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הישג ללשכה

ביהמ"ש המחוזי אישר ללשכת סוכני
ביטוח להוסיף את סעיף לשון הרע
לתביעה נגד ביטוח ישיר
שופט בית המשפט המחוזי בת"א אליהו בכר נענה בראשון
לבקשת לשכת סוכני ביטוח שביקשה לעדכן את התביעה
כנגד חברת ביטוח ישיר ,ואישר להוסיף את סעיף לשון הרע
לתביעה ולצרף כנתבע את המשנה למנכ"ל החברה ,רענן
סעד.
התביעה בסך  2.5מיליון
שקל כנגד ביטוח ישיר,
מנכ"ל החברה רביב צלר,
יו"ר החברה משה (מוקי)
שניידמן והמשנה למנכ"ל
החברה רענן סעד ,הוגשה
במארס  2012מטעם לשכת
סוכני ביטוח ושמונה סוכנים,
באמצעות עו"ד ניר גורן.

קופל במכתב למנכ"ל ביטוח ישיר:
"אל תתמקד בהכפשה ובפגיעה במגזר שכל
תפקידו הוא להתפרנס בכבוד"
מנכ"ל חברת סטארט שירותי רכב ,מיקי קופל ,פנה לפני כחודש
למנכ"ל חברת ביטוח ישיר ,רביב צולר ,במכתב שבו הציע לו
להתמקד בשיווק הוגן ובפרסום מקצועי ,במקום לעסוק בהכפשת
סוכני הביטוח.
"בימים האחרונים צפיתי בערוצי המדיה השונים ושוב נפגשתי
בפרסומת של הביטוח הישיר כנגד מגזר סוכני הביטוח בישראל",
נכתב" .הפעם יותר מתמיד ,כשהאצבע קלה על ההדק ,בקיצוניות
שלילית ובחריפות ,מוצג מגזר סוכני הביטוח בישראל בצורה כל
כך נלעגת ,פוגעת ומכפישה ללא שום גבולות.

בדצמבר דחה בית המשפט
העליון את בקשת ביטוח
ישיר לדחות על הסף את
אברמוביץ .בית המשפט זיהה
התביעה ,שבה מתוארת
התנהלות פוגענית ולא חוקית ,בנוסף לכמה מקרים שבהם
גרמה ביטוח ישיר לנזקים בתחום הנזיקין .כמו כן ,הוגשה
התביעה בגין עשיית עושר ולא במשפט ,גניבת עין ,והשבוע
נוסף לה סעיף לשון הרע.
הלשכה וסוכני הביטוח דורשים להורות לחברה לשלם את
סכום התביעה וכן להוציא צו מניעה קבוע נגד שידור קמפיין
פרסומי שפוגע לכאורה בסוכני הביטוח ובתדמיתם המקצועית
והאישית ,וכן להורות על פרסום תיקון והתנצלות.
במהלך הדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב הציע השופט
לצדדים להגיע להסכמות ולפשרה ,אך נציגי ביטוח ישיר דחו
את ההצעה .בית המשפט דחה את בקשת ביטוח ישיר לסילוק
התביעה .החברה החליטה לערער על ההחלטה לבית המשפט
העליון ,שהחזיר השבוע את התביעה לבית המשפט המחוזי.
לדברי אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח ומי שנמנה
על אותם שמונה סוכנים" ,בית המשפט מזהה את הפגיעה
שנגרמת לסוכנים בעקבות הקמפיין האגרסיבי והלא ראוי
של חברת ביטוח ישיר ,שבמקום לעסוק בביטוח ולהתחרות
על שירות למבוטחים ,מעדיפה לעסוק במעלליו של סוכן
בדיוני שהמציאה לעצמה .נדרשת חוצפה רבה להציג את
סוכני הביטוח כמי שנוסעים לחו"ל על חשבון הלקוחות,
בעוד שדווקא ביטוח ישיר מוציאה את המוקדנים שלה לנופש
בחו"ל על חשבון לקוחותיה".
המשך הדיון בבית המשפט המחוזי נקבע ל 24-בדצמבר,
לאחר הגשת ראיות הצדדים לבית המשפט.

