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"הגופים המוסדיים 'שכחו'
שאין לקשור בין דמי הניהול
לבין עמלות הסוכנים"
בימים אלו התקבלו בלשכת סוכני
הביטוח תלונות על כך שגופים מוסדיים
קושרים בין תגמול הסוכן לבין גובה
דמי הניהול ,וזאת בניגוד לחוק  ‰נשיא
הלשכה אייזיק“ :נפעל למגר זאת
באמצעים העומדים לרשותנו ,לרבות
באמצעי אכיפה מצד רשות שוק ההון
ובאמצעות פניה לערכאות משפטיות
> עמ' 3

הדור הצעיר

התוכנית הכלכלית

סו"ב ברית כהן ,סוכנת
צעירה חברת לשכה,
בראיון ⋅ מדור חדש

הטיוטה שהציג האוצר
כוללת רפורמות
שפוגעות בסוכני הביטוח

> עמ' 9

> עמ' 5,7

סוכן הביטוח

כמגדלור פיננסי
כנס פיננסים ה8-
 2022ע"ש ארז גוטמן ז"ל

ההרשמה נפתחה!

16.6.2022
ביתן  ,10אקספו תל אביב
להרשמה לכנס  -לחצו כאן
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נשיא הלשכה אייזיק" :גופים מוסדיים פועלים
בניגוד לחוק בכל הנוגע לעמלת הסוכן"
בין היתר ,חברות מתנות דמי ניהול נמוכים במיוחד באי שיתוף סוכן ביטוח " הלקוחות מופלים לרעה.
נפעל למגר את התופעה גם באמצעים משפטיים" > רונית מורגנשטרן

ב

ימים אלו פועלת הלשכה במטרה
לדרוש את אכיפת הוראות חוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים (קופות גמל),
תשס"ה .2005-כזכור ,החוק תוקן בשנת 2017
(תיקון מס'  )20ובמסגרתו בוטלה הזיקה בין
עמלת ההפצה לגובה דמי הניהול .בהתאם לתיקון
לחוק התווסף סעיף (32ה)( )3וכך נקבע" :עמלת
ההפצה [ ]...לא תחושב בזיקה לשיעור דמי
הניהול שהחברה המנהלת תגבה מעמית" .עוד
בתיקון האמור התווסף סעיף הנוגע לסנקציית
העונשין למי שעובר על הוראה זו.
לאחרונה ,התקבלו בלשכת סוכני הביטוח תלוו
נות על כך שגופים מוסדיים קושרים בין תגמול
הסוכן לבין גובה דמי הניהול .עוד נודע ללשכה
כי אותם גופים מוסדיים מודיעים באופן חד צדדי
לאותם סוכני ביטוח ,באופן מפורש ,כי לא יקבלו
תמורה זאת אף שגובה דמי הניהול המוצע ללקוח
על ידי סוכן הביטוח זהה לגובה דמי הניהול אותו
מציע הגוף המוסדי.
סו"ב דידי פרידלנדר ,יו"ר ועדת הפיננסים
בלשכה ,מסביר" :חלק מהחברות הגדולות פשוט
הוציאו את הסוכנים מהמשחק; החברות עומדות

דידי פרידלנדר ושלמה אייזיק (משמאל) | צילומים :באדיבות יונט ובאדיבות המצולם

פרידלנדר" :נוצר מצב מנוגד למטרת החוק ,שאם
דמי הניהול שהסוכן ישיג עבור הלקוח יעמדו על 2%
מההפקדות ,הוא לא יקבל עמלה"
על כך שיקבלו  2%מגובה דמי הניהול ,כך שהסוכן
יקבל את החלק הנותר .נוצר מצב מנוגד למטרת
החוק ,שאם דמי הניהול שהסוכן ישיג עבור הלקוח
יעמדו על  2%מההפקדות ,הוא לא יקבל עמלה.

התניה בניגוד לחוק

"קיבלנו תלונות ,שאחת מהן דיברה על כך
שחברה גדולה הציעה לגוף ציבורי גדול הסכם
פנסיה בדמי ניהול של  ,1%כשבהסכם מצוינת

ביטוח
ופיננסים

התניה מפורשת – ללא סוכן ביטוח .במילים אחו
רות – ההצטרפות היא ישירה .ראשית ,ההתניה
מנוגדת לחוק פנסיית חובה ,לפיה כל אזרח יכול
לבחור על פי חוק סוכן שיטפל בחיסכון הפנסיוני
שלו .מה קורה עם עובד של אותו גוף ,שרגיל
לעבוד עם הסוכן שלו ורוצה שהוא ייצג אותו גם
מול הגוף הפנסיוני? הסוכן לא ירצה לעבוד ללא
תגמול .שנית ,בהיבט המסחרי ,בתקנות נקבע
שהסוכן שנבחר יקבל את התגמול בהתאם לחוזה
שלו עם היצרן; גם אם אין סוכן ,הרי דמי הטיפול

מגיעים למישהו אחר  -אם זה יועץ הבנק ,עובד
החברה המבוטחת וכד'".
לדברי פרידלנדר ,בשלב ראשון הלשכה פועו
לת מול היצרנים ,בשלב השני היא תפנה לרשות
שוק ההון לאכוף החוק על החברות ,ואם המצב
יישאר כמו שהוא ,הלשכה תפעל מול חברות
הביטוח באמצעות תביעה בבית המשפט.

"לא במשמרת שלי"

נשיא הלשכה ,סו"ב שלמה אייזיק ,מסר בת־
גוב:ה" :אנו רואים בחומרה תופעה זו אשר ע�ו
מדת בניגוד גמור להוראות החוק ונפעל למגר
אותה באמצעים העומדים לרשותנו ,לרבות באו
מצעי אכיפה מצד רשות שוק ההון ,לחילופין,
באמצעות פניה לערכאות משפטיות" .אייזיק
הוסיף ואמר כי "מעבר לזלזול בחוק ,אנו נחשפים
למהלך בו לקוחות מופלים לרעה נוכח רצונם
להסתייע באיש המקצוע  -סוכן הביטוח – לכך
לא אסכים במשמרת שלי".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | | 03כתיבה :רונית מורגנשטרן ,מערכת "ביטוח פיננסים" |
מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :יעקב בן שלוש ,טלפון050-7708848 :
 | shivuk@insurance.org.ilצילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

מבית הכשרה חברה לביטוח בע״מ
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רפורמות שפוגעות בסוכני הביטוח :האוצר
הציג את התוכנית הכלכלית לשנת 2023
בין הרפורמות המוצעות בתוכנית יש גם כמה רפורמות דרמטיות בתחום הביטוח ,שחלקן נוגעות
ישירות לסוכני הביטוח ולמעמדם ,ובינהן ,קידום אובייקטיביות סוכן הביטוח ,חיזוק היועצים הפנסיוניים
על חשבון סוכני הביטוח ולאפשר לבנקים קטנים למכור ביטוח כללי > רונית מורגנשטרן

מ

שרד האוצר פרסם ביום שלישי את
טיוטת התוכנית הכלכלית לשנת
( 2023המוכרת גם בשם טיוטת חוק
ההסדרים) .בין  30הרפורמות הכלכליות שכוללת
התוכנית ,יש גם כמה רפורמות דרמטיות בתחום
הביטוח ,שחלקן נוגעות ישירות לסוכני הביטוח
ולמעמדם.

