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לאור הסערה הפוקדת את ישראל :הלשכה הקימה
מוקד מידע לשירות הציבור בנוגע לזכויותיו הביטוחיות
אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה" :אנו ערוכים לתת מענה לציבור ומחויבים לטפל בכל הסוגיות הנדרשות
במסגרת ביטוחי נזקי טבע ,בהתאם לתנאי פוליסות הביטוח שנרכשו" • אברמוביץ וחברת הלשכה שוש כהן
הופיעו בנושא באמצעי התקשורת
לאור הסערה הפוקדת את ישראל
והנזקים הרבים לרכבים ,דירות ובתי
עסק ,הקימה הלשכה מוקד מידע לשירות
הציבור .המוקד יספק מידע לפונים בנוגע
לזכויותיהם הביטוחיות בעקבות נזקי
מזג האוויר .לקבלת מידע ניתן לפנות
לטלפונים הבאים :נוגה עקל 052-
 ,2779617דביר רפ ,050-9789719

אורי צפריר ,054-4498585 ,ישראל
אליוביץ  ,054-4579169אלון ורדי 054-
 .4274660בתוך כך נשיא הלשכה אריה
אברמוביץ וחברת הלשכה שוש כהן,
התראיינו ב YNET-ובתוכנית “העולם
הבוקר” של ערוץ  ,2ומסרו מידע מקצועי
לציבור כולל הנחיות נדרשות לפעולות
מנע בצד התייחסות לכיסויים הביטוחיים

בגין נזקי טבע .אריה אברמוביץ ,נשיא
הלשכה ,מסר כי “אנו ערוכים לתת מענה
לציבור ומחויבים לטפל בכל הסוגיות
הנדרשות במסגרת ביטוחי נזקי טבע,
בהתאם לתנאי פוליסות הביטוח שנרכשו.
קיימת חשיבות רבה לפנות לסוכן הביטוח
האישי ,הגורם המקצועי והאישי העומד
בכל עת ותנאי לטובת המבוטחים”.

טקס הוקרה לנשיא הלשכה היוצא אודי כץ במסגרת
ועידת עדיף ה ;13-אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה:
השליחות ,האמונה והמסירות של אודי כץ ראויים לכל שבח
אודי כץ לממונה ,דורית סלינגר" :תני לנו שנתיים של שקט להיות מובילים ולא מובלים .אריה אברמוביץ יפעל
למען הסוכנים ולשיפור רמת השירות בענף ,כך שלמבוטח יהיה טוב יותר"
ועידת עדיף ה ,13-אשר התקיימה השבוע
באולם “אבניו” קריית שדה התעופה ,החזירה
את חלק מהנוכחים שבועיים אחורה :במקום
זה נערך ב 26-בנובמבר טקס ההכרזה על
אריה אברמוביץ כנשיא הנכנס של הלשכה,
במקומו של אודי כץ ,שסיים שתי קדנציות
בתפקיד ובסה”כ  6שנים .ועידת “עדיף”
החליטה להוקיר את פועלו של כץ ובטקס
חגיגי הוזמנו כץ ואברמוביץ כדי להביע
את ההערכה לנשיא היוצא ולאחל איחולי
הצלחה לנשיא הנכנס .עופר נוריאל ,העורך
הראשי של “עדיף” ,העניק אות הוקרה לכץ,
אשר היה נרגש ממחווה זו וביקש בדבריו
לחזק את ידיו של אברמוביץ .כץ סקר
בקצרה את עשר השנים האחרונות ,שנים
סוערות למדי בענף הביטוח ,רוויות רפורמות

ושינויים .הוא ייחל כי השנים הבאות יהיו
“שקטות” יחסית וייתנו לסוכנים להוכיח את
יכולותיהם ותרומתם מבלי שגזירות יאיימו
על ראשם“ .אני פונה בהזדמנות זו לממונה
החדשה ,דורית סלינגר :תני לנו שנתיים
של שקט להיות מובילים ולא מובלים .אריה
אברמוביץ ,הנשיא החדש ,יפעל למען
הסוכנים ולשיפור רמת השירות בענף ,כך
שלמבוטח יהיה טוב יותר .הוא יוביל את
ענף הביטוח לשילוב כוחות והישגים” ,אמר.
אברמוביץ חיזק את דבריו של כץ וטען כי
סוכני הביטוח חייבים לעבור להיות מובילים
ולא מובלים והגיע הזמן לשים סוף למצב
שהסוכנים והענף כולו יהיו נתונים לשינויים
דרמטיים ,דבר הגורם לחוסר יציבות
וחוסר ודאות .אברמוביץ הניף במהלך

נאומו את חוברת  100הימים הראשונים
לכניסתו לתפקיד והדגיש כי “זהו התנ”ך
שלפיו נפעל ,כאשר כל סוכן ביטוח באשר
הוא יעמוד במרכז פעילותנו ודאגתנו”.
בתוך כך הודה נשיא הלשכה הנכנס לכץ
על הפרגון ,הליווי והסיוע שהוא מעניק לו
בהעברת שרביט ההנהגה ,ושיבח את
השליחות ,האמונה והמסירות של הנשיא
היוצא לאורך שנות כהונתו .אברמוביץ חתם
ואמר“ :אני מאחל שנעלה מעלה ונצליח”.
העורך הראשי של “עדיף” פנה לכץ במילים
חמות ואמר“ :בזכות אישיותך יוצאת הדופן,
שוק הביטוח עמד בתלאות העידן הנוכחי.
האופי הנוח שלך ,היכולת לפרגן ולתת
לחבריך המוכשרים מרחב פעולה ,הוכיחו
את עצמם”.

ÁÂËÈ· ÈÎÂÒ ˙Î˘Ï ¯·Á ÁÂËÈ· ÔÎÂÒÏ ˜¯ ÂÙ

Ï‡¯˘È· ÁÂËÈ· ÈÎÂÒ ˙Î˘Ï
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משרד האוצר :בשנת  2012נרשמה ירידה נוספת במחיר ביטוח רכב חובה
לפי נתוני אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון חסכו נהגי רכב פרטי בין השנים  15 2012-2000מיליארד  ₪בביטוח החובה
אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד
האוצר פרסם השבוע נתונים המציגים כי
מאז הרפורמה בענף ביטוח רכב חובה
בשנת  ,2000דמי הביטוח עבור כלי רכב
פרטיים הופחתו ב 40%-ועד שנת 2012
חסכו נהגי רכב פרטי כ 15-מיליארד
ש”ח בביטוח החובה .בנוסף ,תעריפי
ביטוח החובה בישראל ירדו בשנת 2012
ב .2.2%-הדוח של האגף מצביע על המשך
הירידה בשכיחות הנפגעים בתאונות
תרשים מספר 1
דמי ביטוח ממוצעים לרכב

