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"לא אתן
לניסיונות
לפגיעה
בלשכה
להמשך"
נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד פרסם
השבוע הצהרת וידאו
בפייסבוק לכלל חברי
הלשכה בה הודיע כי בשל
ניסיונות בלתי פוסקים
של חברי אופוזיציה לחבל
בפעילות הלשכה – הוא
יפעל להקדמת הבחירות
לנשיאות ולמוסדות
הלשכה > עמ' 2־3
משיכת כספים מקופ"ג

חיסכון מגיל צעיר

לא רק מחיר

הלשכה פנתה לרשות בבקשה
לתקן את טיוטת החוזר בנושא:
"יש להיוועץ עם סוכן פנסיוני לפני
ביצוע הפעולה" > עמ' 4

כך תטמיעו את חשיבותו של
החיסכון מגיל צעיר  -וגם איך
להרחיב את מעגל הלקוחות
> עמ' 13

סו"ב ישראל גרטי בכנס עדיף:
"המטרה של מוקד ישיר  -לשלם כמה
שפחות .סוכן הביטוח ידאג שהמבוטח
יקבל את המקסימום" > עמ' 7
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נשיא הלשכה" :הבחירות לנשיאות
ומוסדות הלשכה יוקדמו"
בהצהרה מיוחדת שמסר השבוע לחברי הלשכה עדכן רוזנפלד על הקדמת הבחירות • ככל הנראה,
הבחירות יוקדמו בחודשיים בלבד עקב הפרוצדורה הכרוכה בכך • "מה המחיר שצריכה לשלם הלשכה
כאשר תדמיתה נהרסת בידי קומץ מחרבים? הגיעו מים עד נפש; לכל אחד יש קווים אדומים"
> רונית מורגנשטרן

"

לפני כשלוש וחצי שנים קיבלתי את
אמונכם לעמוד בראש לשכת סוכני
הביטוח בישראל .מאז עסקתי סביב השעון,
מעל ומתחת לרדאר ,למול הרגולציה ,רשויות
המדינה ,הכנסת ,היצרנים ,מובילי הדעה בישראל
התקשורת והציבור – רק כדי שיהיו לנו הווה
ועתיד טובים יותר .למול השקעה אין סופית
שילמתי מחיר אישי ,עסקי ומשפחתי כבד.
"העשייה המרובה יצרה גם הישגים כבירים
שלא כאן הזמן והמקום למנות אותם ולגלויים
שבהם גם לרוב נחשפתם ועוד טרם הגיע שלב
הסיכומים .מעל  200מתנדבים ועובדי מטה
שעוסקים יום יום גם בדקות אלו בעשרות
משימות" ,אומר נשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד בהצהרה שפורסמה בווידאו בפייסבוק
לחברי לשכת סוכני הביטוח.
"מרגע שנבחרתי שמה לה קבוצת פעילי
אופוזיציה מטרה אחת  -לפגוע בי ובשמי
הטוב ויהיה המחיר אשר יהיה" .הוסיף רוזנפלד
ופירט" :על ידי חקירות אישיות נגדי ,שליחת
עיתונאים חוקרים ,הכפשות ,הוצאת דיבה ועוד
פעולות רבות שבן אנוש בעל חוסן נפשי נמוך
היה מתקשה לעמוד בהן.

פגיעה במשילות

"ועל מה ולמה? על שהעזתי לעשות את
הנורא מכל  -על שתוך שבע שנים בלבד מרגע
שהתחלתי את פעילותי בלשכה נבחרתי לעמוד
בראשה ,עובדה אותה לא יכולים לשאת עד
לרגע זה .וכך ,שלוש וחצי שנים אותם גורמים
עסקו בדבר אחד בלבד  -הפרעה וחבלה .לא
עשייה ,לא תדמית הסוכן ,לא מעמד הסוכן ,לא
פרנסת הסוכן רק דבר אחד  -הפרעה.
"את כל אלו עוד ניתן היה לשאת ויש בי את
תעצומות הנפש לכך .אולם ,בשנה האחרונה
העלו אותם גורמים הילוך ,כאשר בחרו בצורה
ברורה למוטט את הלשכה ,שכרו עו"ד שכל
תכליתו להגיש תביעות ועתירות ותלונות

ביטוח
ופיננסים

רוזנפלד | צילום :באדיבות הלשכה ,איי אבירן

"בכל תפקידי עבדתי קשה
מאוד כדי לזכות באמונכם
ותמיד קיבלתי אותו.
ומאז אני קם כל בוקר
בחרדת קודש למלא את
שליחותי בהצלחה"

כנגד הלשכה וראשיה ,תלונות למשטרה,
לרשם עמותות ,לבית הדין ,תוך טיפטוף רעל
לתקשורת כנגד ראשי הלשכה והלשכה.
"המשיכו בפעולות לפגיעה במשילות כאשר
דרשו את התערבותו האקטיבית של בית הדין
בניהול הלשכה ,הכשלת הצבעות מתוכננת
במועצה הארצית ,לרבות הכשלת אישור מאזני
הלשכה עד כדי פגיעה ביכולתה של הלשכה
להתנהל בשוטף.
"ולמרות הכל ,על אף כל ההפרעות והחבלות
האלו ,לא חדלנו חבריי ואני להמשיך ולפעול

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 :

3
02

חדשות

|

במקביל בעשרות ערוצי עשייה תוך התעלמות
מהמפריעים ומרעשי הרקע שרק טובת חברי
הלשכה כל העת נמצאת לנגד עיננו.

ניסיון להרס הלשכה

"הפרעות אלה בוצעו ללא כל סיבה אמיתית
וכל תכליתם הייתה הרס הלשכה .שהרי לשכת
סוכני הביטוח הינה גוף מסודר ,נקי ושקוף המלווה
ברו"ח ,מבקר פנים ,יועמ"ש ,מנה"ח ויו"ר ועדת
ביקורת .אותם מפריעי אופוזציה קוראים לעצמם
'שומרי סף' אך הם אינם כאלו; הם מפריעים,
פוגעים ומחבלים בזדון בעבודת הלשכה מתוך
מטרה אחת בלבד להמאיס על חברי ועליי את
הרצון להמשיך לכהן.
"לכל אחד מאיתנו יש קווים אדומים ושאלו
נחצים גם הפעילים החזקים ביותר שביננו,
העושים עבודת קודש בהתנדבות שואלים עצמם
 -עד מתי? .האמינו לי  -לא קל ולא נעים לקום

"בשנה האחרונה העלו
אותם גורמים הילוך ,כאשר
בחרו בצורה ברורה למוטט
את הלשכה ,תוך
טפטוף רעל לתקשורת"
בבוקר ולראות כתבה מכפישה עלייך שאין
מאחוריה כלום ושום דבר ,כולנו בעלי עסקים,
משפחות ובעלי שם ,שם טוב שייצרנו ועמלנו
עליו במשך שנים רבות.
"השאלה מה המחיר הנוסף שצריך לשלם איש
ציבור מתנדב שהגיע לתרום מזמנו ,ממרצו
ומכיסו? מה המחיר שצריכה לשלם הלשכה
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כאשר תדמיתה נהרסת בידי קומץ מחרבים?
"לצערי ,בימים האחרונים החליטו כמה פעילי
לשכה מרכזיים נושאי משרה בכירים שהיו
שותפים מרכזיים לעשייה ולהצלחת הלשכה שדי
להם ,שבריאותם הנפשית חשובה יותר ,שהמחיר
כבד מנשוא והודיעו על סיום תפקידם( .מדובר
בסגן ומ"מ נשיא הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק,
ויו"ר מחוז ת"א והמרכז סו"ב נוגה עקל .ר.מ.).
ואני מבין אותם ובוודאי שאיני שופט ,אני יכול
לחלוק על הדרך אבל בהחלט לא על המהות.

הבחירות יוקדמו

"אינני מאמין בקיצורי דרך ובכל תפקידיי
בלשכה עד היום מעולם לא מוניתי ,לא
שוריינתי בדיל ולא כיהנתי מתוך הסכם כזה או
אחר .תמיד בכל תפקידי עבדתי קשה מאוד כדי
לזכות באמונכם ותמיד קיבלתי אותו .ומאז אני
קם כל בוקר בחרדת קודש למלא את שליחותי
בהצלחה כך שכל אחת ואחד מאיתנו יוכל לחזור
הביתה עם גאוות יחידה על שבחר את המקצוע
הנכון.
"אף אחד מאיתנו לא מעל הלשכה וגם הלשכה
היא אינה המטרה ,אלא האמצעי לעשות טוב
יותר למען מעמד המקצוע .נתתם בי את אמונכם
ואני עושה יום יום ושעה שעה את הכל כדי
להצדיק אותו ,מקווה שאני גם מצליח.
"אין סמכות בלי אחריות וכמו בכל שנותי
בתפקיד גם הפעם אקח על עצמי את תפקיד
המבוגר האחראי.
"חברים ,הגיעו מים עד נפש ולא אתן לאיש
להמשיך ולמוטט את הלשכה .לשכה שעשתה
כל כך הרבה דברים טובים לאורך כל שנותיה
למען הציבור בישראל ,אשר תחגוג השנה 80
שנה להיווסדה ,חצתה לפני חודש ,לראשונה
בתולדותיה ,את רף  5,000החברים – לשכה זו
לא תהרס על ידי קומץ עסקנים.
"היום בערב אפעל במסגרת סמכותי כנשיא
הלשכה לזמן אסיפה כללית בה אבקש את אישור

מאות פניות לרוזנפלד:
"חזור בך ,כולנו מאחוריך"
מאז הודיע נשיא הלשכה על רצונו לפעול להקדמת הבחירות התקבלו מאות הודעות בלשכה
ואצל בכיריה בניסיון למנוע מנשיא הלשכה לצאת לבחירות מוקדמות.
רוזנפלד" :זה מעודד ובעיקר מרגש ,היו תגובות שלא השאירו גם אצלי ,איש הפאסון ,את
העיניים יבשות .אני מודה לכולם אך מה שינחה אותי זאת טובת הלשכה".