קידום היועצים הפנסיוניים

בתחום החיסכון הפנסיוני מוצעת רפורמה
לקידום היועצים הפנסיוניים ,הנחשבים בעיני
האוצר כיועצים אובייקטיביים ,על חשבון סוכני
ביטוח פנסיוניים ,וכן תיקוני חקיקה לטובת מודל
"הסוכן האובייקטיבי".
בסעיף המדבר על קידום היועצים הפנסיוניים
נכתב כי "מבטח לא יהיה רשאי לסרב באופן
בלתי סביר להתקשר בהסכם הפצה עם יועץ
פנסיוני" .סירוב בלתי סביר מוגדר בהצעה
כסירוב להתקשר בהסכם הדומה להסכם קיים
בגוף המוסדי עם יועץ פנסיוני אחר ,או סירוב
על רקע היקף פעילות של היועץ .בכל מקרה ,על
הגוף המוסדי יהיה לנמק ליועץ הנדחה בכתב את
הטעמים לסירוב.
בהסבר להצעה נכתב ,כי "על אף היתרונות
הרבים הגלומים בייעוץ אובייקטיבי לציבור
החוסכים ,נכון להיום נתח פעילותם של היועצים
הפנסיונים בשוק התיווך הפנסיוני קטן באופן
משמעותי מחלקם של המתווכים האחרים
ובראשם סוכני הביטוח .על פי סקר שבוצע בשנת
 2018עבור משרד האוצר 74% ,מהחוסכים רכשו
מוצרים דרך סוכני ביטוח ,ורק שליש מהמשיבים
ידעו כי קיים הבדל בין סוכן לבין יועץ פנסיוני".

תשס"ו־ ,2006הקובע עמלת הפצה בשיעור מרבי
של  0.25%מסך הנכסים עבור יועץ פנסיוני".
האוצר מציע להגביר את התחרות בשוק
הפנסיוני ולצמצם ניגודי עניינים מובנים" :לשם
הבטחת מתן ייעוץ ותיווך אובייקטיבי של מוצרי
ביטוח וחיסכון לפרט ושיפור יכולתו לבחור
במוצרי הביטוח והחיסכון המתאימים לצרכיו,
מוצע לבצע מספר תיקונים להגברת התחרות
בענף התיווך לביטוח ולחיסכון פנסיוני ",נכתב
בטיוטת התוכנית הכלכלית.

המוסדיים מעדיפים סוכנים

מכירת ביטוח כללי

צילוםshutterstock :

עוד מוסבר כי "נתחי השליטה של סוכני הביטוח
הפנסיוני בשוק התיווך הפנסיוני נובעת ,בין
היתר ,מן ההעדפה המובנת של גופים מוסדיים
לשווק את מוצריהם באמצעות סוכני ביטוח ,היות
וביכולתם להשפיע על תמריציהם באמצעות
תשלום עמלות משתנות .וזאת בניגוד ליועצים
הפנסיונים אשר כאמור לעיל ,אינם יכולים
לייעץ ביחס למוצרים שיש להם זיקה אליהם
וכן מוגבלים בעמלות ההפצה שהם יכולים לקבל
מן הגופים המוסדיים לפי תקנות הפיקוח על
שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה),

הבנקים הקטנים יורשו למכור ביטוח כללי

בטיוטת התוכנית הכלכלית מוצע לתקן את
חוק הבנקאות ,כך שייקבע כי בנק בעל היקף
פעילות קטן (ששווי נכסיו עד  10%משווי נכסי
כלל הבנקים) יהיה רשאי לשלוט גם בתאגיד
שהוא סוכן ביטוח שעיסוקו בביטוח כללי .במקרה
שבו חדל להיות בנק בעל היקף קטן ,הוא יורה
לתאגיד שהוא סוכן ביטוח שעודנו נשלט על ידו
לחדול מעיסוק בביטוח כללי או יפעל להפסיק
את שליטתו בתאגיד.
בטיוטה מוסבר כי מטרת הרפורמה הינה
"הגברת התחרות בשוק הבנקאות באמצעות מתן

יתרון תחרותי לבנקים בעלי היקף פעילות קטן,
ובמקביל הגברת התחרות בשוק סוכני הביטוח
באמצעות הוספת שחקנים חדשים בעלי יכולות
דיגיטליות .כל זאת תוך שמירה על העיקרון
המרכזי של החוק להגברת התחרות ולצמצום
הריכוזיות – צמצום הריכוזיות במערכת
הפיננסית".
רפורמות נוספות בתחום הביטוח המוצעות
בתוכנית הכלכלית לשנת :2023

ביטוח חובה לרכב

בטיוטה מוצע להוסיף משתנה נוסף מעבר
למאפייני הרכב והנהג והוא היקף הנסועה ברכב.
"חברות הביטוח תהיינה רשאיות להשתמש ,בין
היתר ,במספר הקילומטרים שנסע הרכב המבוטח
במהלך שנה קלנדרית כמשתנה בתוכנית לניהול
הסיכונים לצורך קביעת גובה דמי ביטוח החובה
לרכב".
ההסבר" :כיום ,תשלומי ביטוח החובה
על הרכב הינם תשלומים דיפרנציאליים
המתחשבים במאפייני הרכב והנהג השונים ,אך
אינם מושפעים מהיקף השימוש בו ,ולכן
הם מהווים כיום חלק מהעלות הקבועה,

חיות המחמד שלנו
הן כבר מזמן חלק מהמשפחה.
אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

סוכנים ,למבוטחי הבריאות שלכם
בהראל יש הטבות בלעדיות:
שירותי הבריאות של
לחיות מחמד בתנאים משתלמים במיוחד
שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות

ֵמחיר
ַאטרקטיבי

חיסונים
וטיפולים שוטפים

שירותי הבריאות של  Marpetאינם מוצר ביטוחי ואינם מפוקחים על ידי רשות
שוק ההון .השירותים ניתנים על ידי מרפאט בע"מ ובאחריותה בלבד .הפרטים
המלאים והמחייבים הם כמפורט בהתקשרות שבין הלקוח למרפאט .ההטבות
הן למצטרפים חדשים למרפאט ,המבוטחים בכיסוי בסיס בבריאות.
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המעודדת שימוש יתר .לפיכך ,מוצע
לרשום את הודעת הממונה על רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון כי בכוונתו להוסיף לרשימת
המשתנים והקטגוריות המשפיעים על הסיכון
בענף ביטוח רכב חובה גם משתנה המשקף את
שיעור הנסועה באופן שיאפשר לחברות הביטוח
להציע ביטוח חובה תלוי שימוש ברכב".

