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סיירת מכירות
יוזמה חדשה לשילוב בין
דורי נחשפה השבוע בכנס
הסניפים של מחוז תל אביב
> עמ' 4

איש אמון
סו”ב איליה גופרמן מספר
למה בחר להיות סוכן
ביטוח ,ומהי הצלחה עבורו
• הדור הצעיר > עמ' 6

לקראת הבחירות:

נשיא הלשכה במסר
חשוב לראשי המפלגות
באיגרת מיוחדת קורא סו"ב שלמה אייזיק לראשי המפלגות לעמוד לצד סוכני
הביטוח ,ומציין  10נושאים קריטיים עבור הלשכה • "לא הטבות מגזריות צרות
אנו מבקשים ,אלא שיפור באיכות החיים של כל אזרחי המדינה" > עמ' 2

אגרת נשיא הלשכה
מערכת הבחירות שבה אנו נתונים בימים אלה מהווה הזדמנות של ממש להשמיע את קולנו,
כשחקן דומיננטי שמטרתו לשפר את איכות החיים של כלל אזרחי המדינה
חברות וחברי לשכה יקרים,
ישראל נתונה בימים אלה בעיצומה של מערכת בחירות חדשה .שוב מצאו את עצמם אזרחי המדינה במצב של אי ודאות פוליטית ,שיח
מקצין ומשק שנגזר עליו להיות במצב המתנה למשך חודשים ארוכים.
כולי תקווה שהמדינה תמצא בסוף את הדרך להקים ממשלה יציבה ,שתצליח להרגיע את המצב ותשלים כהונה שלמה .בד בבד ,כמי
שמעדיף תמיד לראות את הטוב והאופטימי שטמונים בכל מצב ,אני סבור שמערכת הבחירות שאליה נקלענו כולנו היא גם הזדמנות.
מבחינתנו ,מערכת הבחירות היא שעת כושר להיות שחקן משמעותי ,שישמיע באופן דומיננטי את קולו ואי אפשר יהיה להתעלם ממנו.
שחקן שמעלה על סדר היום נקודות קריטיות שמשפיעות על חייהם של כל אזרחי המדינה  -וחובה לתקנן.
במערכת הבחירות הזו יש חברי כנסת שמתמודדים על הישרדותם הפוליטית ועל המשך כהונתם בכנסת .בנוסף ,יש מועמדים ומועמדות
שנאבקים על כניסתם לבית המחוקקים .אנחנו נפעל מולם ,נציף את הבעיות והאתגרים ונדרוש התחייבויות לפעול לפתרונן .נעשה את
כל זאת ,כאשר מאחורינו רוח גבית בדמות אלפי חברות וחברי הלשכה ומיליוני המבוטחים שאת האינטרסים שלהם אנחנו מייצגים.
אלה עשר הנקודות הקריטיות שנציף ונדרוש להן פתרונות במהלך מערכת הבחירות:
 .1כניסת חברות ביטוח זרות לשוק הישראלי  -ישראל היא בין המדינות הבודדות בעולם ,אם לא היחידה ,שבהן אין כל פעילות של חברת
ביטוח זרה (הכוונה היא לא לביטוח משנה) .הכנסת חברות זרות תביא להגברת התחרות ,להפחתת מחירים ולהגדלת שוק היצרנים
שמזה שנים עומד על חמש חברות דומיננטיות בלבד.
 .2ביטול הפגיעה באיכות חייהם של אזרחי המדינה  -מוצרי ביטוח חשובים וחיוניים (למשל ,ביטוח סיעודי) הוסרו מהמדפים ואינם
נמצאים בהיצע העומד לרשות המבוטחים .נפעל להחזרתם לרשות אזרחי המדינה
 .3הוועדה המייעצת לרשות שוק ההון  -נפעל להחזרה ו/או הוספת נציגות של לשכת סוכני הביטוח לוועדה המייעצת לרשות שוק ההון.
כיום ,קיים מצב אבסורדי שבוועדה יש נציגות אך ורק לגופים הפיננסיים ולאוצר .בעבר הייתה נציגות ללשכת סוכני הביטוח במועצה
המייעצת למפקח על הביטוח (לימים הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון).
 .4שמירה על סטטוס קוו בכל הקשור לאיזונים שנקבעו והוסכמו בעבר עם האוצר ואגף שוק ההון בין סוכני הביטוח העצמאיים
(העסקים הקטנים והבינוניים) לבין הבנקים  -האיזונים שנקבעו ב"וועדת בכר" לצורך ביזור הריכוזיות בשוק .באחרונה אנו חווים סדרה
של ניסיונות להסדרה חדשה ,דבר זה עלול ,בסופו של דבר ,לשחוק את אותן הסכמות ולאפשר למערכת הבנקאית להרחיב את מעגל
פעילותה על חשבון סוכני הביטוח העצמאיים .בכך ,בסופו של דבר ,ייפגעו עסקים קטנים ובינוניים – וכמובן כל האזרחים.
 .5חובת רישוי לעסוק בביטוח בענפי הביטוח השונים  -כיום ,החובה הזו קיימת אך לא נאכפת על פעילותן של חברות הביטוח.
בנוסף "לתקלה" – הפרת גבולות המקצוע ,שלא קיימת בשום עיסוק מוסדר אחר .הדבר מייצר השלכות שליליות ומטיל עננה כבדה
על כל פעילותם של העוסקים בענפי הביטוח ויותר חמור על איכות המוצרים הביטוחיים שהציבור רוכש – תוצאה שלילית אפשרית
מפרקטיקה פסולה זו ,היא ביטוח חסר לציבור.
 .6היותם של מקבלי קצבאות ופנסיונרים "שבויים" של הגופים מהם הם מקבלים את הפנסיה ו/או הקצבה ,ללא יכולת תזוזה מהם ,וכן
קידום ופתרון של עיוותי מיסוי לאוכלוסייה הבוגרת
 .7נפעל לביטול הקיפוח שממנו סובלים סוכני הביטוח מהחברה הערבית.
 .8נקדם מתן אפשרות של פירמות לחסוך כספי נוסטרו גם במסגרת פוליסות חסכון .זאת על מנת להרחיב את אפשרויות החיסכון
והתחרות בדמי הניהול .בעבר ,דבר זה התאפשר אך בוטל.
 .9נותני שירותים "בהסדר"  -סוגיית רופאי הסדר ,מוסכי הסדר ,שמאי הסדר מהווה פגיעה חמורה בתחרות ,בחופש הבחירה ,על כל
המשתמע מכך ,תוך חשש להתניית עסקה בעסקה.
 .10נפעל למיצוב מחדש של סטטוס לשכת סוכני הביטוח .זאת בכדי להעניק לה מעמד להסדרת העיסוק בביטוח על כל גווניו .כך,
למשל ,כיום אין ללשכת סוכני הביטוח  -הגוף הייצוגי של סוכני הביטוח ,נגיעה כלשהי בכל הקשור להליכי הרישוי והבחינות של סוכני
ביטוח חדשים .בכך מודרים סוכני הביטוח מהליך קביעת רגולציות המסדירות את העיסוק שלהם  -תופעה שלא קיימת מול אף גוף
יציג אחר במשק.
סוכנות וסוכנים יקרים,
לא הטבות מגזריות צרות אנו מבקשים ,אלא שיפור באיכות החיים של כל אזרחי המדינה ,איכות חיים שהולכת ונשחקת כאשר
אוכלוסיית המדינה הולכת ותופחת ,והמערכות הציבוריות המפוארות עליהן התבססה עד כה הולכות ומתקשות לספק מענה .אני סמוך
ובטוח ביכולת של כולנו להשמיע את קולנו במערכת הבחירות הזו ,ולהביא לשינוי ולשיפור ממשיים.

