יאפשר לקבוצה ליישם את היכולות
הדיגיטליות הגבוהות שפותחו בה ולהתאים אותן
לעידן הדיגיטלי ,בהתאמה לצרכי הלקוחות
ולהעדפותיהם ,תוך שימוש בכלים החדשניים ביותר.
עוד נמסר כי החברה ממשיכה ביישום התוכנית
האסטרטגית שהושקה לפני כארבע שנים ,ואשר
גובשה בסיוע יועצי קבוצת "דלויט" הבינלאומית.
במסגרת זו ,הראל צועדת צעד נוסף בגישת
ההתמקדות בלקוח והצבתו במרכז .זאת כאשר
פיתוח נכסים דיגיטליים ,יכולות ניתוח נתונים
ודאטה ויישום אסטרטגיה דיגיטלית וחדשנות,

LIVE

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

חסדייה .מצטרף לבכירי הרשות שנקלטו בחברות הביטוח

המאפשרים להראל ,בשיתוף פעולה הדוק ומלא
עם הסוכנים ,להציע פתרונות מותאמים אישית
ללקוח ,החל משלב המכירה ,דרך הקשר עם
הלקוח והשירות ללקוח ,הטיפול בתביעות וחידוש
חוזי הביטוח.

אם הסוכן לא מגיע ללויידס

לויידס מגיע לסוכן!

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות
לפרטים נוספים

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

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
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סוכנויות שחם ואורלן ימוזגו לבית סוכן ענק
פעילות שתי הסוכנויות הניבה בשנה החולפת פרמיה שנתית כוללת של כמיליארד שקל
> רונית מורגנשטרן

ד

ירקטוריון חברת מגדל סוכנויות ,חברה
בת בבעלות מלאה של חברת מגדל
ביטוח ,אישר את מיזוג החברות הבנות
 הסוכנויות שחם ואורלן .הסוכנות הממוזגתתהווה את בית הסוכן הגדול ביותר בענף המאגד
כ־ 440סוכנים ,כ־ 100עובדים ומאות אלפי תיקי
לקוחות .על פי ההערכות ,פעילות שני הגופים
הניבה פרמיה שנתית כוללת של כמיליארד שקל
בשנת .2020
סוכנות שחם ,שהוקמה בשנת  ,1972נמצאת
בבעלות מלאה של מגדל ,ובשנים האחרונות
מנוהלת על ידי ג'קי מושקטל .אורלן סוכנות
לביטוח נוסדה בשנת  1994על ידי חגי לוינסון
ונוהלה על ידו עד לשנת  ,2017עת השלימה
מגדל את רכישת מלוא הבעלות בסוכנות.
כיום מנוהלת הסוכנות על־ידי יוסי פרץ .את
הסוכנות הממוזגת ינהלו במשותף מושקטל ופרץ,
כמנכ"לים משותפים.
רן עוז ,מנכ"ל מגדל ביטוח ,אמר" :מהלך
המיזוג יאפשר הקמת בית סוכן מוביל בתחומי
האלמנטרי ,חא"ט ,בריאות ופיננסים ,תוך מקסום
היכולות של שני הגופים :אורלן שמביאה ידע
ויכולות גבוהות לניהול אלמנטרי ,ושחם שמביאה

10

עוז" .מקסום היכולות של שני הגופים" | צילום :פזית עוז

איתה אופרציה רחבה של סוכנים וסניפים
ותשתיות נרחבות בתחומי ח"אט ובריאות .עוד
יאפשר המיזוג ,שדרוג של יכולות ההפצה בתחום
הפנסיוני ,שיתבססו על מערכות ביטוח החיים של
שחם ויאפשרו גיוס סוכנים חדשים .הגוף הממוזג
ייהנה מהפלטפורמות הטכנולוגיות והדיגיטליות