מכירת כפל ביטוח במקרה של שתי פוליסות פרט
המרכיב רק כ־ 30%מהכפל הביטוחי הקיים ,אך
לא מתייחס ליתר מקרי כפל הביטוח :בין פוליסות
קבוצתיות לפוליסות פרט ,ובין מספר פוליסות
קבוצתיות .על כן מוצע לאסור את כפלי הביטוח
גם בין פוליסות פרט ופוליסות קבוצתיות ,על
מנת להשלים את  70%מהכפל שנותר.

ביטוחי הבריאות הפרטיים

כפל ביטוח

בתוך סוגיות הביטוח מוקדש חלק נרחב לביטוחי
הבריאות הפרטיים ,שצפוי כי יביא להתנגדות
חברות הביטוח .ההצעות הן:

התוכנית הכלכלית מטילה על הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון לפעול כך שעד ה־ 1בינואר
 – 2023הוראות החוזר המאוחד ,סימן ג' (איסור

של אשתקד להיטל רפואה פרטית לטובת חיזוק
הרפואה הציבורית " -מתחילת  2023יוטל
היטל על כל תשלום לרופא ולמוסד רפואי בגין
פעילות פרטית של ניתוחים וייעוץ שיש לגביה
זכאות למימון ציבורי .היטל בשיעור של 35%
מהתשלומים ייגבה מחברת ביטוח ,בגין הפעילות
אשר כוסתה על ידה ,והיטל בשיעור של 15%
מהתשלומים ייגבה משירותי הבריאות הנוספים
של קופות החולים" .תוכנית דומה יצאה מחוק
ההסדרים לשנת  2022בעקבות לחץ ציבורי ,לאחר
שנטען כי ההיטל יביא להתייקרות הפרמיות.
איסור על מכירת פוליסות החזרים בתחום
ייעוץ רפואי " -החל מ־ 2023כיסוי ביטוחי
בעד התייעצות עם רופא מומחה בארץ במסגרת
תוכניות שירותי בריאות נוספים של קופות
החולים יתאפשר רק אם קיים הסדר בין קופת
החולים לנותן השירותים הרפואיים ,במסגרתו
משלמת קופת החולים ישירות לנותן השירותים
הרפואיים את שכרו והמבוטח נושא בעלות
ההשתתפות עצמית בלבד".
מטרת התיקון היא להעביר את ההתקשרות של
ספק שירותי הבריאות מהחולה לגורם המבטח ,על
מנת להעביר את ניהול המשא ומתן של הרופאים
לגופים המתמחים בכך ,וכך להפחית את המחיר
ולמנוע ניצול של חולים וגביית מחירים גבוהים
מחולים בשעת נזקקותם.



שירותי בריאות נוספים



הוספת משתנה המשקף את שיעור הנסועה באופן שיאפשר לחברות הביטוח להציע ביטוח חובה תלוי שימוש ברכב

צילוםshutterstock :

• איסור על כפל ביטוח במוצרי ביטוח בריאות
מסוג שיפוי גם למחזיקי ביטוח קבוצתי  -המטרה
בשינוי המוצע היא "לצמצם את תופעת הכפל
הביטוחי ,בה פרטים מחזיקים מספר פוליסות ביטוח
מקבילות של חברות מסחריות .רבים מן המבוטחים
בביטוחי הבריאות הפרטיים רוכשים מספר ביטוחי
בריאות שונים מסוג שיפוי ,המספקים כיסוי זהה.
במקרה של תביעה בביטוח מסוג שיפוי המבוטח
זכאי להחזר הוצאות רק עד לגובה ההוצאות שלו
בפועל ,בלי קשר לכמות הביטוחים בהם הוא
מחזיק ,ולפיכך הוא לא נהנה מן הכפל .זאת בניגוד
לביטוחי פיצוי אשר מעניקים סכום פיצוי בעת
אירוע ביטוחי ללא קשר להוצאות המבוטח בפועל,
אלה האחרונים אופייניים יותר בביטוחי מחלות
קשות ותאונות אישיות.
האוצר מציין בטיוטה כי על פי הערכת רשות
שוק ההון משקי הבית שילמו  760מיליון שקל
ללא כל תמורה בשל כפל ביטוח.
עוד מוסבר ,כי חוזר ביטוח של רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון מה־ 19באוקטובר  2021אוסר על

האוצר מציין בטיוטה כי
על פי הערכת רשות שוק
ההון ,משקי הבית שילמו
 760מיליון שקל ללא כל
תמורה בשל כפל ביטוח
מכירת כפל ביטוחי בפוליסת פרט) יתוקנו באופן
שהאיסור על מכירת פוליסה למועמד שיש
ברשותו פוליסה קיימת המעניקה לו כיסוי ביטוחי
דומה מסוג שיפוי ,מבלי לבטל את הפוליסה
הקיימת ,יורחב גם לגבי מועמד המחזיק בפוליסה
קבוצתית ,וגם לגבי שיווק פוליסה קבוצתית.
היטל רפואה פרטית על חברות הביטוח -
האוצר חוזר על הצעתו מהתוכנית הכלכלית



על חברות הביטוח תוטל "חובת תשלום
ראשון" לפני כיסוי זהה בשב"ן " -בעת פנייה
של מבוטח לקופת החולים ,זו תחויב לבדוק אם
למבוטח יש ביטוח פרטי המכסה את המקרה.
אם ישנו ביטוח פרטי – תפנה קופת החולים את
המבוטח לחברת הביטוח על מנת לקבל כיסוי .בכל
מקרה בו אדם תובע כיסוי ביטוחי בתחום הניתוחים
או הייעוציים ,והיה וקיים לו אותו כיסוי ביטוחי
בחברת ביטוח פרטית ובשירותי בריאות נוספים
של קופת חולים ,חברת הביטוח הפרטית תפעיל
את הפוליסה לפני תוכנית שירותי הבריאות
הנוספים של קופת החולים .היה וביקש אדם לממש
את זכאותו במסגרת שב"ן על אף קיומה של כיסוי
ביטוחי בחברת ביטוח פרטית באותו מקרה ביטוח,
תעביר חברת הביטוח הפרטית תשלום לתכנית
שירותי הבריאות הנוספים בגובה עלות השירות
שניתן על ידי שירותי הבריאות הנוספים ועד
לסכום המירבי שהיה על חברת הביטוח לשלם על
פי הפוליסה שבה מבוטח אותו מטופל.
"קופות החולים יידרשו לבחון את השפעת
הצעד האמור על הוצאות שירותי הבריאות
הנוספים שלהן ,ולאחרי בדיקה זו תוגש לאישור
שר הבריאות בקשה להפחתת פרמיית התשלום
בגין החיסכון הצפוי להן".
תגובת לשכת סוכני הביטוח" :אנחנו לומדים
את טיוטת התוכנית לעומק ,נגיב ונתייחס
במקצועית ובאחריות ,שלא באמצעות המדיה
והעיתונות בשלב הזה".

