ביטוח ופיננסים

רואים תוצאות
תנופת הפעילות הפרלמנטרית של הלשכה בכנסת מביאה
להישגים וצעדים לטובת הסוכנים וציבור המבוטחים  ‰מהצעת
חוק לטיפול באפליית סוכני החברה הערבית בביטוח החובה ועד
לקידום הצעת החוק להגדלת הטבות המס לגמלאים > עמ' 4 ,2

הדור הצעיר

יוצאת מהמשבר

סו"ב ניסים אסייג על
היתרונות והערך המוסף
של סוכן הביטוח אל מול
המוקדנים > עמ' 9

הפתרון של סין לספקני
החיסונים לקורונה -
פוליסת ביטוח ייעודית
לבני  > 60+עמ' 6

גיליון מס' 897
…  9ביוני 2022

www.inf.org.il
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מתקרבים לפתרון :הצעת חוק נוספת סביב
אפליית הסוכנים בחברה הערבית
חה”כ אחמד טיבי ואוסמה סעדי הניחו הצעת חוק לפתרון בעיית אפליית הסוכנים בחברה הערבית בביטוח
חובה ⋅ מדובר בהצעת חוק זהה לזו שהניחו חברי סיעת רע”ם וח”כ מיקי זוהר בעבר > רונית מורגנשטרן

ח

ברי הכנסת אחמד טיבי ואוסמה סעדי
קיימו הבטחתם לוועדת ההיגוי בלשכת
סוכני הביטוח ,והניחו בתחילת השבוע
על שולחן הכנסת הצעת חוק שבאה לפתור את
אפליית הסוכנים ולקוחותיהם בחברה הערבית.
מדובר בהצעת חוק זהה לזו שהגיש ח”כ מיקי זוהר
(ליכוד) תחת השם הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח
רכב מנועי (חיוב שיווק פוליסה) ,התשפ”ב־,2022
ושל חברי הכנסת מנסור עבאס ,מאזן גנאים ,ווליד
טאהא ואימאן ח’טיב יאסין ,מסיעת רע”מ.
על פי הצעת החוק בפקודת ביטוח רכב מנועי
[נוסח חדש] ,התש”ל־ ,1970אחרי סעיף  8יבוא:
“שיווק פוליסה על ידי סוכן ביטוח8 ,א .מבטח
יתקשר עם סוכן ביטוח שביקש זאת לעניין שיווק
פוליסה לפי פקודה זו ,בשיעור שלא יעלה על 25%
מהפוליסות הנמכרות על ידי סוכן הביטוח; בסעיף
זה‘ ,סוכן ביטוח’ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ”א־.”1981

נחסמים משיווק הביטוח

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי “על פי
פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] ,התש”ל־,1970

שאין מדובר במעשה התלוי בו כלל.
“יש להוסיף כי מדובר בחובת ביטוח מנדטורית
במדינת ישראל ,ומוטלת חובה לתת הזדמנות
שווה במחיר ובהנגשת הכלים לכל אזרח במדינה
ללא קשר למוצאו או דתו לקיים את החוק במידה
שוויונית.

הענקת הזדמנות שווה
ביטוח חובה .מטרת הצעה החוק לאזן את השוק ולמנוע
אפליה

כל אדם שמשתמש ברכב מנועי כהגדרתו בחוק
הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל”ה־1975
מחויב לרכוש ביטוח חובה.
“בענף שיווק הביטוח קיימת תופעה לפיה סוכני
ביטוח נחסמים משיווק ביטוח חובה למבוטחיהם
לנוכח היקף התביעות בהן היו מעורבים מבוטחיהם.
חשוב להדגיש כי המבוטחים עצמם ,אשר בעטיים
נחסם הסוכן משיווק פוליסות חובה אלו ,אינם
נפגעים הואיל והם רוכשים את הפוליסה אצל סוכן
ביטוח אחר .הסוכן נותר ללא פרנסה חרף העובדה

“הצעה זו מטרתה להוביל להענקת הזדמנות שווה
לכל אזרח לרכוש ביטוח חובה בכל מקום במדינה
ולעצור את הסנקציה המוטלת על סוכני הביטוח
ללא הצדקה ,הואיל ומדובר על פוליסה מחויבת
על פי דין ואין לאפשר לחברות הביטוח להימנע
מפעילות עם הגורם המשווק ,לנוכח העובדה כי
מבוטחיו היו מעורבים בתאונות דרכים.
“על מנת לאזן בין טענות חברות הביטוח ביחס
להיקף תביעות רב של סוכני ביטוח באופן המונע
את המשך פעילותן ולמנוע אפליה בבחירת בעלי
הרישיון הפועלים מולם ,מוצע שחברת ביטוח תהיה
מחויבת לאפשר התקשרות עם סוכן ביטוח בשיעור
מינימלי של  25%מהיקף מכירות פוליסות ביטוח
החובה ברשותו”.

חדשות הלשכה |

מקורות הכנסה חדשים ותכנון פרישה:
השתלמות מקצועית מוצלחת בסניף חיפה
אחרי תקפה ארוכה ,גם סניף חיפה חוזר למפגשים מקצועיים פרונטליים לסוכנות והסוכנים חברי הלשכה ⋅
בהשתלמות שנערכה השבוע נהנו הסוכנים מהרצאות במגוון תחומים ומפאנלים מקצועיים > מערכת ביטוח ופיננסים
צילומים ,shutterstock :סטודיו טל בדרק

א

חרי תקופה של רצון עז להשתלמויות
פרונטליות ,סוף סוף נפגשנו
ביום רביעי האחרון בסניף חיפה
להשתלמות בנושא “סוכן לכל החיים – הרחבת
מעגלי השירות של הסוכן הפנסיוני והגדלת
מקורות ההכנסה” .היה נעים להיפגש פנים אל
פנים.
סו”ב שי ליברזון ,יו”ר סניף חיפה ,אירח אותנו
והציג את הסניף .סו”ב אלון דור ,יו”ר הוועדה
הפנסיונית הציג את הוועדה ואת פעילותה; סו”ב