החדשניות של מגדל ,המובילות בענף הביטוח".
לדבריו ,בכוונת מגדל לפעול להגדלת פעילות
הסוכנות הממוזגת ,כך שמספר הסוכנים שהיא
תאגד יגדל ל־ 600סוכנים פעילים בתוך כ־3
שנים .גיוס מאסיבי של סוכנים יסייע לצמיחה
מואצת בתחומי ביטוח חיים ואלמנטרי באופן
משמעותי ,עם צפי להכפלת הרווח בתוך שנתיים.
החברה צופה כי אישור סופי למיזוג יתקבל בסוף
הרבעון הראשון של שנת  ,2021אולם המיזוג יחול
רטרואקטיבית ב־.1.1.21
נמסר ,כי מהלך המיזוג יוצא לפועל על רקע
תהליך מדורג אותו מבצעת החברה לאיחוד כל
זרועות פעילותה בקמפוס פתח תקווה ,ובכלל זה
גם הסוכנויות הבנות ,תחת קורת גג אחד ,במתחם
הבניינים שבבעלות החברה ברחוב היצירה בעיר.
אודי רובינשטיין ,מנכ"ל מגדל סוכנויות ,ציין
כי "הסוכנות הממוזגת תפעל להצעת שירותים
ומוצרים תחרותיים ואטרקטיביים וצפויה להוות
שחקן דומיננטי ואיכותי בענף הביטוח ,תוך שהיא
מציגה חדשנות וערך מוסף אמיתי ללקוחות
ולסוכנים .אני שמח על אישור תכנית המיזוג
ומאחל למנכ"לים הצלחה בביצוע המיזוג ויישום
התוכנית להעצמת הסוכנות ,כפי שאושרה".

המסלקה בהטבה מיוחדת לסוכנים חדשים:
100 +

*

076-8020400

Welcome

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

חדש!

לצפייה בחוברת ההטבות לחצו כאן

19
02

משולחנו של היועמ״ש

|  31בדצמבר 2020

"בעולם פוליסות הביטוח דרוש סוכן מקצועי
שיספק למבוטח את הפתרונות הנכונים"
סוגיית חוב שצברה מעסיקה מול קופת גמל הגיעה לפתחו של בית הדין לעבודה ⋅ וגם:
יועמ"ש הלשכה מסכם את התמורות בעולם הביטוח בשנה החולפת > עו״ד עדי בן אברהם

ב

ית הדין לעבודה בתל אביב נדרש לדון
בתובענה שהגישה קופת גמל כמשמעה
בחוק הגנת השכר ,התשי"ח־ ,1958כנגד
מעסיקה אשר התקשרה עם קופת הגמל בחוזה
ביטוח מנהלים הכולל רכיב ריסק של ביטוח חיים
עבור חלק מעובדיה.
מתוקף הפוליסה ,על המעסיקה היה להעביר
לקופת הגמל את ההפקדות משכר העובדים ,אלא
שלטענת הקופה ,המעסיקה לא עשתה כן ונוצר חוב
אשר נצבר יחד עם ריבית פיגורים .בנוסף טענה
קופת הגמל כי ככל שהתשלומים אשר הועברו,
לא הועברו לפי התנאים המפורטים בסעיפים
 2ו־ 3לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים,
התשע"ד־ ,2014יש לראותם כתשלומים שלא
הועברו עד להשלמת התנאים הקבועים בתקנות
התשלומים.
בנוסף ,לגבי עובדים שסיימו עבודתם או סילקו
את הפוליסה ללא מסירת הודעה ,יש לחייב את
המעסיקה לשלם את עלות הריסק למשך  13חודשים
לכל היותר ועל חלקה של המעסיקה יש להוסיף
פיצויי הלנה .קופת הגמל אף ביקשה כי בית הדין
יקבע בפסק דין הצהרתי כי היא פטורה מחבות כלפי
החובות של המעסיקה ,שכן הפיגור בתשלומים לא
חל באשמתה .המעסיקה השיבה כי שילמה את כל
התשלומים כדין בהתאם להנחיות סוכן הביטוח
שפעל מטעם קופת הגמל ,והואיל והסוכן הינו שלוח
הקופה הרי שהמעסיקה פעלה כדין.

חובה שסנקציה בצידה

צילום ראש :גיא קרן

בית הדין אשר ישב על המדוכה איזכר את
העובדה כי תשלומים לקופת גמל ישולמו
לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד תשלום
המשכורת החודשית לעובד או  15יום מתום
החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת
לעובד ,לפי המוקדם ביניהם ,וכי איחור יגרור
סנקציות ובין היתר ריבית.
הפרטים שעל המעסיק למסור לקופת הגמל
קבועים בתקנות התשלומים ,ולאור כל אלה קובע
בית הדין כי מדובר על פוליסות של עובדים
לגביהם קיים חוב .אלא שהמעסיקה טענה שהחוב
לא קיים הואיל והעובדים הפסיקו את עבודתם.
בית הדין קובע כי אין בתשלום של כספים
שונים לקופת הגמל כדי לסלק את הטענות ביחס
לאותם חובות נשוא התביעה לעובדים המסוימים
המפורטים בתביעה .המעסיקה לא הציגה כל
ראיה כי שולם מלוא החוב כלפי אותם עובדים או
שנפלה טעות בחישוב.