"אנו ההורים במדינה תמיד אומרים שחינוך מגיע מהבית ואל לנו
לתת לרחוב להביא את ילדינו לרמה נמוכה בחינוך ובתרבות .אך
במעשי פרסום קיצוניים אלה אתם מלמדים לא רק את הציבור
ומטעים אותו לגבי מגזר הביטוח ,אלא מוסיפים חטא על פשע
ומלמדים את הילדים והנוער משהו שהוא בכלל לא נכון ,משהו
שהציבור ,או ליתר דיוק רוב הציבור ,בוחר לעשות :לבטח את
רכושם הפרטי ביותר באמצעות סוכני הביטוח בישראל".
קופל מציין במכתב כי על פי נתוני אגף שוק ההון במשרד האוצר,
נתח השוק של ביטוח ישיר היה רק  5.5%ב( 2012-נתוני 2013
עוד לא פורסמו) בכל ענפי ביטוח כללי בניתוח על פי חברות
ביטוח 7.3% :נתח השוק בדירות 6.9% ,בביטוח חובה לרכב ,ורק
 9.1%ברכב רכוש.
"מכאן עולה" ,ממשיך קופל במכתבו" ,כי העם מצביע ברגליו.
העם רוצה לרכוש ביטוח באמצעות סוכני הביטוח בישראל .כולי
פליאה שרשויות השידור משתפות פעולה ונותנות יד להטעיה
החדה הזו ,שהרי האזרח הקטן ,כאמור ,לא מודע לנתונים ולכך
שבענף הרכב ,לדוגמה ,אתם מחזיקים בפחות מ 21%-מנתח
השוק.
"אני מציע תחרות הוגנת ,ללא הכפשות ,ללא מסע לשון הרע,
ללא דיבה כלפי סוכנים המשלמים מיליארדים תביעות כל שנה.
אני מבקש לא לשלם כסף לערוצי הטלוויזיה בכדי ללמד את
האומה משהו לא נכון ,לא אמיתי ,לא מדויק .זה רייטינג ,לא יותר
מזה.
"כקולגה לקולגה ,אני מציע לך להתרכז בשיווק הוגן ,בשיווק
ובפרסום מקצועיים ולא להתמקד בהכפשה ובפגיעה במגזר שכל
תפקידו הוא להתפרנס בכבוד .ויש לי אינטרס ,להגן על שמם של
הלקוחות היחידים שלי  -סוכני הביטוח בישראל".

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :מוטי קינן.

המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו 050-5543991 -
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חדשות הביטוח
יו"ר ועדת הכספים לנשיא לשכת סוכני ביטוח:

אעמיק את הטיפול ברגולציה המורכבת
של הענף בוועדת הכספים
נשיא לשכת סוכני ביטוח אריה אברמוביץ נפגש בשבוע
שעבר עם יו"ר ועדת הכספים של הכנסת ,ח"כ ניסן
סלומיאנסקי.
השניים קיימו פגישה ידידותית מאוד והגיעו להבנות בנוגע
לשיתופי פעולה בין לשכת סוכני ביטוח לוועדת הכספים.
אברמוביץ הדגיש כי "בעיית הריכוזיות שפשטה על כלל
המשק נהפכה בשנים האחרונות למנת חלקו של ענף הביטוח,
שנהפך לריכוזי מאוד .המיזוגים בענף היטו את מאזן הכוחות
לטובת חברות הביטוח ,ואני רואה בכך רעה חולה".
אברמוביץ הוסיף כי "בתקופה האחרונה הרגולציה מתערבת
בתנאים המסחריים שבין סוכני הביטוח לחברות הביטוח,
ומנסה לקבוע לנו את העמלה  -כמה אנחנו נרוויח .אין
לכך אח ורע באף מגזר עסקי בישראל .אני מקווה שבית
המחוקקים יטפל בנושא הזה בכובד ראש".
סלומיאנסקי הדגיש כי דלת הוועדה פתוחה בפני לשכת
סוכני ביטוח והבטיח לעסוק ברגולציה המורכבת של הענף
ולהעמיק את הטיפול בעניין בוועדת הכספים.