דרכים  -בעשור האחרון חלה ירידה
של  38%בשכיחות הנפגעים בתאונות
דרכים .כמו כן נמשך הגידול בכמות כלי
הרכב במקביל לשיפור מערכות בטיחות
כמו  ABS ,ESPוכריות אוויר .באגף
חוזרים ומדגישים כי מערכות בטיחות
אלה תורמות להפחתה של מחיר הביטוח.
הנתונים שפורסמו השבוע מהווים חלק
מהדוח השנתי בנושא ביטוח רכב חובה
שמפרסם מפעיל מאגר המידע ,מטעם אגף

פרטי (ממודד ל)12/2012 -

שוק ההון .הנתונים מתקבלים מחברות
הביטוח הפועלות בשוק ומטרתם להגביר
את התחרות ולשקף מידע אמין לשחקנים
בשוק .לדברי דורית סלינגר ,הממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון“ :הממצאים
מעידים כי פעולות האגף להבטחת המשך
התחרות בענף ביטוח רכב חובה מתורגמת
להפחתת דמי הביטוח לנהגים .בכוונתנו
לפעול להרחבת שקיפות המידע וליצירת
תנאי תחרות בענפי ביטוח נוספים”.

תרשים מספר 2
שכיחות תאונות דרכים מבוטחות ברכב פרטי

יובל ארנון בוועידת עדיף ה“ :13-היתרון של הסוכן בתחום
הפנסיוני הוא ביכולתו לתת מענה לצורכי הלקוח ,תוך ראייה
כוללת של צרכי התא המשפחתי”
יובל ארנון ,סגן יו”ר
הוועדה לביטוח פנסיוני
ב ק דנצ י ה ה ק ו ד מת ,
השתתף השבוע בוועידת
“עדיף” במסגרת עימות
“אחד על אחד”  -סוכן
ביטוח מול יועץ פנסיוני
בבנקים ,בהנחיית
ניסים ג’רבי ,שותף ומנהל בחברת הייעוץ
 .JTGבדבריו הדגיש ארנון את הקשר
והנגישות של הסוכן ללקוח והעובדה שאין
תחליף ליתרון זה .הוא הוסיף ואמר כי
יתרונותיו ותרומתו של הסוכן בתחום
הפנסיוני מתבטאים “ביכולתו לתת מענה
לצורכי הלקוח ,תוך ראיית כוללת של
צרכי התא המשפחתי ,תחת חובת מילוי
מסמך הנמקה והתאמת המוצר המתאים
לפרופיל הלקוח ,בהווה ושנים קדימה”.
ארנון הצביע על הקשיים בהתנהלות
הסוכנים כיום בתחום ,בדגש על מתווה
דמי הניהול ,אולם קרא לסוכנים לנצל את
הכלים שיש ברשותם כדי להציע ללקוחות

מוצרים נוספים אשר ייתנו מענה הוליסטי
לצורכיהם .מנגד ,רו”ח רועי אופיר ,מנהל
אגף הייעוץ הפנסיוני בבנק דיסקונט,
טען כי “הבנקים הפועלים כיום בתחום
הפנסיוני נתפסים בחדשנות ומהווים
איום על גורמי השוק” .עוד טען ש”עמלת
ההפצה הנוכחית היא בעייתית ,כמו גם
העובדה שלא נפתחה בפני הבנקים
האפשרות לפעול בתחום הביטוח” .בתוך
כך הציג ארנון בעימות חלק מהנתונים
שפורסמו בדוח הממונה לשנת 2012
בנוגע לייעוץ הפנסיוני בבנקים ונתונים
נוספים ,שמהם משתקפת תמונת המצב
הבאה:
•בשנת  2012העניקו הבנקים שירותי
ייעוץ פנסיוני לכ 42-אלף לקוחות
חדשים ,לעומת כ 46-אלף מצטרפים
חדשים בשנת .2011
•מאז  ,2008הירידה הכוללת בשיעור
המצטרפים החדשים לבנקים בתחום
הייעוץ הפנסיוני נאמדת ב!48%-
•היקף הנכנסים הפנסיונים המיועצים

בבנקים עמד בסוף  2012על כ14.4-
מיליארד .₪
•סה”כ העניקו הבנקים ,בהערכה גסה,
ייעוץ פנסיוני חד פעמי או מתמשך לכ-
 250,000לקוחות במשך כ 6-שנים.
•ו מ ה ו ה א פ י ק ה כ י ב ו ל ט ב י י ע ו ץ
הפנסיוני? קופות הגמל ( )74%וקרנות
ההשתלמות ( ...)22%מן הסתם.
•הדעיכה בייעוץ הפנסיוני בבנקים
מתבטאת גם במצבת כוח האדם בהם:
אשתקד פעלו בבנקים כ 500-יועצים
פנסיוניים בכ 600-סניפים ,בעוד שב-
 2011פעלו בבנקים כ 800-יועצים
פנסיוניים בכ 750-סניפים.
•הבנקים שהפסיקו פעילותם בתחום:
מזרחי טפחות ,מרכנתיל-דיסקונט.
•הבנקים שצמצמו מכבר את פעילותם
בתחום :הפועלים ודיסקונט.
•כזכור ,היעד שהוצב עם כניסתם של
הבנקים לייעוץ הפנסיוני עמד על
 150,000לקוחות מצטרפים חדשים
בשנה.
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חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים יכנס לתוקף החל
מה 1-בינואר 2014
להזכירכם ,החל מתאריך  1/1/2014יכנס לתוקף חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים (את החוזר המלא ניתן לראות באתר הלשכה).
הלשכה הכינה על בסיס החוזר אמנת שירות מעוצבת אותה יש לתלות במשרד הסוכן ולפרסמה באתר הסוכן במידה וקיים .מצ”ב האמנה:

החותם המקצועי של סוכן הביטוח

אמנת שירות ללקוחות
מספר רישיון

שם הסוכן (סוכנות)

אמנת השירות ( )Service Level Agreementללקוחות סוכן הביטוח אשר הינו חבר בלשכת סוכני
הביטוח בישראל ,באה לתאם ציפיות בין הלקוחות לבין סוכן הביטוח בכל הקשור לקבלת שירות
מתמשך.
אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ותוך אמונה כי שירות
הניתן תוך אחריות ,זמינות ,כבוד הדדי ,מקצוענות ונגישות ,הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח.
אמנת השירות מבוססת על חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק
ההון ביטוח וחיסכון ביום  17בדצמבר  ,2012ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות ,מקבלי השירות
מול סוכן הביטוח נותן השירות כדלקמן:
א .סוכן הביטוח ,בעל רישיון יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.
ב .סוכן הביטוח יפעל לעדכן את לקוחותיו לגבי אופן קבלת שירות ממנו ,לרבות דרכי התקשרות,
ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדו.
ג .סוכן הביטוח ייתן מענה מתאים לצרכי לקוח ,תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פניית
הלקוח המבקש לתאם עמו פגישה או לשוחח איתו.
ד .סוכן הביטוח יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו ,יספק מענה ראשוני לכל פנייה ,וימסור
תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן ,וכל זאת תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.
ה .סוכן הביטוח ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך,
וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר ,והכול מבלי לגרוע מהוראות
אחרות לעניין זה.
ו .סוכן הביטוח ימסור כל מסמך הקשור ללקוח ,ונמצא ברשותו על פי דין ,לרבות לקוח לשעבר,
וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.
ז .סוכן הביטוח ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין תביעה ,מידע אודות זכויות הלקוח ,ויביא לידיעתו
את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.