חברי הלשכה להקדמת מועד הבחירות הכלליות
לכל מוסדות הלשכה שאמורות היו להתקיים
בחודש נובמבר השנה למועד הקרוב ביותר שניתן.
"אני לא עושה את זה רק למען עצמנו אלא
למען הילדים והנכדים שלנו המתפרנסים גם

"הנשיא שייבחר ייקבל ממני
את מלוא התמיכה ,לא רק
בעת החפיפה ,אלא לאורך
כל הקדנציה כמו שמקובל
בדמוקרטיות וכפי שמצופה
מארגוןכמו שלנו .את מה
שאני לא זכיתי לקבל  -אדע
להעניק לבא אחריי"
הם מהענף ורואים איך קומץ רע מבקש להרוס
מפעל של  80שנה.

הנשיא הנבחר יזכה לתמיכתי
"עד מועד הבחירות ימשיכו לכהן כל בעלי
התפקידים בלשכה ומוסדותיה ימשיכו לפעול .עד
מועד הבחירות נמשיך לייצג אתכם ,לפעול למענכם
ולא נוריד את הרגל לדקה מדוושת העשייה.
"ולכשייבחרו בעלי התפקידים החדשים -
מהנשיא ומטה הם יעברו חפיפה מסודרת.
העברת המקל חייבת להתרחש מתוך אחריות
להמשכיות הלשכה .חזונו של כל מנהיג הוא
למצוא את ממשיך דרכו ביום שאחרי ,לצערי
אני לא מצאתי את המתאים.
"הנשיא שייבחר ייקבל ממני את מלוא התמיכה,
לא רק בעת החפיפה ,אלא לאורך כל הקדנציה
כמו שמקובל בדמוקרטיות וכפי שמצופה מארגון
כמו שלנו .את מה שאני לא זכיתי לקבל  -אדע
להעניק לבא אחריי.
"חברים יקרים ,בגאווה גדולה ,בזקיפות קומה
ובהרגשת סיפוק אדירה אני מסתכל אחורה על
השנים שאני מכהן בתפקיד ועל החודשים שעוד
נותרו לי ויודע שעשיתי ואמשיך לעשות הכל
בכדי להביא את הטוב ביותר לציבור סוכני
הביטוח ולציבור המבוטחים בישראל .תודה
לכולכם וחיבוק חזק".
ההערכה היא שישיבת האסיפה הכללית
של הלשכה תתקיים בעוד כחודש .הבחירות
עצמן יתקיימו כנראה מספר חודשים לאחר
מכן (בלשכה מעריכים ,כחודשיים לפני מועד
הבחירות המקורי) ,עקב הפרוצדורה הכרוכה בכך,
שכוללת ,בין היתר ,אישור מרשם העמותות.
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הלשכה לרשות :יש לערב את בעל הרישיון
במשיכה של עמית מקופת הגמל
"נדמה כי הרשות לא נתנה את הדעת להדגשת החשיבות של היוועצות עם גורם מקצועי אשר ער להשלכות
של משיכת הכספים ביחס לחסכון ולכיסויים הביטוחיים ,בטרם משיכת הכספים" > רונית מורגנשטרן

נ

שיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ויו"ר
הוועדה הפנסיונית סו"ב אייל פז ,פנו
אל מיכל היימן ,מנהלת מחלקת הפנסיה
ברשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,בבקשה
לתיקונים בטיוטת החוזר "משיכת כספים מקופת
גמל" (טיוטה שניה) .החוזר אמור להיכנס לתוקף
ב־ 1במאי .2021
הלשכה מברכת עקרונית את ההסדרה שיוזמת
הרשות במשיכת כספים מקופת הגמל" :לשכת
סוכני הביטוח מעודדת את ציבור החוסכים
בישראל לשמור את הכספים לעת פרישה ולשמר
בכל דרך אפשרית את הכספים לגיל פרישה,
ברם לא ניתן להתעלם ממציאות החיים ומהצורך
של הציבור לעיתים למשוך כספים לצורך אחר,

צילום :באדיבות הלשכה ,רוני פרל

אייל פז

ועבורם מצופה כי הליך המשיכה יהיה פשוט
וקל .עם זאת ,נדמה כי הרשות לא נתנה את
הדעת להדגשת החשיבות של היוועצות עם גורם
מקצועי אשר ער להשלכות של משיכת הכספים
ביחס לחסכון ולכיסויים הביטוחיים ,בטרם יבצע
העמית את משיכת הכספים ,וברוח תובנה זו אנו
מבקשים את התיקונים המוצעים הבאים:
סעיף (8ז)  -מבקשים להוסיף כי הגוף המוסדי
יעדכן את בעל הרישיון בבקשתו של העמית.
סעיף (8ח)  -מבקשים להוסיף כי הגוף המוסדי
ישלח העתק של ההודעה לבעל הרישיון ,ככל
שקיים כזה בתיק העמית".
יש לציין ,כי על פי סעיפים אלה ,עמית המיוצג
בידי סוכן שפנה ישירות לגוף המוסדי בבקשה
למשיכת כספים או בקשר אליה ,יטפל הגוף
המוסדי בבקשה או בקשר אליה ולא יתנה את
הטיפול בבקשה למשיכת כספים בכך שתוגש או
תטופל על ידי בעל רישיון .הגוף מוסדי ימציא
למבקש ,לא יאוחר מעשרה ימי עסקים ממועד
ביצוע התשלום ,הודעה שעניינה מתן דין וחשבון
על משיכת הכספים.
"סעיף (12ד)  -מבקשים למחוק את הסיפא ,אין
סיבה שברירת המחדל לא תהיה שבעל הרישיון
יקבל עדכון על בקשת העמית .זאת יש לזכור
כי לא פעם אנו נתקלים במצבים בהם עמיתים
מבקשים לבצע משיכה ללא הבנה של ההשלכות
למשיכה ,ובהעדר יעוץ של בעל רישיון הם
עלולים לפגוע בזכויותיהם לרבות בכיסויים

מחאת עובדי כלל ואיילון ׀ צילום :יח"צ

רוזנפלד

הביטוחיים הקיימים ברשותם .יש מקום לעדכן
את בעל הרישיון ,לכל הפחות ,על מנת שיהיו
מודעים לבקשה זו ולא להותיר את הנושא
לשיקול דעת של העמית ,כפי שמנוסחת הטיוטה
כעת".
עוד מבקשת הלשכה כי בנספחים א'־ה' ,ט' יש
בתוך "הבלונים" כי "מומלץ כי בטרם תבצע
את הפעולה ,תתייעץ עם בעל רישיון על מנת
לקבל הבהרות ביחס להשלכות הבקשה"; בנספח
ו'־ח' להוסיף הערה" :עמית יקר ,מומלץ כי בטרם
תבצע כל פעולה בכספי הקופה תתייעץ עם
בעל רישיון (סוכן ביטוח פנסיוני) לשם הבנת
ההשלכות של הפעולה".

