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ביטוח ופיננסים

ייעול עבודת הסוכן
ועדת הטכנולוגיה מודיעה על 

מבצע מיוחד לסוכנים חברי 
לשכה על תוכנות חתימה 

מרחוק < עמ' 5

הצלחה עצומה
 :MDRT סיקור מיוחד מכנס

העשרה מקצועית, מנטורינג 
וקבוצות דיון • 30 סוכנים 

הצטרפו לארגון < עמ' 7

ייעוץ פנסיוני מרחוק
הממונה על השוק ההון מאריך 

בפעם השנייה את האפשרות 
של בנקים לייעץ מחוץ לסניפים 

< עמ' 4

מניעים את 
התהליך

בפגישה אסטרטגית שנערכה 
השבוע בין השרה לשוויון 
חברתי מירב כהן, הממונה 
ברקת ונשיא הלשכה יוסי 

אנגלמן ציינה השרה כי הסוכנים 
הם אלה שמובילים את מיזם 
הזרקור הפנסיוני • "בלשכה 

חברים סוכנים פנסיונים רבים, 
מוסמכים ואמינים שיכולים 

ורוצים לעזור במשימה חשובה 
זו לטובת הציבור" < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

 השרה לשוויון חברתי: "מיזם 'הזרקור 
הפנסיוני' מתבסס עליכם הסוכנים"

אזרחים במצב סוציו־אקונומי נמוך יוכלו להיעזר במיזם שמקדמת הלשכה בשיתוף המשרד לשוויון חברתי 
• נשיא הלשכה בפועל: "אנו שמים בראש מעיינינו את טובת ציבור המבוטחים" < רונית מורגנשטרן

התקיימה פ חשובה  אסטרטגית  גישה 
השרה  בין  בירושלים  השבוע  בתחילת 
לשוויון חברתי, מירב כהן; הממונה על 
שוק ההון ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת; ונשיא 

לשכת סוכני הביטוח בפועל, סו"ב יוסי אנגלמן.
במהלך הפגישה דנו השלושה בנושאים פיננסיים 
רבים, ביניהם היוזמות של לשכת סוכני הביטוח 
למען הקהילה, חינוך פיננסי בבתי ספר שהלשכה 
המיידית  והחשיבות  הכלכלה  משרד  עם  מקדמת 

של קידום יוזמת "הזרקור הפנסיוני".
וסוכנים  יועצים  של  להתנדבות  במיזם  מדובר 
במצב  לאזרחים  פנסיוני  שירות  במתן  פנסיונים 
המקבלים  ומעלה   55 בגיל  נמוך  סוציו-אקונומי 
עם  להיטיב  עשוי  פנסיוני  ייעוץ  עבודה.  מענק 
לאחר  רווחתם  את  לשפר  וצפוי  אלה  אזרחים 
בראש  העומד  אמית,  רם  סו"ב  לדברי  הפרישה. 
חברי   36 אליו  נרשמו  היום  עד  בלשכה,  המיזם 
וסוכנות.  סוכנים  ל־100  להגיע  והכוונה  לשכה 
למשרד לשוויון חברתי הגיעו כבר למעלה מ־170 

פניות לקבלת סיוע במסגרת מיזם זה.

מיצוי זכויות לכולם
לברך  רוצה  "אני  במפגש:  אמר  אנגלמן  סו"ב 

והממונה  כהן,  מירב  חברתי,  לשוויון  השרה  את 
משה  ד"ר  והחיסכון,  הביטוח  ההון,  שוק  על 
הבעת  ועל  החשובה  הפגישה  קיום  על  ברקת, 
הביטוח  סוכני  של  ביכולתם  המלא  אמונם 
בישראל.  המבוטחים  ציבור  את  נאמנה  לשרת 
טובת  את  מעיינינו  בראש  שמים  בלשכה  אנו 
נרתמנו  ולכן  בישראל,  המבוטחים  ציבור 
מיידית ליוזמת 'זרקור פנסיוני' - יוזמה חשובה 
שתאפשר גם לאזרחים שידם אינה משגת למצות 
הפרישה.  בתקופת  להם  המגיעות  הזכויות  את 
בלשכה חברים סוכנים פנסיונים רבים, מוסמכים 
ואמינים שיכולים ורוצים לעזור במשימה חשובה 

זו לטובת הציבור".
כאחד  פנסיוני  זרקור  בפרויקט  רואים  "אנו 
מירב  השרה  אמרה  שלנו",  החשובים  המיזמים 
שלנו  מהפאזל  חשוב  חלק  הוא  "הפרויקט  כהן. 
בתוך עולם הגיל השלישי. אנחנו חייבים לפעול 
עוד  מצרפים  כיצד  ולחשוב  הפרויקט  לקידום 
הסוכנים  של  מהצד  גם  לשורותיו  אנשים  ועוד 
זרקור  מיזם  השירות.  מקבלי  של  מצד  וגם 
מניעים  אתם  הסוכנים,  עליכם  מתבסס  פנסיוני 

את התהליך ואתם יכולים להביא להצלחתו".

הבעת אמון במקצועיות סוכן הביטוח 
ושליחות לטובת אוכלוסיות חלשות

< סו"ב רם אמית

בפועל, כ הלשכה  נשיא  בפני  וטענתי  התלהבתי  פורסם,  הפנסיוני"  "הזרקור  למיזם  הקורא  שהקול 
שני  על  חשבתי  ידיים.  בשתי  ולחבקו  הפרויקט  את  להרים  צריכה  שהלשכה  אנגלמן,  יוסי  סו"ב 
יעדים להצטרפות הלשכה למיזם: הראשון, שיפור תדמית סוכן הביטוח - עצם העובדה שרשות שוק ההון 
פונה ללשכת סוכני הביטוח, זו הבעת אמון מקצועית בסוכני הביטוח לטפל בנושא הפרישה. היעד השני: 
הציבור,  הביטוח, שמקצועו שליחות לטובת  בעיניי שסוכן  זה אך טבעי  באוכלוסייה חלשה,  כשמדובר 
יירתם לסייע לה פרו בונו, להסביר ולשפר את תנאי החיסכון הפנסיוני של מי שלא מבינים בתחום ולא 

יודעים את התנאים שלהם כיום ובעת פרישה.
בהתחלה הייתה בעיה טכנית, כשהרשות דרשה מכל סוכן מתנדב לפרויקט להחתים גם עו"ד על תצהיר 
ההתנדבות והבנת מלאכתו במסגרת המיזם. לאחר מו"מ קצר שניהלתי עם הרשות, בוטלה חובת החתמת 

עו"ד, ניסחתי נוסח אחר לתצהיר שהתקבל על ידי הרשות, ורק הסוכן חותם עליו. 
אני מקווה שבעקבות הפרסומים על המיזם והמפגש עם השרה והממונה בנושא, יירתמו עוד חברי לשכה 
להתנדב לפרויקט. מצפה לכ־100 חברי לשכה שיתנדבו, שיוכלו לטפל במאות פונים. יש לזכור, שכמות 

הסוכנים המקצועית בתחום הפרישה הוא לא גדול כל כך.