סו"ב שלמה אייזיק
נשיא לשכת סוכני הביטוח

פעם שלישית
פלטינה

+

כלל ביטוח ופיננסים גאה על זכייתה פעם שלישית ברציפות
בדירוג הגבוה ביותר של מעלה לאחריות תאגידית בעסקים – פלטינה!+
אנו מחויבים להמשיך בהטמעת שיקולים חברתיים וערכיים
למען חברה והקהילה בה אנו פועלים.

4
02

חדשות הלשכה ׀ כנס מחוז מרכז 2022

|  21ביולי 2022

היוזמה החדשה של מחוז מרכז  -סיירת
מכירות לסוכנים צעירים וותיקים

הפרויקט הושק בכנס הסניפים של מחוז תל אביב שהתקיים השבוע באקספו תל אביב • הכנס נערך
בסימן "יחסים לפני תוצאות" ועסק בחשיבות היחסים של סוכני הביטוח עם הלקוחות > רונית מורגנשטרן

מתוך הכנס | צילומים :גיא קרן

ב

יום שלישי השבוע התקיים כנס הסניפים
השני של מחוז מרכז שנערך באקספו תל
אביב .כנס הסניפים המקצועי הקודם
במחוז שהתקיים ביוני ,היה משותף לשני סניפים
משני מחוזות שונים – מדובר בסניף ראשל"צ
בראשות סו"ב רמי בן אשר ,ממחוז השפלה
שבראשות סו"ב אבי שבי ,עם סניף חולון/בת ים/
אזור בראשות סו"ב אסף יגר ,ממחוז ת"א והמרכז
שבראשות סו"ב גיא לוי־עזר.
בכנס השני השתתפו סניף תל אביב בראשות
מ"מ יו"ר הסניף סו"ב מעיין בר אור; בני ברק
בראשות סו"ב חנוך כץ ,ורמת גן שבראשות סו"ב
זהבה פורת .על ארגון הכנס היו אחראים יו"ר
מחוז מרכז סו"ב גיא לוי עזר ויו"ר ועדת מחוזות
וסניפים סו"ב מאיר רוטברג.
כותרת הכנס הייתה 'יחסים לפני תוצאות'.
"רצינו להדגיש את חשיבות הקשרים
האישיים של סוכני הביטוח" ,מסביר יו"ר
מחוז המרכז סו"ב לוי־עזר" .לא רק עם
הלקוחות ,גם עם בכירים בחברות הביטוח
ואנשים רלבנטיים אחרים – קשרים שכל סוכן
צריך לטפח כדי להגדיל את הסיכויים להביא
לתוצאות טובות יותר בעבודתו .על הנושא
הרצה לנו עופר מלמד ,מבכירי המאמנים
והמנטורים העסקיים שהדגים הלכה למעשה
את החשיבות של היחסים האישיים .התכנים

ביטוח
ופיננסים

סו"ב לוי־עזר" :מטרת סיירת
המכירות לסייע במכירות הן לסוכנים
צעירים כדי שיעלו על הדרך הנכונה
והן לסוכנים ותיקים שנשחקו קצת
וצריכים לחזור למסלול"
היו ממש לימודיים והמשתתפים הביעו עניין
והתלהבות ממשית".