יום הרופא ׀ צילום :יח"צ

הקליקו עכשיו ואנחנו בדרכים אליכם
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חוזר הצירוף  -עדכוני מרץ 2021
בתחום האלמנטרי
לקראת השינויים הצפויים בחוזר ,יו"ר ועדת האלמנטר סו"ב ישראל גרטי ,וחברי
הוועדה האלמנטרית בלשכת סוכני הביטוח משיבים לשאלות הפונים לוועדה

מתי מתחילים השינויים החדשים?
התיקונים לחוזר יכנסו לתוקף ביום .1.3.21
האם יש מוצרים חדשים עליהם חל החוזר?
לא השתנה דבר מבחינת המוצרים .המוצרים עליהם
חל החוזר נותרו אותם מוצרי ביטוח ,ודי אם נזכיר ,בין
היתר ,את פוליסות החובה ,מקיף וצד שלישי ,מקיף
לדירות בתי עסק.
מהו השינוי ביחס לדיווח  40%מהעמלה מול הלקוחות?
בתחילת הליך ההתאמה ,יש לציין לפני המועמד
לביטוח את כל החברות שהעמלות שהסוכן מקבל
מהן עמלה עולות על  40%מסך כל העמלות שהסוכן
מקבל עבור כלל המוצרים מאותו ענף ביטוח.
אבל איך אני אדע מה ההכנסות שלי ואיך לחשב אותן?
עליך לבחון את הכנסותיך במהלך השנה הקלנדרית
שקדמה למועד הצירוף לביטוח ביחס לכל אחד
מהענפים הללו.
ומה אם אין לי  40%בענף ביטוח מסויים?
על הסוכן לציין בפני המועמד לביטוח כי הוא משווק
בעיקר את החברות האמורות בלבד (כאמור ,מעל 40%
עמלה מסך כלל העמלות) אם אין לו חברה כזו ,אין
מה לדווח למועמד לביטוח.
זה נכון שצריך לומר כמה חברות משווקות את המוצרים
בענף הרלוונטי להליך השיווק?
כן ,זה נכון .ניתן להוציא את הרשימה מהדיווח
של הממונה על רשות שוק ההון אשר פורסם באתר
הרשות ויעודכן אחת לשנה.
האם צריך לעשות הבחנה בין ענף ביטוח מקיף דירות
לענף בתי עסק לצורך חישוב ה־?40%
כן.
אני מחתים לקוחות על הסכם שכ"ט לפיו אם הפוליסה
מבוטלת במהלך תקופה מוגדרת בהסכם הלקוח משלם
לי שכ"ט שהגדרנו בתחילת הדרך כמפורט בהסכם .האם
אוכל להמשיך כך?
לא .החל מיום  ,1.3.21קבעה הרשות כי סוכן ביטוח לא
יוכל להתנות עוד את תהליך הצירוף ,לרבות תהליך
ההתאמה ,בכך שהמועמד לביטוח יידרש להישאר
מבוטח למשך תקופת ביטוח קצובה או שאינה קצובה.
האם צריך לעשות מסמך השוואה כמו בפנסיוני?

לא ,הרשות לא קבעה מסמך השוואה כמו בפנסיוני,
להשוואת מוצרי הגמל ,אך עליך להסביר ללקוח את
תוצאות הליך ההתאמת הצרכים שערכת לו ובין היתר
להתייחס גם לנושא המחיר ,תנאי הפוליסה ורמת
השירות או כל סיבה אחרת שבשלה המליץ למועמד
לביטוח להצטרף דווקא לפוליסה זו.
האם חל שינוי בשיווק יזום?
כן ,גם ביחס לשיווק יזום חידדה הרשות את חובות
הדיווח והגילוי ,הקיימים ממילא ,גם ביחס למהות
הקשר של הסוכן עם חברות ביטוח עימן הוא עובד
כדלקמן:
יש לציין לפני המועמד לביטוח בפתיחת השיחה
את כל החברות שהעמלות שהסוכן מקבל מהן בשנה
הקלנדרית שקדמה למועד הצירוף לביטוח עולות
על  40%מסך כל העמלות שהסוכן מקבל עבור כלל
המוצרים מאותו ענף ביטוח.
על הסוכן לציין בתחילת השיווק היזום בפני
המועמד לביטוח כי הוא משווק בעיקר את החברות
האמורות בלבד (כאמור ,מעל  40%עמלה מסך כלל
העמלות).
על הסוכן לציין את מספר כל החברות המשווקות
את מוצר הביטוח שמוצע לו.
הרשות מדגישה כי גם בעת שיווק יזום לצורך עדכון
העובדות הללו יחושבו ענף ביטוח מקיף לדירות וענף
בתי עסק ,בנפרד.
האם חידוש נחשב כשיווק יזום?
חידוש פוליסות לא נחשב כשיווק יזום כהגדרתו
בחוזר עם זאת ,חידוש נחשב כמכירה חדשה על כל
המשתמע מכך.
אני משווק פוליסות קולקטיביות – כיצד יהיה שיווק יזום
בפועל?
לעניין שיווק יזום בפוליסות קבוצתיות לא ידרש
גילוי כאמור הואיל ולדעת הרשות בפוליסות אלו
הקביעה של הפוליסה נעשית על ידי בעל הפוליסה
ולכן אין משמעות לגילוי.
מצ"ב לנוחיותכם הוראות החוזר
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המהלך של איילון" :נסייע לסוכנים לשפר
ולייעל את הקשר עם הלקוחות"
החברה תסייע לסוכנים בתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית ,תוכנית שכוללת ליווי מקצועי
להטמעת כלים ושיטות לשיפור הדיגיטציה בסוכנויות הביטוח > רונית מורגנשטרן

א

יילון חברה לביטוח ממשיכה למקד
משאבים באסטרטגיית התמיכה בסוכני
החברה .כחלק מהאסטרטגיה משיקה
החברה מאיץ דיגיטלי ייחודי ,במטרה לסייע
לסוכנים בתהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית,
תוכנית שכוללת ליווי מקצועי להטמעת כלים
ושיטות לשיפור הדיגיטציה בסוכנויות הביטוח
והמוכנות העסקית של הסוכנויות בערוצי דיגיטל
בתחומי השיווק ,השירות והמכירות.
במסגרת התוכנית ,שנבנתה בשיתוף עם חברת
הייעוץ  ,BO – Business Onlineמתוך הבנה
שכל סוכנות ביטוח נמצאת בשלב שונה וזקוקה
להכוונה שמתאימה לה באופן אישי ,יגובשו
לכל סוכנות משתתפת שיטות עבודה מקצועיות
 Tailor Madeשיאפשרו לסוכנים לנהל את
הקשר עם לקוחותיהם הקיימים והפוטנציאלים
בצורה טובה יותר ולאורך זמן .בין הערוצים שיבחנו
יחד עם הסוכנויות :אתר אינטרנט ,מדיה חברתית,
ניוזלטרים ,איסוף ושימוש בדאטה ,מדידה ועוד.
דורון שבתאי ,מנהל חטיבת המכירות באיילון

דורון שבתאי | צילום :אייל גזיאל

מציין" :מטרת המאיץ הדיגיטלי שלנו הינה
להעניק לסוכני החברה ידע וכלים מעשיים בעולם
השיווק והמכירות הדיגיטלי .אנחנו פועלים כל
העת על מנת להעניק לסוכנים כלים ותכנים
המסייעים להם לקדם את העסק שלהם ולשמור
על קשר עסקי ושירותי מיטבי עם המבוטחים".
"מדובר בתוכנית חשובה שיכולה לתרום רבות
לסוכנים ולהנגיש עבורם את עולם הדיגיטל
בכלל ועולם השיווק בדיגיטל בפרט  -בעיקר
בתקופה מאתגרת זו" ,אמר עדי בן-ארי ,מנהל
מכירות דיגיטל ארצי באיילון.
אסף דותן ,מייסד ומנכ"ל חברת הייעוץ – BO
 Business Onlineהוסיף כי "אחד האתגרים
הגדולים ביותר של סוכני הביטוח בעת הזו הוא
להתאים עצמם לרוח התקופה ולצרכי הלקוחות
שלהם .אנחנו שמחים על ההזדמנות לשתף פעולה
עם איילון ביטוח במיזם חדשני זה ,ולתרום
מהניסיון של צוות מומחי הדיגיטל שלנו בתוכנית
הליווי לסוכנויות הביטוח הנבחרות מטעם איילון
ביטוח".

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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סו"ב גרטי" :הציבור מתחיל להפנים
שהמחיר הוא לא המלך"
בכנס עדיף שנערך אתמול אמר יו"ר הוועדה האלמנטרית בלשכה" :מנסים לומר שבתחום הרכב הסוכן
מיותר – בעת תביעה חברות הביטוח לא יגלו ללקוח שיש ירידת ערך ומגיע לו עוד פיצוי" > רונית מורגנשטרן
חברות הביטוח שמות את הפוקוס במקום
אחד שנקרא מחיר .כשיש תביעה יש ניגוד
אינטרסים מאוד ברור ומובנה  -חברת
הביטוח רוצה לשלם כמה שפחות .כסוכן,
אני יודע שמבוטח הוא הלקוח שלי ולא חברת
הביטוח ,לכן אתאים לו את הביטוח הכי טוב
לצרכיו .המוצר הוא לא רק הביטוחים; לדוגמה,
עבור נהג בן  21יש לכל חברות הביטוח מחיר,
ברוב חברות הביטוח אם הוא עושה תאונה כשהוא
בא לממש את הזכאות לרכב חלופי הוא לא יקבל
כי זה מחברת השכרה; כשאתה בא לסוכן שמכיר
אותך ,הוא אומר לך כשיקרה משהו אין לך כיסוי
עקרונית ,אבל בחברה  Xיש כיסוי" ,אמר סו"ב
ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי
בפאנל על "השפעות התחרות והחדשנות על
ביטוח האלמנטר" ,שנערך במסגרת הכנס .את
הכנס הנחה ירדן פלד ,מנהל מטה שיווק ודיגיטל
מנורה מבטחים ,והשתתפו בו גרטי ונדב פסנדי

"