הכותב הינו פרויקטור הלשכה למיזם "הזרקור הפנסיוני"

מימין משה לבהר, ברקת, מירב כהן, אנגלמן ורם אמית | צילום: לירן בן הרוש
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הוועד המנהל מטמיע ממשל תאגידי חדש 
לטובת ייעול ושיפור עבודת הלשכה

 לשכת סוכני הביטוח עמלה בחודשים האחרונים לשינוי וקידום פני הלשכה ובמסגרת זו מינתה את רו"ח 
 קובי נבון, מומחה לביקורת פנימית, לבחון את התנהלות הלשכה במהלך השנים האחרונות. רו"ח נבון הוציא 

דו"ח מסקנות עם המלצות לשיפור עבודת הלשכה למען סוכני הביטוח בישראל < מערכת ביטוח ופיננסים

בימים ל מטמיעה  הביטוח  סוכני  שכת 
על  שחרט  חדש  תאגידי  ממשל  אלו 
ביסוס  למען  בשקיפות  לפעול  דגלו 
הוועד  הלשכה.  פני  את  שיקדם  תקין  מנהל 
אחריות  גילוי  תוך  הלשכה,  של  הנוכחי  המנהל 
מבקר  דו"ח  הזמין  הלשכה,  וכספי  חברי  כלפי 
חיצוני מקצועי לבחינת התנהלות הלשכה בעבר 
הלשכה.  פעילות  לשיפור  עתידיות  ותובנות 
יוסי אנגלמן, נשיא לשכת סוכני הביטוח בפועל 
רו"ח  את  ומינה  המנהל  הוועד  באישור  פעל 
פנימית שיבחן את  לביקורת  מומחה  נבון,  קובי 
האחרונות. השנים  במהלך  הלשכה   התנהלות 

במהלך  הלשכה  התנהלות  את  בדק  נבון  רו"ח 
השנים האחרונות והוציא דו"ח מסודר אשר גילה 
כי ישנם פגמים המלמדים על היעדר מנהל תקין, 
עבודה  בשגרת  ליקויים  תאגידי,  ממשל  היעדר 
על פי הנהלים והתנהלות בלתי תקינה הנמשכת 
התקיימה  המנהל  הועד  ישיבת  רבות.  שנים 
השבוע ובסיומה החליט הועד המנהל לאמץ את 
המלצות הדוח במלואן ולפעול לתיקון הליקויים 
בהקדם האפשרי, כל זאת לטובת ממשל תאגידי 

תקין ושקוף.
הביטוח  סוכני  לשכת  של  המנהל  מהוועד 
שערכנו  החיצונית  "הביקורת  בתגובה:  נמסר 
אופן  את  ולייעל  הלשכה  פני  את  לקדם  נועדה 
ובראשונה  בראש  התמקדות  תוך  עבודתה 

בצרכי הסוכן. החלטנו באופן גלוי ואמיץ לבחון 
הלשכה  בהתנהלות  הפגמים  את  מקצועית 
אמיתי  שינוי  ליצור  שנוכל  מנת  על  הקודמת 
הצלחתה  להמשך  תקין  מנהל  ולבסס  ואפקטיבי 

של הלשכה בעתיד. 
הוא  מעיינינו  בראש  שעומד  הראשה  "אבן 

באמצעותו  ולפעול  הדו"ח  מסקנות  את  לקחת 
למען העצמת הלשכה. חרטנו על דגלנו לפעול 
אשר  מסודר  תאגידי  ממשל  ולנהל  בשקיפות 
יהווה יסוד לפעילות אפקטיבית וטובה מול כלל 
מחויבים  אנו  במהלך.  תומכים  אשר  הגורמים 

ליישום מידי של המלצות הדו"ח".

shutterstock :הוועד המנהל: "אנו מחויבים ליישום מיידי של המלצות הדו"ח" | צילום 
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 הארכה שנייה: בנקים יוכלו לעסוק בייעוץ 
פנסיוני עד 2022 

 בשל מגבלות קורונה שעדיין בתוקף, האריך הממונה על שוק ההון את האפשרות של בנקים לעסוק 
בייעוץ פנסיוני מחוץ לסניפים עד ינואר 2022 < רונית מורגנשטרן

של ה לאפשרות  וסופית  שנייה  ארכה 
מחוץ  פנסיוני  בייעוץ  לעסוק  בנקים 
לסניפים; הממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון, ד״ר משה ברקת, פרסם את עמדת רשות 
שוק ההון לאי אכיפה בנושא זה. "עמדה זו תעמוד 
בתוקף לשלושה חודשים מיום פרסומה )עד ליום 
עמדה  להאריך  הרשות  בכוונת  ואין   ,)20.1.2022
חריגות  נסיבות  יהיו  אם  למעט  נוספת,  פעם  זו 
בלקוחות  אפשרית  פגיעה  כגון  זאת,  שיצדיקו 
כתוצאה מחזרת הגבלות משמעותיות על מפגשים 

פיזיים״, מוסבר בעמדת הרשות.
פורסמה  האכיפה  אי  בנושא  הממונה  עמדת 
2020 בעקבות פניות  והוחלה בדצמבר  לראשונה 
לעסוק  לאפשר  בבקשה  בנקאיים  תאגידים  של 
נוכח  זאת,  הבנק.  בסניפי  שלא  פנסיוני  בייעוץ 
לתנועה  הנוגעות  שונות  והמלצות  הגבלות 
הפוגעות  הקורונה,  שכפתה  הציבורי,  במרחב 
פגישות  לקיים  בנקאיים  תאגידים  של  ביכולות 

ייעוץ פרונטאליות עם לקוחותיהם.

קידום חקיקה בנושא
עמדת  פורסמה   2021 ביולי  ב־15 
ממונה חדשה, לפיה הוארך תוקף העמדה 
לשלושה חודשים מיום פרסומה, ולאחר 
לב  בשים  בהארכתה  הצורך  ייבחן  מכן 
לקידום תיקון חקיקה שיסדיר את הנושא 

במסגרת חוק ההסדרים הקרוב.
הממונה מסביר כי "על אף שבחודשים 
הגבלות  מרבית  הוסרו  האחרונים 
לתנועה  הנוגעות  שונות  והמלצות 
הגבלות  ישנן  כיום  גם  הציבורי  במרחב 
במרחב  תנועה  על  המוטלות  מסוימות 

מבוגרת  אוכלוסייה  לגבי  והמלצות  הציבורי 
מגעים  לצמצם  עליהם  לפיהן  בסיכון  ואנשים 

חברתיים במידת האפשר". 