נבחר פה אחד!

עבור חברות וחברי לשכת סוכני הביטוח -
ביטוח השיניים הקולקטיבי של הראל.
ועכשיו אפשר להיכנס לקישור ולראות שיש
על מה לחייך
לפרטים נוספים

36081.11
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הדור הצעיר  מדור חדש

|  26במאי 2022

"אני מאמינה במוצר ,ולכן תמיד אציע ללקוח
את הכיסוי הכי טוב שהוא יכול לקבל"
מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים ,הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח ⋅ והפעם :סו"ב ברית
כהן גולדברגר ,מנכ"לית "ביטוחית אריה כהן" סוכנות לביטוח > רונית מורגנשטרן
גיל31 :
מצב משפחתי :נשואה טרייה
רישיון :פנסיוני ואלמנטרי
ותק :שנתיים
מה עשית לפני שהיית סוכנת ביטוח?
"רוב חיי הבוגרים הייתי בצבא .השתחררתי
בגיל  25בדרגת סרן ואז הלכתי ללמוד
תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני
בתקשורת במרכז הבינתחומי .במהלך
הלימודים הייתי סגנית יושב ראש אגודת
הסטודנטים".
למה בחרת במקצוע ,מה את אוהבת בו?
אפשטיין | צילום :ליאור גולסד
"אני חושבת שנכון יותר להגיד שהמקצוע
בחר בי .אבא שלי הקים את הסוכנות
לפני  31שנה ,הוא בנה סוכנות לתפארת,
ולהיכנס לעסק ולעזור לו להמשיך ולהוביל
את העסק שבנה  -היה פשוט צעד
מתבקש".
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך
המקצועית?
בביטוח.
וניסיון
ידע
שום
בלי
"אני הגעתי
"אבא שלי הקים
הייתי (ועדיין) יושבת ימים שלמים וקוראת
את הסוכנות לפני
ג׳קטים של פוליסות ,מתייעצת המון
וכמובן
עם החתמות בחברות הביטוח
 31שנה .הוא בנה
כהן גולדברגר" .לא לפחד לקפוץ למים ולנסות" | צילום :באדיבות המצולמת
מקבלת הרבה הכוונה מאבא שלי ומדודה
סוכנות לתפארת,
שלי שעובדת איתנו ,ושניהם כבר 30
ללמוד
שנים בענף .אך למדתי שאין כמו
טוב
הכי
הכיסוי
את
ללקוח
אציע
ולהיכנס לעסק
פוליסות .הכי יסודי והכי מקצועי".
שהוא יכול לקבל ולא בהכרח
ולעזור לו להמשיך
איך את מתמודדת עם הרגולציה בתחום?
את ההכי זול ,אני מאמינה שזה
שלנו.
בתחום
ובטח
"רגולציה היא נושא מאתגר בכל תחום,
אלינו
פנה
הלקוח
שלנו.
התפקיד
ולהוביל את העסק
כסוכנות ותיקה בנינו עוגנים חזקים בכל תחום פעילות שגורמים
כי הוא סומך עלינו ,הוא לא תמיד
שבנה  -היה פשוט
'לספינה' שנקראת הסוכנות לא להיטלטל בצורה חזקה בכל פעם
מבין בביטוח והוא מצפה מאיתנו
לפני
שיש שינוי .צריך להתאים את עצמנו ,ולהיות תמיד צעד אחד
משמע
לו
ולדאוג
לו,
לדאוג
צעד מתבקש"
השינוי ולא אחריו".
לעשות לו ביטוח שתואם את
מה יש לך לומר על יחס החברות לסוכנים שלהן?
הצרכים הביטוחים שלו ,ולא רק
"אני יכולה לומר שבשנתיים שאני בתחום חוויתי בעיקר חוויות
לתת לו את הפוליסה הזולה ביותר .זול עולה ביוקר לפעמים".
סיוע
חיוביות מהחברות ,תחושה של בית ,תחושה של מעטפת ,של
תוכלי לחלוק טיפים עם סוכנים צעירים כמוך?
היא
ושל הבנה .מערכת יחסים עם חברות ביטוח היא חשובה אך
"לקרוא הרבה ,ללמוד מבעלי ניסיון זה טוב ,אבל אין יותר טוב
ומתמיד,
לא חד צדדית .אני מאמינה ,וכך הסוכנות פועלת מאז
מללמוד מהפוליסות עצמן ,להתייעץ עם חתמים בחברות הביטוח,
לנהוג
צריכים
בשיתוף פעולה ,בשיח ,בנאמנות .גם אנחנו כסוכנים
הם מדהימים ,מנוסים ,והם המורים הטובים ביותר .לא לפחד לקפוץ
בחברות הביטוח כפי שאנחנו מצפים שינהגו בנו".
למים ולנסות ,מקסימום מצליחים".
תני דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך.
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
נותנים
אנחנו
בסוף,
"אני רואה בעבודה שלנו שליחות אמיתית,
"לתת להם כלים פרקטיים לניהול סוכנות ,להתנהלות מול חברות
כסף
גם
מאוד,
הרבה
שווה
ביטחון עצום ללקוחות ,והביטחון הזה
ביטוח ,ניהול נכון של משרד ,חלוקת כוח אדם ,עמלות .כל מה שאף
שאני
פעם
בכל
קטנה
הצלחה
אבל גם שקט נפשי .אני מרגישה
אחד לא ילמד אותנו בחוץ".
או
הצליח,
ולא
ניסה
זמן
שהרבה
מצליחה להשיג ללקוח כיסוי
איפה תרצי להשתלב בפעילות הלשכה?
לא
אני
רכש.
שהוא
הכיסוי
חשוב
כמה
כשקורה לו נזק והוא מבין
"כיום אני חלק מועדת הצעירים ושמחה על הזכות שיש לי
תמיד
ולכן
מוכרת,
שאני
במוצר
מאמינה
אני
סוכנת רק של מחירים,
להשפיע".

