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“ענף שירותי הדרך
על סף קריסה"

תחקיר מיוחד של ביטוח ופיננסים חושף את המצב העגום בו נמצא ענף שירותי הדרך ‰
גורמים בכירים בענף חשפו בפני ביטוח ופיננסים את השפעות המצב בכבישים ואת אי
ההתאמה בין כתבי השירות להוצאות שלהם בפועל .כעת ,הם דורשים מהרשות ,חברות
הביטוח ומשרד התחבורה להירתם לנושא “לפני שיהיה מאוחר מידי” > עמ' 2

בלעדי
ל"ביטוח
ופיננסים"

בדרך לשינוי?

רכישת ענק בענף

פתרון כולל

הממונה על שוק ההון הציג את
תוכנית הרשות לשינוי מבנה דמי
הניהול > עמ' 8

חברת הביטוח הדיגיטלית
ווישור רכשה את גרעין השליטה
באיילון אחזקות > עמ' 4

לראשונה :הפקה דיגיטלית של
פוליסת ביטוח רכב באמצעות
אתר “הפול” > עמ' 7
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בדרך להתייקרות בכתבי שירותי הדרך?
החברות בתחום טוענות" :הענף במשבר חמור"; "אנחנו רכב חירום  -הרגולטור ומשרד התחבורה
חייבים להתערב וחברות הביטוח חייבות להתאים את כתבי השירות למצב החדש" > רונית מורגנשטרן

א

ם נדמה לכם שאתם מחכים היום יותר
זמן מבעבר לשירותי גרירה/תיקון,
אתם לא טועים  -זו המציאות .ההמתנה
לשירותים אלה בעוד אתם תקועים עם הרכב
בשולי הדרך ,גדלה בכ־ 40%בממוצע ,לעומת
לפני שנתיים.
את האיחורים המשמעותיים תולות חברות
שירותי הדרך בעיקר בפקקים ,שבימים אלה שלאחר
הקורונה ,הם חמורים הרבה יותר ,גם משום שמאות
אלפים שהיו בתקופה זו בחו"ל נמצאים בארץ על
הכבישים" .זה לא סוד שמצב התחבורה בארץ הולך
ומחמיר בגלל הזנחה תשתיתית של שנים רבות
שעכשיו מגיעה לשיא שלא היכרנו ושנת הקורונה
העצימה זאת" ,טוען דני בר ,מנכ"ל דרכים ומוסיף:
"הציבור הישראלי מאבד אמון באמצעי התחבורה
הציבורית (אוטובוסים ורכבות) בגלל חוסר יעילות
ושיבושים מתמשכים בקווים .נוסיף לכך את
העובדה שמדי שנה מתווספים לכבישי הארץ עוד
כ־ 100אלף כלי רכב חדשים ,בהיעדר טיפול מהיר
ומעמיק בתשתיות ,המצב רק ילך ויחמיר" .חיים
לייבוביץ ,מנכ"ל זברה" :האבסורד הוא שהרכב
התקוע בעצמו גורם לפקק ,שהגרר שלנו תקוע בו".
מיקי קופל ,מנכ"ל "קופל גרופ"" :כמות
התאונות ואירועי התנעות כלי הרכב קפצה
משמעותית ועם התופעה הזו אנו מתמודדים יום
ביומו בשיעורים שלא נראו מעולם .אנשים הפכו
להיות יותר עצבניים בכבישים ,פחות סובלניים,
דבר המקפיץ אוטומטית את כל קריאות השירות
בכמות והן באיכות".

מרחק הגרירה מתארך
אבל יש עוד סיבות לעיכובים בשירותי הדרך -
גם מרחקי הגרירה מתארכים; "אנחנו עובדים מול
חברות הביטוח במודל של מתן שירות גרירה מכל
מקום לכל מקום ולכן בפועל צריכים להיענות
לדרישת הלקוח ,גם אם נתקע בתל אביב ורוצה
לגרור את הרכב לחריש ,שם הוא מתגורר",
מציינים בשגריר .בחברת "זברה" טוענים גם שיש
מגמה גוברת של לקוחות שמבקשים לגרור את
הרכב למוסכים מוזלים :רכב חדש שהיה מטפל
במוסך מרכזי של יבואן בתל אביב מבקש מאיתנו
היום לגרור את הרכב לטייבה ,כי שם זה עולה לו
מחצית המחיר" ,מספר ניר כהן ,מבעלי החברה.
קופל" :הדבר הבולט ביותר זה הקילומטר
הממוצע שיש לגרור כלי רכב בחצי השנה
האחרונה :אנשים מטיילים יותר ,יוצאים לעבודה
יותר ,הם נתקעים רחוק ממקום מגוריהם חד
משמעית .נתון זה מביא את חברות שירותי

ביטוח
ופיננסים

ההמתנה לשירותי הדרך התארכה בכ־ 40%בממוצע ,לעומת לפני שנתיים ׀ צילוםshutterstock :

הדרך גם לעומסים כבדים מבחינת כמות קריאות
השירות וגם בהוצאות היותר כבדות כתוצאה
מאירועים יותר מורכבים".

גידול בעלויות
"אם לפני שנתיים נהג גרר היה מבצע 10
גרירות ביום ,היום הוא עושה אולי 6־ ,"7מסביר
לייבוביץ' את ההשפעה של הגורמים הנ"ל על
עלויות חברות שירותי הדרך .לדבריו ,כדי
להיענות לקריאות יש שימוש רב יותר בקבלני
משנה ,מה שמוסיף על העלויות .מנכ"ל דרכים
מספר ,שהחברה עיבתה את צוותי השטח בצורה
ניכרת כדי לספק את השירות ברמה המתבקשת.
מנכ"ל שגריר דוד מיכאל אף מחריף ואומר:
"הענף נכנס למשבר חמור; חזרנו ממשבר הקורונה
לתוך כאוס בכבישים ופקקים בלתי נגמרים ,מלבד
העומס הרב בכבישים המשפיע על היכולת להגיע
ללקוחות חלה עליה גדולה בתשומות הנדרשות
לאספקת השירותים ,בין היתר.
"ירידה בכמות השירותים למכונאי/גרר ליום
כתוצאה מהפקקים וכתוצאה מכך עולה הצורך
להגדיל את כוח האדם (דבר מורכב בפני עצמו
בתקופה הנוכחית) אשר משית על החברה הוצאות
כבדות .עליה במחירי התשומות ,עלות קבלני
משנה ,שכר עובדים וכ־ 20%במחירי הדלק בחצי
שנה האחרונה.
"עליה בשכיחות לשירותי הגרירה יקרים על
פני תיקוני דרך היות וכיום כמעט ולא ניתן לטפל

ברכב שלא במוסך".

רכב חשמלי ישלם יותר
החברות אף טוענות שאין היום בכתב השירות
של חברות הביטוח מענה לגרירת כלי רכב
חשמליים ,שמספרם בכבישים הולך וגדל" :רכב
חשמלי שנגמרה לו הסוללה הופך לאבן כבדה
שמסובך מאוד להעלות אותה על גרר ,והטענה
שלו בשטח לנסיעה קצרה נוספת (השוק הצטייד
במטענים) לוקחת חצי שעה" ,טוען כהן.
החברות מבקשות מסוכני הביטוח שאם ללקוח
יש רכב חשמלי ,להודיע לו שכתב השירות אינו
מכסה שירותי דרך לרכב חשמלי ,וכי יהיה עליו
לשאת בתשלום נוסף לחברת הגרירה.
מה הפתרונות שמציעות החברות?
החברות דורשות ממשרד התחבורה שיאפשר
להם לנסוע בנת"צים או בשולי הדרך – "אנחנו
רכב חירום לכל דבר" ,הן טוענות .מהרגולטור
ומחברות הביטוח הן מבקשות לייקר את כתבי
השירות כדי לעמוד בעלויות הגדולות שנפלו
עליהן" :כתב השירות אינו מותאם למצב בשטח.
צריך למשל להגדיר בו מרחק גרירה מקסימלי,
שמעבר לו הלקוח ישלם תוספת" ,הן ממליצות.
מיכאל" :כל המעורבים בענף ,חברות הביטוח,
הממונה על שוק ההון ,משרד התחבורה וחברות
שירותי הדרך והגרירה חייבים להתגייס לנושא
על מנת למצוא פתרונות בכדי לא להביא
לקריסתו של הענף ולפגיעה במיליוני הנהגים".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | עורכת ראשית :מירב
לפידות | כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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בהתאם להנחיות הרפורמה :איילון חוזרת
לשווק פוליסות ביטוח תאונות אישיות
בניגוד למצב הנוכחי ,בו נמכרות לעיתים פוליסות הכוללות פיצוי רק במקרי מוות ונכות מתאונה,
יכללו הפוליסות החדשות כיסויים שיבטיחו מענה הולם למבוטח בקרות מקרה ביטוח  ‰הלשכה" :זו
לא פוליסת תאונות אישיות .זה מוות ונכות מתאונה שנמכר בביטוח חיים" > רונית מורגנשטרן