הוארך תוקף עמדת הרשות על  אי לכך, כאמור 
אי אכיפה על ייעוץ פנסיוני דיגיטלי/טלפוני של 

הבנקים ללקוחותיהם ב־3 חודשים נוספים. הן
 כ

אל
ור

 א
ם:

לו
צי

 ״עדיין ישנן הגבלות מסוימות המוטלות על תנועה במרחב הציבורי״

פלטפורמת רשת השותפים
החדשה שלך לשירותים פיננסיים

הצטרפות ח-י-נ-ם - ללא דמי שימוש וללא עמלות ניהול

כל המוצרים הפיננסיים עוברים בדיקת נאותות

תגמול בעמלות על הפניית לקוחות

ממשק טכנולוגי חכם עם לוח בקרה נגיש לניהול הנתונים

חפשו "אפילנט" בגוגללחצו להתנסות

https://affilnett.co.il/


| 28 באוקטובר 52021  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  הטבות לסוכנים | 

 מיוחד לחברי הלשכה: חצי שנה חינם 
לשימוש בתוכנות חתימה דיגיטלית

 סו"ב עמוס גואטה מספר על ההטבה המיוחדת שהשיגה ועדת הטכנולוגיה, עבור חברי הלשכה, 
לשימוש בתוכנות חתימה מרחוק 

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

לא משנה לאן, לא משנה מתי
ולא משנה לכמה זמן

בוועדת ר עלה  המבוזר'  'המשרד  עיון 
הקורונה  פרוץ  לפני  הרבה  הטכנולוגיה 
הטכנולוגי  שבעידן  הכרה  מתוך 
ויעיל,  מתפקד  למשרד  להפוך  כדי  המתקדם, 
מקום;  באותו  יעבדו  העובדים  שכל  צורך  אין 
תקשורת  בעזרת  ביעילות  לעבוד  בהחלט  אפשר 
כלים  שילוב  תוך  שונים  ממקומות  מתקדמת 
מול  העבודה  את  שיהפכו  יעילים  טכנולוגיים 

ציבור המבוטחים לקלים ונוחים יותר.
את  לרתום  כדי  בוועדה  התגייסנו  כך  לשם 
והבאנו  הטכנולוגיה המתאימה לשירות הסוכנים 
כלים טכנולוגיים רבים שכוללים הטבות מיוחדות 
חברות  חינם,  ליין  און  חשבוניות  כמו  לסוכנים 

סליקת אשראי ועוד.
אלה  בימים  הגענו  מגמה  לאותה  בהמשך 

בענף  מובילות  חברות  עם  מיוחד  להסכם 
החתימות מרחוק וקיבלנו הטבות מיוחדות 

עבור חברי לשכת סוכני הביטוח.

חינם וללא התחייבות
בשתי החברות איתן הגענו להסדר יקבלו 

ללא  חינם  התנסות  חודשי   6 הסוכנים 

תקופת  לאחר  שימשיך  ומי  התחייבות 
מיוחדים של  תנאים  יקבל  ההתנסות 

מסלול מנוי חודשי או שנתי.
החשובים  היתרונות  אחד 
זאת  האלה  בתוכנות  שקיימים 
קלה,  בצורה  להקים  האפשרות 
 PDF קבצי  בתוך  ומהירה  נוחה 
כתובת,  שם,  מסוג  למילוי  שדות 
לחתימה  מקום  זהות,  תעודת 

ועוד.
הגענו  שאיתן  מרחוק  לחתימה  החברות  שתי 
.VSIGN וחברת SIGN2 להסכם הטבות הן חברת
להלן דרכי ההתקשרות עם החברות שבמבצע:

  SIGN2 חברת חתימה ירוקה
מוקד טלפוני 1700-50-10-82

• קישור לדף המבצע המיוחד עבור לשכת סוכני 
הביטוח:

• פרטים נוספים על החברה באתר אינטרנט: 
  

  VSIGN חברת
מוקד טלפוני 077-364-7777

• קישור לדף המבצע המיוחד עבור לשכת סוכני 
הביטוח:

• פרטים נוספים על החברה באתר אינטרנט:

הגבלת  לתנאי  כפופים  המבצע  תנאי  כל 
שהם  כפי  הביטוח  סוכני  לשכת  של  האחריות 

מופיעים באתר הלשכה. 

מיוחד לחברי הלשכה: חצי שנה חינם לשימוש בתוכנות 
חתימה דיגיטלית.
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https://www.2sign.co.il/
%20https://www.vsign.co.il/%0D
https://bit.ly/2ZCJKhb
https://bit.ly/3pDpYNj
https://bit.ly/3bhEiCA


כיסוי בקליק
 PLAY רוצים לדעת איך זה עובד? לחצו לצפייה על

https://bit.ly/3awXNXx
file:https://cutt.ly/cReOt9K
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"בארגון רואים בקבוצות דיון את הליבה להעצמה 
מקצועית וחברתית, לצמיחה אישית ומקצועית"

בכנס MDRT ישראל שנערך השבוע וזכה להצלחה עצומה נהנו המשתתפים מקבוצות 
דיון, מנטורינג והעשרה מקצועית • כ־30 סוכנים וסוכנות נרשמו לארגון 

ביום כ התקיים  ישראל   MDRT ארגון נס 
בהרצליה,  אכדיה  דן  במלון  השבוע  ב' 
בחסות הראל חברה לביטוח, תחת הסלוגן 
 ."2022 BOSTONפורשים לך כנפיים ל־ ”MDRT
הפרונטלי  הכנס  כי  התבשרו  המשתתפים 
שזו  יאמרו  יש  ל־26-29.6.22.  מתוכנן  בבוסטון 

זריקת המרץ השנתית לכל חבר בארגון.
בתחילת  שנקבעו  תועלות  בשלוש  עסק  הכנס 
פשטות,  שעיקרן  החדשה  ההנהלה  של  הקדנציה 
זמינות ותלויות בכל אחת ואחד מהחברים: קבוצות 

דיון, מנטורינג והעשרה מקצועית.
ביטוח  הראל  קבוצת  יו"ר  המבורגר  יאיר 
עם  שלו  המיוחד  הקשר  את  ציין  ופיננסים, 
הארגון והחוויה הבלתי נשכחת שלו מאירוע 
הוענק  להמבורגר  בשיקגו.  עולמי   MDRT
מגן הוקרה על ליווי ארוך השנים של הארגון.
בשולחנות  סדנה  התקיימה  מכן  לאחר 
אריה  העסקי  המאמן  של  בהובלתו  עגולים 
פעולה  שיתופי  יצירת  בנושא  מליניאק 
במסגרת קבוצות דיון, שגולת הכותרת הינה 

מאסטר מיינד )סיעור מוחות(.