ללשכת סוכני ביטוח בישראל ,עמותה רשומה מס' 580013365
דרוש/ה

מנכ״ל/ית

לשכת סוכני ביטוח בישראל )ע"ר( הינה האיגוד המקצועי של סוכני הביטוח בישראל.
מאגדת כ 4,700 -סוכני ביטוח מורשים ברחבי המדינה .מטרת הלשכה הינה לקדם ולשמור על האינטרסים
של סוכני הביטוח וליזום מהלכים שיקדמו את סוכני הביטוח לטובת אזרחי המדינה תוך שיפור מתמיד
בתפיסת מעמדם הציבורי.
לעמותה כ 12-עובדים והיא מפעילה שירותי מיקור חוץ ומקיימת אירועים בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח.
תנאי סף:
על המועמד לעמוד בשני התנאים הבאים במצטבר:
 .1תנאי השכלה:
אחת משתי החלופות להלן:
א .בעל תואר אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן התחומים הבאים :כלכלה ,ביטוח ,מנהל עסקים ,ניהול,
משפטים ,ראיית חשבון ,מנהל ציבורי והנדסה.
ב .מי שהוא בעל תואר אקדמאי ,ממוסד מוכר במועצה להשכלה גבוהה שלא נמנה בסעיף  ,1ובלבד שהוא בעל ניסיון ניהולי
מצטבר של  7שנים לפחות ,מתוכן  5שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות פיננסית העולה על  5מיליון ש"ח.
 .2תנאי ניסיון:
בעל ניסיון ניהולי רציף של  5שנים לפחות ב 10-השנים האחרונות בתפקיד בתחום הניהול העסקי של ארגון בעל היקף עסקים
העולה על  5מיליון ש"ח והמנהל לפחות  6עובדים.
יתרונות:
• ניסיון ניהולי בהיקפי פעילות משמעותיים ב 7-השנים האחרונות.
• ניסיון בהנעת עובדים וניהולם ,לרבות ניהול והפעלת יועצים/קבלנים בתחומים שונים ,והתקשרויות עם גורמים
שלישיים/מיקור חוץ.
• ניסיון בניהול פרויקטים והפקת אירועים עד  1,500איש.
• ניסיון בניהול ,הובלת והטמעת מהלכים אסטרטגיים ותהליכי שינוי בארגון בתחום אחריותו.
• ניסיון בניהול משברים מהותיים באופן ישיר.
• ניסיון בעבודה מול רשויות ממשלתיות ,כנסת ,שלטון מרכזי ו/או שלטון מקומי ו/או גופים ציבוריים.
• ניסיון בעבודה ישירה מול ועד מנהל של עמותה ,מוסדות עמותה והיכרות עם ממשל תאגידי.
יש לצרף קורות חיים בצירוף העתק נאמן למקור של תעודות השכלה ,המלצות ומלוא המסמכים שיש בהם כדי להוכיח את
עמידת המועמד בתנאי הסף או כל מסמך אחר רלוונטי ,כשהוא חתום וסרוק ולגבי מסמכים שמיועדים להוכחת עמידה בתנאי
סף – העתק נאמן למקור.
מסמכים כאמור יש לשלוח עד ליום  01.06.22בשעה  ,16:00לכתובת דוא"לlishka@insurance.org.il :
יש לוודא טלפונית קבלת דואר אלקטרוני באמצעות טלפון שמספרו) 03-6366501 :גב' אנה קריימן(.
• לשון המודעה מנוסחת בלשון זכר אך היא מכוונת לנשים וגברים באותה מידה.
• העמותה שומרת על זכותה לבצע הערכת המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם העמותה באמצעות מבדקי מיון,
וכן שומרת על זכותה לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים.
• העמותה שומרת על זכותה לפנות למועמדים נוספים שלא יגישו מועמדות באופן יזום.
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|  26במאי 2022

סיור מיוחד לסוכנות וסוכני הביטוח חברי
הלשכה במרכז הרפואי מדיקה RMC
השבוע התקיים סיור ראשון מתוך סדרת סיורים מצומצמת לסוכני הביטוח בצפון ⋅ הסוכנים ערכו מפגש
היכרות עם צוות המרכז הרפואי וזכו להסבר מפורט על השירותים הניתנים בו > מערכת ביטוח ופיננסים

ס

יור ראשון לסוכנות וסוכני הביטוח ממחוז הצפון נערך השבוע
במרכז הרפואי מדיקה  RMCבעפולה .המפגשים תוכננו על ידי סגן
יו״ר סניף חיפה סו"ב סער חי־שמיר ומקודמים על ידי יו"ר מחוז
הצפון סו"ב תדהר סאטובי יחד עם יו״ר ועדת הבריאות סו"ב נחמה גולדווסר.
 22סוכני ביטוח הגיעו ליום מרשים במיוחד .בפתח הדברים בירך חי־שמיר
את הסוכנים שהגיעו והסביר בפניהם כי היכרות השירותים הניתנים במרכז
הרפואי יכולים להעצים את הקשר בין הסוכן למבוטחיו.
בהמשך היום בירך יו"ר המחוז סאטובי את הנהלת בית החולים ומארגני הכנס
ונתן דגש לחשיבות החשיפה לשירותים הניתנים על ידי מדיקה .RMC
מנכ"ל מדיקה  RMCחן פורמן הציג בפני הסוכנים את סוגי הניתוחים
הנעשים במרכז וכן שירותים מיוחדים הניתנים לילדים הזקוקים לניתוח
המתבצע במרכז .כמו כן ,הוצגו פרטי הרופאים המבצעים את הניתוחים השונים
ותפקידיהם.
בסיום דבריו הציג קו טלפון מיוחד ומסלול שירות  v.i.pלסוכני
הביטוח .בהמשך הסוכנים יצאו לסיור בין חדרי הניתוח המתקדמים וחדרי
האשפוז השונים.
יו"ר ועדת הבריאות גולדווסר נתנה סקירה על השינויים הרגולטוריים
בתחום פוליסות הבריאות.
פרטים על סיורים נוספים יפורסמו בקרוב.