ביטוח
ופיננסים

עם הקהל על מקורות הכנסה חדשים ועל
יורם לביאנט הרצה לקהל על המתודולוגיה
האפשרויות להתרחבות מקצועית
המודרנית לניהול כלכלת המשפחה
הפתוחות בפני הסוכן.
וכיצד הסוכן הפנסיוני משתלב בה
התגובות מהקהל היו חיוביות .אנו
לאורך החיים.
מתכננים כבר את ההשתלמויות
סו”ב יגאל הררי הרצה על תכנון
הבאות ,אך נשמח לקהל רחב יותר.
פרישה מגיל  0עד  120ונתן
יש להשתלמויות המקצועיות ערך
דוגמאות מאלפות על הערך הרב
רב בהעלאת וחיזוק המקצועיות של
של מתכנן הפרישה ושל סוכן הביטוח
לביאנט“ .יש להשתלמויות
בהעלאת כולנו וביכולת שלנו להביא ערך
כחלק ממוכנות לפרישה ולחיים
המקצועיות ערך רב
ללקוחות.
שאחריה; בהמשך התקיים שיח
וחיזוק המקצועיות”

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 :

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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לטובת הגמלאים :הלשכה מקדמת
הצעת חוק להגדלת הטבות המס
הצעת החוק שמקודמת ,כחלק מהפעילות הפרלמנטרית הענפה של הלשכה ,תביא הרבה יותר
גמלאים להנות מהטבות המס שבסעיף 125ד(ג) בפקודת מס הכנסה > רונית מורגנשטרן

ה

לשכה ניסחה הצעת חוק לתיקון סעיף
125ד(ג) לפקודת מס הכנסה (ניכוי מס
מריבית בגיל פרישה חובה) אותה תקדם
בכנסת באמצעות ח"כ אפרת רייטן (עבודה),
יו"ר ועדת העבודה והרווחה בכנסת.
יוזמת הלשכה הגיעה בעקבות המפגש מלפני
כחודשיים עם הסתדרות הגימלאים ,שם הבטיחו
נציגי הלשכה לקדם הטבות עבורם.
לפני כחודש נפגשו ראשי הלשכה עם ח"כ רייטן,
שגילתה עניין חיובי בהצעת הלשכה והבטיחה
לקדם אותה בחוק ההסדרים ,או כהצעת חוק
פרטית .סוכם כי הלשכה תנסח את הצעת החוק.
השבוע שלח נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק
לח"כ רייטן את הנוסח המוצע להצעת החוק
ואף הודה לה על רצונה לקדם ולסייע לטובת
אוכלוסיית הגימלאים בישראל.

״המועד הקובע״

במרכז הצעת החוק של הלשכה לתיקון פקודת
מס הכנסה (ניכוי מס מריבית בגיל פרישה
חובה) ,עומדת הגדרת "המועד הקובע" לקבלת
ההטבה .על פי סעיף 125ד(ג) ,שנוסף לפקודה
בשנת  ,2003ההטבה מגיעה לגימלאים שנולדו
עד לשנת  ,1948כלומר ,שבשנת  2003מלאו
להם  55שנה ומעלה .הלשכה מציעה שהגדרת
"המועד הקובע" המתייחסת לגימלאים שנולדו
עד  1948קיימת תבוטל ,ובמקומה יוגדר "מועד
הקובע" כ"גיל פרישת חובה" שהיום עומד על 67

צילום :אריאל שנדל ,מתןף אתר הכנסת

סו״ב אלון דור .״הפנסיונרים של היום אינם עשירים יותר
מהפנסיונרים לפני  20שנה״

צילוםshutterstock :

שנה הן לגבר והן לאישה.

תיקון האפליה

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב ,כי "הטבת מס
זו עודכנה בפקודה לפני כ־ 20שנה ובחלוף השנים
הצטרפו אזרחים נוספים למעגל אוכלוסיית

ח״כ אפרת רייטן .גילתה עניין חיובי בהצעת הלשכה

הגימלאים ,ואולם ,אלו אינם זכאים להנות מהטבת
המס לאור המגבלה שבהגדרת "המועד הקובע״.
הסעיף בפקודה במתכונתו הנוכחי יוצר עיוות
לסייע בידי אוכלוסיות ואפליה בקרב אוכלוסיית
הגימלאים בישראל וזאת בשעה שמטרת הסעיף
להיטיב עם מבוגרים שהכנסתם קטנה עם הגיעם
לגימלאות.
על כן ,מוצע לפעול לתיקון העיוות לטובת
אוכלוסיית הגימלאים בישראל כך שמגבלת
"המועד הקובע" תוסר וכל האזרחים הגימלאים
שהגיעו לגיל פרישה חובה ,בהתאם לקבוע בחוק
גיל פרישה ,תשס"ד־  2004יהיו זכאים להטבת
המס העולה מן הסעיף.
סו"ב אלון דור ,יו"ר הוועדה הפנסיונית
בלשכה ,מוסיף" :מדובר בהטבת מס של 13,800
שקל ליחיד ושל  16,900שקל לבני זוג מההכנסה
מריבית בעת פידיון פקדונות ,תכניות חיסכון
בנקאיות ופוליסות פרט .לא מפעילות בשוק
ההון במניות וכד'.
״במצב כיום ,ההטבה ניתנת רק לשכבת גיל
מסוימת ,כשמאז שחוקקה נוספו גימלאים רבים
נוספים שיכולים להנות ממנה .הפנסיונרים של
היום אינם עשירים יותר מהפנסיונרים לפני 20
שנה ,ולכן ראינו לנכון להביא הצעת חוק שתתקן
את המצב הקיים".