קבוצות דיון להעצמה
יו"ר  מושקוביץ,  אבשלום  סו"ב  לדברי 
בקבוצות  רואים  בארגון  ישראל,   MDRT
דיון את הליבה להעצמה מקצועית וחברתית, 
היום  בתחילת  ומקצועית.  אישית  לצמיחה 
חולקה לחברים סיכת MDRT עם הלוגו של 
השולחן העגול – מתוך מטרה להדגיש את 
וסיעור המחות  הישיבה המשותפת  חשיבות 
מצד  רבה  היענות  קיימת  החברים.  של 
חברים לפתוח קבוצות דיון - מצב זה דורש 

אמון אחד בשני ותמיכה מקצועית וחברית.
סו"ב  היו:  הדיון  קבוצות  פרוייקט  מובילי 
חברי   ,CFP גיא,  אלון  וסו"ב  בראל  בועז 

הנהלה MDRT ישראל.
מרק  סו"ב  בהובלת  פנל  התקיים  מכן  לאחר 
ומוביל פרויקט   MDRT חבר הנהלה ,TOT ג'ופי 
הינה  הפרויקט  של  שהמטרה  שציין  המנטוריג 
לעודד  לאחר/לזולת  נתינה  ובראשונה  בראש 
גם  ומיועד  שיוגדר  הבא  לשלב  ועליה  צמיחה 
במטרה  חדשים  לחברים  וגם  קיימים  לחברים 

להגדיל תפוקה וערך.

פאנל יור" לשעבר
 MDRT יו"ר  של  בהשתתפותם  היה  הפאנל 
יו"ר  מנור,  יוסי  סו"ב  ובהווה:  לשעבר  ישראל 
נשיא  לשעבר  ואוקייניה  אירופה   MDRT מטה 

לשכת סוכני הביטוח בישראל, סו"ב רמי מסחרי, 
וסו"ב  חג'ג',  פיני  סו"ב עו"ד  סו"ב אלברט גבאי, 

אבשלום מושקוביץ.
החברות  השפעת  על  סיפר  מהיו"רים  אחד  כל 
בארגון MDRT עבורו הן על הקריירה המקצועית 

והן על החיים האישיים. 
ארגון  יו"ר  מושקוביץ,  אבשלום  סו"ב  לדברי 
חברים  מצד  היענות  קיימת  ישראל,   MDRT
לקבלת ליווי ולהובלה - זוהי רוח חדשה לפרגון 
הדדי ולתמיכה האחד בשני לקבלת ליווי על ידי 
בשאיפה  החברים  בין  אמון  בניית  ניסיון,  בעלי 

לא  אבל  המובילים,  מצד  גם  הדדית,  למצוינות 
פחות מצד אלו המבקשים לקדם את עצמם לשלב 
הבא העסקי, המקצועי והאישי.החברים שהשתתפו 
ומכירות  שיווק  בנושא  מהרצאה  גם  נהנו  בכנס 
ולקראת   2021 שנת  לסוף  כהכנה  החדש  בעולם 
רבי  ומחבר  עסקי  מנטור  שטרן,  ערן  מפי   2022
נתן דגש  ולהתעורר". בהרצאה  "להגשים"  המכר 
על חוויית שירות שזהו המוטיב המרכזי לשימור 
הלקוח"  של  לידיים  עובר  "הכח  קיים.  לקוח 
לקוח  השפיע  בו  מפורסם  מקרה  הציג  וכדוגמה 
אחד על ירידת ערך של מניה של חברת תעופה 
וזאת בעקבות אי פיצוי על נזק  מובילה בארה"ב 

לגיטרה שלו.

תכנון פרישה
לתכנון  קורס  של  השקה  בוצעה  מכן  לאחר 
פרישה – בלעדי )ובחינם( לחברי MDRT ישראל. 
אבי  מקצועית,  מבחינה  הקורס  את  שיוביל  מי 
"חיים  מקצועי  ואחראי  פרישה  מתכנן  ברוק, 
נושאים  יכיל  הקורס  ביטוח.  במגדל  חדשים" 
מעניינים דינמיים ופרקטיים עבור חברי הארגון: 
גרנטולוגיה פיננסית, חשיבות ייפוי כח מתמשך, 
פרישה.  לתכנון  ייחודיות  תוכנות  עם  הכרות 

ההרשמה לקורס הסתיימה.
פיננסי  גרנטולוג   CLU אילן שגב'  סו"ב  לדברי 

וחבר הנהלת הארגון, מיד לאחר הכנס נרשמו כ־30 
הענות  והייתה  מוגבל  המקומות  מספר  חברים. 

מדהימה. 
מראש  עסק  שהכנס  מציין  מושקוביץ  סו"ב 
ערך  לקבלת  החברים  בנו  הקשורים  בנושאים 
המדהימים  לכנסים  בנוסף  בארגון,  מחברותנו 
בחו"ל. לדבריו: "החוזקה המשמעותית של ארגון 
MDRT ישראל הינה ההון האנושי. לתפיסתי לב 
החברים,  בין  התקשורת  הינו  בישראל   MDRTה־
והפרגון  הלמידה האחד מהשני, שיתופי הפעולה 
בהון  הגלום  הפוטנציאל  את  נמקד  יחד  ההדדי. 
האנושי שלנו ונפעל להעצמת החברות והחברים 

בפן האישי והמקצועי".

"משפחת MDRT ישראל - עוצמה של חברות מקצועית לנתינה"
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 כיסויים ייחודיים ושירות 24/7: תהליך 
רכישה דיגיטלי בביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח הנסיעות לחו״ל החדש של מנורה ייצר לסוכן וללקוח חוויית רכישה מהירה ושקופה ומשלים 
את מהלך שדרוג ביטוח הנסיעות שהחל לפני מספר חודשים < רונית מורגנשטרן

ביטוח מ משיקה  ביטוח  מבטחים  נורה 
נסיעות לחו”ל בתהליך רכישה דיגיטלי 
בממשק  מדובר  כי  נמסר  חדשני. 
ידידותי קל ופשוט לתפעול, וכי תהליך הרכישה 
החדש נועד לייצר לסוכן וללקוח חוויית רכישה 

נעימה, אינטואיטיבית, מהירה ושקופה.
מספר  כולל  הרכישה  תהליך  כי  נמסר,  עוד 
יתרונות בולטים וחדשניים לרבות מסלול מהיר 
במילוי  נוסף  צורך  ללא  וזאת  חוזרים  ללקוחות 
לאורך  מתעדכנת  ביטוח  עלות  אישיים,  פרטים 
און  וחיווי  הנבחרים  ובהתאם לכיסויים  התהליך 

ליין למוקד השירות ולסוכן.