מסכמים את התמורות בעולם הביטוח | צילוםshutterstock :

קופת הגמל הדגישה כי עיקר החוב מורכב
מריבית פיגורים ולא מפרמיות שלא שולמו .בית
הדין מדגיש כי אין בהסדרים של המעסיקה עם
סוכני הביטוח כדי לפטור אותה מאחריות כלפי
העובדים ,קל וחומר שסוכני הביטוח לא הוזמנו
לעדות על הסדרי החוב הנטענים שנערכו .בית
הדין מדגיש כי חובת המעסיק לשלם תשלומים
לקופת הגמל עבור עובדיו היא חובה שסנקציה
בצידה והדבר אף מהווה עבירה פלילית .בית
הדין מקבל את התביעה ביחס לסכומים שהוכחו,
אך דוחה את הבקשה להלנת שכר לאור העובדה
שחלפה מעל שנה ממועד התשלום של חלק גדול
מהחובות נשוא התביעה.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

ובנימה אישית

זהו .שנת  2020מגיעה לסיומה .שנה מיוחדת
במינה שהתחילה עם גושפנקא סופית לכך שהעובד
יהיה המחליט הבלעדי ביחס לכיסויים הביטוחים
שירצה לרכוש או לא ירצה לרכוש ,והכלל הוא
שאף אחד לא יכול לומר לו אחרת .במקביל נקבע כי
אופניים חשמליים לא יחשבו כרכב מנועי ,הארכת
תקופת ההתיישנות וכמובן לא ניתן היה להתעלם
מהקורונה והצורך להתמודד עם מצבי שינוי
תעסוקה והסדרת תוכניות פנסיוניות מתאימות,

עבודה מרחוק ורכישת כלים מתאימים לעמידה
בהוראות רגולטוריות ,חרף הריחוק החברתי.
אין ספק כי היתה זו שנה מאתגרת אך איתה
מגיעה שנה מלאת שינויים ,המשך השינויים
בממשק האחיד ,כניסת פוליסת תאונות אישיות
החדשה בפברואר ,שינוי באופן ניהול תביעות
באובדן כושר עבודה ,יישום חדש של חובות
הגילוי בצירוף לביטוח ,ועוד  -כאשר האתגר
הגדול מכולם מולו אנו ניצבים הינו הרצון של
רשות שוק ההון לקבוע כי יש לחשב מסלול מחדש
ביחס להחלטות "ועדת בכר" ,ולקבוע כי על סוכן
הביטוח להיות אובייקטיבי בדומה ליועץ ביטוח,
וזאת ,בין היתר ,עקב הדו"חות של רשות התחרות
(ביחס לסוכני ביטוח בתחום הבריאות).
עם זאת אסיים בנימה אופטימית לשנה החדשה,
כי כפי שאף ציינה רשות התחרות ,סקר אובייקטיבי
קבע כי הציבור בישראל יודע כי בעולם פוליסות
הביטוח דרוש סוכן ביטוח מקצועי ומיומן
שידע לספק לו את הפתרונות הנכונים לצרכים
הביטוחיים שלו ,ולדעתי צורך זה לא ישתנה בשום
רפורמה .שנה אזרחית מוצלחת לכולם ,רק בריאות
וזכרו" :סוכן ביטוח מקצוען לומד כל הזמן".
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה
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השלכות הרפורמה בביטוחי הבריאות
בראיה לאחור
סו”ב ועו”ד רם שלום על העיוותים שיצרה רפורמת הבריאות של 2016
ואיך הם משפיעים בעיקר על ציבור המבוטחים

ב

שנת  ,2016כפועל יוצא של מסקנות
ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות
הציבורית ,הוחלה רפורמה בשוק
ביטוחי הבריאות בשני ראשים :האחד ,במסגרת
חוזר הממונה על שוק ההון שעיקרו הנהגת
פוליסה אחידה לביטוח ניתוחים; והשני ,במסגרת
חוק ההסדרים בו נקבע כי גוף מוסדי לא יממן