א

צילוםshutterstock :

יילון חברה לביטוח הודיעה כי היא חוזרת
לשווק תוכניות ביטוח למקרי מוות ונכות
מתאונה ,כריידרים בפוליסות ביטוח
חיים .הפוליסות מותאמות לדרישות רפורמת
ביטוח התאונות האישיות של רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,ומוצעות בתעריפים מעודכנים.
התוכניות מבטיחות למבוטחים פיצוי כספי במקרה
של מוות או נכות שנגרמו כתוצאה מתאונה .איילון
היא הראשונה מבין חברות הביטוח שמודיעה על
השקת הפוליסה המותאמת להנחיות הרפורמה של
רשות שוק ההון ,לאחר שהתוכנית אושרה ברשות.
ב־ 1במאי ,לאחר דחיות ,נכנסה לתוקף הרפורמה,
ושיווק פוליסות תאונות אישיות הופסקה בעצם.
הממונה נימק את ההוראות המחייבות שמסדירות
את ענף ביטוח תאונות אישיות ,וזאת "על רקע
הכשלים הרבים שעלו בשנים האחרונות בביטוח
זה" .לטענתו אז" :בשנים האחרונות שווקו ביטוחי
תאונות אישיות בהיקפים נרחבים על ידי חברות
הביטוח בשיטות שיווק אגרסיביות ולעיתים אף
מטעות".
הפוליסות החדשות יכללו כיסויים למוות ,נכות,
אשפוז ,שברים וימי החלמה ,כיסויים שיבטיחו
מענה הולם למבוטח בקרות מקרה ביטוח ,וזאת
בניגוד למצב היום בו נמכרות לעיתים פוליסות
מצומצמות ,הכוללות פיצוי רק במקרי מוות ונכות
מתאונה.

איילון עדכנה את ההגדרות למוות ונכות מתאונה בהתאם
לדרישות הרפורמה |

חברות הביטוח התנגדו במיוחד להגדרה הרחבה
ברפורמה למונח "תאונה" ,שמשפרת תנאי
הכיסויים השונים והוסרו חריגים שנלוו להגדרת
תאונה ולכיסויים בפוליסה.

עד גיל 60

מאיילון נמסר כי היא עדכנה את ההגדרות למוות
ונכות מתאונה בהתאם לדרישות הרפורמה .בין
היתר הוגדרו מחדש מושגים משפטיים נוספים.
בנוסף ,עודכנה תקופת ההתיישנות בפוליסה
לביטוח מוות מתאונה ל־ 5שנים בהתאם לתיקון
בחוק חוזה ביטוח.
באיילון מציינים כי תוכניות הביטוח החדשות

עודכנו בסימולטורים וכי התעריפים בהן משתנים
מדי שנה בהתאם לגיל ומגדר .גיל ההצטרפות
המינימלי לביטוח הינו  20והמקסימלי .60
מגבלות סכומי הביטוח (הרגולטורים) נותרו ללא
שינוי ,ומפורטים בטפסי ההצטרפות.
איתמר פרבשטיין ,מנהל אגף חיסכון לטווח
ארוך באיילון מציין כי" :אנו שמחים לחזור
לשווק תוכניות ביטוח מסוג זה – כשהן מותאמות
באופן מלא לדרישות חוזר תאונות אישיות של
הרשות .תוכניות אלו שבות מחדש לסל המוצרים
הביטוחיים שסוכני איילון יכולים להציע
ללקוחותיהם".
בתגובה מסר סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת
הבריאות והסיעוד בלשכה" :לא תאונות
אישיות .זה מוות ונכות מתאונה שנמכר
בביטוח חיים .אומנם התוכנית החדשה כבר
משתמשת בהגדרות המשופרות לתאונה
ומאפשרת שקיפות מוגברת בקביעת הנכות
וכל אלה תורמים תרומה לטובת הלקוח ומקלים
על הליך התביעה".
"עם זאת" ,טוען מורי" ,לא מדובר בחבילת
התאונות ועד כה אף חברת ביטוח מסורתית
לא יצאה עם מוצר תאונות מלא מאושר על ידי
הרשות .המצב הזה הוא בעייתי ואני מצפה כי
חברות הביטוח ורשות שוק ההון יפתרו אותו
בהקדם".

הקלטת שיחות סלולריות ושילובן ב CRM-ומערכות ניהול?
עכשיו אפשרי – בקלות ובלי פשרות על שמירת הפרטיות

בשימוש פלתורס ,כנען BMC ,וסוכנויות רבות נוספות.

להתנסות במערכת או לפרטים נוספים sales@Mobile2CRM.com :רון053-982-4653 :

סטודיו אופק SO

 Mobile2CRMמאפשרת לכידה ,הקלטה ושילוב שיחות והודעות מטלפונים
ניידים במערכת ניהול הלקוחות (נכנסות ויוצאות ,מסלולרים פרטיים או טלפון
חברה) – ומספקת מענה לדרישת הרגולציה לתיעוד ומעקב אחר שיחות מכירה
והודעות תוך הפרדה מהשיחות וההודעות הפרטיות של העובד ושמירת פרטיותו.
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שינוי דרמטי בענף הביטוח :ווישור רוכשת
את גרעין השליטה בקבוצת איילון
סכום העסקה המוערך 354.5 :מיליון שקל  ‰ווישור תרכוש לפחות  50.4%ממניות איילון אחזקות
ויש לה אופציה להגדיל האחזקות באיילון לכ־ ‰ 66.5%מבטיחה שלא תהיה פגיעה בסוכנים:
“ייהנו מהיכולות הטכנולוגיות של ווישור לטובת לקוחותיהם” > רונית מורגנשטרן

ק
צילומים :סוב אורן נמרוד ,באדיבות המצולם

בוצת הטכנולוגיה והביטוח ווישור
גלובלטק דיווחה על חתימת הסכם
לרכישת השליטה (כ־ )50.44%בקבוצת
איילון אחזקות מידי עו"ד מורן מאירי ,מנהל
העיזבון של לוי יצחק רחמני ז"ל ,לשעבר בעלי
השליטה באיילון .ווישור תשלם כ־ 354.5מיליון
שקל תמורת המניות האמורות .העסקה כפופה
להתקיימות תנאים מתלים ולאישורים ,לרבות
אישור הממונה על התחרות ואישור הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
בידי מנהל העיזבון מניות נוספות של איילון,
המהוות כ־ 16.5מהון החברה ,והוא רשאי להודיע
עד ליום  1באוגוסט  ,2021כי הן או חלקן יימכרו
לווישור גלובלטק במועד השלמת העסקה ,וזאת
תמורת סכום נוסף של כ־ 118.2מיליון שקל .אם
ימומש המהלך במלואו ,תרכוש החברה בסך הכל
כ־ 66.5%ממניות איילון בתמורה כספית כוללת
של כ־ 472.7מיליון שקל.
בווישור מציינים כי החברה בוחנת בימים אלו
את חלופות המימון המיטביות העומדות לרשותה
לצורך מימון העסקה .רק לאחרונה השלימה ווישור
בהצלחה הנפקה ראשונית לציבור וגייסה כ־85
מיליון שקל .ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ־385
מיליון שקלים (אחרי הכסף).
מהחברה נמסר כי בכוונת ווישור לשמר את
פעילות איילון בדגש על שדרוג היכולות
הטכנולוגיות והדיגיטליות של האחרונה ,וזאת
בין היתר במטרה להמשיך לצמוח ולשפר את
תוצאותיה העסקיות של קבוצת החברות תוך
שיפור היעילות ,שימוש מתקדם במידע ונתונים
לצורכי חיתום מתקדם יותר וכן שיפור השירות
ללקוחותיה וסוכניה.

איילון מוטת סוכנים

איילון אחזקות בע"מ הנסחרת בבורסה לניירות
ערך בתל אביב ,היא אחת משש קבוצות הביטוח
והפיננסים הגדולות בישראל במונחי היקף מכירות.
החברה מעסיקה כ־ 1,100עובדות ועובדים ,ופועלת
באמצעות ארבעה מחוזות אזוריים :תל אביב,
מרכז ,חיפה וירושלים ,המפעילים מערך רחב
של כ 2,600-סוכנים וסוכנויות בכל רחבי הארץ.
איילון פעילה בתחומי הביטוח הכללי  -רכב חובה,
רכב רכוש ,ביטוחי רכוש שונים וביטוחי חבויות;
ביטוחי דירות ,ביטוחי רכב ,ביטוחי סייבר לעסקים,
אחריות מקצועית ,חיסכון ארוך טווח וביטוח
בריאות .רכישת איילון מכניסה את ווישור לתחומי
החיסכון ארוך הטווח ובריאות ,בהם לא הותר לה

מימין :צעיר־הרים ,דנינו ווינשל | צילום :רמי זרנגר

לעסוק עד כה.
איילון ביטוח נחשבת לחברה מוטת סוכנים,
ובחברת ווישור הדגישו ,שכך יהיה גם בהמשך:
"סוכני איילון יוכלו ליהנות מהיכולות של ווישור
גלובלטק ולשדרג את יכולותיהם הדיגיטליים על
מנת להתמודד טוב יותר עם העשורים הבאים;
לשילוב של טכנולוגיה מתקדמת תהיה משמעות
גדולה ביכולת התחרות של הסוכנים המפחיתה
את השימוש במסמכים וטפסים מודפסים ,בצורה
יעילה ואפקטיבית לטובת הלקוח בכל אחד מערוצי
ההפצה השונים שבהם פעולת הקבוצה" ,נמסר
מהחברה.
קבוצת הטכנולוגיה והביטוח weSure Global
 Techפעילה מסוף  .2018החברה נמצאת בשליטת
אמיל וינשל וניצן צעיר־הרים; וינשל היה במשך
כארבע שנים עד לשנת  2016מנכ"ל איילון ביטוח
וניצן צעיר־הרים כיהן כסמנכ"ל בכיר וניהל את
מטה איילון ,את תחומי הביטוח הכללי ואת כל
מערך תביעות הפרט .יו"ר הקבוצה הוא יוחנן
דנינו ,יו"ר קבוצת הביטוח מגדל לשעבר ולשעבר
מפכ"ל משטרת ישראל.