כיסוי מיוחד לקורונה
סוכן הביטוח יוכל, באמצעות תהליך המוטמע 
את  בעצמו  לבצע  לבחור  הסוכנים,  בפורטל 
מוקלטת(  )בשיחה  הלקוח  עבור  הרכישה 
מתוך  מסרון  באמצעות  ללקוח  להעביר  או 

התהליכים הדיגיטליים בפורטל, קישור לרכישה 
ישירה.

מבצע  הלקוח  כאשר  גם  כי  מדגישים  בחברה 

בעצמו את פעולת הרכישה, הסוכן נשאר מעודכן 
לרכישת  בנוגע  חיווי  ומקבל  התהליך  לאורך 
מספר  כולל  החדש  הרכישה  תהליך  הביטוח. 
ללקוחות  מהיר  מסלול  כגון:  בולטים,  יתרונות 
פעולות  על  לסוכן  אונליין  חיווי  חוזרים, 
בהתאם  הביטוח  עלויות  עדכון  לקוחותיו, 

לכיסויים הנבחרים ועוד.
שלומי צייג, מנהל תחום עסקים ומוצרים באגף 
הדיגיטלי  הרכישה  "תהליך  בחברה:  בריאות 
החדשני שפיתחנו מהווה בשורה של ממש לציבור 
הסוכנים ונועד לייצר לסוכן וללקוחותיו חוויית 
רכישה נעימה, מהירה ושקופה. תהליך הרכישה 
המתקדם משלים הרחבה ושדרוג מוצר הנסיעות 
והוא  חודשים  מספר  לפני  ביצענו  אותו  לחו"ל 
כולל כיסויים מיוחדים למגפת הקורונה, שירות 
תמשיך  מבטחים  מנורה  ועוד.  בעברית   24/7
דיגיטליים  כלים  והלקוחות  הסוכן  עבור  לפתח 

מתקדמים ומוצרים מובילים".

 

שלומי צייג | צילום: באדיבות המצולם
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רועי מדמון מונה 
לסמנכ"ל תפעול בכיר 

Blue בחברת
רועי מדמון מונה לסמנכ"ל תפעול בכיר 

לחברת Blue )פמי פרימיום לשעבר(, 
המתמחה במתן שירותי דרך, גרירה וניהול 

תביעות נזקי מים בביטוח כללי.
הצטרפותו נועדה לתמוך באסטרטגיית 
הצמיחה של החברה בפעילותה בתחום 

הביטוח הכללי בכלל, ובתחום שירותי הדרך 
והגרירה בפרט. לאחרונה הודיעה החברה 
על שורה של מהלכים נוספים התומכים 
בצמיחתה, בהם הקמת מחלקת סוכנים 
ייעודית לשירותי דרך וגרירה והפעלת 
פיילוט למוקדי שירות ליליים ממותגי 

סוכנויות אלמנטריות גדולות. 
מדמון )41( מגיע ל־Blue לאחר 

למעלה מ־10 שנים שבהן שימש 
בתפקידי תפעול ושירות 

בכירים בקבוצות רכב 
מובילות. הוא בעל תואר 
ראשון בהנדסת תעשייה 

וניהול מטעם אוניברסיטת 
ת"א ובעל תואר שני 

בהצטיינות במנהל עסקים 
מטעם אוניברסיטת ת"א. 

חגיגות סוף קיץ 
לסוכני מנורה 

כ־700 סוכני וסוכנות מנורה 
מבטחים ציינו את סיום הקיץ 

במספר אירועי הפנינג על חוף 
הים בקיסריה וביקב פאר שבטל 

שחר.
מחוז ירושלים בניהולו של דויד 

בורנשטיין קיבץ את סוכניו אל יקב טל שחר 
למפגש רעים משמח, מעורר ומחבר באווירה 

יוונית עם כיבוד מפנק, עם טעימות יין 
כמובן ובליווי צלילי בוזוקי.

מחוזות מרכז סוכנויות בניהול מישל פרז, 
חיפה והצפון בניהול אייל אוחיון ודן והדרום 

בניהול חני אסלן, קיבלו את הסוכנים לימי 
גיבוש ועדכון בחוף הים בקיסריה.

במסגרת האירועים נכחו חברי הנהלת מנורה 
מבטחים ביטוח.

מדמון. בעולם הרכב כבר 
למעלה מעשר שנים 

מנורה סוכנים | צילומים: יח"צ

שמגיע לכם?
מקבלים את מה
באמת
האם אתם

www.SMS2010.co.il



כל המשפחהמגן על בריאות
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תדאגו שבכל

בית בישראל יהיה
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 הראל ביטוח ושלמה ביטוח מצטרפות 
להשקעה בקמפוס משרדים באנגליה

 חברות הביטוח בשיתוף קבוצת הנדל"ן האמריקאית CIM רוכשות מתחם משרדים דרומית ללונדון 
בהיקף השקעה של כ־288 מיליון שקל < רונית מורגנשטרן

בוצת CIM מתרחבת לאירופה ורוכשת ק
ביטוח  ושלמה  ביטוח  הראל  עם  ביחד 
קמפוס משרדים דרומית ללונדון בהיקף 
 CIM השקעה כולל של כ־288 מיליון שקל. קבוצת
האמריקאית הוקמה בתחילת שנות התשעים והיא 
נכסי  של  דולר  מיליארד  כ־29  ומנהלת  מחזיקה 
שלה  האירופית  הפעילות  את  ותשתיות.  נדל"ן 
השקעות  את  בעבר  שניהל  קובלסקי  רון  מנהל 

הנדל"ן של קבוצת הראל.
עם  יחד  הקבוצה  רכשה  זו  עסקה  במסגרת 
בגילפורד,  משרדים  מתחם  הביטוח  חברות 
ומשתרע  בניינים  כולל שלושה  אנגליה. המתחם 
דונם.  כ־27  של  בהיקף  וירוק  רחב  שטח  פני  על 
קלאס A שעברו  איכותיים  בנייני משרדים  שני 
שיפוץ מלא בהיקף משמעותי של מיליוני פאונד, 
מתחום  איכותיים  דיירים  למגוון  מושכרים  והם 
העסקיים.  והשירותים  טכנולוגיה  הקומוניקציה, 
ההכנסה השוטפת השנתית משני בנייני המשרדים 
ישופץ  השלישי  הבניין  שקל.  מיליון  כ־16  היא 
ויושבח והוא צפוי להניב הכנסה שנתית של כ־6.2 

מיליון שקל.

