ביטוח ופיננסים
www.inf.org.il

גיליון מס'  2 … 871בדצמבר 2021

"בכל שנותיי בלשכה
לא זכור לי שבר בסדר
גודל כזה"

נשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי אנגלמן מתייחס לדוח הביקורת
החקירתית בלשכה וקורא למועמדים לנשיאות להציג תוכנית

מיידית לדרך טיפולם בממצאי הדוח ⋅

"אם כל המלצות הדוח

לא יטופלו – קיומה של הלשכה מוטל בספק" > עמ' 2

כשל ניהולי

שינוי מגמה

נקודה למחשבה

הממונה :שירביט התרשלה
בניהול סיכוני הסייבר.
תשלם קנס בסך  10מיליון
ש"ח > עמ' 5

הממשלה תתמוך בהצעת
חוק להתקנת לוחיות רישוי
על אופניים וקורקינטים
חשמליים > עמ' 7

חבר הלשכה הוותיק סו"ב אהרון כהן,
שכיהן בעבר במגוון תפקידים בלשכה,
על דוח הביקורת של הלשכה > עמ' 4
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אנגלמן" :יש לבצע את המלצות דוח
הביקורת ,אחרת קיומה של הלשכה בסכנה"
נשיא הלשכה בפועל אנגלמן קרא למועמדים לנשיאות להציג תוכנית מיידית לטיפולם בדוח והוסיף:
"בכל שנותיי בלשכה לא זכור לי שבר בסדר גודל כזה .לא יעלה על הדעת שבגלל בחירות הולכים
להניח את הדוח הזה בצד ולא לטפל במחדלים הגדולים שהתגלו" > רונית מורגנשטרן
בחודשים האחרונים נעשתה בלשכה בדיקה
מאוד יסודית על התנהלות הלשכה בשנים
האחרונות .התגלו דברים שחייבים טיפול
דחוף ,והם מעבר לכל אג׳נדה של מועמד כזה
או אחר .יש לבצע את כל המלצות דוח הביקורת
החקירתית ,אחרת קיומה של הלשכה מוטל בספק.
אני פונה למועמדים ודורש מהם להודיע כיצד הם
מתכוונים לטפל בדוח של רו"ח קובי נבון ,לרבות
דוח ועדת הביקורת שפורסם בנובמבר ."2020
כך פתח נשיא הלשכה בפועל סו"ב יוסי אנגלמן
את ישיבת הוועד המנהל שהתקיימה ביום שני
השבוע .הוא התייחס בכך לדוח הביקורת החקירתית
של רו"ח נבון שפורסם לפני כחודש .אנגלמן הדגיש
כי "במהלך הבדיקה התגלו כשלים ,היעדר ממשל
תקין והתנהלות של הלשכה שגבלה בהתנהלות
פושעת ,לכאורה".
הוא קרא למועמדים לנשיאות "מתוך דאגה
ובגלל הזמן הקצר שנכפה עלינו  -הציגו תוכנית

"

מיידית כיצד אתם מתכוונים לטפל בדוח והציגו
אותה לציבור הסוכנים טרם הבחירות .הדוח חשוף
באתר הלשכה לכל סוכן באשר הוא .אני מצפה גם
מהבוחרים לדרוש מהמועמדים להציג תוכנית כזו
טרם הבחירות" ,ציין.
"בנימה אישית חשוב לי להגיד ,בכל שנותיי
בלשכה לא זכור לי שבר בסדר גודל כזה .אני עומד
על כך שרשם העמותות יקבל דיווח מה נעשה
בהקשר לדוח ומה יעשה על ידי הנשיא שיבחר.

איומים על עובדים

"ולסיום ,הנני פונה למועמדים לנשיאות  -אתם
חייבים לגנות את כל ההתבטאויות הנוראיות
שנשמעות בלשכה ,שהגיעו לרמה של איומים על
עובדים וסוכנים ככל שמתקרבים לבחירות .כל אחד
מהמועמדים צריך לפנות לבוחריו ולדאוג להרגעת
הרוחות באופן מיידי" ,אמר הנשיא בפועל.
בישיבה הוחלט כי תמצית הדוח של הביקורת
אנגלמן | צילום :באדיבות המצולם

איילון ביטוח קיימה האקתון
טכנולוגי לעובדות ועובדי אגף
מערכות מידע
> רונית מורגנשטרן

א

יילון ביטוח קיימה האקתון טכנולוגי ייחודי במסגרתו הוזמנו עובדות ועובדי אגף מערכות
מידע ליטול חלק בתהליך הגשת רעיונות חדשניים שיכולים לייצר ערך נוסף לפעילות
בחברה בתחומים שונים וכך להיות שותפים למהלכים חדשים ולשינויים אסטרטגיים חוצי

חברה.
בשבוע שעבר שני ימי ההאקתון במהלכם נבחרו מבין מגוון הרעיונות  30רעיונות מובילים שהעלו
עובדי האגף ,רעיונות אשר נבחנו ופותחו לאב טיפוס.
שלמה שמאי ,סמנכ"ל בכיר ,מנהל אגף מערכות מידע בחברת ציין כי "לראשונה קיימנו האקתון
מקצועי במטרה להמשיך ולעודד חדשנות ,יוזמה ויצירתיות בקרב עובדות ועובדי אגף מערכות מידע
ולעודד המשך צמיחה בארגון .החשיבה מחוץ לקופסה מעודדת יוזמות ומתן רעיונות שיכולים להוות
דרכי פעולה חדשים וחדשניים .אני גאה בעובדות ועובדי האגף על החדשנות וההירתמות".
בסיום האירוע התקיים טקס חגיגי שבו הוצגו הרעיונות בפני ועדת שיפוט מהחברה ,אשר בחרה את
שלושת הרעיונות הטובים ביותר ,שזיכו את בעליהם בפרס וכן בהזדמנות מיוחדת של ליווי אישי
ליישום הרעיון שהגו.