הרחבת הפעילות הבינלאומית
"רכישת גרעין השליטה של איילון הוא מהלך
אסטרטגי משמעותי לקראת יציאתנו לשוק הביטוח

העולמי .מהלך זה נועד לחזק באופן משמעותי את
מיצובה של ווישור כשחקנית מובילה בשוק הביטוח
הישראלי ,שבו היא מחוללת מהפכה טכנולוגית
ודיגיטלית" ,מסר אמיל וינשל בעקבות חתימת
העסקה" .צירופה של איילון לקבוצת ווישור
גלובלטק תאפשר האצה של תהליכי הדיגיטציה
גם בעולם המסורתי שבו פועלת איילון ,ולצד
זאת ,רכישת איילון תאפשר לווישור חדירה מהירה
לענפי ביטוח בתחומים חדשים .מהלך זה עשוי
להוות תשתית להמשך פיתוח פעילויות אלה על
ידי ווישור גלובלטק בשווקים הבינלאומיים ,בהתאם
לאסטרטגיית החברה להרחיב את פעילותה לארה"ב
ולאירופה במהלך השנים הקרובות" ,הוסיף וינשל.
יוחנן דנינו מסר" :למייסדי ווישור היכרות
מעמיקה עם קבוצת איילון ,במסגרת כהונתם
בתפקידי מפתח בהנהלת החברה בעבר .לעובדה
זו ערך מוסף רב ,שאנו מתכננים שיביא לשיפור
הביצועים של איילון ולמיקסום הסינרגיה בין שתי
החברות .איילון הנה חברה עם עבר מפואר ,הון
אנושי מעולה ,ומערך סוכנים מנוסה ואיכותי ,ואנו
מאמינים כי החיבור של כל אלה עם החדשנות של
ווישור גלובלטק יוכל להביא ליצירת שלם הגדול
בהרבה משני חלקיו ,תוך שילוב של ההייטק של
ווישור עם המגע האנושי של איילון בה פועלים
אנשים לשירות אנשים".
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ועדת הטכנולוגיה ערכה השתלמות חמישית
בנושא תוכנות ויישומים למשרד הסוכן
אלפים צפו בהשתלמות בשידור חי ולמדו על הפיתוחים האחרונים בתחום  ‰יו"ר הוועדה:
"מסייעים לסוכנים לבחור אחת או יותר ממגוון התוכנות הקיימות" > רונית מורגנשטרן

א

תמול (ד') קיימה ועדת הטכנולוגיה
של הלשכה את ההשתלמות החמישית
בסדרת ההשתלמויות להכרת תוכנות
ויישומים עבור משרדי סוכני הביטוח .ההשתלמות
נערכה במסגרת המכללה לפיננסים וביטוח ,וכן
הועברה בשידור חי באמצעות דף הפייסבוק של
המרכז.
לדברי יו"ר ועדת הטכנולוגיה ,סו"ב עמוס
גואטה ,סדרת ההשתלמויות זכתה להצלחה רבה
של אלפי צפיות בשידור החי ולאחר מכן ,בווידאו
שעלה לדף הפייסבוק של המרכז להכשרת הסוכן.
את ההשתלמות הנחו גואטה וסגנו ,סו"ב מוטי
הרשקו .חבר הוועדה ,סו"ב ירום יצחק ,השתתף
גם הוא בהשתלמות והציג יישומים שפיתח עבור
משרד הסוכן.

"מעניקים לסוכנים כלים"

בפאנל השתתפו נציגי חברות התוכנה הבאים:
זיו ריקלין שהציג את מערכת  HRclickמחברת
 .Pay-itהמערכת מאפשרת למעסיקים לנהל

לקבלת מסלקה ,הר הביטוח והעתקי
תהליך דיגיטלי של קליטת עובד חדש
פוליסות ,כולל ייפויי כוח ,בקליק אחד;
בצורה פשוטה ומהירה .היא ייחודית
מודול לקליטת לידים מכל מקור
בכך שהיא מאפשרת לתעדף,
חיצוני ,כגון אתר הסוכן; מודול
לעדכן ולהעביר מידע רלוונטי
לניהול תהליכים המאפשר להקצות
לסוכן של המעסיק ,כך שיידע
תהליכים לגורם מטפל ולנהל אותם
כי המעסיק גייס עובדים חדשים
לפי תור עבודה; דוחות פרודוקציה
ובאפשרות הסוכן ללוות אותם
אוטומטיים ללקוחות ועוד.
מקצועית בזמן אמת בתהליך מימוש
סו"ב גואטה" :אנו שבים ומדגישים שאנו
הזכאות הפנסיונית.
סו"ב גואטה ,יו"ר ועדת
ירון פלח הציג את מערכת הטכנולוגיה | צילום :לא ממליצים על אף אחת מהתוכנות
 ,easyclaimמערכת דיגיטלית באדיבות המצולם שהוצגו במסגרת ההשתלמויות ומטרת
החשיפה היא להעניק לציבור הסוכנים
להגשת תביעות בריאות ,המאפשרת
הגשת תביעת בריאות לחברות הביטוח בקלות כלים לקבלת החלטות לגבי בחירת אחת או יותר
ממגוון התוכנות הקיימות .אני מודה לסו"ב יוסי
ובמהירות.
יוני גרטי מ"שורנס טכנולוגיות" הציג את אנגלמן ,נשיא הלשכה על התמיכה והעזרה הרבה
מערכת  SURENSEלניהול לקוחות ,לידים לפעילות ועדת הטכנולוגיה; לחווה פרידמן יו"ר
ותפעול כולל הזמנת מידעים .ייחודה של המכללה ,לדבי מורנו מנהלת המכללה ,ולשי
המערכת הוא הממשק קל לשימוש ולהטמעה ,על בלייך מנהל מערכות המידע .אנו מודים לסוכנים
בסיס נתונים אחוד ,של מגוון רחב של דרישות הרבים שצפו בהשתלמויות ומזמינים אתכם
הסוכנים כיום ,בין היתר :אפליקציה ממותגת להשתלמויות הבאות".

לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים
שביטוח נסיעות לחו"ל
הוא קודם כל ביטוח בריאות
אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל
תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך  $300לטובת הטיפול

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

ודאו
שהלקוחות
שלכם יודעים
איפה הפנסיה
שלהם
דאגו לעתיד לקוחותיכם וצרפו אותם לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם
מקום ראשון בתשואות ב 5-השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל*
*הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה נומינלית
ברוטו מצטברת לתקופה שמיום  1.6.2016ועד ליום ( 31.5.2021כולה) של קרן הפנסיה המקיפה של החברה
במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בשוק בתקופה
זו .אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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ללא המתנה למוקדן :הפקה דיגיטלית
ישירה של פוליסת רכב חובה ב"פול"
החל מאתמול ניתן לבצע הפקה מלאה של פוליסת ביטוח רכב חובה באופן דיגיטלי באמצעות
אתר האינטרנט החדש של התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה > רונית מורגנשטרן

ב

מטרה לשפר את זמינות הפול לציבור
הרחב ,הובילה רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון והנהלת הפול מהלך לשיפור
חווית השירות הדיגיטלית ,כך שאתר הפול
יאפשר הפקה מלאה של תעודת ביטוח רכב חובה
דיגיטלית ,הכוללת תשלום ,ללא צורך בהמתנה
לשיחה עם מוקדן ,כמו שהיה עד היום .החל
מהיום ,הציבור יוכל להשלים את תהליך רכישת
פוליסת החובה במלואו דרך אתר האינטרנט של
הפול ולקבל את תעודת הביטוח באופן מיידי
באמצעים אלקטרוניים.
רכישת תעודת ביטוח חובה דיגיטלית
באמצעות האתר תשפר בצורה משמעותית את
איכות השירות שיקבלו מבוטחי הפול ,ומהווה
בשורה גם לסוכני החברה הערבית .לאחרונה
פרסם הממונה על שוק ההון הוראות חדשות
בעניין תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי
שביטלו את האיסור על הנפקת תעודת ביטוח
רכב חובה מקורית אחת ,ואפשרו הפקת תעודת
ביטוח רכב חובה באמצעים דיגיטליים דבר
המאפשר למבוטחים התנהלות פשוטה יותר
באמצעות כלים דיגיטליים הן בהליך
הפקת פוליסה והן בהליך ביטול פוליסה
וקבלת החזר כספי מחברות הביטוח.
כעת ,עם השקת האתר החדש של הפול
ופרסום הוראות הממונה ,יוכלו מבוטחי
הפול לקבל את תעודת הביטוח שרכשו

באמצעים אלקטרוניים באופן מידי.