הגברת היעילות במכירות

סו"ב לוי־עזר השיק בכנס יוזמה חדשה במחוז -
סיירת מכירות" .מדובר בפיילוט אותו השקתי
בכנס שמטרתו לסייע במכירות הן לסוכנים צעירים

כדי שיעלו על הדרך הנכונה והן לסוכנים ותיקים
שנשחקו קצת ,ואנחנו נעזור להם לחזור למסלול",
הוא מספר" .הפרויקט ילווה בידי אחת מחברות
הקואוצ'ינג המובילות בישראל .מי שירצה לעלות
על הסיירת יצטרך לעמוד ביעדים והתחייבויות; גם
לא כל אחד יתקבל ,המעוניינים להצטרף לסיירת
המכירות יעברו מיון קפדני והם ישלמו מכיסם את
ההשתתפות בסיירת כדי לוודא את הרצינות שלהם".
לדבריו ,הפרויקט יכלול עשרה מפגשים
שבועיים ,הוא מיועד לסוכני מחוז מרכז בלבד,
ובנוסף לקידום סוכנים בתחום המכירות הוא
יתרום לגיוס סוכנים חדשים ללשכת סוכני ביטוח,
סבור לוי־עזר.
בכנס השתתפו גם ד"ר אודי פרישמן ,שדיבר
על החשיבות בחירת הרופא המתאים בביטוח
הבריאות הפרטי; סו"ב דורון הורנפלד שהרצה
על גביית שכר טרחה מהלקוח; סו"ב מעיין בר
אור ערכה ראיון מרתק עם שרון אגוזי סמנכ"ל
חיסכון ארוך טווח ב"מור" בית השקעות ,שנגע לא
רק בנושאים מקצועיים אלא גם בהעצמה נשית
וביחסי סוכן הביטוח עם בית ההשקעות.
ג'ורג'יו די קפואה מהראל ביטוח ,סקר את
החידושים בביטוחי נסיעות לחו"ל; וד"ר יניב
לויתן ,מומחה לפשעי מחשב והאקרים ,הלהיב את
הנוכחים בהרצאתו מרובת הדוגמאות על סייבר
ועולמם של ההאקרים.

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 :דוברות שלמה אייזיק | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

ללקוחות שלכם מגיע ביטוח
נסיעות לחו"ל שדואג לבריאות שלהם.

ללקוחות שלכם מגיע הראל!
איתור רופא
בחו"ל

מוקד חירום
וחילוץ 24/7

 10%הנחה ברכישה
ראשונה באפליקציה

בכפוף למדיניות החיתום של החברה ,לתנאי הפוליסה,
לתקנון תכנית ההטבות ותנאי השימוש באפליקציה.

עד  $150בביט על
מזוודה מאחרת

cashback 10%

לנסיעה הבאה
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הדור הצעיר  מדור חדש