ביטוח
ופיננסים

החקירתית תועבר לרשם העמותות וזאת במסגרת
הדוח הכספי המילולי לשנת  2020בו מחויבת
הלשכה כתנאי לקבלת אישור מהרשם לעסק תקין
לשנת  .2022אישור הדוח המילולי צפוי להתקבל
בישיבת המועצה הארצית ב־ 8בדצמבר.
בוועד המנהל הוחלט על גיבוי מלא ,כולל
משפטי ,לעובדי הלשכה שלוקחים חלק בהוצאה
לפועל של הנדרש לקראת הבחירות ,וזאת בלוז
צפוף על פי החלטת בית המשפט .בישיבה צוינה
העובדה שקיימים קשיים בעדכון ספר הבוחרים
בגלל חוסר בהירות בתקנון הלשכה לגבי הוותק
הנדרש לחברות בלשכה כדי להשתתף כבוחרים
בבחירות ,כמו גם התאמה בין הוותק לתשלום
סדיר של דמי החבר.
הוועד המנהל החליט על מינוי שלושה חברי
לשכה שיחליפו את שלושת חברי ועדת הבחירות
שהתפטרו בשבוע שעבר .המועצה הארצית אישרה
את החלטת הוועד המנהל .השלושה שמונו הם:
סו"ב שלמה קשרו ,נציג מחוז תל אביב והמרכז,
סו"ב דידי פרידלנדר ,נציג מחוז ירושלים וסו"ב
איציק ספייב ,נציג מחוז השפלה .השלמת חברי
הוועדה מאפשרת לה לחזור ולתפקד כרגיל
ובהתאם לתקנון הלשכה.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | כתיבה :רונית מורגנשטרן,
מערכת "ביטוח פיננסים" | 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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אל תגידו לא ידענו ,לא שמענו
דוח הביקורת החקירתית של רו"ח נבון־וייספלד על הלשכה מעיד על שחיתות
ומעשים הגובלים בפלילי > סו"ב אהרון כהן

א

קדים ואומר ,מתוך גילוי נאות ,כי
מלכתחילה כוונתי הייתה לכתוב על
רצונו של אלפרד אקירוב להשתלט
על כלל חברה לביטוח באמצעות חברת הנכסים
אלרוב נדל"ן הבורסאית.
לנו כסוכנים כדאי לדעת ,אם יקבל אקירוב
שליטה על כלל ,כי נושא בחובות והתחייבויות
שיש לו בחברות האחרות שלו והם גדולים
מאוד .בכלל ביטוח מיליארדי שקלים של קופות
פנסיה של חלק נכבד מהציבור ולמעשה הם גם
הלקוחות שלנו ,כי אנו מכרנו ומוכרים להם
ביטוח ופנסיות .בראותנו סכנה זו אנו חייבים
להיות הראשונים להזהיר ולא לעמוד מנגד.
מניסיון לא רחוק ראינו בעבר אוליגרכים אשר
הפילו חברות וביקשו "תספורות" ,אשר לצערי
הציבור הוא ששילם בסופו של דבר .האמת היא
כי בכוונתי היה לפנות אל לשכת סוכני הביטוח
ולעמוד כנגד כוונתו זו של אקירוב וביחד לגייס
את הממונה ברקת ואת כל משרד האוצר ,והכל
כדי לעצור את אקירוב.

דרך חדשה

צילום :באדיבות נמצולם

אך במחשבה שנייה ,ולאחר שקראתי את דוח
הביקורת החקירתית מטעם רו"ח נבון־וייספלד
על ההתנהלות בקדנציה הקודמת ,החלטתי
להתמקד בו כי אנחנו ערב בחירות של מי
שיעצבו את פני הלשכה בשנים הקרובות.
חברים ,עוצו עצה ,היוועצו ותחשבו עכשיו
ועוד בטרם הבחירות ללשכה ותחליטו היטב
היטב מי אתם רוצים שיוביל את הלשכה בעתיד;
מי הוא הרציני ביותר אשר לא בא לעשות
לעצמו והוא ישר דרך ומוסרי ואשר הוא ירכיב
את הקבינט הטוב ביותר שיסייע לו להוביל את
הלשכה לדרך חדשה.
להלן התייחסותי לדוח הביקורת החקירתית:
בכאב ובצער קראתי את דוח הביקורת
החקירתית ע"י רו"ח נבון־וייספלד ,וזאת כמי
שהלשכה חשובה לו ויקרה לו מאוד .אני בטוח
כי כולנו חפצים בחיותה של הלשכה; לכן ,אני
מבקש להזהיר ולומר לכם חברים ,שלא תגידו -
לא ידענו ,לא שמענו .הדוח זמין לחברי הלשכה
באתר הלשכה.
הוצאתי מספר ציטוטים מתוך דוח הביקורת
המדברים בעד עצמם והמעידים עד כמה
השחיתות הנה אם כל חולי .ואני בטוח שתשאלו
גם היכן הייתה מועצת הלשכה אשר מתפקידה
לבקר את פעילות ועד המנהל של הלשכה ואת
כל המתרחש בלשכה .גם אותם יש לנו לשאול
היכן הייתם או מה מנע מכם לעצור את כל

דוח הביקורת מעלה חשד להתנהלות בעייתית בנושא כספים ושכר עובדים בכירים | צילוםshutterstock :

הגנבים והשחיתות אשר מתוארים ונגלים לנו
בדוח הביקורת ,ומעניין מי סתם לכם את הפה.
אוסיף ,כי דוח הביקורת נדרש על ידי יוסי
אנגלמן וזה היה התנאי העיקרי בטרם קיבל
עליו את התפקיד.
להלן ציטוטים מתוך דוח הביקורת החקירתית,
כפי שנכתבו בדוח:
ציטוט א':
"סיכום פרק זה מלמד על התנהלות בלתי
מתקבלת על הדעת עת אדם בכיר ככל שיהיה
מתנהל ללא פיקוח וללא בקרה שולט בתנועות
כספיות מהותיות בתקציב הלשכה כאילו בעסק
פרטי שלו".
ציטוט ב':
"יש לקיים בדחיפות דיון בממצאים אלה על
מנת לוודא נאמנות .לסיכום הביקורת גורסת
שההתנהלות בנושא השכר של העובד הבכיר
גובלת בשערורייה רבתי".
ציטוט ג':
"מדובר בסוג של הסכם פשרה או דמי שתיקה.
ערך השקיפות והסטנדרטים שהופרו במקרה
אמורים להיות חלק מאבני הדרך לאמון של
חברי הלשכה בכל האמור לניהול כספי הלשכה
והמטרות המשותפות של כלל סוכני הלשכה אשר
נותנים את אמונם במנהלי הלשכה ונבחריה".