הכנס במרכז הרפואי מדיקה בצפון | צילום :באדיבות לשכת סוכני הביטוח

הצלחה יוצאת דופן 2,200 :כבר הצטרפו
לביטוח השיניים הקולקטיבי של הלשכה
נותר שבוע להצטרפות ⋅ "מדובר בהזדמנות שלא תחזור ובחיסכון כלכלי משמעותי.
טיפולי השיניים לא כלולים בחוק הבריאות הממלכתי" > סו"ב עוזי ארגמן
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ליסוב סוכנות הביטוח של סוכני הביטוח
חודש פברואר חודש קולקטיב
רואה חובה לעצמה לתת פתרונות
ביטוח השיניים של חברות
ביטוח לביטוחי "חובה" כמו ביטוח
וחברי הלשכה .חידוש
אחריות מקצועית שבלעדיו סוכן לא
הביטוח בהראל חברה לביטוח הביא
יכול לעבוד; ביטוח בריאות מורחב
עימו שינויים מרחיקי לכת בתנאי
בעלות נמוכה וזמינות גבוהה להשגת
הפוליסה וזאת תודות ליועץ הביטוח
טיפול רפואי הכולל ניתוחים טיפולים
ניסיונו
עו"ד שלומי לוטינגר שהביא את
עוזי ארגמן
מיוחדים בחו"ל השתלות; תרופות שאינן
הרחב בתחום זה .שלומי ישמש גם לאורך
ציר הזמן כמי שייתן ליווי בתביעות ככול כלולות בסל הבריאות ושפע כתבי כיסוי .כל אלה
צרכים תדירים ועלותם הפרטית מרקיעת שחקים.
שיידרש.
בקטגוריה זו נמצא ביטוח השיניים .החיסכון
חשיבות ביטוח זה והצורך ברכישתו היא בראש
ובראשונה משום שטיפולי שיניים לא כלולים הכלכלי שברכישת הביטוח הוא משמעותי ביותר
בחוק הבריאות הממלכתי ומעת לעת בעקבות לעומת תשלום למערכת הפרטית .מדובר באלפי
לחצים במערכת פוליטית מורחב החוק למתן שקלים .סוכן בודד לא יכול לרכוש פוליסה כזאת.
אנו בליסוב סוכנות לביטוח שוקדים על הרחבת
שירותים בבריאות השיניים לילדים.
עלות רפואת השיניים הולכת ועולה ומשתפרת כיסויי ביטוח והורדת עלויות הביטוח וזאת
תודות לטכנולוגיות חדשות לרבות השתלת בין השאר על ידי יועצים המתמחים בביטוחים
קיבוציים .אנו נתמיד ונפתח מוצרים חדשים
שיניים ,ניתוחי חניכיים ועוד.

ונשפר מוצרים קיימים.
נוכח מגבלת זמן ההצטרפות לביטוח השיניים,
עד סוף חודש מאי  ,2022מומלץ לנצל חלון
הזדמנויות זה ולהצטרף.

שבוע אחרון להצטרפות

אולי שמעת על ביטוח השיניים הקולקטיבי
והאטרקטיבי שלנו בהראל ,אבל טרם הצטרפת?
נותר רק שבוע להצטרף ולצרף את בני המשפחה.
אני יודע שיש לכם עוד דברים על הראש ,אבל
מדובר כאן על הזדמנות שלא תחזור.
 2200מבוטחים כבר הצטרפו .עדיין לא
הצטרפתם? מלאו את ההצעה הדיגיטלית בקישור
מטה.
להצטרפות דיגיטלית מהירה
הכותב הוא יו”ר ליסוב סוכנות לביטוח של
הלשכה

מאי 2022

הזמנה להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים החיצוניים
של לשכת סוכני הביטוח בישראל
 .1לשכת סוכני הביטוח בישראל ע"ר ( 580013365להלן" :הלשכה") מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים
להציע את מועמדותם להיכלל במאגר היועצים החיצוניים של הלשכה (להלן" :מאגר" ; "מאגר היועצים").
 .2יובהר כי הייעוץ שיינתן על-ידי היועצים החיצוניים הינו עבור חברי הלשכה ולצורך מענה מקצועי הדורש
ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים כגון :ייעוץ משפטי ,ייעוץ מיסויי ,ייעוץ מקצועי בתחומי הביטוח השונים,
ייעוץ עסקי וכיו"ב.
 .3פרטיהם של היועצים שבמאגר יפורסמו על-ידי הלשכה בקרב חבריה באמצעות הכלים והאמצעים
העומדים לרשות הלשכה .בנוסף ,הלשכה תפעל במטרה לעודד יועצים שבמאגר לקחת חלק בפעילויות
הלשכה השונות ,לרבות השתתפותם בהרצאות וכתיבת מאמרים ,בהתאם לשיקול דעתה.
 .4פרסום פרטי היועץ בקרב חברי הלשכה כמי שנכלל על רשימת היועצים במאגר יחייב את היועץ כמפורט
במסמך ההזמנה להגשת מועמדות ,וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ בהתאם להסכם ההתקשרות
עם הלשכה.
 .5יועצים המעוניינים בכך ,יכולים להגיש מועמדות להיכלל במאגר בהתאם למפורט במסמך ההזמנה להגשת
מועמדות וזאת לא יאוחר מיום  5.6.2022בשעה .16:00
 .6יובהר ,למען הסר ספק:
(א) תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של הלשכה להתקשר
עם מי מהיועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.
(ב) הפניה להציע הצעות להיכלל במאגר חלה גם על יועצים אשר מצויים במאגר היועצים הקיים ,ככל
וברצונם להמשיך ולהיכלל במאגר היועצים.
(ג) מלוא הפרטים וההנחיות ,לרבות תנאי הסף להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים ,תחומי הייעוץ
השונים ומסמכי החובה שנדרש היועץ לצרפם להצעתו  -מפורטים בהרחבה במסמך ההזמנה להגשת
מועמדות.
 .7להלן קישורים רלוונטיים:
• מסמך הזמנה להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים החיצוניים של הלשכה
• טופס הגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים של לשכת סוכני הביטוח בישראל
• נוסח הסכם התקשרות לשם ייעוץ לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
בברכה,
יניב מאיר ,עו"ד
יועץ מקצועי ללשכת סוכני הביטוח בישראל

לא משנה לאן
אתם רוצים להגיע,

משנה באיזה
מסלול תבחרו.

חדש! הפניקס זהיר  -מסלול באחריות:
כל היתרונות של פוליסת המקיף הנרחב
במחיר משתלם במיוחד.
פרטים בעלון המצורף >>
פרטים במערך הסוכנים

14
02

דעה |

|  26במאי 2022

התנהלות קלוקלת של חברת הביטוח:
האם שיהוי המבטחת יעלה לה כסף?
תביעה כנגד חברת ביטוח הוגשה לבית המשפט בשל סירובה לשלם תגמולי ביטוח בטענה שנמסר
לה מידע חלקי בלבד על האירוע הביטוחי ⋅ בית המשפט דן בשאלת החבות – ומה קובע מבחן
"ההתעמרות במבוטח" > עו"ד ג'ון גבע

ס

וכני ביטוח נתקלים לא מעט בסיטואציות
בהן חברות הביטוח עשויות להיות לא
"קלות" עם ידן על ההדק בכל הנוגע
למתן תגמולי ביטוח .בנושא זה ,ניתן פסק דין חשוב
בבית משפט השלום המבאר את ההלכות בעניין
סעיף 28א לחוק חוזה הביטוח הקובע שיש לחייב
את המבטחת בריבת מיוחדת מקום בו לא שילמה את
תגמולי הביטוח במועד שבו היה עליה לשלם אותם.
בפניי בית משפט השלום באשקלון הוגשה תביעה
כנגד חברת ביטוח אשר סירבה לשלם תגמולי ביטוח
בגין הטענה שהתקבל על ידה מידע חלקי בלבד
בעניין קרות המקרה הביטוחי [ת"א (שלום אש')
.]18930-10-19