לונדון – שוק יעד
לדברי אבי שמש, מבעלי קבוצת CIM: "זיהינו 
להרחבת  יעד  כשוק  רבתי  לונדון  אזור  את 
השקעות הנדל"ן של הקבוצה אחרי בחינה מקיפה 
מרכזיות  בערים  המסחריים  הנדל"ן  שוקי  של 
ידי  על  בוצע  זה  יסודי  תהליך  אירופה.  במערב 
היבטי  בכל  המנוסה  שלנו  המקצוע  אנשי  צוות 

הנדל"ן המסחרי באירופה".
חלק  היא  "העסקה  מוסיף:  קובלסקי  רון 
כעסקה  באירופה,  שלנו  העסקית  מהאסטרטגיה 
השבחה  פוטנציאל  לצד  שוטף  תזרים  המשלבת 

משמעותי במסגרת תוכנית עסקית מוגדרת". 
ציין:  ביטוח,  שלמה  מבעלי  שמלצר,  טובי 
"מהלך הרכישה הנדל"ני בלונדון, יחד עם קבוצת 
תיקי  ניהול  במסגרת  נעשה  ביטוח,  והראל   CIM
נדל"ן  נכסי  הכולל  ביטוח,  בשלמה  ההשקעות 
משמעותיים בישראל ובאירופה, השקעה בקרנות 
ועוד. מהלכים  הייטק  חברות  מסוגים שונים,  הון 

ליעדים  פתח  לפתוח  לחברה  יאפשרו  כאלה 
גלובליים נוספים".

הפועלים  בנק  העמיד  לעסקה  המימון  את 
חו"ל  מימון  יחידת  העסקית,  החטיבה  באמצעות 

בניהולו של בני חדאד.

 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

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

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי 
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך $300 לטובת הטיפול

סמי בבקוב, מנהל ההשקעות בקבוצת הראל ביטוח 
ופיננסים | צילום: ורדי כהנא



 )2002 2021. הנתונים למסלול כללי ב"כלל פנסיה" )מס'  31 לאוגוסט  10 שנים לתקופה הרלוונטית המסתיימת ליום  ו-  5 שנים  3 שנים,  תשואה לשנה, 
בהשוואה למסלולים הכלליים בקרנות הפנסיה המקיפות. נתוני התשואות הינם מתוך אתר משרד האוצר, פנסיה נט. התשואות המוצגות הינן תשואות כוללות, 
הינו עפ"י הציון של קרנות  דירוג במדד השירות  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.  ניהול.  ניכוי דמי  לפני 
הפנסיה לפי המדד האחרון שפורסם ע"י רשות שוק ההון בחודש אוגוסט 2021. המסלולים סגורים למצטרפים חדשים. מטרת המידע לעיל לתת מושג בסיסי 
בלבד אודות העניין המתואר, אין במידע כדי להוות או להחליף המלצה ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא. טל"ח. כלל פנסיה וגמל בע"מ.

כלל ממשיכה להוביל בתשואות הפנסיה 
גאים להיות במקום הראשון בתשואות בשנה, שלוש,

חמש ועשר השנים האחרונות במסלול הכללי
קרן

שנה אחרונהמקיפה

כלל פנסיה 

הראל פנסיה

מנורה מבטחים

מגדל מקפת

20.34%

16.26%

18.17%

16.54%

9.07%

7.93%

7.53%

7.78%

49.49%

45.31%

43.76%

42.32%

106.95%

106.12%

100.11%

90.71%

1.39

1.39

1.28

1.39

0.09%

-0.27%

-0.45%

-0.43%

1

2

4

3

 מדד
שארפ

5 שנים 

איזון 
אקטוארי
3 שנים 

דירוג במדד 
השירות

משרד האוצר 10 שנים5 שנים3 שנים

29.76%

25.75%

24.73%

25.18%

7.54%  / 

7.50%  /

7.18%  /

6.67%  /

8.37%  / 

7.76%  /

7.53%  /

7.31%  /

 תשואותתשואות מצטברות
ממוצעות

   3 שנים / 5 שנים / 10 שנים

עשר שנים 
של ניצחונות
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תשלום תביעה בחסר
השבוע בטור השבועי עו"ד עדי בן אברהם מדבר על טענה בדבר חוסר מודעות 

של המבוטח לגובה תגמולי הביטוח להם הוא זכאי בגין נזקיו

בחדרה ב השלום  המשפט  בית 
מבוטח  ידי  על  תביעה  הוגשה 
ביטוח  תגמולי  להפרשי  ביחס 
שניזוקה  משאית  בגין  זכאי,  הוא  להם 
מקיף.  ביטוח  פוליסת  בסיס  על  בתאונה, 
כנגד  תביעה  המבוטח  הגיש  בנוסף, 
בתשלום  מעורב  היה  אשר  הביטוח  סוכן 
הוא  המבוטח  לטענת  הביטוח.  תגמולי 
קיבל תגמולי ביטוח בחסר כתוצאה ממצג 
מטעה של סוכן הביטוח אשר בעטייו הוא 
הסכים לתגמול מופחת. הסוכן הכחיש את 

כלל הטענות.
נזק  נגרם  התאונה,  בעקבות  כאמור, 
למשאית המבוטחת, ולמבוטח שולם סכום 
כספי לאחר שהוא חתם על מסמך המאשר 
כתגמולי  לו  שולם  אשר  התשלום  את 
נוכה  הביטוח  שמתגמולי  אלא  ביטוח, 
המשאית  של  המכני  מצבה  עקב  תשלום, 
והמבוטח מצידו טען כי הוא לא היה מודע 
ולא נתן את הסכמתו לניכוי האמור. יתרה 
כי  מכך, הוא היה סבור לאורך כל הדרך 
)ללא  המלא  הנזק  סכום  את  יקבל  הוא 

ההפחתה לנוכח מצב המשאית(. 