|  21ביולי 2022

״הפידבק מלקוח מרוצה – זה הרבה מעבר
לכל שיקול עסקי״
מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים ,הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח ⋅ והשבוע סו״ב איליה
גופרמן ,סוכן ביטוח פנסיוני חבר הלשכה ,עצמאי ,תחת בית סוכן 'תמורה מלאה' > רונית מורגנשטרן
גיל40 :
מצב משפחתי :נשוי2+
רישיון :פנסיוני ,משווק השקעות
השכלה :בוגר  B.Sciמהאוניברסיטה העברית
ותק :כ־ 10שנים
מה עשית לפני שהיית סוכן ביטוח?
״משנת  2009עבדתי בחברות המובילות בתחום .שלוש שנים
בפסגות בית השקעות כנציג שירות ,אחראי ידע מקצועי ולאחר
מכן כסוחר תעודות סל .במהלך עבודתי בפסגות התגבשה אצלי
ההחלטה להפוך לסוכן ביטוח פנסיוני .את ההתמחויות בשיווק
השקעות ופנסיוני עשיתי במסגרת עבודתי בקבוצת קלי ,מנהל
הסדר פנסיוני איכותי והוותיק בענף .עם קבלת הרישיונות
עבדתי מעל  7שנים כמנהל תיק לקוחות דואלי (כולל שיווק תיקי
השקעות) .הפכתי לסוכן עצמאי לפני כשנה״.
למה בחרת במקצוע זה? מה אתה אוהב בו?
״מדובר במקצוע מרתק ,שמשלב דיסציפלינות ״הצלחה עבורי היא
שונות ,עם אחריות והיקף ידע נרחב ומגוון האמון שלקוחותיי
שמתחדש כל הזמן ועוסק בחיים עצמם .אני
בוחרים לתת בי,
אוהב ללמוד והתחום שלנו מעניק לי סיפוק
רב .היכולת להתאים פתרונות עומק ללקוחות וגם היכולת למצוא
סו״ב איליה גופרמן .״אני אוהב ללמוד והתחום שלנו
במסגרת ליווי מתמשך והתאמה לצורך מעניקים
פתרון למצבים
מעניק לי סיפוק רב״ | צילום :כרמל יהלום
לי תחושת שליחות וחיבור עם לקוחותיי״.
שונים בזמן אמת,
שיטיב וישרת את לקוחותיי בצורה מיטבית
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?
כזה שיטיב וישרת
ולאורך זמן .כשאני מקבל טלפון מלקוח מרוצה,
ספר עליהם.
שמבקש שאטפל גם בבן משפחה נוסף או
״האתגר הגדול מבחינתי בעת היציאה לעצמאות
את לקוחותיי
בילדיו  -שהם היקרים לו ביותר – זו הצלחה
היה בשינוי התפיסה הנדרש בפן העיסקי .זה עולם
בצורה מיטבית
מבחינתי .זה פידבק שאני אף פעם לא אקח
שונה מזה שהכרתי כשכיר .כדי להתקדם נדרשתי
ולאורך זמן״
אותו כמובן מאליו .זה הרבה מעבר לכל שיקול
לייצר חיבורים ושיתופי פעולה עם אנשי מקצוע
עסקי״.
בתחומים משיקים וסוכנים ותיקים  -בכך סייע לי
טיפים לסוכנים צעירים כמוך?
רבות בית הסוכן 'תמורה מלאה' באמצעותו אני פועל כיום ,והליווי
״קודם כל להבין שמדובר בתהליך מתמשך ,שדורש יסודיות,
העסקי שהוא חלק מהתהליך שאני עובר .ככה לומדים ללכת״.
אורך רוח וסבלנות .לא הכל קורה מיד – זו לא ריצה למרחקים
איך אתה מתמודד עם הרגולציה בתחום?
קצרים .מי שבחר לעסוק בענף צריך להכין את עצמו לריצת
״הרגולציה באה לשמור על הציבור ולייצר סטנדרט .על מנת
מרתון ולחלק את הכוח והמשאבים בהתאם .אני חושב שנכון
לעמוד בכלליה נדרש מערך תפעול מקצועי וחזק שמסוגל לתת
לסוכן צעיר להצטרף לגוף מוביל שיסייע לו בתחילת הדרך,
מענה יעיל לסוכן .כמו כן ,נדרשות הכשרות מקצועיות שוטפות
שיידע לתת לו ערך ,מעטפת ושיתופי פעולה מועילים וכמובן
שמחזקות את הידע המקצועי והשליטה בחומר .לשמחתי שני
יסייע בפן התפעולי והמקצועי״.
הדברים נמצאים בבית הסוכן שאותו בחרתי ושביעות הרצון היא
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
גבוהה  -גם שלי וגם של לקוחותיי״.
״הלשכה ,כגוף שמייצג את הסוכנים ,לטעמי צריכה לכלול
לאיזה יחס אתה זוכה בחברות הביטוח כסוכן צעיר?
השתלמויות ייעודיות לסוכנים צעירים בתחילת דרכם .השתלמויות
״אני זוכה ליחס של תמיכה ,הירתמות ומוכנות לסייע מצד כל
שיכללו הסברים לגבי הועדות השונות בלשכה ,באילו מצבים ניתן
הגורמים ובעיקר מהמפקחים בחברות הביטוח .זה חשוב מאוד
להיעזר בלשכה ,היכרות עם בעלי התפקידים ועוד״.
למוטיבציה בתחילת הדרך .מפקח טוב יכול להרים ולסייע
איפה תרצה להשתלב בפעילות הלשכה?
משמעותית לסוכן ,גם בקידום תהליכים וגם בפתרון קשיים כאלה
״ועדת הצעירים היא המקום בו הייתי מעוניין להשתלב .ללמוד
ואחרים .הופתעתי לטובה מחברות הביטוח בהיבט זה״.
מניסיונם של סוכנים צעירים כמוני ולתרום מניסיוני שלי וזאת
תן דוגמה לסיפור הצלחה אישי במסגרת עבודתך.
כדי לספק מענה ופתרונות רוחב לסוכנים הצעירים ,שהם הדור
״הצלחה עבורי היא קודם כל האמון שלקוחותיי בוחרים לתת
הבא של הענף״.
בי ,וגם היכולת למצוא פתרון למצבים שונים בזמן אמת ,כזה
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רשות שוק ההון :עלייה של  8%במספר
בעלי רישיון סוכן ביטוח יחיד
רו"ח יניב בר צבי ,מרשות שוק ההון ,חשף את הנתון בהרצאה שנשא בכנס הבריאות של
הלשכה • ביטוח הבריאות תופס כרבע מסך עמלות הביטוח > רונית מורגנשטרן
יש היום כ־ 13,700סוכני ביטוח בעלי
רישיון יחיד ,רובם (כ־ 12אלף) מחזיקים
ברישיון סוכן ביטוח יחיד והשאר
מחזיקים ברישיון יועץ ומשווק פנסיוני.
מדובר בעלייה של  8%במספר בעלי רישיון
סוכן ביטוח יחיד בארבע השנים האחרונות.
מנגד ,חלה ירידה של  12%במספר היועצים
והמשווקים הפנסיוניים".
את הנתונים הללו חשף רו"ח יניב בר
צבי ,מנהל מחלקות אשראי ,פינטק ,סוכנים
ויועצים ברשות שוק ההון ,בהרצאה שהעביר
בכנס הבריאות האחרון של לשכת סוכני
רו"ח בר צבי" .הרפורמה מסתכלת קדימה" | צילום מסך מפייסבוק לשכת
הביטוח.
סוכני הביטוח
עוד גילה רו"ח בר צבי כי ב־ 2021הסתכמו
העמלות שקיבלו סוכני הביטוח מהיצרנים ביותר סוכן הבריאות ,ולדבריו העובדה ששיעור העמלות
מ־ 9.6מיליארד שקל .שיעור העמלות בתחום בתחום ביטוחי הבריאות ,כמו גם העובדה שהיקף
ביטוחי הבריאות תופס כבר כ־ 23%מסך העמלות; הפרמיות בתחום זה גדל ב־ 133%בעשור האחרון,
ביטוח חיים  ;30.2%ביטוח כללי כ־ ;28%פנסיה ליותר מ־ 12מיליארד שקל  -מעיד על החשיבות
הדרמטית שמייחס הציבור לענף זה" :בייחוד
וגמל .18.7%
נושא הרצאתו של בר צבי היה רפורמת רישיון כשהמערכת הציבורית מתקשה לפעמים לתת

"

מענה לכל אזרח ,דווקא עולם הבריאות
הפרטי יכול לתמוך במערכת הציבורית,
לדאוג לשיפור השירות לאזרח וגם להציע
שירותים שהמערכת הציבורית לא יכולה
להציע" ,אמר רו"ח בר צבי" .עולם הבריאות
הוא עולם תוכן שעומד היום בפני עצמו ,וזה
מה שהוביל לייזום הרפורמה שלנו להוספת
ענף רביעי לשלושת הענפים – ימי ,כללי
ופנסיוני – שעומד בפני עצמו".
בר צבי סקר את עקרונות הרפורמה
שבמרכזן הגברת המקצועיות של סוכן
הבריאות באמצעות עיבוי ההכשרה שלו
ומבחני הסמכה והתמחות ייחודיים .מומחיות
שלדבריו תגביר את הנגישות של הציבור
למוצרים של ביטוחי הבריאות" :הרפורמה
מסתכלת קדימה; לכן ,קבענו שמי שעוסק כיום
במכירת ביטוחי בריאות רשאי להמשיך בכך; מי
שלא עוסק בביטוח בריאות וירצה לעסוק בתחום
זה ,יצטרך לעבור ,לאחר הרפורמה ,את ההכשרה
והרישוי הייחודיים" ,ציין.