"להתאגד למען הלשכה"

ולידיעתכם יש עוד מספר רב של ציטוטים
המעידים על שחיתות ומעשים הגובלים בפלילי.
וקטנה היריעה מלהוסיף.
כל הציטוטים הנ"ל הם מתוך ההערות של
המבקר רו"ח נבון־וייספלד ואיני רוצה להוסיף
ולצטט את כל ההערות הנוספות אשר חלקן
כאמור גובל בפלילים .ואני עדיין תמה ושואל
מה היה האינטרס של אותם אנשים נבחרים כולל
עובדים בכירים שניהלו את הלשכה ולגרום לכך
שהלשכה תגיע לתהומות עמוקים אשר סופן מי
יישורנו? ומה יקרה כאשר הליך פלילי ייפתח
לאחר חקירה וביקורת של רשם העמותות ,ולאן
נגיע?.
לסיכום ,לדעתי צריך לעשות מעשה באופן
מיידי באם חפצי חיים מקצועיים אנו כסוכני
ביטוח .והאם עדיין חשובה לנו הלשכה.
חברים ,כולנו צריכים להתאגד ולהחליט כיצד
למצוא מוצא.

הכותב הוא סו"ב חבר הלשכה.
כותבי הטורים ב"ביטוח ופיננסים" הם כותבים עצמאיים
המספקים פרשנות וסקירת תופעות עכשוויות בתחום
התמחותם ועל פי דעתם האישית בלבד .התוכן הוא
מטעמם ובאחריותם והוא אינו תוכן ממומן.
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שיתוף פעולה ייחודי יקדם חדשנות
בינלאומית בביטוח ללא מטרות רווח
מגדל ביטוח ופלטפורמת החדשנות  ITHMחברו לקידום חדשנות בענף הביטוח באמצעות חיבור
למקבלי החלטות בתעשייה ,מומחי שטח ,מנטורים ומשקיעים ברמה עולמית > רונית מורגנשטרן

מ

הלאומית והבינלאומית .מצאנו ב־ ITHMשותף
גדל ביטוח הודיעה על שיתוף
המספק פלטפורמה חדשנית לשיתוף ידע ולמידה
פעולה חוצה יבשות עם ITHM
משותפת מחברות ביטוח וסטארטאפים בשווקים
,)(InsurTech Hub Munich
שונים .זהו צעד משמעותי לשיפור נוסף של מסע
פלטפורמת חדשנות ללא מטרות רווח המאחדת
הלקוחות הדיגיטלי שלנו וכן אמצעי למיצובנו
שותפים בינלאומיים בתחום הביטוח וכוללת
כשחקן מוביל בחדשנות בתחום הביטוח".
בתוכה חברות ביטוח ,סטארטאפים ,משקיעים,
טום ואן דן ברולה ,ראש החדשנות הגלובלי
אקדמיה וגופים ממשלתיים .מטרת ITHM
של מיוניק־רי ,ויו"ר מועצת המנהלים של
היא לקדם חדשנות בענף הביטוח באמצעות
 ,ITHMהוסיף" :שיתופי פעולה בינלאומיים
חיבור למקבלי החלטות בתעשייה ,מומחי שטח,
הם אחד מגורמי ההצלחה האסטרטגיים
מנטורים ומשקיעים ברמה עולמית.
| צילוםshutterstock :
החשובים ביותר בחדשנות בתחום
הביטוח .זה כולל גם למידה הדדית
אחד מהשני ,במיוחד בתחום
 ITHMמדווחת כי צירפה החודש את מגדל והפיתוח העסקי במגדל ביטוח ,אמר:
הדיגיטציה .עם מגדל כשותפה
ביטוח לרשימת שותפיה הבינלאומיים ,במסגרת "כדי לממש את היעדים העסקיים
קהילתית חדשה ב־ ,ITHMהרשת
שאיפתה להגיע למדינות בכל רחבי הגלובוס שלנו ,עלינו לפעול ללא הרף
הקהילתית הורחבה משמעותית
ולהיות רשת בינלאומית מובילה לתעשיית לשמירה על תמהיל מוצרים רחב
וזהו המפתח להצלחה העתידית של
המתאים לצרכי לקוחותינו ולמציאות
הביטוח באירופה ומחוצה לה.
."ITHM
ערן צימרמן ,משנה למנכ"ל ומנהל האסטרטגיה התחרותית הדיגיטלית – ברמה
צימרמן | צילום :באדיבות מגדל

שיתוף ידע

פשוט לשווק ביטוח נסיעות לחו"ל
No matter what.

סוכנים יקרים,
יצרנו עבורכם בממשק הסוכן
ערכת כלים שיווקיים שיעזרו לכם
לשווק את ביטוח הנסיעות של
פספורטכארד בקלות ובפשטות
במגוון פלטפורמות דיגיטליות:
רשתות חברתיות | הודעות וואטסאפ
| דיוור למייל | באנרים | עמודי נחיתה
ועוד .המסרים בכלים מותאמים
לכל היעדים המתאימים
לתקופה הקרובה.

היכנסו לממשק והתחילו
לשווק בקלות וביעילות
מוקד השירות לסוכן עומד לרשותכם

בדוא"לAgentService@PassportCard.co.il :

או בטלפון .1800-800-930
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בעקבות מתקפת הסייבר  -הממונה הטיל
קנס כספי בסך  10.7מיליון ש"ח על שירביט
הקנס הוטל על החברה בעקבות ביקורת שמצאה כי "ניהול סיכוני הסייבר בחברה אינו מבוצע בצורה
נאותה ובהתאם להוראות רשות שוק ההון" • משירביט לא נמסרה תגובה > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ד"ר
משה ברקת הטיל קנס כספי בסך של
 10,720,000ש"ח על חברת הביטוח שירביט
(היום בבעלות קבוצת הראל ביטוח).
בהודעת הרשות נמסר כי "העיצום הכספי הוטל בגין
הפרות משמעותיות ונרחבות של הוראות הממונה
בתחום ניהול סיכוני הסייבר .הרשות התרשמה כי
ניהול סיכוני הסייבר בחברה אינו מבוצע בצורה
נאותה ובהתאם להוראות הממונה בעניין זה .לחברה
נערך הליך של שימוע שלאחריו החליט הממונה
כי בשל ממצאי הביקורת יוטל על החברה העיצום
הכספי".