פתרון כולל

אתר האינטרנט החדש של הפול יאפשר
לכלל הציבור ,מבוטחים וסוכני ביטוח
כאחד ,לרכוש ולהפיק פוליסת ביטוח
חובה ישירות דרך הפול .כך יוכלו סוכני
ביטוח להציע ללקוחותיהם רכישת ביטוח
רכב חובה דרך הפול בצורה ידידותית
ומהירה.
הפול הוקם במטרה להעניק מענה
לנהגים שחברות הביטוח אינן מעניקות
להם כיסוי ביטוחי ,זאת בשל הפער בין
| צילומים ,shutterstock :אוראל כהן
עובדה זו לבין חוק ביטוח רכב חובה
בישראל .כך למעשה ,מעניק הפול פתרון
לכל פונה שביטוחו בביטוח רכב חובה אינו מבוטח חדשנות ודיגיטציה ,פעולות שמובילות לשיפור
איכות השירות הניתן לציבור הישראלי .צעד זה
על ידי חברת ביטוח.
הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון ,ד"ר מתכתב ישירות עם העקרונות אותם קידמנו בשנים
משה ברקת" :רשות שוק ההון שמה דגש על קידום האחרונות .הרשות תמשיך לפעול למען שכלול
ופיתוח שוק ההון ושוק הביטוח תוך ראיית
טובת ציבור המבוטחים בישראל".
ברקת" :רשות שוק ההון
סו"ב קובי צרפתי יו"ר הוועדה לביטוח
שמה דגש על קידום חדשנות אלמנטרי" :זאת בשורה טובה לסוכנים
ודיגיטציה ,פעולות שמובילות וללקוחות .הדבר ישפר משמעותית את
השירות מהפול .צעד נוסף שמחויב זה
לשיפור איכות השירות הניתן להוזיל את הפרמיה הגבוהה וכן לשלם
עמלה לסוכן".
לציבור הישראלי"

הכינו רכבכם לקיץ בדרכים
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בדרך לשינוי מהותי במבנה דמי הניהול?
הוועדה המייעצת לממונה ממליצה על שינוי מבנה דמי הניהול בעת ביצוע עסקאות
של הגופים המוסדיים לדמי ניהול מצבירה בלבד > רונית מורגנשטרן
שינוי מבנה דמי הניהול באמצעות מעבר
למחיר ידוע מראש ,המחושב כשיעור
מהצבירה ,ויכלול את דמי הניהול מצבירה
ומהפקדה וגם סוגי הוצאות ישירות שונות" .זו
המלצתה המרכזית של הוועדה בראשותו של
פרופ' ישי יפה המייעצת לממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ,ד"ר משה ברקת ,בדוח הביניים
(טיוטה) שהגישה בנושא ההוצאות הישירות על
עמיתים.
הוועדה המייעצת הוקמה על ידי רשות שוק
ההון בפברואר  ,2020במטרה לבחון את סוגיית
ההוצאות הישירות בשל ביצוע עסקאות על
ברקת" .רואה חשיבות רבה בהסדרת סוגיית ההוצאות הישירות"
ידי הגופים המוסדיים עבור לקוחותיהם.
בראש הוועדה עומד כאמור פרופ' ישי יפה,
וחברים בה פרופ' אסף חמדני ,אלון ברב ,פרופ' אחרי מספר מדדי מניות ומדדי איגרות חוב
אתי איינהורן ,ד"ר נדין בודו טרכטנברג ,עו"ד מרכזיים בעולם ככלל ובארץ בפרט; מתן אפשרות
ורו"ח מיכל עבדאי־בויאנגו וד"ר הראל פרימק .לגופים המוסדיים להציע מסלולי השקעה בעלי דמי
בהגשת הדוח הסופי תבחן הרשות את ההמלצות ניהול מבוססי ביצועים שיחושבו באופן סימטרי על
בסיס ארוך טווח ,מעל ומתחת למדדי הייחוס; שיפור
וכיצד לאמצן.
עוד בהמלצות הדוח :עידוד מסלולי השקעה שקיפות המידע המוצג לרשות שוק ההון ולחוסכים,
פאסיביים בעלות נמוכה ,כשכל אחד מהם יעקוב הן בדיווחים התקופתיים והן באתרי האינטרנט

"

צילום :גיא קרן

הרשמיים ,בפרט כל הנוגע לתשואות קרנות
ההשקעה הלא סחירות.
כמו כן ,מוצע בדוח להגביר את עצמאותה,
חיזוק סמכויותיה והרחבת תקציבה של הרשות;
שיפור יכולת הפיקוח של הרשות ככלל על
תהליכי השקעה ובפרט על השקעות באפיקים
לא סחירים.
"אני רואה חשיבות רבה בקיבוע והסדרת
סוגיית ההוצאות הישירות" ,מסר ד"ר ברקת
בעקבות קבלת דוח הביניים" .הרשות תלמד את
הדוח ותפעל בהתאם במטרה להעניק מענה קבוע
וראוי לסוגיה ,תוך ראיית טובת ציבור העמיתים
והחוסכים בישראל .אני מודה לחברי הוועדה על
העבודה המקצועית והמקיפה שנעשתה".
ראש הוועדה הפנסיונית בלשכה ,סו"ב אייל פז,
מסר בתגובה" :דוח הוועדה המייעצת לרשות שוק
ההון בנושא ההוצאות הישירות עוסק בין היתר
בשינוי מדיניות דמי הניהול הנגבים מהלקוח .נושא
הקשור ישירות למודל הסוכן הברוקר אותו מובילה
רשות שוק ההון .הלשכה תלמד את פרטי המחקר
וממצאיו ותדון על כך עם רשות שוק ההון".
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בעקבות אישור הממונה :קבוצת הראל תקים
קרנות להשקעות  Co-Investאלטרנטיביות
החברה תאפשר לגופים מוסדיים ,תאגידים ולקוחות כשירים להשקיע איתה בקרנות " ‰תחום ההשקעות
האלטרנטיביות בישראל פורח בשנים האחרונות ,כשיותר ויותר משקיעים מבקשים לגוון את תיק
ההשקעות שלהם לתחום הלא־סחיר” > רונית מורגנשטרן

ק

בוצת הראל השקעות בביטוח ופיננסים
מתכוונת להיכנס לתחום ההשקעות
המשותפות ( ,)Co-investבאמצעות
הקמת סדרה של קרנות השקעה חדשות שישקיעו
יחד עם קבוצת הראל בנכסי נדל"ן ,אשראי לא סחיר,
טכנולוגיה ובפרויקטים אחרים .הראל היא אחת
מחברות הביטוח והפיננסים הראשונות בישראל
שתציע לגופים מוסדיים ,תאגידים ,לקוחות כשירים
ולסוכנים עבור לקוחותיהם ,מוצר ייחודי זה ,המוכר
גם בכינוי "קרנות השקעות רוכבות".
מהחברה נמסר ,כי תחום ההשקעות האלטרנטיביות
בישראל פורח בשנים האחרונות ,כשיותר ויותר
משקיעים מבקשים לגוון את תיק ההשקעות שלהם
לתחום הלא־סחיר .בהשקעות  Co-investשתציע
הראל באמצעות קרנות ההשקעה החדשות ,נהנים
המשקיעים מהעובדה שכל ההשקעות של קרנות
ההשקעה המוצעות נבדקות ומאושרות לאחר
אנליזה קפדנית בחטיבת ההשקעות בהראל ביטוח
אשר הינו גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון ,בעל

חדשות

סטנדרטים גבוהים מאוד של בקרה וניהול סיכונים
והראל עצמה משקיעה בכל אחת מהשקעות אלו.