ביטוח עושים רק אצל סוכן ביטוח ,חבר לשכה
 -ינואר - 2013

עמוד

4

מתוך 10

 12בדצמבר www.insurance.org.il 2013

הנבחרים של הנהגת הלשכה
אורי עיני

שמואל אשורי

יו"ר סניף ת"א

יו"ר סניף ירושלים

אורי עיני ,נשוי  ,3 +מיהוד ,הוא סוכן
ביטוח מזה  23שנה ובעליה של סוכנות
ביטוח משנת  1994הממוקמת באור
יהודה .לפני כ 18-שנה הצטרף עיני
כחבר לשכה ובשנים האחרונות היה
פעיל כחבר בוועדת האתיקה .בבחירות האחרונות העמיד
עצמו לבחירה כיו”ר הסניף ,המרכז בתוכו את מירב סוכני
הביטוח באזור המרכז  -וזכה לאמון החברים .עיני הסביר
כי העמיד עצמו לבחירה מסיבה אחת פשוטה :רצון ואמונה
ביכולתו לתרום ולעזור! עד כמה שזו נשמעת אמירה פשטנית
ואולי אף פופוליסטית ,עיני חוזר ומדגיש כי הוא באמת
ובתמים חושב שיש ביכולתו לייצג בגאווה את חבריו בסניף
ת”א ,בד בבד עם עזרה ללשכה ולנשיאה החדש אריה
אברמוביץ בהתמודדות עם האתגרים המורכבים אשר צפויים
להמשיך וללוות את ענף הביטוח .עיני מבהיר ומפרט“ :כידוע,
אנו ציבור סוכני הביטוח ,אשר עובדים קשה מבוקר ועד ערב,
מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים  -ברמה הרגולטורית
והתדמיתית .קיימים גורמים רבים שמחכים למעידה שלנו
 אבל אנחנו כאן ,כעובדה ,מאז ולעולם .במציאות הקיימת,אנו חייבים להתאחד בימים אלו ולעמוד איתנים אל מול כל
הטלטלות שניצבות לפנינו .מספיק שכל אחת ואחד מאיתנו
יעשה מאמץ קטן ובכך נחזק את הלשכה ,העומדת בחזית
אל מול כל אותם גורמים מלעיזים .וזו המטרה שלי כיו”ר
סניף ת”א  -תפקיד שאני רואה בו שליחות בעלת חשיבות
רבה מאוד” .לעיני תפקיד מקביל נוסף ,גם הוא בעל חשיבות
רבה מאוד :הוא מכהן בתפקיד בכיר במילואים ,בדרגת אלוף
משנה .מסתבר ,שהוא אוהב אתגרים ובעיקר אוהב לעמוד
בהם“ .כל חיי תרמתי ,עשיתי ,קידמתי ואני דוגל באמרה
אחת‘ :נאה דורש  -נאה מקיים’ .כפי שאני דורש מעצמי כך אני
מקיים ללקוחותיי ולעמיתיי למקצוע ,ואני משוכנע שמאמציי
בשנים הבאות יישאו פרי ויחד עם הנהגתה החדשה של
הלשכה נצליח להוביל את הסוכנים למחוזות חדשים ,מחוזות
של הכרה ,הערכה וחיזוק תדמיתנו המקצועי והציבורי .אני
מאמין בסוכן הביטוח ומתגייס לטובת עתיד כולנו!” ,חתם עיני
את דבריו.

שמואל אשורי ,יושב הראש הנבחר של
סניף ירושלים ,החל את דרכו כסוכן
ביטוח לפני כ 15-שנה .גם לפני כן עסק
בתחום השירות והמכירות עת היה
בעליה של חברת כוח אדם .ללשכה
הצטרף לפני כ 10-שנים ,במקביל לפיתוח פעילותו כסוכן
ביטוח עצמאי המתמחה בבריאות ובריסקים .תחומי התמחותו
משתלבים במסגרת הסוכנות שבה הוא עובד עם סוכנים
המתמחים בביטוח פנסיוני ואלמנטרי .זהו למעשה תפקידו
הציבורי הראשון בלשכה ואשורי מסביר כי “הרגשתי שבשנים
האחרונות לא נעשתה פעילות מספקת ברמת החברים ונדרשה
רוח חדשה שתיזום פעילויות מלכדות בין החברים עצמם
ובינם להנהגת הלשכה” .בנקודה זו מבקש אשורי להדגיש:
“חשוב לי לקרב את הסוכנים ללשכה ולפעילותה ,וחשוב לי
שהחברים יבינו עד כמה הלשכה יכולה להועיל להם ולתרום
להצלחתם .כל סוכן ביטוח ,קטן כגדול ,יכול לתרום לעוצמת
הלשכה ויכול להסתייע בה מול הדרישות הרבות העומדות
בפנינו היום ,ברמת התקנות של משרד האוצר שלא מקלות על
חיינו וברמת ההתנהלות היומיומית מול חברות הביטוח ,שגם
הן אינן מקלות עלינו” .כמטרות לעתיד בכוונתו לפעול ,אם כן,
לקרב בין הלשכה לחברים ולהביא למפגשים הדוקים ועקביים
יותר בין הלשכה לסוכני הביטוח בירושלים וככלל ,לגייס עוד-
ועוד סוכנים מעיר הבירה וסביבתה לשורות הלשכה .יו”ר
סניף ירושלים מציב בפניו מטרות נוספות ,כמו ייזום פורומים
לסוכנים בקבוצות קטנות באופן סדיר ,גיוס כוחות מול הרגולציה
המאיימת והעצמת התרומה לקהילה של הסוכנים .בהקשר זה,
אשורי נודע מכבר בפעילותו למען הקהילה ומסייע בהתנדבות
מלאה בחלוקת מזון לנזקקים .ויש לו עוד מטרה אחת :בימים
אלה ,הוא נמצא לקראת סיום לימודי  BAבמדעי הרוח והחברה
מטעם האוניברסיטה הפתוחה .האם הוא אופטימי? “מטבעי
אני אדם שחושב חיובית ופועל קודם כל למען לקוחותיי .אני
מאמין שכוחנו באחדותנו ועלינו לכוון לחיזוק הלשכה כדי שזו
תחזק את הסוכנים .אני מוקיר את דרכם של הפעילים לפניי
ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך חדשה בראשות אריה אברמוביץ,
דרך שעמה תקוות חדשות”.