9.6.2022

הארכת מועד אחרון להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים החיצוניים
של לשכת סוכני הביטוח בישראל
בהמשך להודעה בדבר המועד האחרון להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים החיצוניים של
לשכת סוכני הביטוח בישראל ("הלשכה") הרינו לעדכן כי לאור פניות שהתקבלו במזכירות
הלשכה ,הוארך המועד האחרון להגשת המועמדויות עד ליום .26/6/2022

לנוחיותכם ,מצ"ב שוב קישור למסמכים הרלוונטיים:
•

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
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פוליסות ביטוח ייעודיות :הפתרון של סין
לספקני החיסונים לקורונה
בעקבות תאוריות שמופצות ברחבי הרשת על הקשר בין חיסון הקורונה למחלות קשות ,יוצעו
פוליסות ביטוח חינם לבני  +60במטרה להגביר התחסנות מבוגרים ולהתניע מחדש את הכלכלה
במדינה > מערכת ביטוח ופיננסים

ת

שמעורר חששות למיליוני אשפוזים ומקרי תמותה,
אם נשיא סין שי ג'ינפינג יחליט לרכך את מדיניות
האפס קורונה" .אנחנו רוצים שאנשים ירגישו
יותר בנוח לגבי החיסון" ,אמר גורם רשמי בחברת
הביטוח פיפלז אינשורנס ( )PICCבמחוז גואנגדונג,

מריץ חדש עשוי לעודד את האוכלוסייה
המבוגרת בסין להגיע לרמות התחסנות
שיאפשרו לממשל לרכך את מדיניות
האפס קורונה ולהחיות את הכלכלה  -פוליסות
ביטוח למי שחוששים מתופעות הלוואי של
החיסון .עשרות ערים ברחבי
המדינה החלו להציע לבני 60
ומעלה ביטוח חינם שבמסגרתו
יחולקו פיצויים של עד  75אלף
דולר במקרה שיחלו ,או גרוע
מכך ,בגלל חיסוני הקורונה.
החבילה גם מבטיחה פיצויים
למשפחות ,אם יוכיחו כי מות
יקירם נגרם מהחיסון .כ־6,000
מבוגרים תושבי בייג'ינג כבר
הסכימו להצטרף לפוליסה
הייחודית.
כמו במדינות אחרות ,רבים
מתושבי סין חוששים לגבי
בטיחות החיסון ,זאת למרות
מחסור בעדויות לתופעות לוואי
חמורות .עם זאת ,גורמי ממשל
והתקשורת המפוקחת נמנעים
מדיון בתופעות לוואי ,אפילו
שגרתיות ,כמו חום ,מיחושים
קלים ותגובות מתונות אחרות.
הדבר גרם להיווצרות ואקום
שאליו חדרו תאוריות לא
ערים רבות ברחבי המדינה מציעות פוליסות ייעודיות לבני  60ומעלה | צילוםshutterstock :
מבוססות המתפשטות ברחבי
האינטרנט לגבי קשר אפשרי בין
המציעה את פוליסת הקורונה.
החיסון למחלות קשות ,כמו לוקמיה וסוכרת.
בעוד החיסון הסיני פחות אפקטיבי מהחלופות
המערביות ,הוא מציע כיסוי משמעותי נגד
"המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן טרח תחלואה קשה ומוות .אך גורמים רשמיים חוששים
לפרסם מידע על בעיות בריאותיות הקשורות לכפות אותו על אנשים ,במיוחד המבוגרים ,בגלל
בחיסונים" ,אמר אימונולוג בבייג'ינג ,שביקש הסכנה לתסיסה חברתית במקרה של תופעת
שלא להזדהות בגלל רגישות הנושא" .אבל סין לוואי חריגה.
מתמקדת בהצגת תמונה של אפס סיכונים בחיסון,
שאינה קיימת במציאות".
ממשלת סין מסרה כי השתלטה על ההתפרצות
נכון ל־ 5במאי ,פחות משני שלישים מהאזרחים
הסינים בני  60ומעלה התחסנו בחיסון דחף ,המומלץ הגדולה בשנגחאי באביב האחרון ומנעה התפרצות
על ידי ארגון הבריאות העולמי .על מנת להגיע דומה בבייג'ינג .אף שהסגרים פגעו בעסקים
לחסינות עדר ,ההערכות הן ש־ 80%מהאוכלוסייה והעלו את החשש מפני ההשפעות ארוכות הטווח
נדרשים למנה שלישית .כ־ 100מיליון סינים ,לפי של מדיניות האפס קורונה על הכלכלה ,נראה
הערכות ,אינם מחוסנים או מחוסנים חלקית ,מה כי הממשלה נחושה לשמור את המדינה סגורה

"אפס סיכונים בחיסון"

המלחמה בשמועות

לפחות עד אמצע  .2023סין הודיעה כי לא תארח
את ליגת האלופות האסייתית בשנה הבאה כפי
שתוכנן ,אף שקיימה בהצלחה את אולימפיאדת
החורף בתנאי בועה ,בפברואר האחרון .שלשום
הודיעו מארגני פסטיבל הסרטים הבינלאומי של
שנגחאי כי האירוע יידחה לשנה
הבאה.
שחלו,
מקומיים
תושבים
לדבריהם ,בלוקמיה בעקבות
החיסון ,פרסמו את הדיווח אונליין
וביקשו מהרשויות לחקור קשר
אפשרי בין החיסונים למחלתם ,אף
שנאמר להם על ידי גורמי בריאות
כי אין כל ראיות לקשר כזה.
במזכר פנימי שפרסמה בחודש
מרץ נציבות הבריאות הלאומית
( ,)NHCואשר הגיע לידי
"פייננשל טיימס" ,הרגולטור
ביקש מהרשויות ב־ 19מחוזות
להקדיש "תשומת לב מיוחדת"
לאנשים שחלו בלוקמיה לאחר
שקיבלו חיסוני קורונה .זאת
משום שכמה מהם מקימים
קבוצות ברשתות החברתיות
שעלולות "להשפיע על היציבות
החברתית".