אלמנטרי

שלך שייצג אותך ולא מוקד של חברת ביטוח.
מחברת הייעוץ אדקיט.
בהתייחסו לחברות ההיברידיות ,אמר גרטי שהן למוקד יש מטרה אחת  -לשלם כמה שפחות
כסף .תפקידו של סוכן הביטוח הוא לדאוג
"רוצות להנות מכל העולמות .אני חושב
שהמבוטח שלו יקבל את המקסימום.
שפה יש בעיה ובעיני היא להתחפש
לבית משפט אפשר ללכת בלי עורך
למשהו שהוא לא עד הסוף .צריך
דין אבל אף אחד לא עושה את זה.
לזכור שתפקיד הסוכן הוא להתאים
גם בזירה של הביטוח בסופו של
את המוצר הטוב ביותר למבוטח וללא
דבר הידע שווה כסף .הציבור מבין
ניגוד אינטרסים ,שמבוטח מתקשר
שמדובר על  30 ,20שקל לחודש
לכל חברה ישירה הוא יודע שהוא
ואתה מקבל איש אמון שדואג לך
מתקשר לחברה ישירה ,חברה שהיא
גרטי
ושומר עליך.
היברידית שמחפשת לישירה יש בעיה
"מנסים לומר שבתחום הרכב הסוכן מיותר,
מבחינת הלקוח".
לשאלת המנחה על העמדת כלים דיגיטליים אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב ,נניח שיש
בחברות הביטוח גם בתביעות ,אמר גרטי" :אנחנו מבוטח בחברה ישירה בביטוח רכב ,הוא עשה
מתכנסים לזה שגם הציבור מתחיל להפנים תאונה ושילמו לו בגין התביעה  30אלף שקל.
שהמחיר הוא לא המלך; זה תהליך  -להבין המבוטח לא יודע שיש ירידת ערך מאוד גדולה
שבעצם מה שחשוב שיתאימו לך את המוצר הטוב לרכב ,חברות הביטוח לא יגידו את זה  -בוא
ביותר ושבמקרה של תביעה יהיה איש מקצוע תקבל עוד סכום כסף נוסף כפיצוי".

|

אוהד מעודי" :נקדם את רפורמת הסוכן
האובייקטיבי"
הסגן הבכיר לממונה ציין בכנס "עדיף" כי פוליסת רכב חובה ורכוש תקנית דיגיטלית תפורסם בקרוב
• הוא גם חשף כי הרשות מקדמת הכנת התשתית לביטוח הרכב האוטונומי > רונית מורגנשטרן
אנחנו ממשיכים לפעול לקידום רפורמת סוכני הביטוח ועם סוכנים רבים שמבינים את
חשיבות העניין ומברכים על כך ,אך יש גם
הסוכן האובייקטיבי .מניתוח נתוני שוק
סוכנים מעטים שעדיין לא מבינים
שביצענו בשנה האחרונה ,ראינו כי
את החשיבות של ערכי השקיפות
ברוב המקרים היצע החברות שמביאים
וההוגנות מול לקוחותיהם .חלקם ,אף
בפני המבוטח הוא לא גדול .רוב סוכני
פנו במכתב למשרד האוצר ולמשרד
הביטוח והסוכנויות מציעים מוצר של
המשפטים בניסיון להשפיע על
שתיים עד שלוש חברות ביטוח" .כך
פעולות הרשות ,וזאת במקום לייצר
אמר אתמול אוהד מעודי ,סגן בכיר
שיח ישיר עם הדרג המקצועי ברשות.
לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
מעודי
זאת דרך שאף פעם לא עבדה ,ולא תעבוד
בכנס מקוון של "עדיף" על מגמות בענף
גם הפעם .מניסיון העבר ,שפועלים לטובת
הביטוח הכללי ,שהתקיימה אתמול.
לדבריו ,כדי שהרפורמה תהיה אפקטיבית ,הרשות ציבור המבוטחים ,ניסיונות השפעה כאלו לא
נדרשת לנושאים כמו" :מהי רמת ההתערבות הועילו".
יש לציין ,כי ב־ 1במרץ ייכנס לתוקפו התיקון
הרצויה בעמלות ,תהליך הרישוי של השחקנים
האמורים ועוד .אני סבור כי כל סוכן ביטוח שפועל לחוזר צירוף לביטוח שקובע כי סוכן יצטרך
במקצועיות ,בהוגנות ובשקיפות מול לקוחותיו ,לדווח למועמד לביטוח על זיקתו לחברה מסוימת
אם הכנסתו מאותה חברה מהווה יותר מ־40%
יברך על הרפורמה הזו" ,אמר מעודי.
עוד ציין ,כי "מקיימים שיח חיובי עם לשכת מהעמלות שהוא מקבל מכלל החברות.

"

פוליסת רכב דיגיטלית

צילום :סטודיו עדיף

מעודי סיפר כי בכוונת הרשות לפרסם בחודשים
הקרובים נוסח סופי של הפוליסה התקנית בביטוח
חובה ,וכן את הנוסח הסופי של הפוליסה התקנית
בביטוח רכב רכוש .לדבריו ,תנאי הפוליסות
ישתנו לטובת המבוטחים והפוליסות יותאמו
לעידן הדיגיטלי" .אני סבור כי הגיע הזמן לעדכן
גם את הפוליסה התקנית בביטוח דירה ,בכוונתנו
להתחיל את העבודה על עדכון הפוליסה התקנית
במהלך  ,"2021אמר מעודי.
לדבריו ,הרשות מקדמת את הכנת התשתית
לביטוח הרכב האוטונומי" .כדי להגביר את מודעות
הציבור ,בכוונתנו לבחון פרסומים תכופים יותר
לגבי נתונים שיכולים לתרום לציבור המבוטחים.
ולא רק דרך מדד השירות; איזו חברת ביטוח טובה
יותר בטיפול בתביעות צד שלישי ,כמה מהתביעות
ששולמו היו במלואן או באופן חלקי .כמה תלונות
מוגשות בחברות הביטוח" ,אמר מעודי.

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

קורס
און ליין

קורס חדש במרכז ההכשרה!

דירקטורים למנהלים
למסיימי הקורס ולעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה
סוכן/ת הביטוח הוא מקצוע המזמן אתגרים,
מקנה ידע פיננסי ,מותח תודעה ומחייב יצירתיות רבה.
ארגז כלים זה לצד ההבנה של משולש הכוחות בארגונים,
היבטים משפטיים ויכולת לזהות "אבנים גדולות" בדו"חות הכספיים
יאפשרו לכם נקודת זינוק מצוינת להתמודד על משרות דירקטורים בארגונים.
מאידך שדרוג בהבנה של פוטנציאל החברה שלכם  -לצמוח ולהתפתח.

מנהל מקצועי :מר קותי לוריאMBA ,

מועד פתיחה :יום ראשון | 21.02.21
שעות14:30-10:00 :
הקורס יכלול  8מפגשים שבועיים בימי ראשון
| לינק לנרשמים ישלח בהמשך
ההשתלמות מתקיימת באפליקציית
ההשתלמות מותנית לקבוצה של מינימום  20נרשמים
 ₪מחיר עבור חברי לשכה 3,950 :ש"ח כולל מע"מ
מחיר למי שאינו חבר לשכה  4,500ש"ח כולל מע"מ
* בכפוף לתקנות הקורונה של משרד הבריאות ביום המפגש

לפרטים נוספים והרשמה  -לחצו כאן

ליצירת קשר:

*5823
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הפרת חוזה :אושרה בקשה לתביעה
ייצוגית נגד מגדל
היקף התביעה עומד על כ־ 24מיליון שקל • על פי התביעה :מגדל דוחה שלא כדין תביעות מבוטחים
בתאונות אישיות ולא משלמת תגמולי ביטוח בגין ימי אשפוז > רונית מורגנשטרן

ב

ית המשפט המחוזי בתל אביב2יפו אישר
בקשה לתביעה ייצוגית נגד מגדל
ביטוח .החברה דיווחה לבורסה כי מדובר
בתביעה ייצוגית המוערכת ב 242מיליון שקל
לכלל המבוטחים שהתביעה נוגעת אליהם.
על פי כתב התביעה ,מגדל ביטוח דוחה שלא
כדין תביעות של מבוטחים בפוליסות בריאות
מסוג תאונות אישיות לתשלום פיצוי בגין ימי
אשפוז ,על רקע הגדרת "בית חולים" בפוליסה
כמוסד רפואי המוכר על ידי הרשויות המוסמכות
בישראל או בחו"ל כבית חולים כללי בלבד ,ואשר
אינו מוסד שיקומי ו/או מוסד לבריאות הנפש ו/או
בית החלמה ו/או בית הבראה ו/או מוסד סיעודי.
חברי הקבוצה המיוצגים בתביעה הם מבוטחי
מגדל ביטוח שרכשו ביטוח בריאות מסוג תאונות
אישיות ואשר תביעתם מכוח רכיב פיצוי בגין ימי
אשפוז נדחתה על רקע הטענה כי "בית חולים"
על פי הגדרתו בפוליסה הינו ההגדרה הנ"ל,
בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת אישור
התובענה כייצוגית.