רשם העמותות:
ניהול הלשכה מתבצע ללא דופי ועל-פי דרישות החוק
באחרונה קיבלה הלשכה מסמך המאשר
את ניהולה התקין מטעם רשות התאגידים
 רשם העמותות ,במשרד המשפטים.באישור נכתב כי “אנו מאשרים בזה כי
העמותה מקיימת את דרישות חוק העמותות

בכל הנוגע להגשת דו”חות ,הודעות
ופרוטוקולים” .יצוין כי אישור זה ,המצביע
על ניהולה התקין ואף המיטבי של הלשכה,
מצטרף לאישורים דומים אשר ניתנו ללשכה
לאורך שנים רבות ברציפות .מוטי קינן,

מנכ”ל הלשכה ,מסר כי “אנו מקפידים ביתר
שאת על הוראות החוק וזוהי זכות גדולה
לקבל שנה אחר שנה הוכחה להיותה של
הלשכה עמותה וולנטרית המנוהלת ללא
דופי ומהווה דוגמה לארגונים רבים בארץ”.

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך
אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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פעילות בסניפים ובמחוזות
סניף ר״ג-גבעתיים החל מכבר בפעילות מבורכת :יחד עם תנועת
“גיבורים קטנים” רכש עבור ילדים בסיכון גבוה כרטיסים לפסטיגל
סניף ר”ג-גבעתיים של הלשכה ,בראשות נוגה עקל ,התגייס השבוע
למען תנועת “גיבורים קטנים” וילדים בסיכון גבוה מבית אקשטיין ורכש
עבורם כרטיסים לפסטיגל .באירוע השתתפו כ 200-ילדים נרגשים,
שלחלקם הייתה זו הפעם הראשונה שבה צפו בהופעה חיה“ .גיבורים
קטנים” הינה עמותה חברתית המבוססת כולה על פעילות התנדבותית
ללא שכר למען ילדי החינוך המיוחד הסובלים ממוגבלות שכלית .את
העמותה החברתית ייסדו עו”ד יריב וינצר ומיכל וינצר ,חברי הלשכה.
יו״ר סניף רמת גן-גבעתיים ציינה כי “הייתה זו חוויית נתינה מרגשת
מאד והרגשה של סיפוק גדול לראות את האושר והשמחה של הילדים.
בתמונה :נוגה עקל ומיכל וינצר מייצגות בגאווה את הלשכה
אני מזמינה את כל סוכני הסניף לקחת חלק בפעילויות מסוג זה”.

סקר חברי סניף חיפה והצפון“ :שומרה” המצטיינת בשירות בביטוח
אלמנטארי מבין חברות הביטוח
באירוע החג של החגים ,שנערך בשבוע
שעבר בסניף חיפה והצפון ,הוצגו ממצאי
סקר שביעות הרצון של חברי הסניף
משירות חברות הביטוח בתחום האלמנטרי.
הממצאים הינם נגזרת הממצאים
הכוללים שהוצגו בכנס הלשכה באילת ,בין
התאריכים  4-7בנובמבר (כינוס אלמנטר
ה )27-ומתייחסים לכ 200-סוכנים חברי

לשכה מחברי סניף חיפה והצפון שנדגמו
באותו סקר .מהממצאים עולה כי זו השנה
השלישית ברציפות שבה מחוז חיפה של
“שומרה” ,בניהולה של יעל מוסצ’י ,זוכה
במקום הראשון בסקר שביעות רצון בביטוח
אלמנטרי ע”פ פילוח הסקר לאזור חיפה
והצפון .יצוין כי ממצאים אלה עולים בקנה
אחד עם הסקר הכולל לשנת  ,2013שבו

הגיעה “שומרה” למקום ראשון ארצי בדירוג
השירות בביטוח אלמנטרי .עוד יצוין כי למקום
השני בדירוג השירות בחיפה והצפון הגיעה
“מנורה מבטחים” .ליאור רוזנפלד ,יו”ר סניף
חיפה והצפון ,העניק במעמד החגיגי תעודת
הצטיינות ל”שומרה” ,תוך ציון תרומתו של
נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ ,למיסוד
הצגת ממצאי הסקר בפני חברי הסניף.

חיי שעה מול חיי נצח
מאת :ישראל אליוביץ ,חבר ועדת האתיקה
מי אינו מעוניין ליהנות מהעולם הזה ומהעולם
הבא? בוודאי שכולם .אז איך מגיעים לזה?
פשוט צריכים לכלכל את המעשים בהווה
ובעתיד .זו נוסחה ברורה ,אולם צריכים
להתאמץ .ישנה אגדה שהאריה רצה לאכל
את השועל ,אמר לו השועל“ :תאכל את הבן
אדם ויהיה לך יותר טעים” .אמר לו האריה:
“אני פוחד מהאדם שיעניש אותי” ,ענה לו
השועל“ :אל תדאג ,כתוב :אבות אכלו בוסר
ושיני בנים תקהינה” ,שמשמעותו היא שבנים
נושאים את העוונות של אבותיהם“ .אתה
האריה לא תיענש אלא ילדיך וממתי אכפת
לך מהם?” .השתכנע האריה והתכונן לאכול
את האדם ,כשלפתע נפל לתוך רשת ענקית
והורם אל-על ללא יכולת לזוז .צעק האריה
לשועל“ :אתה שקרן אמרת שאני לא אענש
אלא צאצאי והנה אני נענשתי” .ענה לו השועל:
“נענשת לא בגללך ,אלא בגלל אביך” .במה
דברים אמורים? בדמי הניהול שחברות ביטוח
ובתי השקעות גובות מלקוחות .הם גובות
דמי ניהול נמוכים והעיקר להראות לבעלי
המניות ולבעלים ,שהם מביאים פרודוקציה