הבריאות הפרטיים .הכשלים המרכזים היו הקושי
בהבנת הפוליסות וביכולת להשוות תנאי פוליסה
אחת לאחרת ,חסמי מעבר בין חברות ,תחרות
בין חברות הביטוח על גורמי ההפצה ולא על
המבוטחים ,תנאי הפוליסה “מתיישנים” לאורך
השנים ,שיווק בחבילות של מספר כיסויים
ביטוחים .כשלים אלו גרמו ,לטענת הרגולטור,

בשוק  -חברות הביטוח וקופות החולים  -למכור
תוכנית זהה ואז להתחרות על המחיר .הבעיות
העיקריות היו שהתוכניות של קופת חולים
התחדשו אחת למספר שנים ,בעוד שהתוכניות
ששווקו על ידי חברות הביטוח הבטיחו תנאים
אחידים למשך כל חיי המבוטח וכן אפשרו בחירה
של כל נותן שרות רפואי .לצורך הסדרת השוק
נדרש מהלך משולב של רשות שוק ההון
אשר מפקח על חברות הביטוח ,ומשרד
הבריאות אשר מפקח על קופות החולים.
לנוכח הצורך בפעילות משולבת זו,
הוציאה הממונה על שוק ההון חוזר אשר
חל על חברות הביטוח ,ובמקביל הוחלט
להעביר חקיקה במסגרת חוק ההסדרים
אשר תמנע אפשרות מחברת ביטוח
או קופת חולים לשלם עבור אופרציה
רפואית המבוצעת באמצעות נותן שרות
שלא נמצא איתה בהסדר.

לא עמדה בציפיות

חופש הבחירה הכמעט מוחלט לבחור מנתח לא בא לידי ביטוי | צילוםshutterstock :

צילום ראש :באדיבות המצולם

שלוש שנים לאחר החלת הרפורמה ,התברר בראיון שנתן
הממונה על שוק ההון ד”ר משה ברקת ,כי הרפורמה לא
הגשימה את הציפיות
אופרציה רפואית אשר אינה מבוצעת באמצעות
נותן שרות שבהסדר.
הסיבות העיקריות שהובילו לרפורמה בביטוחי
הבריאות היו כשלים שנמצאו בשוק ביטוחי

לכך שמחירי ביטוחי הבריאות גבוהים ממחיר
השוק ה”אמיתי” אשר אמור היה להיות אלמלא
כשלים אלו.
הפתרון שהוצע הוא לכפות על כל השחקנים

בפועל ,שלוש שנים לאחר החלת
הרפורמה ,התברר בראיון שנתן הממונה על
שוק ההון ד”ר משה ברקת ,כי הרפורמה
לא הגשימה את הציפיות .בין היתר ציין
ברקת באותו ראיון כי“ :האחידות מייצרת
אומנם בהירות ,במיוחד בהכרת הכיסויים
והזכאות בפוליסה ,אבל בדרך לבהירות
הזו הלך לאיבוד אחד היתרונות החשובים
לצרכנים של הפוליסות הישנות חופש
הבחירה הכמעט מוחלט לבחור כל מנתח
שהם רוצים .זאת בגלל שיש רשימות
סגורות של מנתחים  -רשימות שמשתנות
מחברה לחברה .כלומר ,במקרה שניתוחים יתבצעו
על ידי מנתח שאינו בהסדר הם לא יזכו את הצרכן
כל ל במימון עבור ביצועו”.
במאמר זה אתרכז בהשלכות חוק ההסדרים
אשר מחייב את חברות הביטוח לממן אך ורק
ניתוחים המבוצעים על ידי רופאי הסדר .היום,
כ־ 4שנים לאחר החלת הרפורמה ,ניתן לזהות
מספר עיוותים אשר החוק יצר ואשר פוגעים
בעיקר במבוטחים:
 .1התכלית העיקרית אשר לשמה רוכש אדם
פוליסת ביטוח בריאות היא הרחבת זכות
הבחירה של נותני השרות .אין ספק

לו רק הייתה אולימפיאדה
בביטוח...