להיטיב עם המשקיעים

קבוצת הראל היא מהמשקיעים הגדולים
והוותיקים ביותר בישראל שפועלת בתחום
האלטרנטיבי .לקבוצת הראל ניסיון של מעל 20
שנה בנדל"ן בארץ ובעולם והיא מנהלת השקעות
לא סחירות בהיקף של כ־ 80מיליארד ש"ח הכולל
בעיקר אשראי לא סחיר ,השקעות נדל"ן ,תשתיות
וקרנות השקעה.
מישל סיבוני ,מנכ"ל הראל ביטוח ופיננסים
ציין" :מעמדה של הראל כקבוצת הביטוח הגדולה
בישראל עם תיק הנכסים הלא סחיר הגדול
מבין הגופים המוסדיים בישראל ועם המומחיות
הגדולה שצברה הראל בתחומי האשראי ,הנדל"ן
בארץ ובחו"ל ,מאפשרים לנו להציע ללקוחותינו
ולסוכנינו מגוון רחב ביותר של מוצרים ,וחשיפה
לפרויקטים ייחודיים" .סיבוני הוסיף עוד כי "אנחנו

סיבוני" .מגוון מוצרים וחשיפה לפרויקטים ייחודיים"

גאים להיות הראשונים להציע את המוצר שפותח
בזכות שינוי רגולטורי שיזם ד"ר משה ברקת,
הממונה על רשות שוק ההון ,וזאת מתוך כוונה
להיטיב עם המשקיעים שיוכלו ליהנות מהשקעות
אלטרנטיביות לצד גופים מנוסים ומקצועיים ,עם
מנגנוני בקרה וממשל תאגידי קפדניים".
סך הנכסים שהראל מנהלת כיום מסתכם בכ־301
מיליארד ,נכון ל־ 31במרץ .2021

|

הכירו :מערכת ניהול הלקוחות שתסייע
לכם בניתוח והבנת צורכי המבוטח

כלל ביטוח ופיננסים משיקה מערכת דיגיטלית לסוכניה למכירה וניהול קשרי לקוחות  ‰המערכת
מבוססת בינה מלאכותית ויודעת להמליץ על מוצרים שמותאמים לצורכי המבוטח > רונית מורגנשטרן

כ

ללקוחותיהם ,בהתאם לנתונים הידועים לחברה
בזמן אמת .בדרך זו ,כלל מאפשרת לסוכניה
להתנהל בצורה יעילה ,למקסם את המכירות
ולהשלים למבוטחים שלהם את המוצרים
המותאמים ביותר לצורכיהם.

לל ביטוח ופיננסים משיקה פלטפורמת
מכירה דיגיטלית לסוכניה ,שמאפשרת
מכירה של פוליסות בריאות ,ריסק,
משכנתה ופוליסות נסיעות לחו"ל.
הממשק הדיגיטלי המיועד לסוכנים,
ב־WhatsApp
כבוט
פותח
ומבוסס על מערכת Artificial
המחוברת
Intelligence
המערכת שולחת את הלידים
ישירות למערכות החברה.
ישירות לצוותי מכירות מומחים
מנהלת קשרי הלקוחות של
במוקדי כלל ,שמקבלים את פרטי
הסוכנים "לידיה" ,מאפשרת
הליד ויוצרים קשר עם הלקוחות
לסוכנים לשלוח לידים ,בכל
בשם הסוכנים .עם סיום הטיפול
זמן ומכל מקום ,בפלטפורמה
בלידים על ידי הצוות ,הסוכנים
פשוטה ונגישה וממליצה
ארנון" .מעצימים את מערך
מקבלים עדכון לטלפון הנייד
לסוכנים מוצרים המתאימים
המכירות של הסוכן"

מינימום מאמץ
לסוכנים

צילומים :יונתן זיידל ,סיון פרג'

המעדכן אותם בסטטוס הטיפול בלידים .כמו כן,
הסוכנים יכולים להתעדכן ,בכל עת ,באמצעות
פלטפורמות שונות ,בדוחות שוטפים על תוצאות
הלידים שנשלחו .בדרך זו ,הסוכנים מקבלים
שירות יעיל במקום אחד במינימום מאמץ.
דיויד ארנון ,משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת
הבריאות ומערך הלקוחות ,בכלל ביטוח
ופיננסים ,ציין" :אנו בכלל ביטוח ופיננסים,
קשובים כל העת לצרכי סוכנינו ,ורואים חשיבות
רבה בהטמעת טכנולוגיות מתקדמות ופיתוח
פלטפורמות דיגיטליות בתהליכי העבודה
היומיומיים שלהם עימנו .הממשק הדיגיטלי
החדש מהווה כלי מכירה נגיש וידידותי ,אשר
מעצים את מערך המכירות של הסוכנים ,ובכך
מעניק ללקוחות חווית רכישה חכמה".
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"אנו על ספו של שינוי בנושא גביית
שכר טרחה מהלקוח"

סו"ב בועז בראל ,חבר הנהלת  MDRTישראל וחבר הוועדה הפנסיונית ,מציג בראיון את תמונת המצב
הגלובלית בענף הפיננסים והביטוח

ב

עקבות כנס  MDRTישראל
המוצלח ,שנערך לאחרונה
בירושלים ,מרחיב סו”ב בועז
בראל ,חבר הנהלת המועדון וחבר הוועדה
הפנסיונית בלשכה בסוגיות שעלו מהכנס.
בין היתר ,מרחיב בראל על דפוסי פעילות
ומתודות העבודה שמסגלים אנשי תעשיית
הפיננסים והביטוח בעולם כדי להתמודד
עם סביבה תחרותית מתעצמת.
"בהתאם לדוקטרינות הנהוגות בארגון
ה־ MDRTבעולם ,הדרכים העיקריות
להילחם בסביבה התחרותית בכלל
והתחרות הדיגיטלית והישירה בפרט הן:
 .1הנעת הלקוח מסטטוס של מבוטח
( )Assuredשהינו בעל רמת נאמנות
רופפת וארעית ,למצב של לקוח ()Client
בעל רמת נאמנות מוחלטת וארוכת טווח,
זאת על ידי רישות ועיבוי הלקוח בקשת
רחבה של מוצרים החל ממוצרי ביטוח,
עובר במוצרים פנסיונים וכלה במוצרים
פיננסים ,תוך יצירת סינכרוניזציה
ביניהם.
בועז בראל בכנס מדרט | צילום :גיא קרן
 .2התמקדות במוצרים המצריכים
ידע מקצועי מעמיק ותפירת חליפה
אינדיבידואלית התואמת את צרכי המבוטח שאין
באמתחתם של הישירים והדיגיטליים וממחישה
"בניגוד לאיסור הקיים
ביתר שאת את הערך המוסף והעליונות על
פניהם .אחת הדוגמאות המובהקות הינה ליווי
בישראל על קבלת שכ"ט
בפרישה ומוצרי הגיל השלישי ,המצריכים הבנה
מהלקוח לצד קבלת עמלת
מעמיקה ורוחבית של הפרופיל הפיננסי והמיסוי
נפרעים ,ברוב מדינות העולם
של הלקוח.

פגישות אישיות תכופות

צילום ראש :באדיבות המצולם

 .3הדגשת הקשר הבינאישי והאמפתי מול הלקוח
הבא לידי ביטוי בפגישות אישיות תכופות וליווי
צמוד בקרות תביעה .לעניין זה בישראל ,חוזר
השירות ״שירות סוכנים ויועצים ללקוחות״,
שתחולתו הינו מה־ 1.1.2019אומנם מטיל על
הסוכנים הפנסיונים והיועצים הפנסיונים חבויות
משפטיות רבות באינטראקציה שלהם עם הלקוח,
ואולם הוא עשוי גם לשמש מנוף והזדמנות פז
לרכישת אמונו ,תוך יצירת קשר עימו שלא
בהקשרים אופורטוניסטים שיווקיים מובהקים.
 .4לעבור לבסיס עבודה על פי מודל פארטו,
במסגרתו יש להתמקד התמקדות יתרה ב־20%
מהלקוחות המביאים  80%מהפרנסה ובכך להגביר
ולשמר את רמת נאמנותם ולשמר את ליבת

נהוג לגבות שכ"ט בנוסף
לקבלת עמלות מהחברות"

הרווחיות של הסוכנות .יתרה מכך ,משמעותו
המובלעת של המודל הינה ש־ 80%מהלקוחות
מניבים רק  20%מההכנסה ומכלים זמן יקר על
חשבון הידוק הקשר עם הקליאנטורה הרווחית
הקיימת ועל חשבון גיוס מתוחלים חדשים
בפרופיל זה .יש לפעול באופן יזום ואקטיבי
לשינוי תמהיל הלקוחות תוך סינון לקוחות
עתירי שירות ודלי רווח ,במתווה משפטי מקובל.
"יש לבחון בדקדקנות את המעבר למודל זה
בישראל ביתר שאת ,לאור מגמת הרגולציה
הגוברת והתשומות המאמירות בתהליך השיווק
והייעוץ".