חדשה .אולם כאשר יתברר “הברֹוך”,
המנהלים כבר לא יהיו שם  -הם ימכרו את
מרכולתם לפתי אחר .בימים אלו אנו שומעים
מנהל בבית השקעות שמצהיר כי הוא מוכן
להקריב את דמי הניהול המינימאליים כדי
להיות “בתמונה” של הקופות הגדולות.
השבוע גם התבשרנו שחברת “אי .די .בי”
עוברת לניהול אחר וזאת כתוצאה מהפסדים.
בעלי המניות מנסים להציל את מה שניתן.
הם ישמחו שיצילו  70%מכספם .שערורייה
שהדירקטוריון של חברות ביטוח ובתי
השקעות מוכנים לקבל ניהול כספים גם
במחיר הפסד וגם בוויתור על סוכן הביטוח.
שמעתי ילד אומר לאמו הגרושה“ :את
לפחות יכולת להיפרד ממנו אבל אני קשור
אליו עד גיל  .”18אנחנו הסוכנים לא נפרדים
מהלקוחות שלנו ומשרתים אותם נאמנה,
לעומת מנהלים שמביאים עסקים בהפסדים
ולאחר פרק זמן נפרדים מהחברה ועוברים
לנהל חברה אחרת .במילים אחרות“ ,וגר
זאב עם כבש” ,כל יום כבש חדש .מי שחושב
שטובת הלקוח עומדת מול עיני המנהלים

ולכן הם מורידים דמי ניהול  ,אינו אלא טועה.
כל סוכן יודע שמנהלי קרנות הפנסיה טוענים
שלא כדאי להתעסק עם קרנות פנסיה בדמי
ניהול נמוכים כיוון שהתפעול יקר והדבר גורם
להפסדים .התבטא מנהל הסדרים ,שבעתיד
הקרוב משרד האוצר יעלים קרנות פנסיה.
טובת הלקוח איננה מתבטאת בדמי ניהול
נמוכים ,אלא במכלול הטיפול בו ,בהלוואות,
בפתירת בעיות בפיגורי תשלומי מעביד,
בכיסויים נוספים ,בצרכים האישיים ,מוטה
חיסכון או נכות ,מעבר לקרן רווחית יותר.
שמעתם מנהל קרן שאומר ללקוח לעבור
לקרן אחרת עקב רווחיות הקרן השנייה?!
שמעתם שקרן פנסיה נלחמת בתביעה נכות
בעד הלקוח שלהם?! חברות הביטוח ובעלי
בתי ההשקעות צריכים להסתכל לא רק
על “חיי שעה” אלא על “חיי נצח” ,ולהודות
שהשרות של סוכן ללקוח טוב יותר ואיכותי
יותר מנציג החברה .שרות עולה כסף וכמו
שלא ניתן לוותר על המע”מ כך לא ניתן לוותר
על סוכן הביטוח .סוכן הביטוח הוא הגב
החזק ביותר ללקוח.
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מיקי חיימוביץ’ מגישה תוכנית תחקירים  -וממשיכה
כפרזנטורית של ביטוח ישיר

בשבוע שעבר עלתה לשידור תוכנית התחקירים של רשת“ ,המערכת” * לפי כללי הרשות השנייה נאסר
על בעלי זיכיון לשדר פרסומת שבה משתתף איש תקשורת  -עיתונאי ,מגיש ,קריין או מנחה * הכללים
קובעים תקופת צינון של שלושה חודשים בין הופעה בפרסומת לבין מילוי תפקיד בתחום החדשות
פורסם בעיתון "דה מרקר" ,נתי טוקר10.12.2013 ,
מגישת הטלוויזיה מיקי חיימוביץ’ מככבת
בימים אלה בתשדיר רדיו של ביטוח ישיר,
שבו היא ממליצה למאזינים לרכוש פוליסות
של החברה .אלא שבמקביל חזרה חיימוביץ’
למסך הטלוויזיה בשבוע האחרון כעיתונאית
המגישה את תוכנית התחקירים החדשה
“המערכת” ,בזכיינית ערוץ  2רשת .למרות
זאת ,חיימוביץ’ תמשיך לשמש פרזנטורית
עד מארס  .2014חיימוביץ’ ,לשעבר מגישת
מהדורת החדשות המרכזית בערוצים 2
ו ,10-פרשה מהגשת החדשות ביוני .2011
באפריל  2012היא חתמה על חוזה עם
חברת ביטוח ישיר שבו נקבע כי תשמש
פרזנטורית של החברה ,ומאז כיכבה בכמה
סרטוני פרסומת של ביטוח ישיר בטלוויזיה
ובתשדירים ברדיו .לפי הפרסומים ,ההסכם
עם חיימוביץ’ היה לשלוש שנים תמורת 2.5
מיליון שקל (בפועל הוא היה לשנתיים וככל
הנראה בסכום נמוך יותר) .בשבוע שעבר

עלתה לשידור תוכנית התחקירים החדשה
של רשת“ ,המערכת” ,שאמורה להתמודד
חזיתית מול “עובדה” עם אילנה דיין של קשת.
התוכנית אמורה להציג סרטי דוקו ותחקירים.
לפי כללי הרשות השנייה ,נאסר על בעלי
הזיכיון לשדר פרסומת שבה משתתף איש
תקשורת  -עיתונאי ,מגיש ,קריין או מנחה.
הכללים קובעים גם תקופת צינון של שלושה
חודשים בין ההופעה בפרסומת לבין מילוי
תפקיד בתחום החדשות .בעקבות כך,
בעבר פסלה הרשות השנייה השתתפות
של אנשי חברות החדשות בקמפיינים .כך
היה גם במקרה של יאיר לפיד ,שנאלץ
להפסיק לשמש פרזנטור של בנק הפועלים
כשהצטרף כמגיש של “אולפן שישי” .אולם
חיימוביץ’ אינה עובדת של חברת החדשות
של ערוץ  ,2אלא של חברת הפקה חיצונית,
ארצה הפקות ,שמפיקה עבור רשת את
תוכנית התחקירים .בעקבות זאת ,לפחות

לפי הכללים היבשים ,אין לכאורה מניעה
רגולטורית לעובדה שחיימוביץ’ משמשת
פרזנטורית ועיתונאית במקביל .עם זאת,
חיימוביץ’ עדיין ממלאה תפקיד עיתונאי
בכיר בערוץ  ,2ולפי כללי האתיקה של
מועצת העיתונות נאסר על עיתונאים לככב
במקביל גם בתשדירי פרסום ויחסי ציבור.
סוכנה של חיימוביץ’ ,בועז בן ציון ,אמר
בתגובה“ :ההסכם של חיימוביץ’ עם ביטוח
ישיר נחתם לפני שנתיים ,לפני שידענו
על תוכנית התחקירים .ההסכם מסתיים
במארס 2014,ועם סיומו לא נמשיך אותו
כמובן .אני בטוח שלא יהיה תחקיר על
חברות הביטוח בתקופה הנ”ל” .תגובת
רשת’“ :המערכת’ מקפידה על עבודה
עיתונאית ללא פניות‘ .המערכת’ מטפלת
ותטפל בכל נושא שתמצא לנכון ,כך גם מיקי
חיימוביץ׳” .מביטוח ישיר ביקשו שלא להגיב
לידיעה.