דליפת מידע רגיש

ביקורת הרשות בחברת שירביט התקיימה בעקבות
מתקפת סייבר חמורה על החברה שהתרחשה לפני
כשנה .המתקפה שבוצעה על ידי קבוצת ההאקרים
 BlackShadowהביאה לדליפת מידע רגיש על
מבוטחי החברה ועובדיה .המתקפה שהדהימה את ענף
הביטוח שיתקה את המערכות של שירביט לכמה ימים.

2018־ 2020החברה הפרה רבות מהוראות
קבוצת ההאקרים פרסמה באפליקציות
הממונה בעניין ניהול סיכוני סייבר,
טלגרם וטוויטר מידע פרטי נרחב ובו
הן בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטי
רישיונות ותעודות זהות של לקוחות
ממשל תאגידי וניהול שוטף.
החברה ,תלושי משכורת של עובדים,
כמו כן ,בביקורת עלה כי
הצעות לביטוח ללקוחות ואף הקלטת
מערכות טכנולוגיות מרכזיות
שיחה של לקוחה שהתקיימה עם
ומהותיות לניהול סיכוני הסייבר
נציגת שירביט.
לא הופעלו בצורה נאותה ,לא
בהמשך פורסמו גם פרטי כרטיסי
עודכנו ,לא טויבו ,או לא הותקנו כלל.
אשראי של לקוחות החברה .ההאקרים
ד"ר ברקת | צילום :אוראל כהן
אי העמידה בהוראות הממונה הביאה
דרשו כופר בסך  50ביטקוין (כמיליון
לכך שהחברה הייתה מצויה בחשיפה
דולר) ,וזאת תוך  24שעות .הם איימו
כי אם הסכום לא יועבר  -המידע שבידיהם יופץ או מהותית לסיכוני סייבר וכי רמת הניהול של סיכונים
יימכר לאחרים .שירביט לא נענתה לדרישת הכופר אלה לא עלתה בקנה אחד עם רמה ההולמת גוף
ובדוחותיה הכספיים לשנת  2020היא ציינה כי מוסדי.
הממונה ברקת מסר" :הביקורת משדרת מסר ברור
מבחינתה האירוע הסתיים.
לפיו הרשות מצפה כי גופים מוסדיים ינהלו את
סיכוני הסייבר ברמה גבוהה ,וכי היא תמשיך לפעול
ההפרות בתחום ניהול סיכוי סייבר בחברת שירביט בנחישות ובעקביות להבטיח טיפול נאות בסיכונים
התגלו בביקורת מקיפה בנושא שערכה הרשות אלה".
בחברת שירביט בחרו שלא להגיב.
במהלך שנת  .2020בביקורת נמצא ,כי "בשנים

לא פעלה ע"פ הנהלים

הרבה טיפות מעל כולם!...

כשאתם עובדים עם שלמה ביטוח בביטוח דירות ונזקי מים ,אתם עובדים עם חברת
״אב הבית״ המנצחת הגדולה בסקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח.
לתשומת ליבכם ,מבין כל חברות הביטוח ,חברת אב הבית עובדת רק עם שלמה ביטוח.
אתם מוזמנים להעניק ללקוחות שלכם גם בנזקי המים שירות שהוא הרבה מעל כולם.

שביעות הרצון מאיכות השירות של חברת הניהול
8.03
4.84

מילגם

5.39

5.51

5.73

5.82

אחר

נתב

פ.מ.י

שרברב פרטי

אב הבית

ע"פ סקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח  -נובמבר 2021

shlomo-bit.co.il
ש .שלמה חברה לביטוח בע”מ
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האם אופניים וקורקינטים ממונעים יחויבו
בנשיאת לוחית רישוי?
הממשלה תתמוך בהצעת החוק של יהדות התורה שתסייע באכיפת עבירות תנועה; אמצעי
הזיהוי יאפשרו גם לספק לבעלי כלים אלה פוליסות ביטוח > רונית מורגנשטרן

ו

מצביע ,לדבריו ,על היעדר אכיפה מספקת ועל
עדת השרים לענייני חקיקה אישרה
תרבות הנהיגה המסוכנת בכלי רכב אלו חרף
בתחילת השבוע את תמיכת הממשלה
החוקים והתקנות שנועדו להסדיר את הרכיבה
בהצעת חוק לפיה על כל אופניים
בהם.
חשמליים וקורקינט חשמלי תהיה חובת נשיאת
עוד צוין ,כי אמצעי הזיהוי יאפשרו לחברות
לוחית זיהוי .את הצעת החוק יזמו חברי כנסת
הביטוח לספק פוליסות ביטוח תאונות אישיות
ממפלגת יהדות התורה בראשות ח"כ יעקב
וביטוח צד ג' לרוכבי אופניים וקורקינטים
אשר ,והיא תעלה בקרוב לקריאה טרומית.
ממונעים .כמו כן ,לוחית הזיהוי תסייע בצמצום
על פי הצעת החוק ייקבע בפקודת התעבורה
תופעת גניבות אופניים וכלי רכב ממונעים,
כי "על אופניים ממונעים או קורקינט ממונע,
תופעה עמה מתמודדים בעליהם של כלי רכב
תותקן לוחית זיהוי הנושאת את מספר הרישום
אלו.
של בעל האופניים הממונעים או הקורקינט
אופניים וקורקינט בשדרות רוטשילד בת"א .היעדר אכיפה מספקת |
עוד מוצע בחוק לקבוע כי הרישום יהיה על שם
הממונע".
צילוםshutterstock :
הבעלים ולא על כלי הרכב כפי שנהוג במדינות
בדברי ההסבר לחוק צוין כי לכלי רכב אלו
יכולת לנוע במהירות גבוהה מכלי רכב דומים מזערי בשל הקושי לבצע אכיפה כלפי כלי רכב רבות בעולם ,בהן מספר הזיהוי בכלי הרכב הוא
על שם הבעלים ,כדי להקל על הליכי רישום
שאינם ממונעים ,וכתוצאה מכך הולכי רגל רבים ,שאינם נושאים כל אמצעי זיהוי.
הכלים הממונעים ,ובפרט בעת העברת בעלות.
כמו גם רוכבים רבים ,נפגעים בתאונות דרכים.
שיטת זיהוי זו אינה מצריכה רישום של כלי הרכב
כדי להתמודד עם סכנה זו ולהילחם בעבירות
ח"כ אשר ציין מחקר מקיף שנערך לאחרונה וחריטת מספר שילדה על גבי כלי הרכב .לפיכך,
התנועה הרבות המבוצעות בכלים אלו אשר
מסכנות חיי אדם ,נערכו תיקוני חקיקה שונים .עם שהראה כי כ־ 62%מבני הנוער הרוכבים על אופניים השיטה מצריכה רישום בפעם הראשונה בלבד ולא
זאת ,חרף תיקוני החקיקה השינוי בתרבות הנהיגה חשמליים היו במצב של "כמעט תאונה" .נתון זה בכל העברת בעלות של כלי הרכב.