בדברים שנשאת בכנס
התייחסת לנוהג הקיים בעולם  -גביית
שכר טרחה מהלקוח במקביל לעמלה
מהחברה.
"בהקשר הרגולטורי הגלובלי ,יש לציין
כי בניגוד לאיסור הקיים בישראל על קבלת
שכר טרחה מהלקוח לצד קבלת עמלת
נפרעים מכוח סעיף 19א לחוק הייעוץ
הפנסיוני ,ברוב מדינות העולם ובכלל
זה מדינות צפון אמריקה ורוב המדינות
באירופה ,נהוג לגבות שכר טרחה בנוסף
לקבלת עמלות מהחברות .אנו משקפים
לרגולציה את תמונת המצב הגלובלית
על רקע העיוות האנומלי הקיים בישראל
ומעריך שאנו על ספו של שינוי בעניין זה".
MDRT

רגולציה מופרזת

לעולם

היכן אנו עומדים ביחס
בהתערבות הרגולציה בענף?
"ישראל היא מדינה בעלת רגולציה
גבוהה ומופרזת במובהק ביחס למדינות
העולם ותמרור אזהרה לכך ניתן לקבל
בנקל מעיון בנתוני  ,OECDשמיקמו את
ישראל בשנת  2018במקום השני בעודף
רגולציה מבין  35המדינות החברות בה.
"יתרה מכך ,בעוד שבעולם הרגולציה כפופה
באופן מובהק לדירקטיבת הדרג הפוליטי ,בישראל
לא אחת ההחלטות מתקבלות חד צדדית על ידי
הרגולטור תוך עקיפה בוטה של נבחרי הציבור".
מהו הקוד האתי של הארגון?
"הקוד האתי של ארגון ה־ MDRTגובש במעמד
הקמתו בשנת  1927ומהווה תנאי סף מצטבר
מעבר לתנאי העמלות/תפוקה שעל החברים
לעמוד בו כתנאי לחידוש החברות.
"ליבת הקוד האתי מתייחסת לשורה של
מחויבויות המתכתבות ,משיקות ואף חופפות
בחלקן לדרישות חוזר השירות בישראל ועיקרן:
 .1מיקום האינטרס של הלקוח שלך על פני
האינטרס הישיר או העקיף שלך.
 .2שמירה בסודיות מוחלטת על כל מידע עסקי או
אישי המתייחס ללקוח.
 .3עריכת גילוי נאות מלא ומדויק בשקיפות
מלאה באשר לכל העובדות החיוניות המאפשרות
ללקוח לקבל החלטות מושכלות.
 .4וידוא שכל החלפה של מוצר ביטוחי או פיננסי
קיים ייטיב עם הלקוח ולא יגרור נזקים בלתי
הפיכים.
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פרישה דיגיטלית – יש דבר כזה
שירות חדשני של מנורה מבטחים בענף הפנסיה יאפשר ללקוחות החברה לבצע
את תהליך הפרישה ובחירת הקצבה אונליין > רונית מורגנשטרן

מ

נורה מבטחים משיקה שירות ייחודי
וחדשני שמאפשר ללקוחות החברה
לבצע את תהליך הפרישה לפנסיה
ובחירת הקצבה באופן דיגיטלי.
מהחברה נמסר כי התהליך מהווה פריצת דרך
חסרת תקדים בחוויות השירות הדיגיטלית ומטרתו
לאפשר ללקוחות החברה לפשט את תהליך בחירת
הקצבאות ,לקראת הפרישה לפנסיה .מנורה
מבטחים הינה החברה הראשונה המפתחת שירות
מסוג זה ,באופן דיגיטלי מלא שכולל סימולטורים
מתקדמים שמאפשרים ללקוח לבצע את הבחירות
החשובות לפרישתו בצורה פשוטה וברורה.
טל לנגביץ־אברהם ,סמנכ"לית ,מנהלת תחום
דיגיטל וחדשנות במנורה מבטחים" :התהליך
הדיגיטלי החדש מתווסף לרשימה ארוכה של
תהליכים דיגיטליים וטכנולוגיים פורצי דרך
שאנו מובילים בשוק הפנסיה והביטוח .במסגרת
הפיתוח של התהליך הצלחנו לממש טכנולוגיות
ייחודיות ושירותים חדשניים ,בכדי לתת ללקוחות
חוויה מדהימה אשר מנפצת פרדיגמות בכל הקשור
לתביעת פרישה .ביצענו טרנספורמציה דיגיטלית

לאחד התהליכים המורכבים ביותר שקיימים כיום
בשוק הפנסיה לכדי תהליך פשוט ,ברור ומהיר
שנותן ערך אמיתי ללקוחות שלנו".

תרחישים פרסונליים

עוד נמסר מהחברה כי בתהליך החדש ניתן לחוות
תרחישים פרסונליים מתקדמים ולצורך כך פותחו
ממשקים ולוגיקות עסקיות רבות ,המאפשרים
ללקוח לקבל החלטות באופן פשוט ומהיר ,בהתאם
לנתונים האישיים הקיימים במערכות החברה
ובהתאם לבחירות הלקוח באופן דינמי במהלך
התהליך הדיגיטלי.
כמו כן ,במסגרת הפיתוח ,התהליכים מבוצעים
אוטומטית מקצה לקצה ללא מגע יד אדם.
ברגע שהעמית מסיים את התהליך הדיגיטלי,
כלל הבחירות מועברות באופן ישיר למערכות
התפעוליות ,עוברות תהליכי בקרה ממוכנים
ומעוברות לביצוע תשלום הקצבה.
התהליך החדש מייתר את כל הגשת המסמכים
המסורבלת שקיימת היום בענף ,ומהווה פיצוח
ושינוי תפיסה ,הן בתוך החברה וכמובן מחוץ

לנגביץ־אברהם" .חוויה ייחודית אשר מנפצת פרדיגמות
בכל הקשור לתביעת פרישה"| צילום :יעל צור

לחברה ,לאחד התהליכים המורכבים והחשובים
ביותר במחזור החיים של ציבור החוסכים בכלל
ולפורשי עמיתי מנורה מבטחים בפרט.
השירות ניתן לביצוע באמצעות נציגי קשרי
הלקוחות ובאזור המידע האישי של העמית
ובפורטל הסוכנים עבור סוכני מנורה מבטחים.

פיילוט ראשון מסוגו :מוקדי תביעות
ליליים בשירות מבוטחי הסוכנויות

המוקדים יפעלו בשעות אחה”צ והערב ויתנו מענה לפניות בנושאי נזקי מים וגרירה ‰
לאחרונה הקימה  Blueמחלקת סוכנים ייעודית לשירותי דרך וגרירה > רונית מורגנשטרן

ח

ברת  ,Blueבניהולו של אייל גורן,
המתמחה במתן שירותי דרך וגרירה
וניהול תביעות נזקי מים ,מקימה
מוקדי תביעות ליליים ממותגי סוכנויות .החברה
יצאה לאחרונה בפיילוט ראשון מסוגו בענף עם
סוכנות ביטוח אלמנטרית גדולה מירושלים.
במסגרת הפיילוט הקימה  Blueעבור הסוכנות,
ללא תמורה ,מוקד תביעות לילי ייעודי מעבר
לשעות העבודה .המוקד שעובר מיתוג של
הסוכנות פועל בין השעות 17:00־ 24:00ומטפל
בפניות לקוחותיה בגין נזקי מים וצורכי דרך
וגרירה ,ככל שהם נדרשים לשירות הסוכנות.
ב־ Blueמציינים כי "הפיילוט עם הסוכנות
בירושלים צפוי להתרחב בקרוב לסוכנויות
נוספות ברחבי הארץ ,שעבורן נקים על חשבוננו
מוקדי תביעות ליליים ,כחלק ממעטפת השירות
המקצועי והאישי שלהן ללקוחות" .עוד נמסר,
כי הפרויקט הינו פיתוח של מחלקת עסקים
גדולים שהוקמה לאחרונה בחברה לטובת

הרחבת סל שירותיה לסוכנויות אלמנטריות
המשרתות אלפי מבוטחים ברכב ובדירה,
במסגרת קולקטיבים ובמסגרת פרטית.
בבסיס שיתוף הפעולה עומדת טכנולוגיה
אשר מאפשרת להעביר את קו הטלפון של
הסוכנות למוקד החברה לאחר שעות העבודה,
כאשר המוקד יודע לזהות את מספר הטלפון של
הסוכנות ולטפל בשמה בלקוחותיה.

"יכנסו לנעלי הסוכן"

לדברי גורמים ב־ ,Blueהמענה מיועד לסייע
בשעות הלילה ללקוחות או לבני משפחותיהם,
שאינם בקיאים בספקי השירות ומכירים רק את
סוכן הביטוח .נציגי המוקד נכנסים ל"נעלי"
הסוכנות ,מסייעים למבוטחים ,מדריכים אותם
ובמידת הצורך שולחים אנשי מקצוע לטיפול
מיידי במקרה או באירוע הביטוחי .בסיום פעילות
המוקד הלילי מועבר באופן אוטומטי ומאובטח
דוח מפורט לסוכנות ,הכולל את פרטיהם

האישיים של הלקוחות ותיאור פניותיהם ,לעדכון
ולהמשך מתן השירות על ידי צוות הסוכנות.
"שם המשחק כיום ברכב ובדירה הוא מחיר
ושירות .במישור שעליו אנו אחראיים ,השירות,
מוקדי התביעות הליליים ממותגי סוכנויות,
כשירות מטעמנו ללא עלות ,מקלים עליהן
משמעותית ומחזקים את הקשר שלהן עם
הלקוחות על בסיס שירות מצוין ומתקדם" ,מסר
גורן .עוד הוא הבהיר כי "פיתוח עסקי זה ,יחד
עם פיתוחים רבים נוספים שאנו מקדמים ,הינו
חלק מהאסטרטגיה שמובילה  Blueלתמיכה
בעבודת משרדי הסוכנים ולהעצמת ערכיהם
הייחודים בשוק התובעני".
בתוך כך ,חברת  Blueהודיעה לאחרונה גם
על הקמת מחלקת סוכנים ייעודית לשירותי
דרך וגרירה ,לטובת ליווי אישי של סוכני ביטוח
בפריסה ארצית ,וכן השיקה בימים אלה אתר
אינטרנט חדש ,הכולל מערכת און־ליין ואזור
אישי לסוכנים.