מימין :ניסן סלומיאנסקי ואריה אברמוביץ

עובדי שירביט ועובדי הפניקס התאגדו בהסתדרות
שתי חברות ביטוח נוספות הצטרפו תוך שבוע אחד למעגל
ההתאגדויות :השבוע הודיע יו"ר האגף לאיגוד מקצועי
בהסתדרות ,אבי ניסנקורן ,למנכ"ל הפניקס ,אייל לפידות,
כי ההסתדרות הכללית היא הארגון היציג של עובדי החברה,
לאחר שכמעט  1,000מתוך  2,400עובדי החברה חתמו על
טופסי הצטרפות להסתדרות .הוא קרא להנהלת החברה
להכיר בוועד הפעולה.
ועד הפעולה של עובדי הפניקס בירך על ההירתמות של
עובדי החברה" :הבחירה שלנו להתאגד בהסתדרות נובעת
מהרצון להגן על זכויות העובדים ולפעול למען הבטחת ביטחון
תעסוקתי ,כפי שעשו השנה רבים מעמיתינו בענף .עתיד
החברה חשוב לנו ולכן אנו קוראים להנהלת החברה להכיר
ברצון העובדים ולפתוח במו"מ בדרך להסכם קיבוצי".
בשבוע שעבר הקימו עובדי חברת הביטוח שירביט ועד
עובדים שמיוצג בהסתדרות הכללית ,לאחר שניסנקורן הודיע

להנהלת החברה כי ההסתדרות נהפכה לארגון היציג של
עובדי החברה ,ועל כן ההנהלה נדרשת לפתוח במו"מ להסכם
קיבוצי ,בהתאם לחוק.
ועד הפעולה הזמני שהוקם ביקש להיפגש עם הנהלת החברה
בראשות המנכ"ל גיל ספיר כדי שתכיר בהתארגנות .שירביט,
המעסיקה כ 250-עובדים ,היא חברת הביטוח הרביעית שבה
החליטו העובדים להתאגד בהסתדרות .בשבוע שעבר הודיע בעל
השליטה במגדל ,שלמה אליהו ,כי הוא מכיר בהתארגנות עובדיו.
קדמו לכך עובדי כלל ביטוח ו AIG-שהתאגדו בהסתדרות.
הנהלת שירביט לא התנגדה למהלך ההתאגדות של עובדיה ומסרה
בתגובה" :בהיותה חברת ביטוח בעלת אופי משפחתי ששמה בראש
מעייניה את השירות ללקוחות והיחס לעובדים ,נשמח להיכנס
למו"מ עם כל ארגון יציג .אנו מאמינים בזכותם של העובדים
להתאגד ומשוכנעים שבהבנה ובהסכמה נמשיך להצעיד את החברה
לצמיחה ושגשוג ,לטובת ציבור לקוחותינו והעובדים גם יחד".

ההרשמה בעיצומה!

הזדרזו והירשמו ,מס' המקומות מוגבל.

מובילים שינוי בעולם הפנסיוני

הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים
חברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
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הרשמה אינטרנטית באמצעות אתר הלשכה
www.insurance.org.il