כמעט תאונה

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.

רגע לפני
סוף השנה
זה הזמן להזכיר ללקוחותיכם
לנצל את תקרת ההפקדה
השנתית במוצרי הגמל
והפנסיה וליהנות
מהאפשרות להטבות מס
למעבר להנחיות ההפקדה>

25.84%

*

תשואה בשנה האחרונה

במסלול חסכון פלוס מניות

* תשואה לתקופה שבין  | 10.2021 – 11.2020תשואה לתקופה שבין  ,%12.49 -11.2018-10.2021התשואות
הן נומינאליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול | אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס
אישי | אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | כפוף להוראות
ההסדר התחיקתי ,לתקנון ולתקרת ההפקדה השנתית.
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חוששים לחוסכים לפנסיה :ניסיון ההשתלטות
של אקירוב על כלל החזקות ביטוח
ועד העובדים ובעלי המניות דורשים הבהרות מאקירוב ומכלל החזקות לגבי הדיווח לבורסה בעניין
רכישת השליטה בחברה ⋅ יו"ר ועד עובדי כלל" :נדרש מו"מ מקדים על מנת להסדיר את ההשלכות
של קבלת היתר שליטה" > רונית מורגנשטרן

א

לפרד אקירוב יגיש בקשה להיתר
שליטה בחברת כלל ביטוח .היום
דיווחה אלרוב נדל"ן שבשליטתו כי
דירקטוריון החברה החליט פה אחד להמשיך
בהליכים לצורך קבלת היתר השליטה בכלל.
בהתאם ,החברה צפויה להגיש עד יום ראשון
לממונה על שוק ההון את בקשת היתר השליטה.
כיום מחזיק אקירוב ,באמצעות אלרוב נדל"ן,
 15%ממניות כלל החזקות (שבבעלותה המלאה
כלל ביטוח הפרטית) והוא מתכוון לרכוש עוד
 15%ולהגיע לאחזקה של  ,30%מה שמחייב היתר
שליטה מהממונה.

מו"מ עם העובדים

בעקבות הפרסומים שלח רוני רז ,יו"ר ועד
עובדי כלל ביטוח מכתב לאלפרד אקירוב ,ובו
דרישה לקיים מו"מ עם העובדים טרם קבלת היתר
שליטה בחברה .במכתב מציין רז כי ללא כניסה
למו"מ ,העובדים לא יהיו מחויבים יותר לשקט
תעשייתי.
"מצאתי לנכון לפנות אליך על מנת לדרוש
כניסה למו"מ עם ועד העובדים בחברה כבר עתה,
טרם הגשת הבקשה לקבלת היתר השליטה" ,כותב
רז במכתבו לאקירוב" .מו"מ מקדים נדרש על מנת
להסדיר את ההשלכות של קבלת היתר שליטה,
ככל שיינתן ,על העובדים  -ובכלל זה השכלות
הנוגעות לשמירה על הביטחון התעסוקתי של
העובדים ,וכן על מנת לתת מענה לדרישות
נוספות ,כגון הדרישה הברורה מאליה לקבלת
מענק.
"בעבר כבר נחתם בחברה הסכם קיבוצי שהסדיר
עקרונית את זכותם של העובדים למענק דומה,
ובמקביל אף נחתם הסכם קיבוצי נוסף ,עם מי
שביקש לקבל היתר שליטה בחברה באותו מועד
(אדוארדו אלשטיין)  -שהסדיר השלכות שונות
ובכלל זה גם מענק מכירה .מאחר שאנו מצויים
בימים אלו במשא ומתן לחידוש של ההסכם
הקיבוצי הקיים בחברה  -אשר עתיד להגיע לתום
תוקפו ב־ ,31.12.21נראה לנו נכון כי המשא ומתן
יכלול גם הסדרה של ההשלכות הנובעות מקבלת
היתר השליטה .חשוב לנו להבהיר כי אם הדבר
לא יעלה בידינו ,כך שנדרש להסדיר עניין זה
בנפרד ,לא נהייה מחויבים מטבע הדברים לכל
מיצוי תביעות ושקט תעשייתי בעניין זה ,על כך
המשתמע מכך" ,מסכם רז.

| צילוםshutterstock :

רוני רז" :בעבר כבר נחתם הסכם קיבוצי שהסדיר
את זכות העובדים למענק"

מאיימים בתביעה

בתחילת השבוע הוגשה לביה"מ המחוזי תל
אביב־יפו בקשה בידי בעל מניות בחברה ,לגילוי
ועיון במסמכים ,וזאת לצורך בחינת האפשרות
להגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד בעלי
תפקידים ונושאי משרה של החברה ושל כלל
ביטוח.
על פי הדיווח של כלל החזקות ,הבקשה מתייחסת
לעסקת מכירת מניות אלרוב נדל"ן שהיו בבעלות
כלל; המבקש טוען כי "על אף שבמועד חתימת
ההסכם למכירת מניות אלרוב נדל"ן הייתה בידי
כלל החזקות וכלל ביטוח הצעה גבוהה יותר
מאלפרד אקירוב ,בעל השליטה באלרוב ,לרכישת
מניות אלרוב ,העדיפו בעלי תפקידים ונושאי

משרה בחברה ובכלל ביטוח הצעה נמוכה ב־33%
מהצעתו של אקירוב וזאת ,לכאורה ,על רקע
סכסוך שהתגלה בין אקירוב לבין החברה וכלל
ביטוח.
"לטענת התובע ,יש להיעתר לבקשתו לגילוי
ועיון במסמכים על מנת לאפשר לו ,בהתאם
לתוכנם ,לגבש עמדה בקשר עם הגשת תביעה
נגזרת ,שעניינה בין היתר ,הפרת הדין ,הפרת
חובות נאמנות של נושאי תפקידים בחברה ובכלל
ביטוח (או של מי מהן) ,הפרת חובות הזהירות של
נושאי תפקידים בחברה ,כשלים שנפלו בממשל
התאגידי בחברה ,הפסד כספי ונזקים שנגרמו
(ושייגרמו) לחברה ולכלל ביטוח עקב האמור
לעיל" ,נמסר בהודעת כלל.