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

השתלמות
פרונטאלית

כלי עבודה לסוכן הביטוח
בעידן דיגיטלי משתנה

השתלמות מטעם מחוז חיפה והצפון
 09.30-10.00התכנסות ,רישום וכיבוד קל
 10.00-10.15סו"ב מיכה אדוני ,יו"ר מחוז חיפה והצפון  -חבר הועד המנהל
 10:15-10:30סו"ב יוסי אנגלמן ,מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח
 10.30-11.15מנהיגות עסקית בעידן של שינוי דיגיטלי מהיר
מר איתמר לחמי ,מנכ"ל גמאי טכנולוגיות
 11.15-11.45התיישנות בתביעות ביטוח וחידושי חקיקה וממה צריך להיזהר סוכן הביטוח
עו"ד עדי בן אברהם ,יועץ משפטי של לשכת סוכני הביטוח
 11.45-12.15הערכות נכונה למתקפות סייבר והדרך לפתרון
משרד עו"ד קן דרור
 12.15-13.00חידושים ועדכונים בסליקה פנסיונית של תהליך קליטת עובד
חדש והצגת כלים דיגיטליים
רו"ח זיו ריקלין

מועד :יום שלישי | 06.07.21
שעות13:00-09:30 :

מכללת יוזמות  -רח' בונה אליעזר  ,11חיפה
קומה  ,2כיתת ( | We classחניון צמוד לבניין)

מספר מקומות מוגבל | כל הקודם זוכה!

לפרטים והרשמה  -לחצו כאן

ליצירת קשר:

*5823
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סייגי הפוליסה והחרגותיה
בית המשפט נדרש לדון בשאלת החבות ביחס לאופן הצירוף של מבוטחת לפוליסת
תאונות אישיות – וגם האם הוסבר לה כי קיים חריג דו־גלגלי או אם לאו
> עו״ד עדי בן אברהם

ה

מבוטחת נפגעה בתאונת דרכים בעת
שהורכבה על אופנוע שהיה נהוג על ידי
בעלה .אבן גדולה שנזרקה לכביש פגעה
בה והיא נפצעה ברגלה.
למבוטחת הייתה פוליסה לתאונות אישיות
אשר כוללת ,בין היתר ,כיסויים לנכות צמיתה
וכן לאובדן כושר עבודה ו/או שברים ו/או אשפוז
הנובעים מתאונה ,וזאת בכפוף לתנאי הפוליסה,
הגדרותיה וחריגיה .כל הפניות של המבוטחת
לחברת הביטוח לקבלת תגמולי הביטוח נענו
בסירוב מהטעם כי הפוליסה מחריגה נזק שמקורו
בנהיגה ו/או רכיבה על רכב מנועי דו־גלגלי.
המבוטחת פנתה לבית המשפט וטענה כי לא
ידעה על החרגה זו וכי הסוכן אשר החתים אותה
על מסמכי הפוליסה לא הסביר לה את סייגי
הפוליסה והחרגותיה ,לא הסביר כי הפוליסה אינה
מכסה תאונה שארעה עקב שימוש ברכב דו־גלגלי
וכן לא הסביר כי הפוליסה לא מכסה נזק בשל
נכות נפשית וצלקות .בנוסף ,טענה המבוטחת כי
לא קיבלה את פרטי הביטוח והנספחים לפוליסת
הביטוח .מכתבי הדחיה לא הגיעו אליה ,אלא
לסוכן ,ורק לאחר שפנתה לסוכן הביטוח נודע לה
כי אין כיסוי ביטוחי.

הפוליסה בצורה שתהא מובנת לו ואין די בציון
הסייג במקום כלשהו בפוליסת הביטוח במובלע
ובין "האותיות הקטנות" .בית המשפט קובע כי
לא שוכנע כי המבוטחת הייתה מודעת לסייגים
הקיימים בפוליסה ,ולא הוכח כי חברת הביטוח
או מי מטעמה הפנה את תשומת הלב לכך.
בנוסף ,המבוטחת העידה כי הסוכן לא יידע
אותה על ההחרגות ,והוסיפה כי סמכה על הסוכן

השיבה המבוטחת בשלילה וקיימת שאלה נוספת:
"האם אתה מעוניין בביטול חריג לרכב ־גלגלי?"
לצד שאלה זו לא סומן דבר ,אף שיש מקום בטופס
לסמן "כן" או "לא" .העדר הסימון ,טוען בית
המשפט ,מחזק את הטענה של המבוטחת לפיה
הסוכן לא אמר לה שיש החרגה כזו .המבוטחת
העידה שהסוכן היה זה שמילא את הטפסים בכתב
ידו .יש להניח ,קובע בית המשפט ,כי לו היה

"האותיות הקטנות"

צילום ראש :גיא קרן

חברת הביטוח טענה כי אין כיסוי בפוליסה
לאירוע נשוא התביעה ,וכי המבוטחת הייתה
מודעת להחרגות ,חתמה על הצעת ביטוח
ונשאלה במפורש על רכב דו־גלגלי והשיבה
בשלילה.
בית המשפט אשר דן בסוגיה מקבל את טענת
המבוטחת וקובע כי אכן לא הוכח כי המכתבים
ששלחה חברת הביטוח הגיעו למבוטחת ,הוכח
כי חלק מהמכתבים נשלחו לכאורה לסוכנות
ביטוח ,ולא למבוטחת ,כל אלו מחזקים את טענת
המבוטחת בעדותה ,על העדר הידיעה.
בנוסף ,הלקוחה טענה כי סוכן הביטוח ישב
מולה ושאל אותה שאלות ,מילא את הטפסים
ולאחר מכן נתן לה לחתום מבלי שהיא מילאה
שום פרט בעצמה ומבלי שניתן לה זמן לקרוא
את המסמכים עליהם חתמה .יתרה מכך ,הסוכן
לא הסביר על ההחרגות ,בדגש על ההחרגה
לשימוש ברכב מנועי דו־גלגלי ,וכן על החריג
לנכות אסתטית ונפשית .טענה זו לא נסתרה על
ידי חברת הביטוח ,שכן זו בחרה לא להביא את
סוכן הביטוח לעדות על אופן החתמת הלקוחה.
בית המשפט קובע כי על חברת הביטוח חלה
חובה להסב את תשומת לב המובטח לתנאי

המבוטחת לא ידעה על ההחרגה בפוליסה בנוגע לכלי רכב דו־גלגלי | צילוםShutterstock :

בכך שהפוליסה מעניקה כיסוי מפני תאונות
ורק לאחר התאונה התברר לה מעורך הדין כי
בפוליסה יש החרגות ,נשוא התביעה.

"ליידע בדבר ההחרגות"

בית המשפט מוצא חיזוק בעמדת המבוטחת
לנוכח העובדה כי בטופס ההצעה מופיעה שאלה:
"האם הינך משתמש ברכב דו־גלגלי?" עליה

כנגד סוכן הביטוח נטען
כי לא הסביר למבוטחת
את ההחרגות בפוליסה,
בדגש על ההחרגה לשימוש
ברכב מנועי דו־גלגלי

שואל על ההחרגה סביר שהיה מסמן  Xבמקום
הרלוונטי.
בית המשפט דוחה את טענת חברת הביטוח
על כך שהלקוחה החלה לעשות שימוש ברכב
דו־גלגלי לאחר כניסת הפוליסה לתוקף ,אך לא
עדכנה אותה .בית המשפט קובע כי בנסיבות
המקרה ,אין באמור כדי לפגוע בתוצאת פסק הדין,
שהרי אם המבוטחת לא ידעה על כך ששימוש
ברכב דו-גלגלי מוחרג בפוליסה ,מדוע היה עליה
לעדכן את חברת הביטוח בנושא זה?
משכך ,קובע בית המשפט כי הוא מקבל את
טענת המבוטחת כי היא לא ידעה על חריגי
הפוליסה ומעביר את המשך הדיון לסוגיה בדבר
גובה תגמולי הביטוח להן זכאית המבוטחת.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על ההחלטה.
הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח
ויועמ"ש הלשכה

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

השתלמות
און ליין

פנסיה תקציבית – קרש ההצלה לבעלי שליטה
פנסיה תקציבית לבעלי שליטה מאפשרת
לבעל השליטה לקבל קצבה חודשית כאשר המקור הוא החברה בבעלותו
ומבלי שהוא חסך והפריש כספים לכך.
מרצה :סו"ב רון קשת
מנחה :סו"ב מיכל שילה ,סגן יו"ר ועדה פנסיונית

מועד :יום שני | 05.07.21
שעה13:30-12:30 :

השתלמויות

ללא
עלות!