הגדלת היקף
ההתחסנות

מומחים רפואיים בסין ובכירים
בחברות ביטוח הביעו גם כן מורת רוח מפני היעדר
שקיפות ,לטענתם ,בנתונים הרפואיים שמפרסמת
ה־ NHCלגבי "אירועים בעייתיים" שעלולים
להיות קשורים בחיסונים .בעוד רגולטורים
בארה"ב מפרסמים נתונים כאלה ,עמיתיהם בסין
בדרך כלל נמנעים מכך.
העובדה הזו ליבתה את החששות של ספקני
החיסונים והציפה תהיות לגבי סיכוייהם להוכיח
קשר לתופעות הלוואי ,כדי לקבל את הפיצויים
שמציעה הפוליסה.
“רופאים אינם מעזים לעשות את החיבור גם אם
הם סבורים שקיימת אפשרות כזו" ,אמר בכיר ב־
 PICCבבייג'ינג" .העדיפות העליונה היא להגדיל
את היקפי ההתחסנות ,ויש להרחיק כל דבר
שעלול לפגוע בכך”.

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
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חדשות הלשכה |
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כ־ 120סוכנים וסוכנות בכנס מקצועי משותף
לסניפי חולון־בת ים וראשל"צ
לראשונה נערך כנס מקצועי משותף לסניפים ממחוזות שונים ⋅ הסוכנות והסוכנים נהנו מתכנים
עשירים ועדכונים רלוונטיים לענף > רונית מורגנשטרן

ל

ראשונה התקיים כנס מקצועי משותף
לשני סניפים משני מחוזות שונים – מדובר
בסניף ראשל"צ בראשות סו"ב רמי בן
אשר ,ממחוז השפלה בראשות סו"ב אבי שבי ,עם
סניף חולון־בת ים־אזור שבראשות סו"ב אסף יגר,
ממחוז ת"א והמרכז בראשות סו"ב גיא לוי עזר.
כ־ 120סוכנים וסוכנות הגיעו לכנס שהיה
משופע בתכנים מקצועיים ייחודיים בתחום
האלמנטרי .הכנס התקיים אתמול בסינמה סיטי
בראשון לציון ,בחסות החברות איתוראן ,קופל
גרופ ופספורטארד.
לאחר דברי ברכות של ראשי הסניפים ,הרצה
סו"ב מאור כהן על תביעות צד ג' גם מול חברות
ביטוח פלסטיניות; מרגלית כוכב מאיתוראן סיפרה
על עליה בגניבות הרכב; מיקי קופל ,מקופל גרופ
הסביר למה צריך לשים לב בכיסוי גרירה לרכב
חשמלי; עו"ד עדי בן אברהם הרצה על הגדרת
מקרה ביטוח; סו"ב שי שדה סיפר על עדכונים
משולחן הוועדה האלמנטרית שהוא עומד בראשה;
עו"ד ארז קדם על ביטוח חבות מוצר – מה למדנו על
הריקול והסלמונלה בשטראוס?; עו"ד אלון רוזלס
דיבר על תביעות שיבוב רכוש במבחן הפסיקה;
ד"ר שי סולן ,מומחה בהשגת מטרות משמעותיות,
שיתף את הנוכחים בסודות של המצליחנים.

תכנים מקצועיים

סו"ב בן אשר מסכם" :בחרנו לקיים כנס שכולו
מקצועיות ,כי פרנסתנו נבנית על מקצועיותנו.
לצד התכנים העשירים פתחנו את הכנס בארוחת

הכנס לסניפי ראשון לציון וחולון | צילום גיא קרן

בוקר מפנקת וסיימנו אותו בארוחת צהריים.
קיבלנו מהמשתתפים תגובות על הכנס שנעו בין
'מצוין' ל'יישר כוח' גם על התכנים המקצועיים
וגם על 'אירוח למופת'".
סו"ב אסף יגר הוסיף" :אני גאה שהכנס הראשון
שלי היה בתחום האלמנטרי ,כי זה תחום שלא
קיבל במה בכנסים לא ארציים; זה היה שיתוף
פעולה ייחודי בין סניפים ובין מחוזות שונים,
ולאור ההצלחה נמשיך במהלכים משותפים

נוספים .קיבלתי תגובות מדהימות מהמשתתפים
על 'כנס מושקע ומפנק' ,וכאלה שאמרו שלמדו
דברים חדשים ,מה שממש ריגש אותו ומגביר את
המוטיבציה לארגן דברים דומים בעתיד".
השניים מבקשים להודות לסו"ב שלומי גילה ,ראש
צוות הדרכות בוועדה האלמנטרית וחבר במועצה
הארצית מטעם סניף ראשון לציון ,שסייע מאוד
בהכנת התכנים וגיוס המרצים ,כמו גם למחלקת
השיווק של הלשכה שבראשות יאיר שלום.

כנס פיננסים ה8-
 2022ע"ש ארז גוטמן ז"ל
מייסד ויו"ר חברת ניהול הסיכונים הפיננסיים הגדולה בישראל" ,חיסונים פיננסים" ,המלווה מאות חברות
ומחבר הספר "ישראל סיפור הצלחה" .חוקר ומנתח שנים רבות את המשק הישראלי תוך השוואות
ל OECD-ומנפץ תפיסות שגויות ,הטעיות ופייק ניוז.

ד"ר אדם רויטר

16.6.2022

ביתן  ,10אקספו תל אביב

בין הנושאים בהרצאתו:
מה תהיה ההשפעה על ישראל של מלחמת רוסיה אוקראינה?
האם ההייטק הישראלי צפוי להיפגע מהנפילות בנאסדאק?
עד כמה המשק הישראלי באמת איתן פיננסית?
האם החרם הכלכלי פוגע בישראל? מה ההשלכות הכלכליות של הסכמי אברהם?
היקף התלות של מדינות ערב סביבנו בגז ובמים שלנו ועוד.