 | 24.3.2014-27.3.2014לחברי  mdrtב23.3.2014 -
ביטוח ופיננסים

www.insurance.org.il

3

תורמים לקהילה

סוכני ביטוח השתתפו בטיול ג'יפים לילדי
החינוך המיוחד של עמותת גיבורים קטנים
 50ג'יפים המתינו לילדי בית הספר לחינוך מיוחד חטיבת
שלום בפתח תקוה בשישי האחרון כדי לקחת אותם לטיול
בפארק שהם ,שאורגן על ידי עמותת גיבורים קטנים – תנועה
חברתית המבוססת כולה על פעילות התנדבותית ללא שכר
למען ילדי החינוך המיוחד ,הסובלים ממוגבלות שכלית .בטיול
השתתפו גם סוכני ביטוח ,חברי הלשכה ,שמתנדבים בעמותה.
בתחילת השבוע אף חנכה העמותה כיתת מחשבים בבית
הספר מעלות באשדוד ,בתרומתו של מתנדב העמותה ,מרקו
כהן ,בעל סוכנות הביטוח יהלומית.
מיכל וינצר ,יו"ר ועדת קשרי קהילה בלשכת סוכני ביטוח ויו"ר
עמותת גיבורים קטנים ,הקימה יחד עם בעלה את העמותה
ב ,2001-לאחר שהם גילו כי כמחצית מהכספים שהם תורמים
למען הקהילה מופנים למתרימים ולא לנזקקים" .ברגע שהבנו
שאם אנחנו תורמים  10,000שקל 5,000 ,הולכים לעובדי
העמותה ,החלטנו להתחיל לתרום באופן שבו נדע לאן הולך
הכסף שלנו ,אבל גילינו שכך זה עובד בכל עמותה שניסינו.
התחלנו לחשוב על תרומה בדרכים אחרות.

בר מצווה בכותל ואירוע מתגייסים
העמותה מארגנת גם בר מצווה לבני ה 13-ואירוע למתגייסים
פעם בשנה" .טקס בר המצווה נערך בכותל ,בסיועו ובהשתתפותו
של רב הכותל .הוא מסתיים באירוע גדול באולם .החיילים שלנו
עולים על מדים פעם בשבוע והולכים למפקדות השונות ברחבי
הארץ – הם כל כך גאים ללבוש את מדי צה"ל ולהסתובב ברחוב
כך" ,מספרת מיכל וינצר.
באחרונה החלה העמותה לפעול גם במע"ש – מפעל עבודה
שיקומי ,שמיועד למוגבלים שכלית מעל לגיל " .21אנחנו מביאים
אותם לחלק מהטיולים שלנו" ,מספרת וינצר" .התחלנו לעשות
להם ימי כיף גם במרכזי ההכשרה שבהם הם עובדים .אנחנו
לוקחים אותם גם לטקס סיום השנה שלנו למשל ,שכולל משט
עם סקיפרים מתנדבים וחגיגה גדולה באולם".

"היה לנו ג'יפ וחשבנו לאסוף עוד כמה ג'יפאים ולערוך טיולי
ג'יפים .אמא של בעלי היתה מורה לטיול מיוחד וכך נוצר
החיבור .זה התחיל בטיול ג'יפים של בית ספר אחד עם 15
ג'יפים ,ומהר מאוד בתי ספר נוספים שמעו עלינו מפה לאוזן
וביקשו להוציא טיולים".
כיום אוחזת העמותה בצי של  700מתנדבים ,כ 400-ג'יפאים
ורפרנטים שנמצאים בקשר עם בתי הספר ומתאמים
פעילויות ,ללא אף מקבל שכר" .כל הפעילים נמצאים
 13בפברואר 2014

עופר שמאי ,נציג אורן מזרח סוכנות לביטוח מפתח תקוה ,סוכן הביטוח רמי דנגור,
נוגה עקל ,יו"ר סניף רמת גן גבעתיים