“מגדל” :ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה  -בית הדין
אישר לשלמה אליהו לקיים פגישה פנימית עם ועד הפעולה
של עובדי הקבוצה
מאבק בהמשכים .ביום חמישי שעבר
הכריזה ההסתדרות החדשה על סכסוך
עבודה ב”מגדל” ,דבר שיאפשר לה בתוך 14
ימים לפתוח בעיצומים העלולים להגיע עד
לכדי שביתה .במקביל פנתה ההסתדרות
לבית הדין הארצי לעבודה בדרישה שזה
יאסור על בעל השליטה בקבוצה שלמה
אליהו ועל מנהלים בקבוצה להביע את
עמדתם נגד התארגנות העובדים .צעדים

אלה הביאו את “מגדל” להגיב לבקשת
ההסתדרות מבית הדין לעבודה לתת צווי
מניעה כנגד פעולות הקבוצה .בתגובתה
טענה “מגדל” בין השאר כי “קיים חשש

כבד ומבוסס כי ההצטרפות של 1,400
עובדים להסתדרות ‘בין לילה’ נעשתה
שלא כדין ,ללא מתן אפשרות לשקול את
הדברים ותוך הפעלת לחצים בלתי הוגנים
על העובדים ...הליך ההחתמה נעשה בלחץ
רב ,תוך שעובדים נדרשים לחתום על אתר
ובו במקום ונאמר להם שאם לא יעשו כן ,הם

אינם דואגים לעתידם .עוד נאמר לעובדים,
כי מי שלא יחתום לא יזכה להגנות ולהטבות
שייקבעו בהסכם הקיבוצי” .בהתאם“ ,מגדל”
ביקשה גם כי יינתנו צווים נגד ההסתדרות
שיאסרו עליה להפעיל לחץ על העובדים
בנושא ההתארגנות .לאחר ששמע את
הצדדים נעתר בית הדין לעבודה לבקשת
“מגדל” ונתן צו נגד ההסתדרות הקובע
כך“ :על ההסתדרות על כל שלוחותיה
לפעול בהתאם לחובותיה הקבועות בפסק
דין פלאפון בכל הקשור להתארגנות עובדי
המשיבה” .בית הדין קבע עוד כי ישמע
את הראיות וידון בתיק בימים הקרובים.
דיון זה ,נוסף מיני רבים ,התקיים ביום ג’
השבוע .הבעלים של “מגדל” ,שלמה אליהו,
הגיע באופן אישי לאולמו של השופט דורי
ספיבק וחזר והדגיש כי הסוגיה היחידה שעל
הפרק היא זכותם של העובדים לבחירה
חופשית ומודעת .אליהו הזכיר כי באותו יום
שבמהלכו פרסה ההסתדרות דוכני החתמה

בבנייני הקבוצה ,הבהיר מנכ”ל “מגדל” -
וגם באופן פומבי באמצעי התקשורת  -כי
“מגדל” לא תפגע בזכות ההתארגנות של
העובדים ,וציין כי הנחיות ברורות ברוח זו
הועברו לכל הגורמים הרלוונטיים בקבוצה
על מנת למנוע הפרעה כלשהי להתארגנות.
ועם זאת ,הבהיר אליהו ,הנהלת “מגדל” לא
יכולה להתעלם מפניות רבות של עובדים
שפנו לחברי הנהלה ואף אליו באופן אישי,
וסיפרו על לחץ אינטנסיבי ביותר שמפעילים
עליהם פעילי ההסתדרות על מנת שיחתמו
על טפסים או באמצעות האינטרנט ,מבלי
שהובהרה להם המשמעות המלאה של
הדבר .השופט קיבל את הצעת בא כוחה
של “מגדל” ,עו”ד נחום פינברג ,לחדש
את הדיון רק לאחר שתתקיים הפגישה
הפנימית בין אליהו לעובדי “מגדל” ולהשאיר
בינתיים את כל הצעדים ההדדיים בתוקף.
הדיון הבא נקבע ליום רביעי בשבוע הבא.
המשך יבוא...
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הישג לחברת “שירביט” :זכתה בפרס מחשוב על הטמעת
מערכת טכנולוגית לייעול עבודתה
חברת “שירביט” ,בניהולו של גיל ספיר,
זכתה באחרונה בפרס השנתי של מגזין
“אנשים ומחשבים” על הטעמת מערכת
 IFNלניהול מתקדם של מסמכים ,תוכן
ותהליכי עבודה ,בצד הטמעתה המהירה
של המערכת בעבודת החברה .מדובר
במערכת אשר לדברי גורמים ב”שירביט”
תביא לייעול משמעותי בזמן ובאיכות
הטיפול בפניות המבוטחים .אבי בר-זכאי,
מנהל המיכון ומערכות המידע בחברה,

אמר כי “פרויקט  IFNהינו חלק מתהליך
ראיית ארוכת טווח לייעול ושיפור השירות
בשירביט ,ומהווה נדבך אחד מתוך שורה
ארוכה של שדרוגים שנעשו במערך
השירות ללקוחות החברה ,רובם במהלך
שנת  ,2013שהוגדרה כ”שנת השירות”.
המערכת החדשה מאפשרת הצגה מיידית
של מסמכים המגיעים לחברה ,ומהווה כלי
משמעותי לטיפול יעיל ומהיר במבוטחים
ועמידה ביעדי השירות של החברה”.

מנכ”ל “שירביט” ,גיל ספיר ,הוסיף כי
“אנחנו גאים לעמוד בחזית השירות
והטכנולוגיה של עולם הביטוח ,וכבר רואים
כיצד הטמעת המערכת זוכה להערכה הן
בצד של העובדים והן בצד של המבוטחים
שלנו .זוהי רק סנונית המעידה על התנופה
בה שירביט מצויה ,ובטוחני כי עוד צפויות
לנו תוצאות נהדרות גם ב 2014-במסגרת
תחרויות ופרויקטים נוספים בהם החברה
שותפה”.

רוצים ללמוד ביטוח? בואו למכללה המובילה בתחום!
המכללה לפיננסים וביטוח מבית לשכת סוכני ביטוח

לפרטים נוספים :טל'  03-6395820או בקרו באתר המכללהwww.hamichlala-bf.org.il :

עכשיו וגם בעתיד-הכשרה!

מגן לעתיד נבחר למוצר
השנה בענף הביטוח

בדירוג נבחרי השנה של עיתונאי
הביטוח והפיננסים וקוראי
.