הפרת חוזה הביטוח

עילות התביעה בגינן מאושרת התובענה
כייצוגית :הפרת הוראות סעיף  3לחוק חוזה
ביטוח; הפרת הוראות חוזר רשות שוק ההון,

מגדל הפרה את חוק חוזה ביטוח ולא שילמה בגין ימי אשפוז בבי"ח | צילוםshutterstock :

ביטוח וחיסכון שעניינו "גילוי נאות למבוטח בעת
הצטרפות לפוליסת ביטוח בריאות"; הפרת חוזה
הביטוח.
הסעד הנתבע :תשלום תגמולי הביטוח בגין ימי
האשפוז המזכים בפיצוי עבור ימי האשפוז ללא
קשר למוסד שבו אושפז המבוטח; מחיקת הגדרת

"בית החולים" מהפוליסה או תיקונה בהתאם
להוראות הדין ופסק דין הצהרתי לפיו הפרה מגדל
ביטוח את הוראות הדין.
החברה הודיעה כי היא בוחנת את החלטת
האישור ,אולם להחלטה לא צפויה להיות השפעה
על הדוחות הכספיים שלה.

הולכים בשביל הלקוחות שלכם
הכי רחוק

הכי רחוק .עכשיו זה נראה הכי רחוק שיש ,אבל יום אחד העולם יחזור לעצמו
והלקוחות שלכם יחזרו לטייל בעולם ,וכשזה יקרה הם ירצו לדעת שהם בידיים טובות,
שיש להם על מי לסמוך ,הם ירצו ביטוח נסיעות שילך בשבילם הכי רחוק.
פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע״מ ,החברה המבטחת דיויד שילד חברה לביטוח בע״מ.

123
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רכישה נוספת בענף הביטוח :כלל רוכשת
את סוכנות דוידוף
החברה רוכשת מבית ההשקעות פסגות את סוכנות הביטוח דוידוף תמורת כ־ 68.5מיליון שקל •
מנכ"ל כלל" :נדבך נוסף במימוש האסטרטגיה העסקית שלנו" > רונית מורגנשטרן

ל

אחר שהודיעה על מכירת בית ההשקעות
פסגות לאלטשולר שחם פנסיה וגמל,
ממשיכה פסגות למכור את נכסיה.
לפני כשבועיים רכשה אלטשולר שחם גמל
ופנסיה את מלוא הון המניות של בית ההשקעות
פסגות תמורת סך של  910מיליון שקל והתאמות
מסוימות שנקבעו בהסכם .העסקה לא כללה את
פעילות סוכנויות הביטוח של פסגות.
פסגות חתמה על עסקה עם כלל ביטוח ופיננסים
לפיה תרכוש האחרונה את מלוא מניותיה של
סוכנות דוידוף ,הנמצאת בבעלותה המלאה של
פסגות ,בסכום של כ־ 68.5מיליון שקל ,בתוספת
יתרת המזומן והתאמות ביחס להון החוזר של
החברה הנרכשת במועד ההשלמה .מכלל נמסר
כי מימון העסקה יהיה ממקורותיה העצמיים של
כלל.
דוידוף הינה סוכנות הסדרים פנסיוניים הפעילה

יורם נוה | צילום :סיון פרג'

בענף מזה  15שנים ומתמחה במתן שירותי תפעול
ושיווק במוצרי ביטוח ,פנסיה ופיננסים .היא
מחזיקה בהתקשרויות עם רוב חברות הביטוח ובתי
ההשקעות בישראל ,ומשרתת מאות מעסיקים
ואלפי לקוחות.
יורם נוה ,מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים ,ציין:
"הרכישה אותה אנו מבצעים היום היא נדבך
במימוש האסטרטגיה העסקית שהתווינו לחברה
לרכישת פעילויות סינרגטיות וחיזוק תחומי
הליבה של כלל .דוידוף נחשבת למנהלת הסדרים
מהטובות בישראל ,אני מברך את המנכ"ל רפי
קוטון ,העובדים והמנהלים ויש לי אמון מלא
ביכולתם להשיא ערך לקבוצה".
השלמת העסקה מותנית בתנאים מתלים ,לרבות
אישורם של צדדים שלישיים (ובכללם רשות
התחרות והממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון),
אשר אין ודאות כי יתקיימו.

חדשות | פנסיה

מיטב דש תרכוש מהפניקס את פעילות
הפנסיה של הלמן אלדובי
סכום הרכישה עומד על סך של  45מיליון שקל • מנכ"ל מיטב דש" :זהו צעד נוסף באסטרטגיית
הצמיחה המתמדת של קרנות הפנסיה המנוהלות על ידי מיטב דש" > רונית מורגנשטרן

ב

ית ההשקעות מיטב דש חתם על הסכם
לרכישת פעילות קרן הפנסיה ברירת
המחדל של הלמן אלדובי תמורת
סכום של כ־ 45מיליון שקל .סך היקף הנכסים
המנוהלים במסגרת פעילות קרנות הפנסיה
הנרכשות עומד על כ־ 4.34מיליארד שקל ,נכון
ליום  .31.1.2021אתמול דיווח הלמן אלדובי
על התקיימותם של התנאים המתלים להשלמת
העסקה עם הפניקס .מועד ההשלמה הצפוי הוא
ביום ראשון הקרוב לפי מחיר למניה של .8.03
ההסכם נחתם עם הפניקס ,שרכשה לאחרונה
את בית ההשקעות הלמן אלדובי תמורת 275
מיליון שקל .לפי ההסכם עם הפניקס ,בכפוף
להשלמת עסקת המיזוג בין הפניקס לבית
ההשקעות הלמן אלדובי ,במסגרתו עתידה
הפניקס לרכוש את מלוא  100%הון המניות של
הלמן אלדובי ,תרכוש מיטב דש גמל ופנסיה את
קרנות הפנסיה החדשות שבניהול הלמן אלדובי.

 20מיליארד בנכסים

שקל ,כמעט כפול משוויו לפני כשלוש שנים
כשהפך לציבורי .לא היינו מצליחים
טדי לין ,מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה,
לעשות זאת ללא העבודה
הוסיף" :רכישת קרנות הפנסיה
המאומצת והמקצועית של כל
החדשות של הלמן אלדובי מהווה
אחת ואחד מהעובדים והמנהלים
נדבך נוסף באסטרטגיית הצמיחה
בבית ההשקעות .לאורך כל
המתמדת של קרנות הפנסיה
הדרך שמנו דגש על כך
המנוהלות על ידי מיטב דש.
שמרבית עובדינו ומנהלינו
תחום חיסכון ארוך הטווח,
יקלטו בהפניקס ובמיטב דש
והפנסיה בפרט ,הינו מנוע צמיחה
וכך אכן יקרה .אנחנו מסיימים
לחברה ועם השלמת הרכישה ,תנהל
תקופה ארוכה בעצב ,אבל גם
החברה נכסי עמיתים בשווי של כ־20
לין ׀ צילום :יח"צ
בסיפוק ובגאווה גדולה על שורה של
מיליארד שקל בקרנות הפנסיה.
אנו מאמינים כי הרחבת מעטפת המעסיקים מהלכים שהובלנו .בכלל זה הקמת קרן הפנסיה
והלקוחות מולם אנו עובדים ,והמשך הובלה הפרטית הראשונה בישראל ,התחרות הצרכנית
שחוללנו עם פנסיית ברירת המחדל ,תחום
בביצועים ,יאיצו את צמיחת החברה".
אורי אלדובי ,יו"ר הלמן־אלדובי" :העסקה ההשקעות האלטרנטיביות המתקדמות ועוד.
שהושלמה היום ותכנס לתוקפה בשבוע הבא אני מאחל הצלחה גדולה לעובדים ,למנהלים
משקפת להלמן אלדובי שווי של  275מיליון ולמנהלות ולהפניקס בהמשך הדרך".
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השתתפות עצמית

מגדל ביטוח במבצע
חיסוני קורונה
ביום שני השבוע פתחה מגדל ביטוח,
מתחם חיסונים במשרדי החברה ברחוב
היצירה  2בפתח תקווה .מדובר בחיסון
ראשון בלבד .המבצע יועד לעובדי החברה,
סוכניה ובני משפחותיהם.
בעקבות המבצע ,מדווחת מגדל כי למעלה
מ־ 200מעובדי החברה התחסנו במתחם
הייחודי.
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> רונית מורגנשטרן

מירי גלבורט מונתה
למשנה למנכ"ל כלל
ביטוח
חברת כלל ביטוח ופיננסים דיווחה על
מינויה של מירי גלבורט למשנה למנכ"ל,
מנהלת מערכות מידע ומנכ"לית כלל ,IT
מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים.
גלבורט ( ,)53כיהנה במגוון תפקידים
בכלל ביטוח ב־ 13השנים האחרונות,
מירי גלבורט | צילום:
נעמה בן שמחון

במהלכן מילאה מגוון רחב של תפקידים
ניהוליים ,כאשר בשנים האחרונות שימשה
כסמנכ''לית ומנהלת תחום מידע ארגוני
ומערכות בריאות וחיים ,ובחודשיים
האחרונים ניהלה את חטיבת כלל . IT
יורם נוה ,מנכ"ל כלל ופיננסים ,ציין:
"מירי גלבורט היא אשת מקצוע מהמעלה
הראשונה .אין לי ספק כי יכולותיה
המוערכות וניסיונה העשיר בתחום יתרמו
להצלחת כלל  ITולהצלחת החברה".
לגלבורט ניסיון של יותר מ־ 30שנה
במערכות מידע ,תואר ראשון במדעי
המחשב ,כלכלה ופסיכולוגיה ותואר שני
במנהל עסקים מאוניברסיטת בר־אילן.