כלל ביטוח ופיננסים
אלופים שלוש פעמים!
תודה לסוכני כלל ביטוח ופיננסים שבחרו בנו במקום הראשון
בביטוח כללי ובפיננסים ,ובמקום הראשון בתחום הפנסיוני מבין חברות הביטוח הגדולות!
אנו גאים להוביל בכל תחומי הביטוח שנבחנו בסקר.
יחד נמשיך ונפתח את המוצרים והשירותים הטובים ביותר בענף.
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שבעקבות הרפורמה הצטמצם חופש הבחירה של
המבוטחים.
 .2בחוק ההסדרים נקבע כי חברת הביטוח,
כאמור ,מנועה מלממן ניתוח והוצאות נלוות
לניתוח אשר לא בוצע באמצעות נותן שרות
בהסדר .הוראה זו מאפשרת לחברת ביטוח לא
להשתתף בהוצאות ניתוח אשר מבוצע דרך
הביטוח משלים של קופת חולים .עיוות זה מייצר
מצבים בהם כאשר מבוטח שיש לו ביטוח בריאות
פרטי מבצע ניתוח דרך קופת חולים ,הוא נדרש
לשלם השתתפות עצמית ,ולא מקבל החזר.
גרוע מכך הוא מצב בו המבוטח מבצע ניתוח
דרך ביטוח הבריאות שלו ,או דרך קופת חולים
וזקוק להשתלת אביזר רפואי .האבסורד שנוצר
הוא שבמידה ועלות האביזר עוברת את גובה
התקרה של חברת הביטוח או של קופת חולים,
בהתאם לחוק ,אין הוא זכאי להשלמת החסר עלי
די הגורם שלא השתתף בניתוח .נשמע הגיוני?.

תמריץ לחברות הביטוח

 .3במצב הקיים נוצר תמריץ לחברות הביטוח
לצמצם ככל הניתן את רשימת רופאי ההסדר.
תמריץ זה נובע משתי סיבות :האחת ,צמצום
הרשימה יקטין את מספר הניתוחים בהם הן
יצטרכו להשתתף; השני ,צמצום הרשימה
מבוצע באמצעות הורדת התעריפים המשולמים
לרופאי הסדר .בדרך זו “הורגים שתי ציפורים
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במכה אחת”  -מקטינים את עלות מקרה
הביטוח ומקטינים את עלות סעיף הפיצוי הקיים
בפוליסות ישנות .לא פלא אם כך שלהבדיל
משנים קודמות ,כל ניסיונותיי להכניס רופאים

מטרת הרפורמה היתה
להקטין את ההוצאה
הפרטית לביטוחי הבריאות
 בפועל היא גדלה ומצבושל המבוטח הורע
לרשימות של חברות ביטוח עימן אני עובד נחלו
כישלון חרוץ.
 .4הבעיה אף חמורה יותר כאשר מדובר
בביטוחים משלמי שב”ן .המצב החדש שנוצר
מתמרץ את חברות הביטוח להכניס לרשימות
הרופאים בהסדר רק או בעיקר רופאים שעובדים
עם קופות החולים ,ובכך הלכה למעשה להפוך
תיאורטית את פרק הניתוחים לכלי ריק ,שכן
ככל שרשימת רופאי הסדר של חברות הביטוח
תכלול מספר רב יותר של רופאים שמנתחים

גם במסגרת קופת חולים ,הסיכוי שהן ידרשו
להשתתף בתשלום עבור ניתוח תקטן ולעומת
זאת ככל שרשימת רופאי ההסדר תכלול רשימה
גדולה יותר של רופאים שאינם עובדים עם
קופות חולים ,הפוליסה תהייה למעשה דומה
יותר לפוליסת “מהשקל הראשון”.
ניתן להציע מספר פתרונות למניעת עיוות
זה:
 .1שינוי החוק המונע השתתפות בניתוח המבוצע
שלא באמצעות רופא הסדר.
 .2השבת סעיף הפיצוי כאשר המבוטח לא תבע
את הפוליסה.
 .3חיוב חברות הביטוח להתקשר בהסכם עם כל
רופא אשר מוכן לעמוד בתנאי חברת הביטוח
לרבות התקשרת אד־הוק לניתוח בודד.
 .4לחייב את חברות הביטוח לפרסם את תנאי
ההסכמים שלהן עם רופאים ובכך לאפשר
למבוטחים לבחור בחברת ביטוח אשר משלמת
טוב יותר לרופאים.
מטרת הרפורמה הייתה להקטין את ההוצאה
הפרטית לביטוחי בריאות ,כל מי שעיניו בראשו
רואה כי לא זו בלבד שההוצאה לא קטנה ,אלא
שהיא אף גדלה ,כאשר מצבו של המבוטח ,כאמור
לעיל ,הורע .המסקנה היחידה המתבקשת בנסיבות
אלו היא שהמרוויחות הגדולות מהרפורמה הן
כרגיל חברות הביטוח .כולי תקוה שהממונה
הנוכחי ישנה כיוון לשם שינוי ויפעל הפעם
לטובת המבוטח.