תגמול מופחת
בכתב  ההסכמה  למסמך  נדרש  המשפט  בית 
חתימתו  את  המבוטח  והכחשת  התשלום  בדבר 
אך  המבוטח,  של  חתימתו  הוכחה  לא  כי  וקובע 
במהלך  טען  אומנם  המבוטח  שכן  די,  אין  בכך 
עדותו כי לא ידע על כך שמגיע לו סכום פיצוי 
סוכן  כי  הודה  חקירתו  במהלך  אך  יותר,  גבוה 
ביחס  שיהיו  הקיזוזים  על  לו  הסביר  הביטוח 
כי הסוכן לא הטעה  קובע  בית המשפט  לסכום. 
מתקבלת  זו  לעובדה  תמיכה  וכי  המבוטח  את 
אף מעדות השמאי אשר העיד כי המבוטח הבין 
של  מצבה  לאור  מופחת  לתגמול  זכאי  שהינו 

המשאית. 
משכך, מסכם בית המשפט וקובע כי הוא דוחה 
המבוטח  הטעייתו.  בדבר  המבוטח  טענת  את 
הוסיף וטען כי הוא זכאי לפיצוי ביחס לגרירת 
את  לגרור  נאלץ  הוא  לטענתו  שכן  המשאית, 
המשאית פעמיים והוא לא קיבל פיצוי מלא עבור 
במהלך  אולם  המשאית,  של  הגרירה  הוצאות 
הדיון התברר כי הגרירה השנייה נעשתה לצורך 
המשפט  בית  דוחה  ומשכך  המבוטח  של  אישי 
התשלום  לפיה  העמדה  את  ומקבל  הטענה  את 

ששולם הינו בגין הגרירה הראשונה בלבד.

השלמת העלות
עם זאת, על אף האמור, קובע בית המשפט כי 
קוזז תשלום  הגרירה  בגין  שולם  בתשלום אשר 
מהטעם כי עלות הגרירה מוגזמת, אך לא ניתנה 
כל התייחסות לטענה ולכן יש להשלים למבוטח 

את עלות הגרירה הראשונה. 
לסיכום דוחה בית המשפט את עיקר הטענות 
של המבוטח אך קובע כי יש להשלים את יתרת 
לא  זה  בשלב  הראשונה.  הגרירה  בגין  התשלום 

ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הטענה בדבר "עלות מוגזמת", שנטענה כעילה 
לקיזוז ללא נימוק, מעלה שוב את החשיבות של  
חוזר יישוב תביעות אשר קובע כי חברת הביטוח 
מבוטח  של  תביעה  דוחה  שהיא  בעת  נדרשת 
כל  את  לפרט  חלקי,  באופן  תביעה  משלמת  או 
וכלשון  וברורה  מנומקת  בצורה  הדחייה  נימוקי 
 - גוף מוסדי על דחיית תביעה  החוזר: "החליט 
ימסור לתובע הודעה. נימוקי הדחייה יכללו גם 
את תנאי הפוליסה או התקנון, התניה או הסייג 
חידוש  במועד  או  ההצטרפות  במועד  שנקבעו 
בשלם  אשר  הדין,  הוראות  או  הביטוחי,  הכיסוי 
נדחית התביעה, ככל שהדחייה נסמכת עליהם. 

אם  בין  תביעה,  בירור  של  בנסיבות  "מכאן, 
מול חברת הביטוח או מול קרן פנסיה, יש לוודא 
כי נימוקי הדחיה נפרסו בפני המבוטח על מנת 
בצורה  בהתאם  צעדיו  את  לכלכל  יוכל  שהוא 
נכונה למול הדחייה. עם זאת, חשוב לי להדגיש 
כי בתי המשפט קבעו מקרים שבהם תהא רשאית 
הועלו  שלא  נימוקים  להעלות  הביטוח  חברת 
הם  אלו  מקרים  אך  הדחייה,  מכתב  במסגרת 

החריג לכלל. 

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן

 ק
יא

: ג
ם 

לו
צי

 שוב עולה החשיבות 
של חוזר יישוב תביעות 

אשר קובע כי חברת 
 הביטוח נדרשת לפרט 
את כל נימוקי הדחייה 

בצורה מנומקת

shutterstock :בנסיבות של בירור תביעה יש לוודא כי נימוקי הדחייה נפרסו בפני המבוטח | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

לסוכנות ביטוח בירושלים דרוש/ה סוכן/ת משווק/ת 
צעיר/ה שמעוניין/ת לעבוד על תיק הלקוחות 

של המשרד בתחום הבריאות/חיים/פנסיה/כללי. 
העבודה משולבת, שטח+משרד, אופציה לשכר 

בסיס+עמלות+רכב. יש לשלוח קורות חיים למשרת 
dar21162@gmail.com סוכן

למשרד ביטוח ותיק ומקצועי במרכז מודיעין דרושה 
חתמת רכב למשרה מלאה, מיידית, ולטווח ארוך. נדרש 

ניסיון קודם. תנאים מצויינים למתאימה! קורות חיים 
 eyal@sos-ins.co.il :למייל

לסוכנות ביטוח ותיקה ויציבה בת"א, דרוש/ה סוכן/ת  
ביטוח למח' בריאות קולקטיביים! שיווק ושירות מקצועי 

ללקוחות הקולקטיביים ובני משפחותיהם, איש הקשר 
 מול נציגי הקולקטיב )הנהלה, חשבי שכר וכו’(. 

- רישיון סוכן ביטוח פנסיוני חובה, ניסיון בתחום מוצרי 
 הבריאות והפרט. 

- יוזמה, אסרטיביות, תודעת שירות גבוהה, יכולת 
 עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים. 

- עבודה משולבת שטח ומשרד. - שכר בסיס + עמלות, 
shira@gabay-ins.co.il.רכב + טל נייד + מחשב נייד

לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות סוכן ביטוח צעיר 
ונמרץ שמעוניין לעבוד על תיק הלקוחות של המשרד 

כפרילאנס עם אפשרות בעתיד לניהול ופיתוח של 
 המשרד פרטים יש לשלוח קורות חיים 
itsik@newafikim.co.il למשרת סוכן

סוכן ותיק  מחולון מציע שרותי משרד בחולון )ללא 
תשלום( ותמיכה מקצועית למועמד עם או  בלי רישיון  

לעיסוק  כסוכן עצמאי  )עפ"י הסכם( קו"ח   לשלוח  
למייל:skashro@bezeqint.net מס' הטלפון  

במשרד - 03-5032893 

לסוכנות ביטוח ומשרד לתכנון פיננסי באזור נשר 
דרוש סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני לתפקיד מנהל 

תיקים שכיר. ניסיון מוכח בתחום הביטוח הפנסיוני 
3 שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי - יתרון 

מסגרת העסקה א-ה 8:30-14:00 נא לשלוח קורות 
sharon@og-ins.co.il :חיים ל

לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות, המתמחה בשיווק 

כיסויי ביטוח בתחום הסיכונים פרט, חיים/בריאות, 
דרושים: רפרנט/ית שימור לקוחות, אנשי מכירות 

עם רישיון לסגירת עסקאות מרחוק/בשטח, מתאמי 
פגישות עם ניסיון ויכולת גבוהה בתחום, מזכירה 
בכירה עם ניסיון, תנאים וסביבת עבודה מעולים! 