צילוםshutterstock :

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

מגזין הקורסים
מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מחאת עובדי כלל ואיילון ׀ צילום :יח"צ

יום הרופא ׀ צילום :יח"צ

כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!
לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל  -לחצו כאן
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"צריך לחסוך  10%מההכנסה לפרישה"
השתלמות בנושא כלים לחיסכון לטווח ארוך נערכה השבוע במרכז ההכשרה למקצועות
הביטוח • כך הציעו המרצים להטמיע את חשיבות החיסכון מגיל צעיר > סו"ב חוה פרידמן וינרב

מ

רכז ההכשרה למקצועות הביטוח אירח
אתמול (ד') את יו"ר הוועדה הפיננסית
בלשכה ,סו"ב אודי אביטל ,ואת סו"ב
אייל רחוביצקי ,חבר הוועדה ,להשתלמות בנושא
כלים לחיסכון לטווח ארוך .מטרת ההשתלמות
היתה להטמיע את חשיבות החיסכון מגיל
צעיר .הלשכה והוועדה הפיננסית מובילים את
הנושא של ניהול הלקוח וטיפול בתיק הפיננסי
שלו ,כאשר חובה על סוכן הביטוח לעטוף את
המשפחה ולשמור עליה מא' ועד ת'.

שאין להתנות אותו במשך הזמן שהביטוח יישאר
בתוקף; הוא הדגיש את חשיבות ההסבר ללקוח מדוע
הוא מציע לרכוש הביטוח בחברה מסוימת ועוד.
סו"ב רחוביצקי ציין כי תכנון הפרישה מתחיל
למעשה שנים רבות לפני הפרישה" .בתכנון
הפנסיוני עלינו לתת למבוטח מענה על מכלול
הפוליסות ,ההשקעות וההכנסות של המבוטח;
עלינו לחשוב איך נשפר את רמת ההכנסה שלו.
ככל שניתן למבוטח שלנו שרות מקיף ועמוק
ונכון יותר ,נהיה מתוגמלים יותר; אם נייצר

לא למשוך פיצויים

"הצעירים היום מחליפים מקומות עבודה
בתדירות גבוהה ומושכים את כספי הפיצויים בכל
צומת של החלפת עבודה ,מה שמרוקן את קרנות
הפנסיה שלהם" ,אמר סו"ב רחוביצקי והוסיף:
"חייבים להמליץ לצעירים שלא למשוך את כספי
הפיצויים בעת מעבר בין מקומות עבודה בתקופת
חל"ת כפי שנכפתה על עובדים רבים – יש לשמור
על רצף זכויות באמצעות ריסק זמני".
לדבריו" ,הציבור הישראלי רגיל לבזבז את כספו
ועלינו מוטלת האחריות להציע למבוטחים לפתוח
'חסכון קטן' ,לשמר את הפנסיה ,לשמר את קרן
ההשתלמות .כל שנה כזו תגדיל את הפנסיה ב־5־7%
מהפרישה" ,אמר" .קרן השתלמות שלא תיפדה
במהלך שנות העבודה תביא אותנו בגיל פרישה
לחיסכון של כ־ 800אלף שקל עד מיליון שקל".

פתרונות אלטרנטיביים

תכנון הפרישה מתחיל למעשה שנים רבות לפני הפרישה | צילומים :דקלה הוסטיגshutterstock ,

פתח את שעת ה"זום" עו"ד עדי בן אברהם,
יועמ"ש הלשכה ,שהעלה את המשימות המוטלות
עלינו בחידושי מרץ  2021לפי "חוזר הצירוף".
עו"ד בן אברהם סקר את מספר החברות בכל ענף
ואת אופי פעילותן מול הסוכן ולקוחותיו.
בין היתר התייחס היועמ"ש לנושא שכר הטרחה

למבוטח ערך רב ,הוא ימליץ עלינו למשפחתו
לחבריו וכך נוכל להרחיב את מעגל הלקוחות
שלנו וכולנו נצא נשכרים מזה" ,אמר.
לדעת סו"ב רחוביצקי ,תכנון הפרישה חייב
להתחיל בגיל צעיר ככל שניתן .הוא ממליץ
לחסוך  10%מההכנסה לצורך חיסכון ארוך טווח.

סו"ב אביטל המליץ לייצר למבוטח גם פתרונות
אלטרנטיביים ,קרנות השקעה מגוונות שיניבו
הכנסה נוספת – חברות המתמחות בהשקעות
נדל"ן ,אשראי ,ניירות ערך ועוד" .אנחנו חייבים
לחשוב כיצד נביא את המבוטח לרמת רווחים
בחסכונותיו של מעל  ;4%לייצר לו עוד חצי
מיליון עד מיליון שקל לעת זיקנה".
לדעת סו"ב רחוביצקי חשוב להתייעץ במומחה
לכל נושא  -לנושא משכנתה למצוא שילוב
וריבית נכונים; למודל הפרישה – רו"ח שינהל
התיק מול פקיד השומה ,יועצי מס" .זה ערך
המוסף שלנו  -לתת את השילובים הנכונים של
האנשים הנכונים בכל מקצוע" ,אמר.
הכותבת היא יו"ר מרכז ההכשרה למקצועות
הביטוח של הלשכה

להשכרה חדר במשרד
בבית משרדים בכפר סבא ,סמוך לצומת רעננה
מתאים לסוכן ביטוח  /בעל מקצוע חופשי

לפרטים054-4551338 :
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מאמר מקצועי

ביה"מ העליון :אין להגדיר
אופניים חשמליים כרכב מנועי
חוק הפיצויים הוא חוק ייחודי הקובע פיצוי לכל אדם הנפגע מכלי רכב • עו"ד ג'ון גבע מנתח את
ההשלכות של חוק זה לפי פסיקת בית המשפט

ב

חודש אוקטובר האחרון דן בית
המשפט העליון בסוגיה אשר
הסעירה את עולם הביטוח וקבע
כי אופניים חשמליים אינם בגדר "רכב
מנועי" כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי
תאונות דרכים .משמע ,פגיעת אופניים
חשמליים בהולך רגל תהפוך אוטומטית
לתביעה נזיקית ולא תיכנס תחת חוק
הפיצויים .כמו כן ,רוכב אופניים אשר
ייפגע על ידי כלי רכב ,ייחשב כהולך
רגל ויקבל פיצוי ממבטחת הרכב אשר
פגע בו ,כחלק מביטוח החובה.
חוק הפיצויים הוא חוק ייחודי ,לא רק
במדינת ישראל ,וזאת מכיוון שהוא קובע
פיצוי לכל אדם הנפגע מכלי רכב ,ללא שכיחותם של האופניים החשמליים הביאה לעלייה במעורבותם בתאונות
הוכחת אשם או התרשלות .למעשה ,כל
מי שנפגע בתאונת דרכים בה נגרם לאדם
אילו היה קובע בית המשפט העליון ,כי אופניים
נזק גוף בגין שימוש ברכב מנועי יקבל פיצוי .יחד
עם זאת ,לחוק הפיצויים מספר חריגים וביניהם חשמליים אכן נחשבים כ"רכב מנועי" ,הרי שככל
ותתרחש תאונת דרכים בין רכב מנועי לבין רוכב
חוסר רישיון ,חוסר ביטוח ,גניבת רכב וכדומה.
אופניים חשמליים ,דינו של רוכב האופניים היה
כדין מי שנהג ללא ביטוח והוא לא יהיה זכאי לפיצוי
בתחילת פסק הדין ,עמד בית המשפט העליון ממבטחת הרכב .אולם ,הולך רגל שייפגע מאופניים
על הגידול בשימוש שנעשה באופניים חשמליים חשמליים ,יפוצה בהיעדר ביטוח על ידי קרנית .כמו
בקרב צעירים ומבוגרים בארץ ובעולם .עם כן ,הדבר היה משליך ישירות על חברות הביטוח
השנים ,הפופולריות של האופניים החשמליים וזאת בשל העובדה שתחול חובת ביטוח על רכיבה
הלכה וגדלה וזאת בשל העובדה שמדובר בכלי באופניים חשמליים ,חרף העובדה שבימינו אנו
תחבורה נגיש ,זול ו"ירוק" ,אשר הופך את לא ניתן לרכוש להן פוליסת ביטוח חובה ואף לא
ההתניידות בכבישים העמוסים לקלים הרבה ניתן לאשר שיווק פוליסת ביטוח חובה לאופניים
יותר .חרף היתרונות הרבים ,שכיחותם הגוברת חשמליים שאינם תקניים ,בהיותם בלתי חוקיים.
עוד הוסיף ביה"מ ,כי הגדרת אופניים חשמליים
של האופניים החשמליים בכבישי ישראל הביאה
לעלייה במעורבותם בהיתקלויות עם משתמשי כ"רכב מנועי" וכפועל יוצא מכך ,החלת חובת
ביטוח עליהם ,מעלה קשיים רבים ובעלת השלכות
דרך אחרים  -כלי רכב והולכי רגל.
כאמור ,קביעת בית המשפט העליון בכל הנוגע משמעותיות על שוק התחבורה והביטוח .ככל
לכך שאופניים חשמליים אינם נחשבים כ"רכב הנראה ,הפרמיה בגין הביטוח לא תהא בהלימה
מנועי" ,הביאה לתוצאה לפיה בתאונת דרכים בין ביחס לעלות האופניים החשמליים ובדומה לשוק
רכב מנועי לבין אופניים חשמליים ,דינו של רוכב האופנועים ,עלולה להיווצר תופעה של תת־
האופניים יהיה כדין הולך רגל וכפועל יוצא ,הוא ביטוח .כמו כן ,הדבר עלול להוות תמריץ שלילי
יהיה זכאי לפיצוי לפי חוק הפיצויים ממבטחת לשימוש באופניים החשמליים חרף יתרונותיהם
הרכב הפוגע (וככל שהרכב הפגע נמלט או אינו הרבים ויוביל להטלת הוצאות נוספות על קרנית
ידוע  -ישולם הפיצוי לנפגע באמצעות קרנית) .ועל הציבור כולו.
ביה"מ ביסס את קביעתו בין היתר ,על נתונים
אולם ,הולך רגל שייפגע מאופניים חשמליים לא
יהיה זכאי לפיצוי מכוח חוק הפיצויים ,ועלול סטטיסטים של הרשות הלאומית לבטיחות
להישאר ללא פיצוי אם לא יימצא מזיק ממנו יוכל בדרכים מהשנים 2016־ ,2017על פיהם 10%
להיפרע .במידה וזהות הפוגע ידוע להולך הרגל ,מכלל הנפגעים בתאונות דרכים בהן מעורבים
הברירה של הולך הרגל הנפגע היא לתבוע אותו אופניים חשמליים הם הולכי רגל ורובם נפגעו
תביעה נזיקית רגילה ,במסגרתה עליו להוכיח באורח קל בלבד ,ולרשותם עומד המסלול הנזיקי
הרגיל .למעשה ,רוב רובם של המקרים ,שבהם יש
רשלנות ,קשר סיבתי ,נזק וכיוצא בזאת.