מצטרפים עכשיו למערך השירות של רשת ד"ר פח וצבע
ונהנים ממגוון שירותים מתקדמים
 8סניפים
בפריסה ארצית

מערכת אונליין
לצפייה ובקרה
מערך
הסדרי צד ג'
התייעלות
וחסכון משמעותי
בהוצאות השוטפות

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי

ניהול
תביעות
צד ג'

052-6366154

ofirha@drpz.co.il

סיוע בתביעה
משפטית
טיפול בתביעות
מול חברות
ליסינג/השכרה

ההרשמה לקראת סיום ,מהרו להבטיח את מקומכם!

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

25
02

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

מוד'יס בתחזית שלילית על
הביטוח באירופה ב־2021

ח

צילוםshutterstock :

ברת הדירוג הבינלאומית מוד’יס פרסמה תחזית שלילית על סקטור
הביטוח האירופי ב־ .2021היא נימקה צפי זה בהמשך שיעורי הריבית
הנמוכים ,וההלם שנגרם ממגפת הקורונה .בנוסף ,גם התכווצות הכלכלה
האירופית היא בעלת השלכות על חברות הביטוח.
מוד’יס מציינת ,כי שיעורי הריבית המשיכו לרדת ב־ ,2020והיא
מעריכה ששיעורי הריבית יישארו נמוכים לזמן מה .לפי התחזיות שיעורי
הריבית יגרמו לקיטון בהכנסות
של חברות הביטוח האלמנטרי
והתאונות ,וכן צפויה גם פגיעה
ברווחים העתידיים של חברות
ביטוח החיים.
האבטלה
בהיקף
העלייה
במדינות אירופה תהיה בעלת
השפעה שלילית על פעילות
מבטחי ביטוח חיים ב־,2021
שיעורי הריבית יישארו נמוכים לזמן מה
מציינים האנליסטים של מוד’יס.
ואין סימנים שבחודשים הקרובים
תהיה התאוששות בתוצאות העסקיות של חברות הביטוח.
עם זאת ,במוד’יס מציינים כי מבטחי הביטוח המסחרי ייהנו מעליית
פרמיות הביטוח שהייתה ב־ .2020לפי הצפי ,מגמה זו תימשך בשנה הבאה.

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

בהמשך לבקשת הלשכה -
נדחתה בחודשיים כניסתו
לתוקף של התיקון לחוזר
הצירוף > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר משה ברקת,
פרסם אתמול כי נדחתה כניסתו לתוקף של התיקון לחוזר
הצירוף ל־ 1במרץ  2021במקום  1בינואר.2021
במסגרת התיקון לחוזר ,שפורסם ב־ 8בדצמבר ,נקבע שסוכן ביטוח
יציין בפני המבוטח ,במעמד שיווק המוצר ,את כל החברות שהעמלות
שהוא מקבל מהן עולות מעל ל־ 40%מסך כל העמלות שהוא מקבל
באותו ענף.
עוד נדרש הסוכן לציין בפני המועמד לביטוח כי הוא משווק בעיקר
את החברות האמורות בלבד .הסוכן אף נדרש לציין את מספר כל
החברות המשווקות את מוצר הביטוח שמוצע לו .לעניין סעיף זה ,ענף
ביטוח מקיף לדירות וענף בתי עסק ,יחושבו בנפרד .סעיף זה לא חל
במסגרת ביטוח קבוצתי.
עוד נקבע בתיקון כי סוכן ביטוח לא יתנה את תהליך הצירוף ,לרבות
תהליך ההתאמה ,בכך שהמועמד לביטוח יידרש להישאר מבוטח
למשך תקופת ביטוח קצובה או שאינה קצובה.
מהרשות נמסר כי "חוזר זה דוחה את מועד תחילת תוקפן של
הוראות תיקון לחוזר צירוף בחודשיים וזאת בכדי לאפשר היערכות
נוספת לחברות הביטוח ולסוכני הביטוח".
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

|  31בדצמבר 2020

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של יו"ר סניף ב"ש
וחבר המועצה הארצית ,גבי
מלכה ,על פטירת אחיו

דני מלכה

ז"ל

שלא תדע עוד צער

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,

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצערו של חבר
הלשכה רן ליבנה על פטירת

אביגדור ליבנה
ז"ל

שלא תדע עוד צער