לפרטים: 054-7000072 חגי

לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן, דרוש/ה 
עוזרת אדמיניסטרטיבית בתחום האלמנטרי, עם נסיון 

בתחום וידע בתוכנות של חברות הביטוח. עבודה 
לטווח ארוך. התחלה מיידית. שעות העבודה בימים 

א'-ה' 8:30-16:00 יום ו', פעם בחודש, 9:00-12:00 נא 
cochi@shir-ins.com :לשלוח קורות חיים למייל

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 

tomerinsur@gmail.com :קו"ח למייל

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

שכירות משנה
להשכרה: חדר מרוהט עם ציוד מחשבים, כולל ארון 

קיר, במשרד שמאים ברחוב תובל 22, קומה 2, רמת גן. 
המשרד כולל מטבחון, שירותים, פינת ישיבה לעוזר, 

פינת המתנה. 2,500 ₪ בחודש. במידת הצורך ניתן 
יהיה לשכור גם חניה בבניין. למעוניינים נא לפנות 

לראובן כפתורי 052-3586060

משרד מפואר כ 65 מ"ר כולל 3 חדרים + אופן ספייס 
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר 52 ש"ח 

למ"ר כולל אחזקהמעלית + מזגנים 0508844442 
ששון מאירי

להשכרה חדר מפואר +שתי עמדות בסוכנות בכפר 

סבא בבניין מבוקש, משרד מרווח כולל שימוש בחדר 
ישיבות. העלות 3500 + מעמ -מחיר קבוע הכולל 

חשמל, ארנונה, ניקיון, אינטרנט – קו סימטרי ודמי 
ניהול. ערן 054-2004455  הנחה מהותית לסוכנת / 

סוכן בתחילת הדרך!

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 2 חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, רחוב מוטה גור 9 פתח 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, שמוליק: 054-4946290

להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים. 
גודל 94 מ"ר. נא לפנות לאריה 054-5210974

להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם 
בגין 48 ת"א 2 חדרים 33 ממ"ר + חניה לציון טל' 

0522445755

בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב 
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד 

udi98@shneller.co.il 050-5237770 שנלר

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, מוטה גור 9 פתח תקווה. החדר מרוהט 
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת. עלות כולל 

חשמל ארנונה וכו': 2,000 ש"ח + מע"מ. לפרטים, 
שמוליק :054-4946290 

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט. משלמים מכפיל 

גבוה ובמזומן, ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד 
303@5052323.co.il :מספר שנים 052-3688700 מייל

אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם 
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו, שלא! אצלנו 
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם 

ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים. אם גם אתה 
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש. ליצירת 

קשר ותיאום פגישה, אסף יגר 052-4241333 המודעה 
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

סו"ב יקר/ה, מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ 
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת K&R כסף 
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 קרקסוני, 

 052-2944888 
https://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 052-7703399 גיל -052
 gil@beyahad-ins.com  4526944 משה

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת שאבי 

על פטירת חבר הלשכה

אברהם שאבי  ז"ל
שלא תדעו עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

דירוג מדד הפנסיה 
העולמי: ישראל בצמרת

גבוהים מ ציונים  מקבלת  הישראלית  הפנסיה  ערכת 
מדורגת  היא   .2021 לשנת  העולמי  הפנסיה  במדד 
 .CFA במקום הרביעי במדד הפנסיה של חברת מרסר ומכון
השני,  במקום  ואחריה,  איסלנד  נמצאת  הראשון  במקום 

הולנד.
את  שנה  מדי  בוחן   CFA ומכון מרסר  של  השנתי  המדד 
איכות מערכות הפנסיה הציבוריות ומצביע על הישגים לצד 
פגמים ומציע אף דרכים על מנת להבטיח לגמלאים פנסיה 
הולמת. מערכת הפנסיה הישראלית מקבלת ציונים טובים 
ודנמרק.  הולנד  איסלנד,  אחרי  מיד   B+ של  כולל  ודירוג 
הדירוג הזה ניתן הודות לסביבה רגולטורית חזקה, תקשורת 

והגנה על האזרחים בעלי הזכאות לפנסיה.
באיסוף נתוני ההשוואה היה שותף מכון קסירר בפקולטה 

לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב.
על  המדד  עורכי  מצביעים  העולמי  הפנסיה  בדירוג 
פערי הפנסיה בין גברים לנשים. בין הגורמים, יותר נשים 
עובדות במשרה חלקית ושכרן נמוך יותר בממוצע. נמצאו 
זכויות  צבירה  כאי  הנשים,  של  הפנסיה  במבנה  פגמים  גם 
פנסיה בתקופת חופשת לידה או בשל טיפול בילדים קטנים 

או בהורים קשישים.

הקורונה, ח מגפת  של  ההשלכות  עם  מתמודדות  במצרים  החיים  ביטוח  ברות 
שהשפיעו מאוד על ענף ביטוחי החיים.

שלושה  עם  מתמודדות  הביטוח  שחברות  דיווחה   )IFE( המצרית  הביטוח  פדרציית 
אתגרים: כיצד להגביר את הביקוש לביטוחי חיים, כיצד לשפר היחס למבוטחים וכיצד 
ביטוחי  פוליסות  על  החיתום 
יותר. בפדרציה  רווחי  יהיה  חיים 
הביטוח  שחברות  מדווחים 
מוצרי  אחר  בחיפוש  נמצאות 
ביטוח גמישים שיספקו מגוון רחב 
של לקוחות, מאזרחים ותיקים עד 

ילדים.
המצרית,  הפדרציה  בעלון 
אל־ אלאן  הארגון  יו”ר  מסר 
זוהיירי שחברות הביטוח פועלות 
להקטין  במגמה  להתייעל  כדי 
מבטחי  וההוצאות.  ההפסדים 
המעבר  את  מקדמים  החיים 
ומגיבים במהירות לשינויים בדרכי העבודה של חברות הביטוח בעולם.  לדיגיטציה 
פעולה זו מתבצעת בשיתוף פעולה עם כמה ארגונים, כאשר הפדרציה משתפת פעולה 

עם רגולטור הביטוח המצרי כדי לעודד המעבר לדיגיטציה.
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המבטחים במצרים מתמודדים עם 
השלכות הקורונה

 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות 
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

חיפוש אחר מוצרי ביטוח חיים גמישים יותר
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mailto:cochi@shir-ins.com
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