להרשמה לכנס  -לחצו כאן

סוכן הביטוח

כמגדלור פיננסי

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

מנחת הכנס :עמליה דואק
08:45
09:30
10:00
10:10
10:25
10:35
10:55

11:20
11:45
12:05

12:35
12:55
13:10

13:35

תוכנית הכנס

התכנסות ,רישום וכיבוד בוקר
התעצמות ההצלחה  -מגמות ישראל  2022ד"ר אדם רויטר ,יו"ר חיסונים פיננסים בע"מ
סוכן הביטוח כמגדלור פיננסי סו"ב דידי פרידלנדר ,יו"ר הוועדה לפיננסים
סו"ב שלמה אייזיק ,נשיא לשכת סוכני הביטוח
ח"כ אלי כהן ,שר הכלכלה והתעשייה לשעבר
השקעות מעולם אחר מר דניאל כהן ,משנה למנכ"ל הפניקס ,יו״ר השקעות מתקדמות
רב שיח :פתרונות אלטרנטיביים בעולם הפיננסים מנחה :עמליה דואק
בהשתתפות:
מר אסא שני ,מנכ"ל אטמוספירה
מר רן צדיקריו ,מנכ"ל מגדלור
מר אלון כץ ,מנכ"ל BTB
מר איציק נוי ,מנכ"ל  VCPואליו קפיטל פרטנר
הפסקה
הסקר השנתי לשביעות רצון הסוכנים בענף הפיננסים סו"ב דידי פרידלנדר ,יו"ר הוועדה לפיננסים
הרצאת אורח :מנהיגות ,חדשנות וקריפטו גם
מר אריק פינטו ,יו״ר דירקטוריון חברות אברא והילטופ ויו״ר המועצה הלאומית לספורט,
מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר
אסטרטגיית השקעות בעולם של אי ודאות
מר אמיר ארגמן ,אסטרטג השקעות ראשי ,כלל ביטוח ופיננסים
איך לצמוח בפעילות פיננסית מר אסף בנאי ,מייסד ומנכ"ל פרופיט
רב שיח :התנודתיות בשוק הגמל  -בחירה פופוליסטית או השקעה חכמה מנחה :עמליה דואק
בהשתתפות:
גב‘ ענת כנפו תבור ,מנכ"לית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
מר אורי קיסוס ,מנכ"ל מור גמל ופנסיה בע"מ
גב‘ שני בלו הרפניסט ,מנכ"לית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
ארוחת צהריים

להרשמה לכנס  -לחצו כאן

16.6.2022
ביתן  ,10אקספו תל אביב

סוכן הביטוח

כמגדלור פיננסי
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הדור הצעיר  מדור חדש
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״כשעבדתי בחברה ישירה ,החלטתי שאני
רוצה להיות בצד הסוכן״
מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים ,הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח ⋅ והפעם :סו״ב
ניסים אסייג ,בעלים ושותף בסוכנות "ספירה ביטוח ופיננסים" במזכרת בתיה > רונית מורגנשטרן
גיל33 :
מצב משפחתי :נשוי 3 +
ותק 9 :שנים
רישיון :אלמנטרי; שותף גם בניהול תחומי הפנסיה ,פיננסים
וביטוחי בריאות
איך הגעת לתחום הביטוח?
״לא הכרתי את תחום הביטוח .לפני כנסתי לתחום עסקתי
בתחום המסעדנות .אבל לא היה לי סיפוק מהתחום.
חיפשתי מקצוע שייתן לי אתגר חדש .תחילת דרכי בתחום
הביטוח הייתה בחברת ביטוח ישירה ,לאחר מכן כמפקח
סוכנים בקבוצת שלמה ,ולסיום מנהל תחום אלמנטרי
בסוכנות ביטוח.
״כאשר עבדתי בחברה ישירה  -ראיתי מהצד כמה הסוכן
עמל ועובד קשה בכדי להשיג לקוח – ושם החלטתי שאני
רוצה להיות בצד הסוכן״.
היו לך קשיים בתחילת הדרך?
״כמי שהתחיל את דרכו כסוכן ביטוח מאפס ,הייתי צריך
לעבוד קשה מאוד בכדי לגייס לקוחות .ללא פרסום וללא
שיווק – הכל מפה לאוזן – ובעולם שהחברות הישירות
זמינות עבור המבוטחים המשימה הפכה לקשה יותר ,אך
מספקת״.
סו"ב סהר ביטון" .השוק שלנו עמוס ברגולציה עם חובת מסמכים והחתמות"
הביטוח?
בתחום
הרגולציה
עם
מתמודד
איך אתה
| צילום :באדיבות המצולם
״אני חושב שבתחום האלמנטרי הרגולציה די מתחברת עם
העבודה היומיומית .כל שיחה מוקלטת ,המבוטח מקבל
מייל ודגשים אודות כיסוי הפוליסה שלו ,חריגים ועליות
תעריפים״.
איזה יחס אתה מקבל בחברות הביטוח כסוכן צעיר?
״כסוכן צעיר וחדש בתחום ,אני החלטתי להצטרף לבית
סוכן שיתאים לפרופיל שלי ,כרמים ,כדי שילוו אותי מול
חברות הביטוח .הצעד הזה היה נכון ומשתלם .אני ממליץ
לכל סוכן ביטוח צעיר ומתחיל לעשות כך״.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד  01שנים?
״בעוד  10שנים אני רואה את עצמי גדל בתחום
ולתת למבוטח פתרונות של  360מעלות; להבין
העסקי לביטוחי עסק וחבויות ,ממשיך לתת
שהלקוח צריך את המקצועיות שלנו – לא את
שירות ללקוחות ברמה אישית ,מקצועית,
המוקדן שלאחר שמכר את הפוליסה ,הוא כבר
כזו שמביאה להערכה לסוכן הביטוח מצד
״הלקוח צריך את
לא קיים; לכן ,תמיד להתמקצע ,ללמוד ולהיות
הלקוח״ .הצלחה אישית במסגרת עבודתך כסוכן המקצועיות שלנו
מעודכן בשינויים הרבים בענף״.
ספר על
איך לדעתך הלשכה יכולה לעזור לסוכנים
ביטוח.
– לא את המוקדן
הצעירים?
״קבלן גדול שזכה במכרז והיה צריך פוליסת
שלאחר שמכר
״הלשכה יכולה לעזור לסוכנים הצעירים בעת
ביטוח בהתאם לדרישות המכרז; לאחר שעבר
המעבר ממעמד של שכיר לעצמאי ,למשל.
מספר סוכני ביטוח ולא מצא פתרונות ,את הפוליסה ,הוא
לתת להם כלים להתנהלות מול חברות
החליט לוותר על המכרז; אני ידעתי לתת לו
כבר לא קיים״
הביטוח והתנהלות מול לקוחות״.
פתרון וכיסוי ביטוחי למכרז הייחודי בו זכה,
כיצד תרצה להשתלב בעבודת הלשכה?
וזה פתח לי את הדרך לקבלנים נוספים״.
״יש לי עניין רב להשתלב ולתרום לעבודת
טיפים לסוכני ביטוח צעירים כמוך.
הלשכה .כיום אני חבר בוועדה לסוכנים צעירים״.
״להאמין בעצמך כסוכן ביטוח; להאמין שזה המקצוע שלנו