מוצר השנה

חפשו אותנו גם ב-

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

תודה שבחרתם בנו
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בעין משפטית
פורסם ע"י עו"ד חיים קליר

הרכב טבע הכיסוי ניצל
עובדות המקרה וטענות הצדדים

דמיטרי דבורקין וחבריו נפגשו בצאת
השבת בנחל חדרה .שם ,על שפת
הנחל ,החלו להיערך לקמפינג ולדיג,
תחביבם מימים ימימה .אחד החברים
ביקש מדבורקין להאיר באורות מכונית
הגולף שלו את שביל העפר המוביל מקום
הקמפינג .דבורקין השאיר את המנוע פועל
בהילוך סרק כשהאורות הגבוהים דולקים.
הוא הרים את בלם היד ,ירד מהרכב והחל
לצעוד בשביל לכיוון הנחל .לפתע החלה
הגולף להתדרדר .דבורקין חזר ברציה
בניסיון לעצור אותה ,אך לשווא .הגולף
התדרדרה לנחל וטבעה שם .כשהוצאה
מהנחל התברר כי הנזק הוא טוטאלי.
התיקון לא היה אפשרי .גם לא כדאי.
הגולף היתה מבוטחת בחברת הביטוח
שירביט .רשלן שכמוך ,כך נזפו מסלקי
התביעות של שירביט במבוטחם ,העמדת
את הגולף במדרון בהילוך סרק עם בלם יד
בלבד .בקיצור ,שירביט דחתה את תביעתו
בטענה שהוא אשם בתאונה .דבורקין נאלץ
לפנות לעזרת בית משפט השלום בנצרת.
איזו מן טענה זו ,יאמר הקורא הנבון ,אפילו
דבורקין היה רשלן ,הרי אנו רוכשים ביטוח,
בעיקר מפני נזקים הנגרמים באשמתנו,
שאז אין לנו ממי לגבות את הנזק .זה נכון,
כך גם קובע החוק.
סעיף  26לחוק חוזה הביטוח אומר
במפורש כי רק מבוטח שגורם למקרה
הביטוח “במתכוון” ,לא זכאי לתגמולי
ביטוח .מקרי ביטוח שאירעו ברשלנות,
ברשלנות רבתי ,בפזיזות ,מכוסים .אולם,
למרבה הצער ,חלק משופטינו רואים
עצמם גם כמחנכים מטעם חברות הביטוח.
לפני מספר שנים ,החלו להעניש מבוטחים
אשר תרמו באשמתם למקרה הביטוח.
כך למשל ,הפחית אחד השופטים שליש
מתגמולי הביטוח ממבוטח אשר התפתה
לארח בביתו שתי בחורות נאות מראה
ואלה גנבו ממנו .שופט אחר לא היסס

להפחית מזקנה סיעודית מחצית מתגמולי
הביטוח שלה אותה טענה של “רשלנות
תורמת”.
בשלב מסויים הבין המפקח על הביטוח
הקודם ,ידין ענתבי ,כי “האשם התורם”
עלול למוטט את אמון הציבור במוסד
הביטוח .למה שאדם ישלם כל חייו
פרמיות ,אם בקרות האסון ,כשאלמנתו
ויתומיו יפנו לחברת הביטוח ,אלה יסרבו
לשלם ויטיחו ביקיריו :מדוע לא אשפזתם
את המנוח בבית החולים מבעוד מועד,
מדוע המנוח לא הקפיד על הוראות רופאיו
להפסיק לעשן ,להפחית במשקל ,להקפיד
על דיאטה .הרי אפשר למצוא אשם תורם
בכל מקרה.
המפקח על הביטוח הקודם ,יצא לפיכך
בחוזר האוסר על חברות הביטוח לטעון
אשם תורם והכריז ,כי “דוקטרינת האשם
התורם מנוגדת לגישה המקובלת בדיני
הביטוח ,לפיה פוליסת הביטוח מגנה על
המבוטח גם מפני רשלנותו שלו” .אלא
שבסוף החוזר ,הותיר המפקח סדק,
דרכו מרבות חברות הביטוח להיכנס:
“אולם ,כאשר המבוטח פעל ברשלנות
רבתי והתנהגותו לוותה ביסוד נפשי מסוג
פזיזות או אי אכפתיות ,המבטח יהיה פטור
מאחריות” .אולם המבטח הדגיש :סדק זה
קיים רק “אם קיימת בפוליסת הביטוח
תניית פטור במקרה של התרשלות
המבוטח”.
נחזור כעת אל דבורקין.
תביעתו הונחה על שולחנו של השופט
שכיב סרחאן .תשומשת ליבו של השופט
לא הופנתה לכך שבפוליסת ביטוח הרכב
אין סעיף פטור למקרה של רשלנות
המבוטח .לכן לשירביט אסור היה בכלל
להעלות את הטענה .השופט יצא מנקודת
הנחה מוטעית שלשירביט מותר להעלות
את הטענה והוא דן בה לגופו של עניין .רק
יאמר לזכותו שהוא הבין שאין בה ממש.

פסק הדין

“מוכן אני ללכת כברת דרך ארוכה עם
חברת הבטוח ולהסכים” ,קבע השופט,
“כי התנהגותו של המבוטח היתה בלתי
זהירה .הוא התרשל שעה שהחנה את
הרכב כפי שהחנה אותו וירד ממנו,
מבלי לשלב את תיבת ההילוכים להילוך
חניה ( ,)Pביחד עם הרמת בלם היד.
אולם לדידי ,מדובר ברשלנות רגילה ולא
מעבר לכך .חברת הביטוח לא הוכיחה
כי המבוטח סטה סטייה ניכרת מרמת
הזהירות הראויה וכי בשעת המעשה ,היה
לו יסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות.
חברת הביטוח לא הוכיחה כי המבוטח היה
ער לכך ,שהתנהגותו הרשלנית עלולה
לגרום להחרשות מקרה הביטוח ובכל זאת
לא עשה את הצריך והדרוש כדי למנוע
את התוצאה המזיקה .המבוטח לא חזה,
כאפשרות קרובה ,כי התנהגותו תביא
לתוצאה המזיקה .הוא לא היה מודע ,בכוח
או בפועל ,לסיכון שבהתנהגותו לא היה
אדיש לו או נהג לגביו בקלות ראש.מכאן,
מסקנתי ,כי שירביט אינה פטורה מאחריות
לתגמולי ביטוח.

לסיכום

השופט חייב אם כן את שירביט לשלם
לדבורקין את מלוא תגמולי הביטוח ויש
לברך על התוצאה.

הערה

יחד עם זאת ,עולה שאלה מטרידה .חברות
הביטוח הן אחד הגורמים העיקריים
לעומס בבתי המשפט .המקרה של
דבורקין מדגים כיצד הדבר קורה :החוק
ברור ,אך הושפטים מערפלים אותו ויוצרים
עבור חברות הביטוח פתח להתחמקות
מתשלום .המפקח על היבטוח סוגר את
הפתח ,אך מותיר סדר .חברותה ביטוח
נדחקות דרך הסדר ומעלות טענות שאסור
להעלותן אפילו בתוך הסדק ,אך השופט דן
בטענות כאילו מותר להעלותן .כמה כואב:
מערכת הצדק טוחנת מים מבלי להרגיש
שמישהו עושה בה שימוש ציני.