בגיבורים קטנים רק למטרות תרומה .זו הייחודיות אצלנו .מי
שבא להתנדב פעם אחת ,רוצה עוד ועוד" ,מספרת וינצר.
מדי שבועיים מוציאה העמותה טיול ג'יפים ,כל פעם לבית
ספר אחר" .אנחנו עורכים פעילויות רק עבור ילדים עם
נכות שכלית ,בדרגות פיגור שונות .יש בית ספר אחד עם
אוטיסטים בגבעתיים שאנחנו פעילים בו ,אבל ככלל זה יותר
קשה להתמודד עם ילדים בעלי אוטיזם" .לטיולי הג'יפים מגיע
צוות שלם מבית הספר שכולל מנהלת ,מורות וסייעות .לרוב,
מוצמד איש מקצוע לכל ג'יפ" .עומד מולך ילד בן  ,15-16אבל
מבחינת ההתפתחות השכלית הוא נעצר בגיל  ,5לכן חשוב
שיהיה מלווה .אלא אם כן מדובר בפיגור קל ,אז הג'יפאי יכול
לקחת אחריות על הילדים ללא ליווי.
"בכל טיול באים כ 50-60-ג'יפים .אחרי שעה וחצי של טיול
מגיעים לנקודת פריסה .שם אנחנו מוציאים מערכת די.ג'יי עם
מיקרופונים והילדים נהנים מאוד לרקוד ולשיר .בנוסף ,יש לנו
צוות של מתנדבים שמכין לילדים ארוחת בוקר בנקודה .אחר
כך ממשיכים בטיול ג'יפים עד לשעת האיסוף מבית הספר.
שמחתי לגלות שבטיול האחרון השתתפו סוכני ביטוח".
פרט לטיולי הג'יפים ,מאמצת העמותה בתי ספר מיוחדים,
ומסייעת להם לבנות פינות חי ,מתקני שעשועים וחדרי
מחשב .לדברי וינצר" ,כבר כמה שנים שאנחנו מאמצים את
בית הספר מעלות .אחד הג'יפאים שלנו ,מרקו כהן ,רצה
לתרום כסף ובית הספר היה זקוק לחדר מחשב ,אז עשינו את
החיבור וכהן התנדב לדאוג לכיתת מחשבים .בדיעבד גיליתי
שהוא סוכן ביטוח".
בשבוע הבא חוגגת העמותה בר מצווה ועורכת ערב התרמה
חגיגי במעמד שר האוצר ,יאיר לפיד .לדברי וינצר ,גם כמה
חברות ביטוח נותנות חסות לערב הזה" .בשישי האחרון
הזמנתי לקוחות שלי לטיול ג'יפים .במוצאי שבת הם סיפרו לי
שהם לא הפסיקו לדבר על החוויה עם חברים ובבית הכנסת.
חשוב לי להעביר את מסר ההתנדבות ללקוחות וגם לעמיתיי
הסוכנים .נכון שסוכני ביטוח מרוויחים כסף ,אבל אנחנו גם
נותנים בחזרה לקהילה .מה גם שמבחינתי העבודה שלנו היא
שליחות.
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הפרשות לעובדים
מתי צריך מעביד להעביר את תשלומיו בגין עובדיו?
מאת :יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

באחרונה אנו נתקלים ביותר ויותר מקרים שבהם מעבידים
נדרשים לשלם ריבית פיגורים בגין הפרשותיהם עבור
עובדיהם שהגיעו ליצרנים באיחור ,וכמובן שהראשונים
שמקבלים את הצעקות והטענות הם הסוכנים ,ולא באשמתם.
אז בואו נעשה סדר בנושא וננסה למנוע מצבים לא נעימים,
כמתואר לעיל.
באילו מוצרים מדובר?
קופות גמל ,קרנות פנסיה ,קרנות השתלמות
וביטוחי מנהלים.
על מה מתבססת הדרישה לתשלום ריבית
פיגורים?
על תקנות מס הכנסה ( 1964כללים לאישור
ולניהול קופות גמל) ,סעיפים .20-22
מה אומרות התקנות?
יש לשלם על פי המועדים הבאים:
תוך שבעה ימי עסקים מיום תשלום השכר
לעובד או עד ל 15-בחודש העוקב שבגינו משולם השכר
לעובד .המוקדם מבין שני המועדים הוא זה שמחייב את
המעביד.