רקע

צילום :באדיבות המצולםshutterstock ,

על פי הנטען בכתב התביעה ,רכבו של התובע
בוטח על ידי המבטחת בתיווכה של הנתבעת ,1
סוכנות הביטוח .ביום  19.06.2019הוצת רכבו של
התובע בחניון הבית המשותף בו הוא מתגורר.
המבוטח הגיש תלונה במשטרה ודיווח למבטחת על
מקרה הביטוח .ממועד ההודעה נוהלה התכתבות
בין המבוטח לבין המבטחת .כארבעה חודשים לאחר
הגשת ההודעה ,ומשלא התקבלו התגמולים ,הוגשה
תביעה בסדר דין מקוצר לקבלתם.
בהתאם לתביעה ,המבוטח תבע פיצויים עבור
הנזק שנגרם לרכב ,נזק המערך ב־ 311,364שקל
(אבדן גמור) ו־ 15%נוספים לפי תנאי הפוליסה
מאחר ומדובר ברכב חדש .מעבר לתגמולי הביטוח,
עתר התובע לפיצוי בגין ריבית מיוחדת לפי סעיף
28א' לחוק חוזה הביטוח ,מהמועד בו טוען כי היה
על המבטחת לשלם תגמולי ביטוח ועד להגשת
התביעה.
טענתה העיקרית של המבטחת היא כי טרם
השלימה בירור חבותה מאחר והיא פועלת לעיין
בתיק המשטרה ,לצורך בירור הנסיבות ההצתה,
זהות המצית והקשר הלכאורי לתובע וכפועל יוצא
לשאלת הכיסוי הביטוחי .במקביל ,ביקשה המבטחת
שלא לחשוף את דו"ח החקירה מטעמה ,אולם בקשה
זו סורבה בהמשך על ידי השופט.

בירור החבות

ב־ ,29.07.20לאחר שדיון קדם משפט נדחה בגין
מגפת הקורונה ,הודיע ב"כ המבטחת כי בכוונתם
לשלם את מלוא תגמולי הביטוח ,אולם המבוטח עמד
על כך שנסיבות העניין מצדיקות חיוב המבטחת
בריבית עונשית.

חברת הביטוח הצדיקה את השיהוי בתשלום בכך שהיא עדיין בודקת את נסיבות ההצתה

לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בראיות ,קבע
ביהמ"ש כי דין התביעה להתקבל וכי על המבטחת
לפצות את המבוטח בגין השיהוי הרב.
נקודת המוצא היא סעיף  27לחוק חוזה הביטוח
שקובע כי תגמולי ביטוח ישולמו תוך  30ימים
מהמועד שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים
הדרושים לבירור חבותו .יודגש כי בפוליסה הנדונה
התחייבה המבטחת להקדים את התשלום מעבר
לחבותה בחוק ולשלמו תוך  20ימים מקבלת כל
המידע והמסמכים .התכלית של ההוראה ,כפי שזאת
נפסקה ברע"א  10641/05הפניקס הישראלי חברה
לביטוח בע"מ נ' אסולין ,היא כי המבטחת לא
תמשוך יתר על המידה את שלב בירור החבות וכי
בהזדמנות הראשונה עליה להעלות את כל נימוקיה
לדחיית התביעה.

קבלת התגמולים

במקרה דנן ,מהתכתובות עולה כי ב־01.07.19
פנתה המבטחת אל המבוטח עם רשימת דרישות.
ביום  12.08.19עורך סניף הבנק של המבוטח ,אליו
שועבד הרכב ,מכתב כוונות לפיו ישוחרר הרכב
משעבוד במשרד הרישוי וברשם המשכונות תמורת
סכום של  137,050שקל .ביום  18.08.19הוציאה
ב"כ המבוטח מכתב לסוכנות כי אין מקום לעקל את
תגמולי הביטוח ובתכתובת בדוא"ל בין ב"כ המבוטח
לבין הסוכנות נדרש המבוטח להציג מכתב מתוקן
מהבנק המופנה למבטח והמבהיר כי מתחייבים

הם להסיר השעבוד גם מהפוליסה .התכתובת בין
הצדדים המשיכה כך שעד ה־ ,10.10.19מועד הגשת
תביעה זו ,לא התקבלו התגמולים על ידי המבוטח.
רק לאחר הגשת התביעה ,פנתה המבטחת אל
המשטרה לבירור מצב התיק ואולם ,רק ביוזמת ב"כ
התובע נבדק מה מצב החקירה במשטרה ושם התברר
כי תיק החקירה אודות השריפה נסגר.

"התעמרות במבוטח"

בע"א  2244/04ר.ד .משקאות גורמה בע"מ נ'
אליהו חברה לביטוח בע"מ נפסק ,כי השימוש
בריבית המיוחדת כאמור בסעיף 28א לחוק חוזה
הביטוח יהיה רק במקרים חריגים במיוחד של חוסר
תום לב .אכן ,בנסיבות העניין עולה שיש לחייב
את המבטחת בריבית זו בשל השיהוי הרב בתשלום
תגמולי הביטוח .התנהלותה עולה כדי התעמרות
במבוטח על כך שהגיש את התביעה כנגדה .בעניין
סוכנות הביטוח – נפסק כי ביצעה את עבודתה
כמצופה ולכן לא ראוי היה להכלילה בתביעה.
תמצית ההחלטה של בית משפט :דין התביעה
להתקבל .המבטחת תפצה את המבוטח בנוסף על
התגמולים ששילמה .נפסק כי שיהוי של  16חודשים
במתן התגמולים עולה לכדי התעמרות במבוטח.
לא הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

הכותב הוא יועמ"ש מחוזות המרכז ,השרון
וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

ועידת הסוכנים והיועצים ה14-

חוזרים להיפגש

יום ג' | 21.6.22

אקספו ,ביתן  ,10תל אביב
הרצאות טד
פאנלים מקצועיים
סדנאות מעשירות
מתחם מינגלינג
הגרלות שוות במיוחד

לפרטים נוספים ולהרשמה
לחצו כאן
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דוד ליפקין

לפני מגפות :התקפות סייבר הן האיום מחריף משבר ביטוחי
הרכוש בפלורידה
הגדול ביותר ב־2022

ס

צילוםshutterstock :