ועידת הסוכנים והיועצים ה14-

יום ג' | 21.6.22

אקספו ,ביתן  ,10תל אביב

אתם ממש
לא רוצים
לפספס את

זה

היכנסו .התרשמו .הירשמו
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ננסה ,מקסימום נצליח
יש לא מעט הצלחות של שיתופי פעולה בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים ויש גם
כאלה שהצליחו פחות .אבל אם לא ננסה  -הכישלון בטוח והתפוררות העסק ודאית
> סו"ב אריק ורדי

ע
צילום :באדיבות לשכת סוכני ביטוח

וד בקדנציה של אריה אברמוביץ כנשיא
לשכה הובלתי מהלך של הקמת ועדה
שתטפל באחת הבעיות הכי חמורות
ומצריכות תשומת לב :הוועדה הבין דורית.
אני שמח לחזור להתנדב הפעם לאותה ועדה ,וזאת
לאחר ארבע שנים של הפסקת פעילות בלשכה.
התנדבתי כי אחת הבעיות הכי חשובות וחמורות
שיש לטפל בהן היא העתיד של סוכנים ותיקים
שאין להם דור המשך ,וזקוקים לעזרה והכוונה כדי
למצוא את הפרטנר הצעיר הנכון לצורך הרחבת
הפעילות ושמירה על המשכיות העסק שכל כך
עמלו להצלחתו במשך עשרות שנים.

ירידה בפעילות המשרד

נכון ,המשימה להכניס ,לקלוט ולשתף סוכן

צעיר במשרה היא לא קלה ,אך זו החלטה שצריך
לקבל כמה שיותר מוקדם ,לפני שמתחילה הירידה
הטבעית של פעילות המשרד.

גיוס לקוחות חדשים

תפקיד הוועדה הוא לעזור לסוכנים הוותיקים
והצעירים למצוא את האיש הנכון שמעוניין
בתהליך ולתת להם את הכלים כדי להצליח
בפעולה .יש לא מעט הצלחות של שיתופי פעולה
בין סוכנים ויש גם כאלה שלא הצליחו .אבל אם
לא ננסה הכישלון בטוח והתפוררות העסק ודאית.
שמעתי בעבר חברים שאומרים "אחרי המבול״.
האם זה נכון? האם זה מה שהמשפחה חושבת
ורוצה? האם זה עוגן כלפי הלקוחות שלנו?
מצד שני ,יש הרבה סוכנים צעירים שקשה להם

לגייס לקוחות חדשים ומיזוג עם סוכן ותיק נותן
פתרון ואפשרות להתפתח ,ובנוסף ,הסוכן הצעיר
מכניס חדשנות למשרד באמצעות בשיטות עבודה
חדשות שמסייעות בגיוס לקוחות חדשים וצעירים.
לסיום ,אספר על מקרה מחיי האישיים .לפני
יותר מ־ 20שנה אחד הבנים שלי החליט להצטרף
אליי למשרד והיום הוא זה שמנהל את המשרד;
בזכות הצטרפותו הרחבנו את חוג הלקוחות,
רכשנו תיקים נוספים ויכולנו לפתח מיזם יחד עם
עוד משרדים שגם שם קיים דור המשך.
אני תקווה שפעילות הוועדה תתרום לסוכנים
הוותיקים והצעירים גם יחד.
הכותב הוא חבר הוועדה הבינדורית בלשכת
סוכני הביטוח

יצא לאור

ביטוח חבויות בישראל
מאת יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר ,בהוצאת פוליסה ,כולל יותר מ 450-עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים ,דברי חקיקה ,נהלים ונתונים עדכניים להצגת
נושאי הספר ולתועלת הקורא .הספר מיועד לחתמים ,סוכני ביטוח ,פרקליטים ומתעניינים בנושא.
פרקי הספר
• הגדרת הסיכון
• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח
• תנאי הפוליסה לביטוח
• כיסויים וחריגיהם
• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים
• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה
• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות
מעודכנת
מחיר הספר 450 :ש״ח כולל מע”מ
רה חדשה ו קיהל
למנויי עיתון פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ
מהדוספרו של יעקבישראל״
חבויות ב
ל
״ביטוח
לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן
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מרמה בתביעת תגמולים
איזה מניע נדרש מחברת הביטוח להוכיח כדי שאי אמירת אמת תחשב למרמה
כהגדרתה בחוק? > עו"ד ג'ון גבע