כלי תחבורה פופולרי

נזקים גופניים קשים היו מקרים שבהם
רוכב האופניים החשמליים נפגע מכלי
רכב .לאור כל אלה קבע בית המשפט
העליון ,כי מדיניות משפטית רצויה
והתכלית הסוציאלית העומדת בבסיס
חוק הפיצויים מובילות למסקנה כי אין
לסווג את האופניים החשמליים כ"רכב
מנועי" כהגדרתו בחוק הפיצויים.
לא זו אף זו ,בית המשפט העליון הדגיש,
כי גם אופניים חשמליים שאינם תקניים
לא באים בהגדרה של "רכב מנועי" ,שכן,
המבחן הקובע הוא של נתוני היצרן ושינוי
לא חוקי שנעשה באופניים לא משנה את
סיווגם ל"רכב מנועי".

הסטטיסטיקה עשויה
להשתנות

צילומים :באדיבות הלשכהshutterstock ,

בשולי הדברים ,ציין בית המשפט העליון ,כי
גם אם היה מגיע למסקנה לפיה יש לסווג את
האופניים החשמליים כ"רכב מנועי" ,הרי שהיה
מקום להחיל את התוצאה באופן פרוספקטיבי,
תוך מתן פרק זמן שיאפשר למחוקק לבחון את
ההסדר הרצוי בנושא.
בדעת מיעוט ,קבעה השופטת דפנה ברק־ארז,
כי אופניים חשמליים עונים להגדרת "רכב מנועי"
לפי חוק הפיצויים .עם זאת ,במישור המדיניות,
ייתכן כי קיימים טעמים להחרגת האופניים
החשמליים הקלים מהגדרה זו ,ובהתאם מחוק
הפיצויים .אולם ,הכרעה זו היא עניין להסדרה
על ידי המחוקק ,שכן ,נדרשת התאמה של החוק
למציאות החיים המשתנה.
לסיכום ,נדמה כי קביעת בית המשפט העליון
אינה נותנת מענה מספיק לכלל המשתמשים בדרך
ועל כן ,על המחוקק להתייחס לנושא ולהסדירו
בהקדם האפשרי .אמנם ,לפי הסטטיסטיקה
שהובאה ,נראה כי ישנם פחות גורמים הנפגעים
כתוצאה מקביעת בית המשפט העליון ,אך לא מן
הנמנע ,שהסטטיסטיקה תשתנה ובהתאם קביעת
בית המשפט העליון עלולה להשתנות.
מכל מקום ,רצוי כי סוכני הביטוח ימליצו
ללקוחותיהם לרכוש כיסוי ביטוחי לנזקי גוף
כתוצאה משימוש בכלים חשמליים (אופניים,
קורקינט ,סאגווי ,סקייטבורד ואחרים הנעים
בכבישי הארץ ,על המדרכות ועלולים לגרום
לנזקי גוף).
הכותב הוא יועמ"ש למחוזות ת"א והמרכז,
השרון וירושלים
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משולחנו של היועמ״ש

התנאים הנדרשים להוכחת
אובדן כושר עבודה חלקי
פסק דין שניתן בסוגיית אכ"ע חלקי מחזיר לדיון את התנאים שעל פיהם ניתן לקבוע מקרה ביטוחי
מסוג זה • וגם :למה חשוב לשים לב בסוגיות מסוג זה בנוגע לירידה בשכר מבוטחים עצמאים בתקופת
הקורונה > עו״ד עדי בן אברהם

ב

בשלושת התנאים הנדרשים להוכחת
מקרה הביטוח ביחס לאובדן כושר עבודה
חלקי ודחה את את התביעה .בשלב זה
לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

גיליון "ביטוח ופיננסים"
 827סיפרתי על פסק דין
אשר ניתן לעניין אובדן
כושר עבודה ,והצגתי את ההבחנה
בין אובדן כושר עבודה חלקי למלא.
בית המשפט המחוזי החזיר את הדיון
דבר היועמ"ש :זאת יש לזכור ביחס
להחלטה האם המבוטח מצוי באכ"ע
לפוליסות האכ"ע  -קיימות פוליסות
חלקי .לאחר שדן בעניין ,בשבוע
אכ"ע המתייחסות לסוגיית השכר
האחרון ניתן פסק דין גם בסוגייה זו
(תגמול או רווח) של המבוטח ,ומבוטחים
ולהשלמת הסיפור אציגו לפניכם.
לא ערים לדרישה זו ,שכן לעיתים,
המבוטח הינו שמאי רכב ובעלים
הנושא לא מקבל את הביטוי הנדרש
של משרד שמאות רכב אשר
והלקוח נחשף לדרישה זו ,רק לאחר קרות
ברשותו גם "פוליסת אכ"ע חלקי":
מקרה הביטוח.
"אובדן כושר עבודה חלקי פירושו
תיאורטית ,הדברים ברורים מאליו:
שלילה חלקית בשיעור של 25%
פוליסת אכ"ע תכליתה להחליף את
לפחות מכושרו של המבוטח קיימות פוליסות אכ"ע המתייחסות לסוגיית השכר של המבוטח | צילוםshutterstock :
הכנסות המעסיק ולאפשר למבוטח כיסוי
להמשיך במקצועו או בעיסוק שבו
ביטוחי בשיעור של עד  75%ממשכורתו
עסק לפני האובדן החלקי של כושר
המבוטחת (בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה) ,אלא
העבודה ,כנקוב בהצעה .כמו כן ,נבצר ממנו
לעניין עיסוק סביר אחר ,מציין בית המשפט שמכאן אני רוצה לצאת בקריאה לרשות שוק ההון
באופן חלקי לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים
להשכלתו ,הכשרתו ונסיונו וכתוצאה מכך קטנה כי המבוטח יכול לעבוד בחברת ביטוח או לעסוק בסוגיה נוספת שאני מבקש את מעורבותה לטובת
הכנסתו בלמעלה מ־ .25%אובדן כושר העבודה בהדרכה והכשרת שמאים אחרים במסגרת ציבור המבוטחים העצמאים ביחס לתקופת הקורונה
המלווה אותנו (לצערנו):
לימודית.
ייקבע מבחינה רפואית".
עצמאים רבים איבדו ,שלא מרצונם ,את היכולת
עוד מוסיף בית המשפט כי המבוטח יכול לעבוד
המבוטח טען כי די בכך שנקבעה לו נכות
בשיעור העולה על  25%כדי שהוא יהיה זכאי בעבודה אחרת הקשורה לניהול עסק עם זיקה להתפרנס ,והם נדרשו להשאר בבתיהם חודשים
ארוכים עד לפתיחת המסחר.
לתגמולי ביטוח .הוא אף צירף חוו"ד על הנכויות
עצמאים אלו המשיכו להפריש לפנסיה
אשר נקבעו לו .חברת הביטוח חולקת על
יש להתייחס אל המבוטח
ולכיסויים הביטוחיים ,אלא שנודע לי על תיק
פרשנות התובע ומבהירה כי ההגדרה כוללת
תביעה ,בו נטען כי חברת הביטוח בוחנת לכאורה
שלושה תנאים מצטברים והם:
העצמאי בחישוב תקופה אשר
את שכרו של העצמאי ,לשם קביעת הכנסותיו
להמשיך
לפחות
25%
א .אובדן כושר עבודה של
לא יכלול את תקופת הקורונה,
הממוצעות ,תוך הכללת התקופה בה העצמאי
במקצועו או בעיסוקו של המבוטח;
שכן תקופה זו לא משקפת את
נעדר הכנסות ,עקב משבר הקורונה .התנהלות
ב .נבצר מהמבוטח באופן חלקי לעסוק בעיסוק
שכזו לטעמי אין לה מקום ודרושה כאן מעורבות
סביר אחר המתאים להשכלתו ,הכשרתו ונסיונו;
תקופת עבודתו של העצמאי
של המאסדר.
במלמעלה
ג .כתוצאה ממצבו ,הכנסותיו קטנו
ותגרום לו עוול .לחילופין ,ביחס
יש להתייחס אל המבוטח העצמאי בחישוב
מ־.25%
לתקופה זו ניתן להתייחס אליו
תקופה אשר לא יכלול את תקופת הקורונה שכן
בית המשפט מציין כי לקבוע מדד יחיד של נכות
תקופה זו לא משקפת את תקופת עבודתו של
רפואית  -אינו סביר .פרשנות שכזו אינה עולה
בדומה למצב של ריסק זמני
העצמאי ותגרום לו עוול ,ולחילופין ביחס לתקופה
בקנה אחד עם יתר התנאים המופיעים בהגדרת
הכיסוי ,ויש לבחון את תפקודו של המבוטח וכן לענייני רכב ,ללא מאמצים ,כגון ניהול חברה זו ניתן להתייחס אליו בדומה למצב של ריסק
אפשרויות תעסוקה סבירות להשכלתו הכשרתו להשכרת כלי רכב ,ניהול צי רכב בחברת משאיות זמני ,שהרי ,בריסק זמני עדיין נשמרים למבוטח
ונסיונו ,לרבות פגיעה לרעה בשיעור ההכנסות ,או בחברות הסעות כפי שהמליצו הרופאים שבחנו הכיסויים הביטוחיים ,ללא כל פגיעה ,ואין מקום
לפגיעה בציבור העצמאיים נטולי ההכנסות ,שלא
את מצבו.
אלא שתנאים אלו לא הוכחו ביחס למבוטח.
ביחס לתנאי הירידה בהכנסות ,מציין בית מרצונם ,במידה וחלילה הם אף נכנסו למצב של
בית המשפט קובע כי על בסיס הנתונים
שהוצגו בפניו ,המבוטח יכול להמשיך בעיסוקו המשפט כי לא הוכח בחוו"ד חשבונאית מסודרת אכ"ע בבחינת "חטא על פשע" – חומר למחשבה.
כשמאי רכב ומנהל משרד לשמאות במשרה כי קיימת ירידה בהכנסות של המבוטח ובנתונים חג פורים שמח.
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח
מלאה ואין כל פגיעה בכושרו בשיעור של  25%שהוצגו אין די להוכחת טענותיו.
משכך מסכם בית המשפט כי המבוטח לא עמד ויועמ"ש הלשכה
לפחות ,כדרישות הפוליסה.