12
02

חדשות  MDRT׀

|  2בדצמבר 2021

ביטוח בשנת  - 2030ברוכים הבאים לעתיד
בחינה מעמיקה כיצד עשוי להיראות תחום הביטוח בשנת  2030מדגישה שינויים דרמטיים בתחום,
כאשר לבינה המלאכותית ולטכנולוגיות הקשורות בה תהיה השפעה מכרעת

א

נו חברי ארגון  MDRTישראל עורכים
פעילויות מקצועיות ומפגשי העשרה
בתחום המוגדר בארגון העולמי האדם
השלם “ ,”The Whole Personמפגשים
העוסקים בנושאים הקשורים בהצלחה ,מוטיבציה,
השראה ,בריאות אישית ,קבלת החלטות ,גישות
לניהול העסק שלנו ,קשרים חברתיים ביננו
המשפיעים על הצמיחה האישית והמקצועית של
כל אחת ואחד מאיתנו וביחד כארגון.
במסגרת פעילות העשרה ,בתאריך ,25.11.21
נערך מפגש שני של " MDRTחופשי על הבר",
בחסות מגדל ביטוח ,נושא ההרצאה :ביטוח
בשנת  2030ברוכים הבאים לעתיד!
התאספנו חברי  MDRTישראל להרצאה
מרתקת ומעוררת השראה וחשיבה ,בהובלת יפתח
קצור בנושא שתוכנן ל־ 45דקות והסתיים לאחר
שעתיים בנוכחות של  100%מהתחלה ועד סופה.

ביטוח בשנת 2030

ברוכים הבאים לעתיד :המהפכה התעשייתית
הרביעית  :IR4התפתחות יכולת המחשוב יחד
עם מכת ההלם שהנחיתה מגפת הקורונה ,גרמו
להבשלת תהליכים המאיצים את שלב האנושות
הבא  -המהפכה התעשייתית הרביעית .IR4
הכלכלה וחיינו בכלל נמצאים בעיצומה של
מהפכה טכנולוגית אשר תשנה את חיינו לבלי
הכר .השינוי הוא מהותי ,לא פשוט להבנה  -ושונה
מכל מה שהכרנו עד כה .זהו שלב חדש המתמקד

מפגש "חופשי על הבר" של MDRT

רבות בקישוריות ,אוטומציה ,למידת מכונות
ועיבוד נתונים בזמן אמת.
בעתיד הקרוב כלי בינה מלאכותית מבוססי
למידת מכונה יאומצו באופן נרחב במגוון רחב של
תחומים כולל בתחומי שיווק ,בריאות ,קמעונאות
פיננסים וכד.
הדוגמאות לכך כוללות :האינטרנט של הדברים
( )IoTהדפסה תלת ממדית VR ,מציאות רבודה,
הנדסה גנטית ,מחשוב קוונטי או הסתמכות על

שיטות הצפנה כגון  Block chainלשינוי
מערכות פיננסיות ,שיטת הכסף ,ייצור ,ניהול
ועוד.

חיזוי ומניעה

בחינה מעמיקה כיצד עשוי להיראות תחום
הביטוח בשנת  2030מדגישה שינויים דרמטיים
בתחום ,כאשר לבינה המלאכותית ולטכנולוגיות
הקשורות בה ,תהיה השפעה מכרעת.
בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית תתאפשרנה
יכולות חדשות לגמרי שלא היו אפשריות קודם
לכן גם בתחום הביטוח ,כגון מעבר למודל פעולה
חדש של ביטוח המבוסס על "חיזוי ומניעה"
אשר יאפשר בעזרת לימוד מכונה וניתוחי ביג
דאטה לבצע הערכת סיכוני אקטואריה בזמן
אמת ,בהתאם לאפיון נקודתי וממוקד של כל
מקרה ביטוח ,לתמחר ולממש באופן אוטומטי את
מדיניות הפוליסה ,ועוד.
הטכנולוגיה המשבשת תאפשר את התפתחותם
של מודלים עסקיים חדשניים ובלתי מוכרים
לנו ותיצור גלי הדף ,אשר ירעידו את המודלים
המוכרים של העולם העסקי כולו .המאה  21כבר
כאן .האם אתם מוכנים אל המסע המרתק אל
העתיד?.
יפתח קצור פעיל כיזם וכאיש עסקים  -חברת
 Business Analytic proהמספקת כלים ופתרונות
אוטומציה עסקית מבוססת בינה מלאכותית.

בינה מלאכותית וטכנולוגיות נוספות  -חלק מהשינויים נצפוים בענף הביטוח בשנת  | 2030צילוםshutterstock :

המפגש הבא ל־" MDRTחופשי על הבר" ייערך
בזום ,ביום א'  19/12בשעה .20:00
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ביטול פוליסת ביטוח חיים עם מוטב
בלתי חוזר
עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי על אופן ביטול פוליסת ביטוח חיים כאשר קיים מוטב בלתי חוזר בפוליסה

ה

שבוע אבקש להביא סיפור שמדבר על
תביעה שאינה מטעם המבוטח כנגד
חברת ביטוח אלא מטעמו של המוטב
הבלתי חוזר  -בנק אשר העניק הלוואה למבוטחים
בכפוף לבטוחה מסוג פוליסת ביטוח חיים.
המבוטח נפטר ולבנק התברר כי חברת הביטוח
ביטלה את הפוליסה בשל פיגור בדמי הביטוח
לאחר שלטענתה מסרה הודעה לבנק ,כמוטב
בלתי חוזר ,על כוונתה לבטל את הפוליסה.
הבנק טען כי לא קיבל את ההודעה והגיש
תביעה לתגמולי הביטוח .במהלך המשפט התברר
כי המבוטח לקח הלוואה בגובה של כ־ 2מיליון
ש"ח .כבטוחה להלוואה זו הציג המבוטח פוליסת
ביטוח על סך העולה על  6.5מליון ש"ח בה נקבע
הבנק כמוטב יחיד ובלתי חוזר ,ביחס ליתרת
ההלוואה הבלתי מסולקת שתהא ביום פטירתו.