ס

וכני ביטוח עשויים להיתקל במקרים
בהם לקוחות מעבירים דיווח שאינו נכון
או שאינו מדויק לסוכן הביטוח ולחברת
הביטוח .חברת הביטוח תצליח בדרך כלל לגלות
את האמת ולהוכיח כי מדובר בשקר או אי דיוקים,
אך האם די בדיווח השקרי כדי לבטל את כיסוי
הפוליסה?.
בפני בית משפט השלום בפתח תקווה הוגשה
תביעת שיבוב כנגד נהג מונית שנטען כי פגע
ברכב המבוטח על ידי התובעת וכנגד חברת הביטוח
המבטחת אותה[ .תא"מ (שלום פ"ת) .]16260-06-20

רקע

לטענת התובעת ,הרכב המבוטח על ידה עמד
בחנייה ונפגע בתאונת "פגע-ברח" ממונית
שבבעלות הנתבע  1ומבוטחת על ידי נתבעת .2
נהג רכב התובעת לא ראה את התאונה ,אך לאחר
התאונה גילה שהמונית שבבעלות הנתבע  1היא
זאת שפגעה בו.
בטופס ההודעה לחברת הביטוח ,אשר דווח על ידי
נהג רכב התובעת ,צוין כי" :הגעתי לרכב ומצאתי
אותו פגוע משני צדדים .תאונת פגע וברח .בעזרת
אדם שעמד במקום הצלחתי להשיג את מספר
המונית .נהג המונית פגע ברכבי ,ורכבי נהדף על
רכב אחר שעמד לפניי".
חברת הביטוח של הנהג הפוגע טוענת להיעדר
כיסוי ביטוחי משום שמבוטחה הפר את הקבוע
בסעיפים 22־ 24ו־ 68לחוק חוזה ביטוח,
התשמ"א־ ,1981על פיהם הטוען לקבלת תגמולי
ביטוח מחויב בדיווח אמת ושיתוף פעולה בבירור
החבות ובהקטנת הנזק .לטענתה ,הנתבע  1מסר
לחוקר מטעמה גרסאות סותרות ולכן קיים חשד
שנהג במונית נהג שאינו מורשה לכך לפי הפוליסה.

גרסאות סותרות

צילום :באדיבות המצולםshutterstock ,

הנתבעת  2צירפה לכתב ההגנה דו"ח חוקר הכולל
שתי חקירות עם הנתבע  .1בחקירתו הראשונה מסר
כי ביום  21.11.19המונית נפגעה בחזית עת שחנתה
בחניה בביתו .לטענתו ,לא איתר את הרכב שפגע
בו ,אף שהתאונה קרתה בחניית ביתו.
בחקירה השנייה ,לאחר שהתקבל על ידי החוקר
דו"ח מיקומי הרכב ,שינה הנתבע  1את גרסתו
וטען שביום התאונה אסף נוסעים מבני ברק לחולון
וכשהוריד אותם בחולון וסייע לנוסע לשחרר את
חגורת הבטיחות ,המונית הדרדרה ופגעה ברכב
התובעת .לטענתו ,המונית נפגעה בחזית מצד ימין
ורכב התובעת נפגע בצד האחורי מצד שמאל .אז
עזב את המקום מבלי להשאיר פרטים .עוד טען
בחקירתו שאין לו הסבר לגרסתו הראשונה השונה
מהגרסה השניה ,וכי עשה זאת "מטיפשות".

לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בראיות,
קבע ביהמ"ש כי דין התביעה להתקבל במלואה וכי
המבטחת ,הנתבעת  ,2היא זאת שתשלם את תגמולי
הביטוח.

המניע להודעה כוזבת

המסגרת המשפטית הרלוונטית לענייננו היא
סעיף  25לחוק חוזה הביטוח ,שעניינו "מרמה
בתביעת תגמולים" ,הקובע כי" :הופרה חובה לפי
סעיף  22או לפי סעיף (23ב) ,או שנעשה דבר כאמור
בסעיף (24ב) ,או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח
עובדות כוזבות ,או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע

ההודעות הכוזבות ומקום בו לולא גרסת השקר היה
המבוטח זכאי ליהנות מתגמולים ,יהיה זה בלתי
צודק לפטור את המבטח רק עקב כך.

כוונת מרמה

מקום בו הפרטים הכוזבים נמסרו ממניע שאינו
קשור לתנאי חברות המבוטח על פי הפוליסה ,לא
יהיה מקום לפטור את המבטחת .לבסוף ,במקרים
שבהם חברת הביטוח מוכיחה את שני היסודות
הראשונים ,על המבוטח עומד הנטל לסתור את
היסוד השלישי.
במקרה דנן ,הנתבעת  1הוכיחה כי המבוטח מסר

אין די באי אמירת אמת כי להוכיח מרמה ,אלא יש להוכיח גם כוונה למרמה

למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח ,והדבר
נעשה בכוונת מרמה – פטור המבטח מחובתו".
בית המשפט מפרש את הסעיף בהתאם לנפסק
ברע"א  9215/10פלדמן נגד הפניקס חברה לביטוח
בע"מ ,שם נפסק כי הדיבור "בכוונת מרמה" כולל
שלושה יסודות :מסירת עובדות בלתי נכונות או
כוזבות; מודעות של המבוטח לאי הנכונות או לכזב
של העובדות שנמסרו; וכוונה להוציא כספים שלא
כדין על יסוד העובדות הבלתי נכונות או הכוזבות.
באשר ליסוד השלישי ,לפיו התכוון המבוטח
להוציא מן המבטח כספים במרמה ועל יסוד עובדות
כוזבות ,נפסק כי בטרם נשללת זכותו של מבוטח
לתגמולים ,יש לברר מה המניע העומד מאחורי
הודעותיו הכוזבות ,שכן ייתכנו מקרים בהם שיקול
אחר ,שאינו הונאת חברת ביטוח ,עמד ביסוד