אכ"ע לעצמאים

זיקה לתחום

צילום ראש :גיא קרן
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הקורונה עדיין כאן :כך תשפיע המגפה על תעשיית
הביטוח ב־2021
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צילוםshutterstock :

ברת ביטוח המשנה הבינלאומית
סוויס רי הפתיעה בגודל ההפסד
עליו דיווחה לשנת  2020ושנובע ממגפת
הקורונה .הפסד החברה נאמד בסך של
 878מיליון דולר ב־ ,2020לעומת רווח של
 520.2מיליון דולר ב־ .2019סוויס רי ציינה
בדיווח שבלי חישוב סעיפי תביעות הקורונה
והרזרבה המסתכמים ב־ 3.9מיליארד דולר,
סיימה החברה את  2020ברווח מוגדל של
 2.2מיליארד דולר עם תשואה של  7.3%על
ההון.
סוויס רי מציינת כי שנת  2020הייתה
שנה של צמיחה בעסקים .סך הפרמיות גדלו
ב־ 2%ובצירוף של דמי רישום עלו ב־6%
לעומת .2019
בזרוע הרכוש והתאונות של סוויס רי נרשם הפסד של  247מיליון
דולר .ללא סעיף תביעות קורונה ,היה לזרוע הרכוש רווח של 1.3
מיליארד דולר .לטענתה ,ייקור פרמיות ביטוחי המשנה בחידושי ינואר
 2021והתמקדות בתיק ביטוח איכותי תורמים לשיפור התוצאות שיושגו

לסוכן ביטוח בתל אביב במגדל רסיטל דרושה פקידה
לביטוח ל 3/4-משרה 5 ,ימים בשבוע .תחום ביטוח
חיים עם ידע בסיסי באלמנטרי .קורות חיים במייל:
meir_na@013net.net
למשקי טנא סוכנות לביטוח בע"מ (מקבוצת ביטוח
חקלאי) הסוכנות הגדולה ,המובילה והוותיקה ביותר
בתנועה ובתעשייה הקיבוצית דרוש סוכן/סוכנת שטח
מנוסה! הגדרת התפקיד :סוכן/ת שטח למחלקת
ביטוחי הפרט של הסוכנות בקיבוצים ובתעשייה
הקיבוצית .מעמד – שכיר/ה .תנאי שכר הוגנים מאוד +
רכב למועמד/ת המתאים/ה .תנאי הכרחי :רישיון סוכן
ביטוח  +ניסיון במכירות .לפרטים יש לפנות לסיניה אגם
מנהלת שיווק וקשרי לקוחות .052-5821686
רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות לניהול תיק
לקוחות  -בונוסים גבוהים! למשרד ביטוח מצליח באיזור
פ"ת דרוש/ה רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות
לניהול תיק לקוחות ,הפקות ,תביעות ושיווק מוצרים
חדשים .העבודה במשרה מלאה .בונוסים גבוהים
למתאימים/ות ,אפשרויות קידום רבות! דרישות- :
ניסיון בעבודה בסוכנות ביטוח - .ידע במערכות חברות
הביטוח -.ניסיון שיווקי  -יתרון -.תודעת שירות גבוהה,
 יכולת עבודה בלחץ ,זריזות .יכולת עבודה בצוות.03-9199915
עו"ד עם ניסיון של  7שנים בחיתום או תביעות בכל ענפי
הביטוח האלמנטרי כולל קבלנים והנדסי .ידע בוורד
ואנגלית .עבודה רק מהבית -מיקום גיאוגרפי לא חשוב.
סודיות מובטחת .קו"ח לשלוח למייל @shahr35
hotmail.com
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 :

גידול בתביעות

ואילו בזרוע ביטוחי החיים והבריאות
השיגה החברה רווח נטו של  71מיליון דולר.
סוויס רי מדווחת שתוכנית המפנה שלה
מתקדמת וההפסד עומד על  350מיליון
דולר ,לעומת הפסד של  647מיליון דולר
ב־.2019
מבטחת המשנה הגרמנית אליאנץ' דיווחה
על רווח תפעולי של  10.8מיליארד יורו,
ירידה של  .9%לחברה היה רווח נקי של
 6.8מיליארד יורו .זו ירידה של  14%ברווח
שנובעת גם כן מתביעות הקורונה.
כך זה משתקף בביטוחי רכוש ותאונות .ההכנסות במגזר זה צמחו בשנה
החולפת ל־ 59.4מיליארד יורו .אולם הרווח התפעולי ירד ב־ 13%ל־4.4
מיליארד יורו .אליאנץ' ציינה שהתוצאות בביטוחי המשנה של רכוש
ותאונות ,במיוחד בביטוחים מסחריים ,הושפעו מגידול בתביעות עקב
תביעות קורונה וביטול אירועים.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

בשנה הקרובה.

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

ofir@mishorim-ins.co.il
לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק ,דרוש/ה
חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי הרכב והדירה.
דרישות התפקיד :ידע והיכרות עם מערכות ההפקה של
חברות הביטוח ,יחסי אנוש טובים .משרה מלאה ימים
א-ה' .יש לשלוח קורות חיים למייל:
gil@hish-ins.co.il
לסוכנות ביטוח בצמיחה הממוקמת באזור דרוש/ה
רפרנט/ית ביטוח אלמנטרי תנאי שכר טובים-
למתאימים מגורים באזור חולון ,אזור או ראשל"צ
משרה חלקית  60%משרה .קו”ח למייל:
ilan@ofek-atid.co.il
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

שכירות משנה
בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד
שנלר udi98@shneller.co.il 050-5237770
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 בדרך בגין  156ת”א ,להשכרה
בקומה  20חדר במשרד מפואר .אפשר גם שירותי
משרד .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
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת ברכישת תיק
ביטוחי (אלמנטרי ופנסיוני ) לפרטים ניתן לפנות
yanivaghion@gmail.com
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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה,
רמי דוד ,על פטירת אימו

סביחה דוד
ז"ל

שלא תדע עוד צער