קר בינלאומי של חברת הביטוח הבריטית  HISCOXקובע כי התקפות
הסייבר הן האיום הגדול ביותר על עסקים .האיום הזה קודם למגפות ,מיתון
ומחסור בעובדים מקצועיים .אנשי עסקים בשבע מתוך שמונה מדינות בהן נערך
הסקר בחרו בסייבר כסכנה הגדולה ביותר עבור העסקים שלהם.
הסקר ,שהקיף  5,000עסקים
בארה”ב ,בריטניה ,בלגיה ,צרפת,
גרמניה ,ספרד ,הולנד ואירלנד
– בה חברות מסווגות את סכנת
התקפות הסייבר במקום השני
אחרי המגפות שממשיכות להיות
במקום הראשון באיומים על
העסקים.
עוד עולה מהסקר נזקי התקפות
הנזקים ממתקפות הסייבר עלו בצורה חדה בשנה שחלפה
הסייבר עלו בצורה חדה .הנזק
הממוצע למתקפת סייבר בקרב המדינות שנכללו בסקר עלה ב־ 29%לכ־ 17אלף
דולר .טווח הנזקים של מתקפות סייבר נע בין  9,900דולר בבלגיה ל־ 28אלף
דולר בבריטניה ששם הוכפלו הנזקים במתקפות הסייבר השנה .נזקי מתקפת
סייבר ממוצעת באירלנד הוכפלו ל־ 16,800דולר.

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

לוח הביטוח
דרושים
דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב ,סוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים
לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס .העבודה
במשרדי הלשכה בת"א .מייל לשליחת קו"ח ־
lishka@insurance.org.il
לסוכנות בטוח חיים ופנסיונית בנס ציונה דרוש/ה
מתמחה בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי והשתלמות
בסוכנות .טלפון משרד .0774-180060
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? ,לסוכנות ביטוח מגן בנס
ציונה דרוש סוכן/ת עם רישיון פנסיוני ,המעוניינים
לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך ,אנו נספק שרתי
תפעול ,משרד ותוכנות .קורות חיים למייל:
moshe@magen-ins.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה דרושה חתמת ניידת
מנוסה .קורות חיים יש לשלוח למייל
yakov@dnr.org.il
להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון  2חדרים כולל
חשמל ארנונה ₪ 2,400 :אפשרות לקבלת שירותי
משרד  /חיתום .לפרטים -יוסי 054-4890421
לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה
בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע
ולהשתלבות בסוכנות- 0505293836 .שאול בר
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד :שליטה מלאה ביישומי אופיס ,ידע
וניסיון בעבודת ניהול משרד ,ניסיון בביטוח יתרון .המשרה
מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת קורות

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערם של גיא ועינב
חזנוולד על פטירת אימם

שלומית
חזוונלד ז"ל
שלא תדעו עוד צער

מ

אות אלפי תושבים נותרו ללא ביטוח לאחר שמספר
גדול של חברות ביטוח נקלעו למשבר עקב הפסדים
גדולים והפסיקו פעילותן בפלורידה .בית הנבחרים של
פלורידה הוזעק על ידי מושל פלורידה כדי לאשר הזרמת
שני מיליארד דולר כביטוח משנה לחברות.
מומחי ביטוח קובעים שהמשבר בסקטור ביטוח רכוש
אינו נובע מסופות ההוריקן שפוקדות את פלורידה ,אלא
מעשה אדם.
פרמיות ביטוחי הרכוש בפלורידה זינקו בשנים
האחרונות ב־ ,25%בחלק מהביטוחים ההתייקרות זינקה
פי שלוש .פרמיית הביטוח הממוצע של נכס בפלורידה
הייתה  3,600דולר.
בדיקות העלו שהנהנים הראשיים מתשלומי הפיצויים
על ידי חברות הביטוח בפלורידה הם עורכי דין .מתברר
כי מסכום פיצויים של  15מיליארד דולר נהנו עורכי
הדין מ־ .71%לכן ,חברות הביטוח מעדיפות לנסות
להגיע לפשרות עם המבוטחים ולחסוך ההתדיינות בבתי
המשפט.

חיים ,psifas2021@gmail.com:טלפון 086289911
מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום
חיתום עסקים ,חיתום רכב ודירה .שתי אופציות:
 .1מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב
בסוכנות ביטוח .2 .ניסיון מיקום :תל אביב שכר:
במעמד הראיון תנאים טובים ,אווירה משפחתית,
משרד בוטיק ,קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות
להילה 052-6103771 -
מחפשים פקידת אלמנטרי ,ידע ברכב ודירות ,יתרון
לעסקים .דגש על תביעות וידע בהפקות .משרה מלאה
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה .להיות
בקשר מול אורית  0526444499קורות חיים למייל:
orits@shimshi.net
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני,
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך .אנו
נספק שירותי תפעול ,משרד ,תוכנות ותיאום פגישות.
קורות חיים למייל – ofir@mishorim-ins.co.il
אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון -
eyal@afikeyhon.co.il ,054-4276891
בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר .המשרד במודיעין.
יש חנייה .לפרטים 0528741331
michaele@b4-u.co.il

שכירות משנה
משרד יוקרתי ומרוהט להשכרה בנס ציונה ,כולל כל
השירותים ,אפשרות לשיתוף פעולה .נייד .0522-903913
משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל  2חדרים
בקומה  7המשרד פנוי מידי .פרטים אצל יהודה זכריה
0522604572
להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים
מרוהטים .אופציה לשרותי משרד0505293836 .
shaul@eretzbar-ins.co.il
כיתה  /חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה בחיפה,
כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־ 40אנשים (אופציה לרכישת
ציוד שולחנות ,כיסאות ,מקרן ,מסך) ,משרד צמוד,
מטבחון .אזור הצ'ק פוסט .כניסה מיידית .לפרטים ניתן
ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון 050־7727795
להשכרה עד  3חדרי משרד ,במשרדי סוכנות ביטוח
פנסיונית במרכז תל אביב .כולל כל השרותים
(אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה).
shaul@eretzbar־ina.co.il
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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של אלכס צ'רנומורדיק על פטירת אימו

אנה
ז"ל

שלא תדע עוד צער

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנים המעוניינים בשיתוף פעולה ייחודי שיעניק
פתרונות ייחודים לעולמות הייטק ופיננסים
(דירקטורים ,סייבר ,א .מוצר ,א .מקצועית) עם ברוקר
ביטוח בינלאומי מוזמנים לפנות052-8950538 .
סוכנות סגל לביטוח ופיננסים ברעננה מעוניינת
ברכישת תיק 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-
יואל 0528-650201
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מחפשת לרכוש תיק
ביטוחחיים או אלמנטרי.המשרד במודיעין .סודיות
מובטחת.michaele@b4-u.co 0528741331 .

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצער משפחת
בוקשפן על פטירתו של מייסד ונשיא להב

אלדד בוקשפן
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