דוגמה:
מעביד המשלם שכר לעובדיו בכל ראשון בחודש בגין החודש
הקודם חייב להעביר תוך שבעה ימי עסקים את ההפרשות לגוף
שמולו הוא עובד בתחום המוצרים הנ"ל.
מעביד שמשלם שכר ב 9-בחודש בגין החודש הקודם ,חייב
להעביר את ההפרשות עד ה 15-באותו החודש.
כל סטייה מהמועדים הנ"ל מחייבת את קופת
הגמל לגבות ריבית פיגורים מהמעביד (תקנה .)22
עד לשנים האחרונות קופות הגמל לא הקפידו על
הנושא ,אבל אנו עדים למגמה של הקפדה שהולכת
וגוברת .לכן אותם מעבידים שהתרגלו להעביר
כספים בתאריכים שונים מתחילים לקבל מכתבים
עם דרישה לתשלום פיגורים.
מה עושים?
מעדכנים כל מעביד דרך מחלקת שכר /חשב/
סמנכ"ל כספים וכדומה בנושא .עדיף לעבור
לשיטת גבייה באמצעות ממשק ממוחשב /מגנטי במקומות
עבודה שבהם אפשר לעשות זאת.
ועל כך נאמר "סוף מעשה במחשבה תחילה".

חברת הביטוח הראל מגדילה את סכום המלגות לדור
ההמשך בלשכה ל 125-אלף שקל
יו"ר חברת הביטוח הראל ,יאיר המבורגר ,נענה לבקשת יו"ר
ועדת רווחה בלשכת סוכני הביטוח ,עוזי ארגמן ,והגדיל את סכום
המלגות שמעניקה הראל ללימודי ביטוח לדור המשך בלשכת
סוכני ביטוח ,מ 50-אלף שקל בשנה ל 125-אלף שקל בשנה.
לדברי ארגמן" ,לפני כמה שנים הגיעה ועדת הרווחה של הלשכה
להסכם עם הראל שתתרום בכל שנה  50אלף שקל עבור מלגות
לדור המשך ,כ 5,000-שקל לסטודנט ,עבור לימודי ביטוח
במכללה למינהל בנתניה ובמכללה של לשכת סוכני הביטוח.
כשנכנסתי לתפקיד לפני כחודש וחצי ביקשתי להגדיל את
הסכום ,מכיוון שישנו דור המשך שרוצה ללמוד והלימודים יקרים
מאוד.
"יצרתי קשר עם יאיר המבורגר בשבוע שעבר והשבוע הוא
בישר לנו שהם החליטו להגדיל את הסכום ל 125-אלף שקל.
אני חושב שזה סכום מכובד ויפה ,וכולי תקווה שזה יביא סוכנים
צעירים למסגרת ויכניס דם צעיר לענף שלנו שהולך ומזדקן .כיום
אין כמעט דור המשך ,ולכן אנחנו הולכים להכניס הרבה חיים

סוכן יקר,

לתחום כדי למשוך את הצעירים".
כיום ,לימודי ביטוח במכללה למינהל
בנתניה ,למשל ,נמשכים שלוש שנים
עד לקבלת תואר ראשון ,ועלות כל
שנה היא יותר מ 20-אלף שקל .לאחר
מכן נדרשים הסטודנטים לעבור מבחן
של משרד האוצר והתמחות שנמשכת
חצי שנה עד שנה" .התחום נלמד
ברמה גבוהה מאוד והסוכנים הצעירים
הרבה יותר מקצועיים .סוכנים צעירים
יאיר המבורגר ,יו"ר קבוצת
הראל ביטוח ופיננסים.
באים עם הרבה ידע" ,אומר ארגמן.
מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח ,מוטי קינן ,מסר כי "במשפחת
המבורגר ,שהתחילו את דרכם בענף הביטוח כסוכנים ,רואים
חשיבות גדולה בהכשרת דור ההמשך של ענף הביטוח .לאור זאת
הם החליטו לקדם אותו באמצעות הענקת מלגות שיעודדו את
ילדי הסוכנים ללמוד ולהיכנס לתחום".

האם כבר הצטרפת לתוכנית
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ
באמצעות לשכת סוכני ביטוח?