העדר תשלום פרמיה

הבנק הגיש כנגד המבוטח תביעה בגין אי
תשלום ההלוואה ואף קיבל פסק דין בהעדר הגנה,
אלא שאז התברר כי מספר ימים בטרם התקבל
פסק הדין נפטר המבוטח ,וכן התברר כי פוליסת
הביטוח אשר הוצגה לבנק בוטלה זה מכבר על ידי
חברת הביטוח בהעדר תשלום פרמיה.
הבנק בתביעתו טען כי חברת הביטוח לא
שלחה התראות על אי התשלום של דמי הביטוח,
אך חברת הביטוח הציגה ראיות לפיהן התראות
נשלחו ,אולם הן לא נשלחו לסניף בו ניתנה
ההלוואה .חברת הביטוח ציינה כי היה נסיון להגיע
להסדר תשלומים עם המבוטח אך המבוטח לא עמד
בו וחברת הביטוח אף הציגה אישור כי מכתב על
ביטול הפוליסה נשלח למבוטח והוא נמשך על ידו,
כך שהמבוטח היה מודע לביטול הפוליסה.
בית המשפט נדרש למספר סוגיות:
 .1האם הפוליסה בוטלה כדין;
 .2האם הסדר התשלומים מאריך את חיי הפוליסה;
 .3והאם המבוטח בחר לבטל את הפוליסה בעצמו;

חובת התראה למוטב
צילום :באדיבות נמצולם

בית המשפט בוחן את הוראות חוק חוזה הביטוח
וקובע כי כאשר נפטר המבוטח ,זכאי המוטב
לקבלת תגמולי הביטוח אלא אם יוכח כי הפוליסה
בוטלה בטרם אירע מקרה הביטוח .במקרה זה,
הפוליסה על שם המבוטח קבעה כי המוטב הבלתי
חוזר הינו הבנק .החוק קובע הסדר ספציפי לעניין
ביטול של פוליסה שדמי הביטוח אינם משולמים
על ידי המבוטח וכן מתייחס החוק למצב בו
עסקינן במוטב שהינו בלתי חוזר.
כאמור ,הביטול כפוף למספר שלבים להסדרת

פוליסת ביטוח חיים .המבוטח קיבל הלוואה על סמך תגמולי הפוליסה | צילוםshutterstock :

התשלום על מנת לשמר את הפוליסה ולא לבטלה
כלאחר יד .יתרה מכך ,קובע החוק כי אם נקבע
מוטב בקביעה בלתי חוזרת ,מותנית זכות הביטול
של חברת הביטוח במתן ארכה למוטב לסילוק
החוב שבפיגור .עם זאת ,די בהודעה שנשלחת
במקביל גם למבוטח ,והמוטב רשאי להכנס בנעלי
המבוטח על מנת לשמר את הפוליסה.
בית המשפט מציין כי חברת הביטוח שלחה
למבוטח שני מכתבים על פי דרישת החוק ובכך
היא עמדה בחובתה כלפי המבוטח ,אלא שהואיל
וקיים מוטב בלתי חוזר ,הביטול לא יכנס לתוקף
אלא לאחר התראה למוטב על אי התשלום.
הבנק כאמור ,טען כי חרף טענת חברת הביטוח
על משלוח המכתב ,הוא נשלח לכתובת שגויה.
בית המשפט דוחה את הטענה כי המשלוח נדרש
להיות לסניף בו נטל המבוטח את ההלוואה אלא
קובע כי הדרישה היא להודיע לבנק ,ללא ציון
סניף מסוים או כתובת של הבנק.

"ידיעה על אי התשלום"

בנוסף ,ציין בית המשפט כי העד מטעם הבנק
מסר בעדותו כי המכתב מטעם חברת הביטוח
לא הגיע לסניפו ,אך לא יכול היה להתחייב כי
המכתב לא הגיע לבנק בכלל .ועוד ,חברת הביטוח
הוכיחה באמצעות רשות הדואר את העובדה
שהמכתב נמסר לנמען (הבנק) בדואר רשום ,וזאת
על פי חקירה שביצעה ואישרה לרבות באמצעות

מכתב נוסף ששלחה לבנק ואכן זה התקבל על ידו
בכתובת האמורה.
בית המשפט מוסיף כי אף אם היה ויתברר כי
הכתובת שגויה ,הרי שבמקרה זה הוכח כי הבנק
קיבל לידיו את המכתב ומשכך מסכם בית המשפט
וקובע כי אכן הבנק ידע על אי התשלום מצד
המבוטח מחד וחברת הביטוח עמדתה בחובתה על
פי החוק מאידך.
ביחס להסדר התשלומים עם המבוטח קובע בית
המשפט כי אין בהסדר זה כדי להוביל לחידוש
הפוליסה .בית המשפט מדגיש כי גם בהוראת
הפיקוח שניתנה בעבר נקבע כי חידוש פוליסה
לביטוח חיים כפופה בין היתר לתשלום הפרמיות
אשר לא שולמו במקרה זה.
על אף הביטול של הפוליסה על פי דין בוחן
בית המשפט את הטענה החלופית האם המבוטח
ביטל מיוזמתו את הפוליסה וקובע כי לא הוכח
כי המבוטח ביקש לבטל את הפוליסה.
משכך ,מסכם בית המשפט וקובע כי חברת
הביטוח ביטלה את הפוליסה כדין ,הסדר
התשלומים לא האריך את תוקפה של הפוליסה
ולכן דין התביעה להדחות.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק
הדין.
הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה

מנורה מבטחים
צעד אחד לפני כולם
| 16.11.2021

נכון להיום ,החברה היחידה שמפעילה
את שיטת הקרונות היא מנורה מבטחים.

מנורה מבטחים הראשונה והיחידה שמפעילה כבר למעלה מעשור את מסלולי
ה"יעד לפרישה" .כיום ,לאחר  5שנים שהופעל המודל הצ'יליאני ,בכוונת רשות שוק ההון לבטלו
ולאמץ את המודל שקיים במנורה מבטחים ולהחיל אותו על כל קרנות הפנסיה בישראל.

סוכני ביטוח ,רוצים להצטרף להצלחה
של מנורה מבטחים?