האם הוספת כיסוי סייבר
לצד א' בפוליסת האחריות
המקצועית שלך?
סו”ב אריאל ארז
מנהל עסקים סוכנות ליסו”ב

לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן

ליסו"ב סוכנות לביטוח ) (1993בע"מ

חדשות הלשכה | אלמנטרי
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ימי עיון משותפים :מחוז צפון והוועדה האלמנטרית
חברו לסדרת מפגשים בנושא ביטוח אלמנטרי
ביום ראשון התקיים בסניף חיפה מפגש ראשון בסדרת מפגשים בנושא "למה אלמנטרי” • מטרת
המפגשים היא הגדלת הידע ושיפור המקצועיות של סוכני האלמנטרי במחוז צפון > רונית מורגנשטרן

ב

ביום ראשון ה־ 17/7/22התקיים בסניף
חיפה מפגש ראשון בסדרת מפגשים
שהם תוצאה של שיתוף פעולה בין
סניף חיפה/מחוז צפון לבין הוועדה לביטוח כללי
בנושא "למה אלמנטרי".
מטרת המפגשים היא הגדלת הידע ושיפור
המקצועיות של סוכני האלמנטרי במחוז הצפון.
במפגש השתתפו כ־ 25סוכנות וסוכנים ששמעו
את סו"ב שי שדה יו"ר הוועדה לביטוח כללי
שסיפר על פעילות הוועדה.
אחריו דיבר סו"ב שלומי גילה ,חבר
יותר
הוועדה ,על דגשים איך להרוויח
מפעילות בתחום האלמנטרי;
לסיום ,שמעו הסוכנים הרצאה
מרתקת של רו"ח ושמאי ירון
רומנו על ביטוח אובדן
רווחים ,איך מתנהלת תביעה
וכתוצאה מכך איך בונים את
הכיסוי נכון כדי למקסם את

הפיצוי למבוטח.

בהמשך :ביטוח סייבר

בהמשך מתוכננים מפגשים נוספים בתחום
האלמנטר בנושאים של תביעות .לדברי
שלומי גילה" :נשמע משמאי רכב מהו
עיסוקו ואיך קובעים בלאי ופחת; נשמע
מחוקר שריפות על החוויות שלו בחקירות
מקרי ביטוח; ונשמע טיפים מקוציים
מעו"ד על איך הסוכן צריך להתנהל מרגע
שהמבוטח מתקשר אליו ומודיע לו שפרצה יום עיון אלמנטר למחוז הצפון | צילום :באדיבות לשכת סוכני הביטוח
שריפה בעסק/בבית שלו".
מפגש נוסף תוכנן להיות בנושא ביוזמה מבורכת של מחוז צפון ,אליה נרתמה
ביטוח סייבר ועוד מפגש ברצון הוועדה לביטוח אלמנטרי .תיבחן הרחבת
ייערך במסגרת סדנה בה ימי העיון לשאר המחוזות".
סו"ב תדהר סאטובי יו"ר מחוז צפון בלשכה:
יבחנו המשתתפים מפעל
וכיצד בונים לו את הכיסויים "תחום האלמנטרי הולך וגדל וזוהי הזדמנות
למי שלא עוסק באלמנטרי להגיע למפגשים כדי
מא' ועד ת'.
לדברי סו"ב שי שדה ,מדובר ללמוד ולהתפתח בתחום".

תדהר סאטובי ושי שדה

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.

מעודכנת
דורה חדשה וקב קיהל
מה ספרו של יע ישראל״
חבויות ב
ל
״ביטוח

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

מחיר הספר 450 :ש״ח כולל מע”מ
למנויי עיתון פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

איילון ביטוח תמשיך ותפעל להטמעת מדיניות  ESGבכל תחומי פעילותה

2022

Maala ESG Index

10
02

חדשות הלשכה |

|  21ביולי 2022

נציגי הלשכה בפגישה עם השרה לשוויון
חברתי" :קיבלנו אוזן קשבת"
במפגש נידנו נושאים כמו חוזר הצירוף ביחס לאזרחים ותיקים ,הקושי של סוכני הביטוח מהמגזר
הערבי וכן סיוע הלשכה במימוש זכויות • סוכם על שיתוף פעולה וסיוע הדדי > רונית מורגנשטרן

מ

"מ נשיא נשיא הלשכה ,סו"ב מיכל
וינצר; יו"ר הוועדה לבריאות וסיעוד,
סו"ב נחמה גולדווסר; יו"ר מחוז השרון
ומוביל פרויקט ההתנדבות "גמאני נולדתי לנצח",
סו"ב מושיק בן פורת; ולוביסט הלשכה לירן בן
הרוש – נפגשו אתמול (ד') במשרד לשיוויון חברתי
בירושלים בראשות השרה מירב כהן (יש עתיד).
הפגישה התקיימה עם רמ"ט השרה ,רותם
ארנרייך ,והיועצת מקצועית ,דניה קאופמן .השרה
נכחה בה רק לזמן קצר והביעה בפני החברים את
שביעות רצונה משיתוף הפעולה בין הלשכה לבין
המשרד .לדברי סו"ב וינצר" :הסברתי על חשיבות
סוכן הביטוח ,ושהאינטרס הכי גדול של הלקוח
הוא סוכן הביטוח .סו"ב בן פורת נתן סקירה על
הפרויקט ההתנדבותי כשסוכנים רבים לוקחים
בו חלק לטובת חולי סרטן; העלינו רעיונות
לשיתופי פעולה; ביקשנו וקיבלנו אוזן קשבת לגבי
התערבותם בנעשה ברשות שוק ההון לגבי חוזר
הצירוף ביחס לאזרחים ותיקים .כמו כן ,העלינו את
הבעיה בחברה הערבית שסוכני ביטוח נענשים ולא
יכולים לבטח בביטוח חובה לקוחות ,שסוכנים שלא
מהחברה הערבית מבטחים בלי בעיה .הייתה פגישה
חשובה ומעניינת וסוכם שנקיים פגישות נוספות
לגבי שיתופי פעולה עתידיים".