ליצירת קשר:

*5823

ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח

השתלמות
און ליין

העסקת עובדים  -עשה ואל תעשה,
הפרקטיקה בהעסקת עובדים
ששינוי כוח אדם לא יעלה לנו סכומי עתק בתביעות.
חובת זהירות בהעסקת עובדים.
השתלמות חובה לכולם.
מרצה :עו"ד משה סרנגה
מנחה :סו"ב מאיר רוטברג
השתלמויות

ללא
עלות!

מועד :יום רביעי | 07.07.21
שעה13:30-12:30 :

ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח

ליצירת קשר:

*5823

17
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ביטוח בעולם

|  1ביולי 2021

דוד ליפקין

חברת הביטוח האמריקאית
 :Allstateמעדיפים סוכנים
אנושיים על פני רובוטים

ח

צילוםshutterstock :

ברת הביטוח האמריקאית הגדולה אולסטייט הייתה בחודשים
האחרונים בתנופה של גיוס מבוטחים חדשים .העדיפות של
החברה היא לרכוש סוכנויות ביטוח עם סוכני ביטוח על פני הפעלת
רובוטים.
מנכ”ל החברה טום וילסון הסביר כי החברה רוצה לבסס את עסקיה
באמצעות סוכנים .הם צרכים לדבר ישירות עם הלקוחות במקום להשיג
נתונים מהמחשב ללא שיחת היכרות“ .אין עתיד בשיווק ביטוחים
באמצעות רובוטים” ,אמר וילסון בסמינר על עתיד הביטוח בארה”ב
מטעם סוכנות רויטר’ס .האסטרטגיה של חברת הביטוח היא לספק
מבוטחים במידע באמצעות מחשב כדי לנהל “שיחה אמיתית”.
מדיניות החברה שונה משמעותית מזו של הרבה חברות ביטוח שבמשך
השנה האיצו את המעבר לדיגיטציה לאחר שרבים עברו לעבוד מהבית.
החברות סמכו יותר על אתרי ביטוח ומכשירים סלולריים כדי לנהל דו
שיח עם לקוחות .בתחילת השנה אולסטייט מכרה ביטוחי חיים ופנסיה,
רכשה את חברת הביטוח נשיונל ג’נרל הולדינגס והרחיבה את רשת
הסוכנים שלה למכירת פוליסות ביטוח.
וילסון סבור שהממשל האמריקאי צריך לצאת בהדרגה ממעורבות
בפול ביטוחי שיטפונות לטובת הסקטור הפרטי .מאידך ,הממשל צריך
להיות מעורב יותר בביטוח סיכוני מזג האוויר.

לסוכנות ביטוח רפרנט/ית רכב ודירה .העבודה מהבית
באופן קבוע .משרה לטווח ארוך .לשלוח קו"ח למייל:
boazb@bezeqint.net
לסוכנות ביטוח בצפון דרוש/ה פקיד/ה אלמנטרי עם
ניסיון בלבד! ניהול כל תחום האלמנטרי ,ניהול תיקי
לקוחות ועבודה מול החברות .יש אופציות קידום! שכר
גבוה למתאימים! המשרה עם ניסיון בלבד! יש לשלוח
קו"ח למיילtomerinsur@gmail.com :
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש שותף להמשך פיתוח
המשרד וניהול שוטף .לצד פעילות מסורתית ,המשרד
פועל בתחום  -תכנונים פנסיונים ,מיסוי ,תהליכי
פרישה ,גורם מתפעל .קורות חיים/מידע נוסף במייל
ibn1976@gmail.com
לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה עובד/ת ביטוח
אלמנטרי (דירות /עסקים/רכב) עבודה בסביבה
נעימה ומשפחתית – קורות חיים לשלוח ל-
avi@ashani.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה תפקיד מנהל עסקים
בתחום הביטוח פנסיוני  /אלמנטרי  -שיפור ניכר
בתנאיםRh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -
חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית
ומקצועית באזור roznerbit@walla.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה מאוד בפריסה ארצית ,דרוש/ה
עובד/ת שטח מוכשר/ת למשרת גיוס סוכנים/
סוכנות .ניסיון קודם הכרחי .קורות חיים למייל:
star202118@gmail.com
לסוכנות מובילה בנס ציונה דרוש/ה עוובד/ת ביטוח
אלמנטרי מיומן ומקצועי חשוב ניסיון בביטוחים
עסקיים ויכולת ניהולית אפשרות שיתוף פעולה עם
סוכן עם רישיון אלמנטרי מהאזור  ,כולל אפשרות
לשותפות עתידית israel@di--ins.co.il .נייד -
0544260833
קבוצת ברק פיננסים מגייסת סוכני ביטוח מקצועיים
וחדשים בענף שמעוניינים לקבל לידים ,פגישות

ה

מיליארדר ג’ף בזוס מתכונן לטיסה לחלל ב־ 20ביולי ,אך לא
מצליח לרכוש ביטוח שיכסה את הסיכונים .המבטחים אינם
מצליחים לתמחר את הפוליסות שיבטחו את חייהם של בזוס והעשירים
האחרים שיטוסו איתו לחלל.
החוקים כיום אינם מחייבים את המפעילים ,כ־BLUE ORIGIN
שהוקמה על ידי בזוס ,לבטח תיירים לחלל בכיסוי ביטוחי לפציעה
או מוות ,מציינים ברוקרים וסוכני ביטוח .הדבר מפתיע כי מבטחים
ידועים בחדשנות בגיבוש כיסוי ביטוחי לסיכונים גדולים.
טים רוש ,בכיר בברוקר הביטוח גאלאגר מעריך ששיגור החללית
של בזוס מעמיד את הצורך לגבש פוליסת ביטוח לתיירי החלל כבר
בזמן הקרוב .הוא הוסיף ששוק ביטוחי החיים כיום משווק כיסוי ביטוחי
של 2־ 5מיליון דולר לאסטרונאוטים פרטיים.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

למה ג’ף בזוס לא מצליח
לרכוש ביטוח לטיסת החלל?

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

מתואמות והכשרה .לתיאום פגישה לא מחייבת עם
גביgabin@barak-fin.com 0522759119  :
לביחד סוכנות ביטוח בבני ברק דרוש/ה רפרנט/ית
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון ברכבים דירות ,עסקים,
למטרת ביצוע חידושים ,פיתוח עסקי ותפעול ,שעות
גמישות .עבודה באווירה נעימה ומקצועית ,דרישות
 :יחסי אנוש טובים ורצון להצליח ,מוטיבציה גבוהה
וראש גדול יתרון ,קורות חיים יש לשלוח
MOSHE@BEYAHAD-INS.COM
gil@beyahad-ins.com
נייד  052-4526944משה נייד  052-7703399גיל
דרושים  5סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם,
הפניות ועוד יתרונות ייחודיים .ניתן לפנות המייל:
 afikf.gabi@gmail.comאו בהודעת ווצאפ :
 .0587305550בתודה גבי נתן
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

שכירות משנה
להשכרה במשרד מפואר ,חדר גדול כולל חלון
ענק .המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי ,חניה
חופשית ,השכירות חודש בחודשו ,מחיר פיקס כולל
(דמי ניהול ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון יומי) .ניתן לקבל
מרוהט ,שלמה 052-2944888
להשכרה  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח תקוה .החדרים
מרוהטים ,בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת .העלות הנדרשת כולל
חשמל ,ארנונה ,אינטרנט ,ועוד 4,000 :ש"ח  +מע"מ.
לפרטים ,שמוליק054-4946290 :
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין
מגורים .גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054-5210974
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם
בגין  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'

0522445755
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות
 /עצמאים  /פרטיים.
אנו מתמחים ביועץ למשכנתה (חדשה  /מיחזור /
איחוד הלוואות  /ועוד) .נשמח לשת"פ עמך על תיק
המבוטחים שלך ,ובמקביל ללמד אותך את התחום.בוא
נפגש לקפה ,שלמה קרקסוניhttps:// 052-2944888 ,
www.facebook.com/krsmartmoney

אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ
ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו
ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את
הפתרון הכי מתאים עבורכם .ביחד סוכנות לביטוח
מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים
קיימים .אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי
פעולה שבהם כולם מרוויחים (יש לנו שת"פים
שעובדים יום יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים
בדבר וזה בדוק) שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו
רק כדי שתוכלו לקבל את כל המידע על מנת לקחת
החלטה מושכלת .ניתן לפנות אלינו במייל /בנייד נייד
 052-7703399גיל  052-4526944משה
gil@beyahad-ins.com
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
"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 .