עובדות כוזבות בעניין מקרה הביטוח ולכן עמדה
בשני היסודות הראשונים ל"מרמה" .אולם ,לא
עלתה כל אינדיקציה כי הנתבע  2שיקר כדי לקבל
את תגמולי הביטוח ,אלא ייתכן כי המניע שלו
היה שיקול דעת לקוי לגבי מעשיו .לכן ,דין טענת
הנתבעת  1בעניין התקיימותה של מרמה להידחות
ועליה לשאת במלוא התביעה.
תמצית החלטת בית המשפט :דין התביעה
להתקבל .המבטחת תישא במלוא הנזק הנגרם
לעובד .בית המשפט פסק כי אין די באי אמירת
אמת כי להוכיח מרמה ,אלא יש להוכיח גם כוונה
למרמה.
הכותב הוא יועמ"ש מחוזות המרכז ,השרון
וירושלים בלשכת סוכני הביטוח
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דוד ליפקין

ההפסדים למבטחים בגין
כך הזניקה המלחמה באוקראינה
הקורונה  35 -מיליארד דולר את פרמיות הביטוח

נ

צילוםshutterstock :

תונים מפתיעים :ההפסדים שנגרמו למבטחים האירופאיים
ולחתמים בתאגיד לויד'ס מביטוחי רכוש ותאונות
מסתכמים ב־ 35מיליארד דולר בשנתיים האחרונות ,כך לפי
דוח של ג'יי פי מורגן.
בניתוח של הבנק האמריקאי נאמר כי בתחילה הייתה
הערכה כי עסקי הנכסים והתאונות מוגנים יותר מתביעות
מבטחים בשל חשיפה מצומצמת ומוגבלת ,אולם סך התביעות
לתעשיית הביטוח בגין ביטוחי נכסים ותאונות נאמד בכ־35
מיליארד דולר .לזה יש להוסיף התשלומים הגדולים של
המבטחים במהלך הזמן בגין ביטוחי חיים וביטוחים רפואיים
שזינקו בגין מגפת הקורונה.
ג'יי פי מורגן מעריך שהתביעות לפיצוי בגין הקורונה יגדלו.
תוך שנתיים תתבהר תמונת התביעות שיגיעו לפדיון ורק אז
נדע כמה עלתה מגפת הקורונה לתעשיית הביטוח בעולם .אבל
בבנק מציינים כי התשלומים עבור פיצויי הקורונה יופיעו
ברזרבות של מבטחי המשנה ויקטינו את הרזרבות ב־.50%
סוויס רי ומיוניק רי צפויים להפגע פחות בשל הרזרבות
הגדולות.

פ

לישת רוסיה לאוקראינה הזניקה את פרמיות הביטוח ברחבי העולם .ברוקר
הביטוח מארש קובע שברבעון הראשון של  2022ההתייקרות הממוצעת
עמדה על .11%
בדרך כלל ,הביטוחים אינם כוללים ביטוח כיסוי סיכון מלחמה .אולם רכישת כיסוי
של סיכון מלחמה כרוכה בתשלום פרמיית ביטוח כפולה מגובה הפרמיה שהיתה
לפני המלחמה ברחבי העולם .יש ביקוש רב
לביטוח הזה מצד היצואנים במזרח אירופה.
ברוקר הביטוח אסאנדפי גלובל מעריך
שפלישת רוסיה לאוקראינה תגרום להפסדים
גדולים לחברות הביטוח .אומדן ההפסדים
נע בין  16ל־ 35מיליארד דולר ,בעיקר
בפוליסות ביטוחי ימי ,תעופה ,סיכון פוליטי
תשלום פרמיית ביטוח כפולה בגין סיכון מלחמה
ואשראי מסחרי .ענף הספנות ניצב בפני
תשלום פרמיה נוספת בגין סיכוני מלחמה,
כאשר הספינות מפליגות באיזורי סיכון לפי דירוג רמות הסיכון של לויד'ס.
אשר לתעופה ,הברוקר מעריך שגל התביעות מבעלי מטוסים חכורים יסתכם
ב־ 15מיליארד דולר .מאות מטוסים שהוחכרו לחברות תעופה רוסיות קורקעו
וחלק מהם הוחרמו על ידי הרוסים.

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
דרושה פקידה למשרד ביטוח בהוד השרון לחצי
משרה לשעות אחה"צ .תנאים טובים מאד למתאימה.
לפנות במייל orit0905@gmail.com
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
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 מפואר כ  90מ"ר כולל  4חדרים +אופן ספייס
גדול +מטבחון בראשון לציון מאחורי קניון הזהב.
מחיר  53ש"ח למ"ר כולל אחזקה מעלית  +מזגנים
 0508844442ששון מאירי
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
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 .
מיזוג ו/או ניהול ו/או מכירת תיק ביטוח חיים,
אלמנטרי ,פיננסים! תיק פעיל עם וותק של כ־ 40שנה.
משרדי בנס ציונה מנוהל מול מרבית חברות הביטוח,
כלל ,הראל ,הכשרת הישוב ,מנורה מבטחים ,מגדל,
הפניקס וכו’ ...תיק רווחי  ,הסכמים גבוהים ,החזרי
תשלומים שואף לאפס ,מוסר תשלום גבוהה ,תביעות
רכוש שואף לאפס!!! לפרטים  :סוכן הביטוח אלי
פחימה מנכ”ל ובעלים א.עידו סוכנות לביטוח ()2009
בע”מ פלאפון 0505665835

אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד
תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות
לביטוח-מוטי office@insisrso.com .0528151188
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים
טובים ,שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא
קפלן 0525690573
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־.2004455
סודיות מובטחתeran@bar .־ins.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)