לא באותו הצד

לדברי סו"ב גולדווסר" :הצגנו בפני המשרד
לשיוויון חברתי איך לשכת סוכני הביטוח מסייעת
למבוטחים לממש את זכויותיהם .העברנו להן את
המסר שאנחנו וחברות הביטוח לא באותו צד ולא

נציגי הלשכה עם יועצי השרה מירב כהן | צילום :נעה בן פורת

המחסור הכואב בביטוחי סיעוד ,שדורש דחיפה של
כל הגורמים בממשלה".
סו"ב מושיק בן פורת הוסיף" :סקרתי בפני יועצות
השרה את פרויקט ההתנדבות של סוכני הלשכה
בתחום חולות וחולי סרטן; הן היו בהלם מההצלחה
ומהתגובות שהבאתי בפניהן של חולות שטענו כי
הצלנו את חייהן ואת חיי משפחותיהן".
לדבריו ,יועצות השרה לשיוויון חברתי ביקשו
לבדוק את האפשרות לשלב בפרויקט את המיזם

סו"ב גולדווסר" :העברנו לצוות המשרד את המסר
שאנחנו בעד שחברות הביטוח ישלמו כמה שיותר
למבוטחים על תביעות כדין .כאנשי מקצוע וגם
כמתנדבים אנחנו פועלים למימוש זכויות המבוטחים"
באותה המשוואה – אנחנו בעד שחברות הביטוח
ישלמו כמה שיותר למבוטחים על תביעות כדין.
כאנשי מקצוע וגם כמתנדבים אנחנו פועלים
למימוש זכויות המבוטחים .בנושא חוזר הצירוף
לאזרחים ותיקים ,שהוא יוזמה של המשרד עם
האוצר ,הארתי את עיניי היועצות בכך שהגיל
לו מיועד חוזר הצירוף הייחודי ( )67הוא צעיר
מדי ,וחבל שלא התייעצו עם הלשכה בנושא זה,
כי כסוכנים אנחנו יודעים את הניואנסים בין גיל
 65ל־ .75הן מסרו לנו שזו נקודה למחשבה ,ואני
מקווה שגם יהיה שינוי בעניין .בנוסף ,ציינתי את

של השרה כהן "הזרקור הפנסיוני"" :אמרנו להם
שאין אפשרות במסגרת הפרויקט עצמו ,אבל נשמח
להתגייס בלשכה כדי לסייע להצלחת המיזם של
השרה" ,ציין בן פורת והוסיף כי "במפגש נדונו
אפשרויות לשיתוף פעולה וסיוע הדדי בנושאים
משיקים למשרד וללשכה המטופלים ברשות שוק
ההון".

חוסר במתנדבים

מיזם לשכת סוכני הביטוח "גמאני נולדתי לנצח"
(עם העמותות "גמאני" ו"נולדת לנצח" ,אליו

הצטרפו לאחרונה שלוש עמותות נוספות לסיוע
לחולות וחולי סרטן) הוקם בידי סו"ב בן פורת לפני
שנה .המיזם נועד לסייע לחולות סרטן ,לילדים
חולי סרטן ובני משפחותיהם ,כדי למצות את
זכויותיהם הביטוחיות ,וגם מול הביטוח הלאומי.
"רק בחודשיים האחרונים טיפלנו בהצלחה ביותר
מ־ 20חולות וחברי הלשכה המתנדבים הצליחו
להוציא עבורן מאות אלפי שקלים מחברות
הביטוח על ידי מימוש זכותן לא.כ.ע ,".הוא מספר.
"אחת מהן קיבלה  177אלף שקל מחברת הביטוח,
שבתחילת הדרך הציעה לה  30אלף שקל בלבד",
מדגים סו"ב בן פורת" .אחת נוספת קיבלה  55אלף
שקל ואחרת  55אלף שקל .במקרה נוסף ,הצלחנו
להביא להטסת ילד חולה סרטן ובני משפחתו
להשתלה במיאמי ,ארה"ב".
סו"ב בן פורת מספר כי קיבל מאם המשפחה
תגובה מרגשת במיוחד על הטיפול בה בידי סו"ב
יעקב כהן" :תודה מקרב לב על המאמץ שהסתיים
בקבלת סכומים לא מבוטלים בחברת הביטוח שלא
האמנתי שנצליח לקבל ,כיוון שלבני שחלה לא היה
כיסוי למקרה של גילוי מחלה קשה .כל השירות
שקיבלנו לא עלה לנו כלום והיה ברמה ובמסירות
שלא ציפינו; המון תודה עבור עבודת הקודש
שלכם" ,נכתב בתגובת האם.
לדברי סו"ב בן פורת ,יש כיום  42חברי וחברות
לשכה מתנדבים בפרויקט" :חסרים לנו מתנדבים
כדי שנוכל לטפל בעוד ועוד מקרים המצטברים
על שולחננו .אני קורא לכם ולכן להתנדב למיזם",
אמר.
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בית המשפט :ביטול פוליסה עקב חוב
פרמיה מחייב הודעה בכתב
מבוטח לא שילם פרמיה וחברת הביטוח הודיעה לו טלפונית על ביטול הפוליסה .בית המשפט המחוזי
קבע כי הביטול אינו בתוקף הואיל ולא נעשה בכתב ,כהודעה על ביטול הפוליסה> עו"ד ג'ון גבע