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???
לפרטים :טלlisov@insurance.org.il 03-6396676 .
 13בפברואר 2014
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יום האהבה

מי שלא אוהב אנשים  -שלא יהיה סוכן ביטוח
מאת :אריאל מונין ,יו"ר הועדה לביטוח כללי ,לשכת סוכני ביטוח

בענף הביטוח תמצאו הרבה ציניות ,נתונים ומספרים,
תחרות אינסופית ,ויכוחים ואותיות קטנות .אנו עוסקים בענף
שמושתת על חוזה שנחתם בין המבוטח למבטח ,ואנו כסוכנים
נמצאים באמצע ,מתווכים בין הצורך של הלקוח לחוזה
שמציעה חברת הביטוח.
העבודה שלנו מושתתת על מכירות ,מכיוון שזו פרנסתנו.
אנו מחפשים להרחיב את מעגל הלקוחות שלנו ואת מעגל
המוצרים שאנו מוכרים להם.
העבודה שלנו מושתתת על שירות :להיות שם עבור הלקוח
 בזמנים קשים ובשמחות .להיות לעזר בהבנה ובמימושההסכם בעת הצורך.
אנחנו יודעים המון על הלקוח שלנו ועל משפחתו .אנחנו
מכירים את הנתונים שלעתים הוא לא מראה לאיש ,ומלווים
אותו לאורך שנים.
בדומה לעוסקים במקצועות נוספים בענף השירותים המכונים
"מקצועות חופשיים" ,דוגמת עורכי דין ורואי חשבון ,גם אנחנו
לומדים כל הזמן את המקצוע ,וממציאים אותו מחדש.
ואולם הענף שבו בחרנו לעסוק מושתת על המלה אהבה.
אנחנו שליחים :אנחנו אוחזים ברישיון היחידי בארץ להיות
שליחים ולסייע לאחר ,להיות שם עבורו
בעת צרה .ביום שבו כל עולמו התהפך עליו
אנחנו שם כדי להושיט עזרה ,ולעזור לאחר זו
האהבה בהתגלמותה.

אין ספק שעל כולנו להקשיב ללב .מי שעוד מרגיש שהוא
אוהב לעזור לאחר ,מקומו אתנו .יש לנו את הפריווילגיה
לאהוב ,ולממש את האהבה באמצעות הענקה של הידע
והמקצועיות שלנו לאחרים.
מי שלא אוהב אנשים  -שלא יהיה סוכן ביטוח.

לפני כמה חודשים נפגשתי עם סוכן ותיק
שפרש מהענף וגילה לי בעצב שרק היום,
לאחר כל כך הרבה שנים בתחום ,הוא מבין
שהענף לא התאים לו ,וחבל שלא עזב אותו
לפני שנים רבות.

אנחנו צריכים להיות גאים במקצוע שלנו,
בידינו הכוח להביא את השליחות הזו ,של
אחדות ואחווה .ענף הביטוח כולו ניצב על
העיקרון של "כולם בשביל אחד ואחד בשביל
כולם" .אנו פרוסים בכל רחבי הארץ ,מצרפים
את כל משפחת ישראל לסל ביטוח אחד
גדול ובמקרה הצורך ,אנו דואגים שאחד יקבל
מהקופה של הרבים.
חג אהבה שמח לכולנו

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?

דברו איתנו!

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אורי צפריר ,עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר
בסלולארי האישי ,054-4498585 :פקס 04-8682050
מייל moked.liska@gmail.com
בעמוד הפייסבוקhttps://www.facebook.com/lishka4u :
לשכת סוכני ביטוח בישראל
 13בפברואר 2014
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נבחרי הלשכה
אריק ורדי