הקליקו ונכיר>>

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני ,המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ
או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין ,המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים
של כל אדם.
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דוד ליפקין

זינוק במתקפות סייבר ובדרישות כופר
הביא לקיטון בתקרת ביטוחי הסייבר

ש

צילוםshutterstock :

וק הביטוח במזרח התיכון צפוי לקיטון משמעותי בכושר ביטוחי הסייבר בשנתיים
הקרובות בשל מתקפות סייבר חוזרות והדרישות לתשלומי דמי כופר.
מבטחים ומבטחי משנה מקצצים בכושר הביטוחים של סיכוני הסייבר כדי שיוכלו להתמודד
עם צבר הביטוחים שימשך בשנתיים הקרובות ,קובע ניתוח של שוק הביטוחים באירופה ,המזרח
התיכון ואפריקה של קבוצת הביטוח סייצ'י
סיינט הונרה.
מבטחי המשנה ינהגו בסלקטיביות ביחס
לסיכונים שיכסו בביטוחי הסייבר ויקטינו את
תקרת ביטוחי הסייבר .במקביל ,המבטחים
יקרו את פרמיות ביטוחי הסייבר ב־30%
בממוצע והיו מבוטחים שזכו לייקור פרמיות
הביטוח בקרוב ל־ .100%לפי הצפי של קבוצת
הביטוח האירופית ,מגמת הייקור תימשך
ותהיה בממוצע של 20%־ 30%בשנה הקרובה.
אשר למצב ביטוחי הסייבר במזרח התיכון,
קבוצת הביטוח מתריעה שחוסר הערנות חוסר המחויבות להתגוננות ממתקפות הסייבר הוא הגורם
העיקרי לתעריפי הביטוח הגבוהים
והמחויבות להתגוננות ממתקפות הסייבר
הם הגורמים העיקריים לתעריפי הביטוח הגבוהים .בנוסף ,חלק גדול מהעסקים פועלים ללא
תוכנית עסקית ברת ביצוע ומהירה בעת מתקפת סייבר ,מה שמאריך את תהליך השיקום של
העסקים ופוגע בלקוחות בהמתנה ארוכה עד לשיקום העסקי.

דרוש 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 למיילgil@hish-ins.co.il :
דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות וביטוחי
דירות לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה ,דרוש/ה
פקיד/ה לתחום התביעות וביטוחי דירות עבודה
טלפונית ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח.
שעות עבודה מ  09:00ועד  16:30עבודה לטווח ארוך
תנאים מצוינים למתאים/ה! ללא ימי שישי קורות חיים
למיילmoti@edenins.co.il :
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
סוכן dar21162@gmail.com
למשרד ביטוח ותיק ומקצועי במרכז מודיעין דרושה
חתמת רכב למשרה מלאה ,מיידית ,ולטווח ארוך .נדרש
ניסיון קודם .תנאים מצויינים למתאימה! קורות חיים
למיילeyal@sos-ins.co.il :
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 מוצריהבריאות והפרט.
 יוזמה ,אסרטיביות ,תודעת שירות גבוהה ,יכולתעבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים.
 עבודה משולבת שטח ומשרד - .שכר בסיס  +עמלות,רכב  +טל נייד  +מחשב ניידshira@gabay-ins.co.il.
לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות סוכן ביטוח צעיר
ונמרץ שמעוניין לעבוד על תיק הלקוחות של המשרד

מ

ועצת לויד'ס אישרה לאגודה להגנה
רפואית ( )MPSלפעול כאיגוד מלא
ולהתחיל בחיתום רפואי מ־ 1בינואר .2022
האיגוד החדש מציע ביטוחי רשלנות רפואית
לגורמים רפואיים שונים.
האיגוד מציע את ביטוח הרשלנות
הרפואית כחלק מתוכנית בריאות כוללת
לספקים רפואיים .ג'ליאן טיגה ,מנכ"ל
אסטה ,הסוכן המנהל של לויד'ס ,אמר ש"אנו
שמחים שאסטה סייעה להקל על השלב הבא
בפיתוח של הסדר המטרה המיוחד לאיגוד
מלא עם עתיד רווחי ובר קיימא ומצפים
לנהל את ההתקדמות של מוצר הביטוח
התאגידי .בשנתיים האחרונות שקדנו
להציע פתרון ביטוחי חדשני לספקי שירותי
בריאות וזה מהווה בסיס ליכולת  MPSלקבל
אישור סופי להתאגדות מלאה.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

החל מינואר :2022
איגוד ה־ MPSיבצע
חיתום רפואי

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

כפרילאנס עם אפשרות בעתיד לניהול ופיתוח של
המשרד פרטים יש לשלוח קורות חיים
 itsik@newafikim.co.ilלמשרת 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
 3שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי  -יתרון
מסגרת העסקה א-ה  8:30-14:00נא לשלוח קורות
חיים לsharon@og-ins.co.il :
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

שכירות משנה
להשכרה חדר מפואר +שתי עמדות בסוכנות בכפר
סבא בבניין מבוקש ,משרד מרווח כולל שימוש בחדר
ישיבות .העלות  3500+מע"מ -מחיר קבוע הכולל
חשמל ,ארנונה ,ניקיון ,אינטרנט – קו סימטרי ודמי
ניהול .ערן  .054-2004455הנחה מהותית לסוכנת /
סוכן בתחילת הדרך!
להשכרה :חדר מרוהט עם ציוד מחשבים ,כולל ארון
קיר ,במשרד שמאים ברחוב תובל  ,22קומה  ,2רמת 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  65מ"ר כולל  3חדרים  +אופן ספייס
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר  52ש"ח
למ"ר כולל אחזקהמעלית  +מזגנים 0508844442

ששון מאירי
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,
רכישה מלאה או שותפות ,אפשרויות תפעול ויצירת
פנסיה עתידית .לפרטים יש לפנות לערן 054-
 .2004455סודיות מובטחתeran@bar-ins.co.il .
שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום
הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון
– צור קשר לאפיקי הון – eyal@afikeyhon.co.il,
054-4276891
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט .משלמים מכפיל
גבוה ובמזומן ,ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד
מספר שנים  052-3688700מייל303@5052323.co.il :
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  052-4241333המודעה

מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
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 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  052-7703399גיל 052-
 4526944משה gil@beyahad-ins.com
ערן בר סוכנות לביטוח בעמ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,
רכישה מלאה או שותפות .לפרטים יש לפנות לערן
 .054-2004455סודיות מובטחת
eran@bar-ins.co.il
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