ב

התאם לחוק חוזה הביטוח קיימת זכות
לחברת הביטוח לבטל את הפוליסה
במקרה בו מבוטחים לא משלמים
במועד הנדרש את דמי הביטוח (פרמיה) .אולם,
אופן ההודעה על הביטול חייב להיות ,בין היתר,
באמצעות הודעה בכתב .בשאלה האם יש להסתפק
בשיחה טלפונית ,דן בית המשפט המחוזי בתל
אביב בכובעו כבית משפט לערעורים אזרחיים.
לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש ערעור על
פסק דין של בית משפט השלום בת"א לפיו נפסק,
כי שיחה טלפונית תיחשב לביטול באמצעות
הכתב במקרה של אי הסדרת חוב המבוטח לחברת
הביטוח [ע"א (מחוזי ת"א) .]5416-04-21

כנגדה ,תוך חיוב המערערים בהוצאותיה.
בית משפט השלום דחה את התביעה ,כשבבסיס
הכרעתו מונחות מספר קביעות עובדתיות
ומשפטיות .ראשית ,קיימת יריבות בין המבטחת
לבין המערערים ,שכן יורשיו באים בנעליו .שנית,
עלה באופן ברור כי המנוח ידע שאי התשלום של
הפרמיה ילווה בביטול הפוליסה והוא בכל זאת
בחר שלא לשלם אותה .עוד קבע בית משפט
השלום ,כי דין התביעה כנגד המבטחת להידחות
שכן לפי סעיף (15א) לחוק חוזה הביטוח די

לזכות המוטב ,הבנק ,ולא המערערים.
לאחר עיון בכתבי הטענות והראיות ,פסק בית
המשפט המחוזי כי דין הערעור להתקבל.
הסוגיה העיקרית בעניין זה היא האם יש לקבל
שיחה טלפונית כהודעה בכתב על ביטול פוליסה
בשל חוב בפרמיה .בהתאם לספרו של המלומד
ירון אליאס ,התכלית של סעיף (15א) לחוק
חוזה הביטוח היא להגן על אינטרס המבוטח כך
שתינתן לו שהות מספקת לתיקון הפרת החוזה
(ירון אליאס ,דיני ביטוח ,כרך א' ,756 ,מהדורה

רקע

ביום  22.11.17הגישו המערערים תביעה כספית
על סך  915אלף שקל כנגד חברת הביטוח כנגד
הבנק וכנגד הסוכנות .המערערים עתרו לחייב את
המבטחת לשלם לבנק את מלוא תגמולי ביטוח
החיים המגיעים לבנק כמוטבים על פי פוליסת
ביטוח החיים שערך המנוח אצל המבטחת להבטחת
תשלום משכנתה שנטל מהבנק לרכישת דירת
מגורים ,אשר את הזכויות בה הוריש בצוואתו
למערערים.
על פי הנטען בתביעה ,ביום  03.10.10התקשר
המנוח עם הבנק ונטל הלוואה בסך של  900אלף
שקל .לפי בקשת הבנק ,ערך המנוח ,באמצעות
סוכנות הביטוח ,ביטוח חיים להבטחת תשלום
החזר הלוואה ,כשהבנק הינו מוטב בלתי חוזר על
פי הפוליסה .ערב הגשת התביעה לבית משפט
השלום ,נודע למערערים שהבנק פנה למבטחת,
לקבלת תגמולי ביטוח החיים ,אולם הפנייה נדחתה
בשל ביטול הפוליסה מצד המבטחת בעקבות אי
תשלום פרמיות חודשיות על ידי המנוח .לטענת
המערערים ,על המבטחת מוטלת החובה להוכיח
כי ביטלה את הפוליסה כדין וככל שלא ביטלה
כדין ,לשלם את הכספים לבנק.

שאלת היריבות
צילום :באדיבות המצולםshutterstock ,

לטענת המבטחת יש לדחות את התביעה משני
טעמים .ראשית ,לטענתם לא קיימת יריבות
בין המערערים לבינם ,שכן הבנק כמוטב הוא
זה שצריך לתבוע את המבטחת .שנית ,הפוליסה
בוטלה כדין ,לטענתה ,שכן לאחר משלוח הודעות
למנוח ולבנק ,כמצוות החוק ,ביטלה המבטחת את
הפוליסה עוד בחייו של המנוח .לטענת סוכנות
הביטוח מעולם לא נערך באמצעותה ביטוח חיים
למנוח וכן בהסכמת הצדדים ,נדחתה התביעה

קיימת חובה להודיע על ביטול פוליסה בכתב

בשיחות הטלפון שקיימו נציגי המבטחת עם
המנוח כדי לקבוע שהביטול בוצע כדין .לבסוף,
דחה בית משפט השלום את התביעה כנגד הבנק,
שכן על המוטב בפוליסה לא חלה החובה לוודא
שהפרמיה משולמת .על פסיקה זו הוגש ערעור
לבית המשפט המחוזי.