עמוד 10
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לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2013מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:
 // lishka@insurance.org.ilהפרסום מוגבל ל 3 -שבועות

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
**סוכנות גדולה ומובילה בתחום
האלמנטרי יושבת במרכז
מעוניינת לרכוש תיקים לפרטים
0544240666
Tal@avital-insure.com

**סוכנות ביטוח גדולה וותיקה מאזור
המרכז מעוניינת ברכישת תיקים
אלמנטריים במחיר הוגן
לפרטים  -אוהד 052-3541381
סודיות מובטחת
**סוכנות ביטוח עם יכולות וניסיון של
השבחת עסק מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים גדול כקטן
דני 054-9008038
***סוכנות ביטוח עם יכולות
וניסיון של השבחת עסק
מעוניינת לרכוש תיק ביטוח חיים
גדול כקטן דני 054-9008038
****סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
ברכישה של תיקים איכותיים בכל גודל
ובכל סוג בתנאים מיוחדים סודיות
מבוטחת אילן 0507440580
****מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי
באזור המרכז בקומבינציית תשלום מזומן
או שותפות על התיק פיני 0523688700
****אם "התעיפת" מאלמנטרי אל תמכור
את התיק .מוזמן לפנות אלי להעברת
הניהול של התיק (דיסקרטיות מובטחת)
תמיר 0522502360
tamirgdn@gmail.com
****סוכן ביטוח ותיק מפתח תקווה מעוניין
לרכוש תיקים של אלמנטר מאיזור המרכז.
נא לפנות לאלימלך 050-7493978
או מייל elimelech40@walla.com
****סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות
הגדולות בארץ
מעוניין לרכוש תיק ביטוח איכותי באזור
ירושלים ו/או באזור המרכז.
גבי 052-6222944
****לתכנן את המחר
תוכנית עסקית מותאמת
דני dani@gsr.co.il
****סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג
בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי 0505234664 -

****סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן
מעוניינת לרכוש תיקים מכל סוג,
סודיות מובטחת.
דין 0543971771 -
****בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני/משווק
פנסיוני מאזור הצפון!
מעונין להיות עצמאי ולפתוח עסק משלך?
זה אפשרי!
חברת יפעת שירותים פיננסים בונה לך
קריירה בתחום הפנסיוני כעצמאי ומציעה לך:
מימון ,משרדים ,תיאום פגישות ליווי ועזרה
בגיוס לקוחות .לתיאום פגישה צור קשר
נייד אישי ,ארז 054-6225526 -
מייל .erez@eg-fin.co.il
סודיות מובטחת!!!

מודעות דרושים

**לסוכנות ביטוח בקריות
דרושה פקידה אלמנטרית רכב ודירות
משרה מלאה
קו"ח ilanitb2@leslie-ins.co.il
נייד0505-400264 :
**דרושה פקידה בתחום האלמנטארי
ניסיון בתביעות
קו"ח ניתן לשלוחdorisl@misgav.co.il :
****דרושים סוכני/ות ביטוח שכירים
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה בפריסה
ארצית להרחבת תיקי הלקוחות של
הסוכנות .תנאים מצוינים למתאימים:
פגישות מתואמות עם לקוחות קיימים,
הכשרות מקצועיות ,שירותי משרד
וליווי מקצועי ותפעולי מלא .דרישות:
אוריינטציית שיווק ושירות גבוהה במיוחד,
חריצות ונכונות לעבודה מאומצת ,ראש
גדול והופעה ייצוגית.
ליצירת קשר ופרטים נוספים -
מרי 052-6236623 -
****לסוכנות ביטוח בהתרחבות בכפר סבא,
דרוש/ה פקיד/ה לתפקיד ניהול תביעות
ומזכירות ,למשרה חלקית עם אפשרות
הרחבה בעתיד.
שעות עבודה 9.00-14.00
תנאים טובים למתאים/ה ,עבודה לטווח ארוך
דרישות  :ניסיון קודם בתביעות חובה,
רצוי יידע בחיים.
קו"ח למייל eran@bar-ins.co.il
לתיאום  09-7665577 -איתמר

****לסוכנות ביטוח באבן יהודה דרושה
פקידת אלמנטרי בתחום הרכב כולל טיפול
בתביעות .משרה מלאה.
קו"ח לYoram@barzilay-ins.co.il -
נייד 052-3372100
****לסוכנות ביטוח ותיקה ברמת גן דרוש/ה
פקיד/ה מקצועית בביטוח חיים ¾ משרה
עם ניסיון של לפחות  5שנים
לעבודה בצוות.
נא לפנות בצירף קורות חיים לרוני במייל
r_gdoron@netvision.net.il
****דרושה חתמת אלמנטרית ,לסוכנות
ביטוח ותיקה בחיפה ,למשרה מלאה.
פניה וקורות חיים ניתן באמצעות
e-mail: office@menczel.co.il
או לטלפון  04-6640112להדס בלבד!
****ליחידת סוכני ביטוח פנסיוני בר"ג
דרושה פקידת ביטוח חיים פנסיוני לעבודה
מול סוכנים ולקוחות נידרש ידע בביטוח
חיים ותפעול מערכות מחשב בחברות
ביטוח ,משרה גמישה 050-6784103

השכרת משרדים

**חדרים להשכרה בסוכנות ביטוח הנמצאת
ביד חרוצים  ,12תל אביב (מגדלי קרסו).
ניתן להשכיר במשרדינו  1-3חדרים.
לפרטים ניתן ליצור קשר עם ישראל
054-4451894
**בבניין הפניקס לשעבר המגינים  42חיפה
כ 70-מ"ר לכניסה מידית.
אפשרות לשיתוף פעולה עם מנהל
הסדרים פנסיוניים היושב באותה קומה
לפנות ליוסי אישית 0523220777
***להשכרה משרד  35מ"ר ברוטו
מחולק  2חדרים
"בבית צרפתי" רחוב הרצל  91ראשון לציון
לפרטים :יוסי 050-5240011
****להשכרה חדר בסוכנות ביטוח
בצק פוסט חיפה
החדר כולל עמדת עבודה מלאה
ואפשרות לשרותי משרד (פקידה ועוד)...
אפי 054-2300702
****להשכרה בבת ים
כניסה מיידית כ 100 -מ
קומה ראשונה
מיקום מרכזי
טלפון 050.5738224