ראיה מספקת

לטענת המערערים ,המחלוקת היא סביב
הפרשנות הראויה של סעיף (15א) לחוק חוזה
הביטוח .לטענתם ,הפרשנות הראויה של הסעיף
היא כי יש להודיע על ביטול הפוליסה בכתב
בלבד ולא באמצעות שיחות טלפוניות כפי
שנעשו על ידי המבטחת .המבטחת דחתה טענה
זו ולטענתה הפוליסה בוטלה כדין ,שכן הקלטות
שיחות טלפוניות עונות לדרישת הכתב בחוק
חוזה הביטוח .זאת ועוד ,לטענתם נשלחו שלושה
מכתבי התראה על החוב ועל ביטול הפוליסה ככל
שהמכתבים לא הגיעו ,עילת התביעה עומדת

שלישית.)2016 ,
במקרה זה ,על פי פסיקת בית המשפט המחוזי,
קיימת חובה כי המבטחת תדוור את ההודעות
(בכל דרך שתבחר ,לרבות מייל ופקס) ותוכיח
כי ההודעות הכתובות אכן הגיעו לידיעתו של
המבוטח .שיחת טלפון מאוחרת בה ווידא המבטח
אל מול המבוטח קבלתן של ההודעות ,יכולה
לשמש כראיה מספקת למסירת ההודעות .על כן,
משלא וידאה המבטחת כי המכתבים שלטענתה
שלחה הגיעו אל המנוח או המוטב הבלתי חוזר
(הבנק) ,היא לא מילאה את החובה להודיע על
ביטול הפוליסה בכתב.
תמצית החלטת בית המשפט :דין הערעור
להתקבל .קיימת חובה להודיע על ביטול הפוליסה
בכתב והשיחה הטלפונית אינה עונה על דרישת
הכתב.
הכותב הוא יועמ"ש מחוזות המרכז,
השרון וירושלים בלשכת סוכני הביטוח
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הברוקרים מזהירים :האינפלציה
שנת שיא :סך פרמיות הביטוח
ב־ 2022יעבור את ה־ 7טריליון דולר תכביד על חידושי ביטוחים

ס

ך הפרמיות בסקטור הביטוח בעולם יהיה גבוה ב־ 17%מאשר היה לפני
מגפת הקורונה .גם המחקר של ענקית הביטוח סוויס רי צופה ששנת
 2022תהיה שנת שיא בפרמיות הביטוח בעולם .הוא יסתכם ביותר מ־ ,7טריליון
דולר לראשונה בעולם הביטוח.
הכלכלן הראשי של סוויס רי מציין שתעשיית הביטוח היא תעשייה תוססת,
שהתאוששה מהר מהמגפה וכיום היא תעשייה צומחת .עם זאת ,אין אלה זמנים
קלים ,ותעשיית הביטוח תצטרך לשים עינה על האינפלציה .הכלכלן הראשי
מוסיף שההוצאות בעולם מזנקות וישתקפו בתשלומים על תביעות בענפי
התאונות ואסונות הטבע.
המחקר של סוויס רי מזהיר שההאטה של הכלכלה העולמית יחד עם זינוק
באינפלציה ישתקף בעליה קטנה ריאלית של פרמיות הביטוח בשנים 2022
ו־ .2023המצב הזה יגרום לגידול בהוצאות ענפי הביטוח האלמנטרי .סוויס
רי צופה גידול בפרמיות של  4.8%ב־ 2022ופגיעה בריווחיות שתוביל לייקור
פרמיות הביטוח בענפי הרכוש והרכב .אף העליה בשכר וההתייקרויות בסקטור
הרפואי יזניקו את גובה התביעות בביטוחי תאונות וביטוח רפואי.
אשר לביטוחי חיים ,סוויס רי צופה גידול של  4.8%בפרמיות ב־ ,2022ירידה
ריאלית של  0.2%בשל רמת האינפלציה .אולם בשנה הבאה תהיה חזרה לעליה
ריאלית בפרמיות ביטוחי החיים.

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
מתפנה מנהל עסקים חיים ואלמנטרי .מעוניין
בהצעות .יצחק 0508648060 :מייל:
romba88@gmail.com
משרד קטן להשכרה  39מ"ר ברוטו מחולק ל 2
יחידות חדר מנהל ו  3עמדות עבודה נוספות אפשרי
כולל ריהוט בראשון לציון רחוב לזרוב  17מחיר 2200
 ₪כולל אחזקה וועד כולל מעלית 0508844442
מאירי ששון
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

ר

וכשי ביטוחים צפויים לדרישה לפרמיות גבוהות יותר
ול"שיחות קשות" בעת חידושי חוזי הביטוח ,כאשר המבטחים
מודאגים מהאצה באינפלציה.
על רקע הזינוק באינפלציה ,שיבושים בשרשרת האספקה והחשיפה
של החברות להוצאות גבוהות יותר על החזקת מלאים ושיבושים
ממושכים יותר בהתנהלות העסקים ,יושפעו חידושי חוזי הביטוח.
החשש הוא שהמבוטחים לא ימסרו נתונים מדוייקים ,יש סיכון של
תת ביטוח ותשלומי הפיצוי יהיו קטנים על התביעות שיוגשו.
לכן ,רוכשי הביטוח יהיו חייבים למסור נתונים עדכנים ומדוייקים
על השיווי בעת המשא ומתן על חידוש הביטוחים ,כך לפי מארש
הבריטית .בחברה מוסיפים שחייבת להיות מתודולוגיה להגשת
הערכות שווי לנכסי החברות הפזורות בעולם.
ראש יחידת ביטוחי נכסים בברוקר הביטוח  AONקובע שהאינפלציה
הגבוהה משפיעה על רמת ההוצאות בכמה דרכים .הוא מציין ,ששיעורי
המכס על מוצרי היבוא והימצאות של חלק מהמוצרים השתנה ומשפיע
על מחירי חומרים רבים וציוד .ישנה התייקרות משמעותית של
המוצרים וגם חלה עליה בהוצאות השכר שמשפיעה בתביעות במקרה
של אירוע ביטוחי .עוד הוא מזהיר שהמבוטחים עשויים להעדיף תת
ביטוח בשל התעריפים שהתייקרו בעקבות האינפלציה המואצת.

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 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 0528-65020
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.co .0528151188
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.
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים
טובים ,שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא
קפלן 0525690573
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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערה של משפחת ארנרייך
על פטירתה של חברת לשכה

ציפורה ארנרייך
שלא תדעו עוד צער

ז"ל