יו"ר ועדת סניפים ,מחוזות
וגיוס חברים

יואל זיו

יו"ר ועדת בריאות וסיעוד

אריק ורדי ,60 ,נשוי  ,4 +הגיע לתחום
הביטוח במקרה ,דרך המלצה של קרוב
משפחה" .עליתי ארצה מאורוגוואי
ב 1975-והתחלתי לעבוד במפעל כשכיר,
אך לא הייתי מרוצה .קרוב משפחה
שהיה מפקח בחברת מנורה הציע לי
להיכנס לתחום" .אחד הקשיים שחווה
ורדי בתחילת דרכו כסוכן היה העובדה
שהוא לא הכיר אנשים רבים בישראל.
"לא היה לי עבר בישראל דרך צבא או בית ספר .אבל באורוגוואי
הייתי מנהל משרד של מחלקת עלייה של הסוכנות היהודית,
אז כשחיפשנו דרך להגיע לאנשים ידיד הציע לי לפנות לאנשים
שסייעתי להם לעלות לארץ".
ורדי כיתת רגליו ברחבי הארץ במטרה להשיג לעצמו לקוחות.
"ערכתי תחקיר כדי לגלות היכן גרים אותם אנשים ונסעתי אליהם
פעמיים :בפגישה הראשונה באתי להציג את המקצוע החדש שלי
ובפגישה השנייה ניסיתי למכור את שירותיי" .בהמשך עבר ורדי
קורס סוכני ביטוח במנורה ,קיבל רישיון והחל לעסוק במקצוע
כשכיר.
"עד  1985עבדתי במשרד של הקרוב שלי ,ואז עברתי להיות
עצמאי .כבר  14שנה שבני ,אלון ,ואני שותפים מלאים במשרד
שהקמנו "אריק ואלון ורדי בע"מ".
בתפקידו בלשכה מכהן ורדי כיו"ר ועדת סניפים ,מחוזות וגיוס
חברים ,ולדבריו ,זהו המנוע של הלשכה" .נשיא הלשכה החדש,
אריה אברמוביץ ,שם דגש במיוחד על הסוכנים .המטרה היא להגיע
לכמה שיותר סוכנים באמצעות הסניפים ,לחזק אותם כמה שיותר,
לגייס ולהכפיל את כמות החברים .ככל שיהיו יותר חברים בלשכה
כוחנו יגדל .חשוב לנו שכל סוכן שמחזיק רישיון יהיה חבר בלשכה.
החברות בלשכה היא וולנטרית ובתשלום ,אז כמובן שהשאלה
העיקרית של הסוכנים שמתלבטים אם להצטרף היא מה נותנת
להם הלשכה .אנחנו עמלים כל הזמן לתת כמה שיותר לסוכן ,לחבר
אותו ,ולגרום לו להרגיש שהלשכה עושה דברים לטובתו".
ורדי אחראי להפעיל ולדרבן את יו"ר הסניפים לארגן ולקיים כמה
שיותר מפגשים לסוכנים" .הם מכירים את הסוכנים באזורם ודרכם
אנחנו מנסים להגיע לכל אחד ואחד.
"בכל פעילות ומפגש של הלשכה הם רשאים להזמין סוכנים שהם
לא חברי לשכה כדי שיטעמו קצת ממה שהלשכה מארגנת .אנחנו
מנסים לגייס חברים חדשים באמצעות אירועים שיוחדו לכך".
הוא ממונה גם על ארגון כנסים מטעם הלשכה" .אנחנו מנסים
לחזק את הפן המקצועי של חברי הלשכה וכך גם סוכנים שהם
לא חברים יוכלו להתרשם מכך .אנחנו דואגים שחברי הלשכה יהיו
מעודכנים בכל החידושים ויישארו מקצועיים".
הוא רואה את עצמו גם כמקשר בין הלשכה לשטח" .אני מעביר
ליו"ר הסניפים מידע על הפעולות החשובות של הלשכה בתחומי
רגולציה ,חקיקה וכדומה ,במטרה שיעבירו את המידע הלאה
לשטח .חשוב שהסוכנים לא יחושו מנותקים ויידעו מה קורה בינינו
לחברות הביטוח ובינינו לרגולטור" .מבחינת ורדי האתגר הכי גדול
בתפקידו כיום הוא לחזק את הלשכה בכמות החברים ,ושהחברים
בה יהיו מקושרים למה שקורה" .חשוב שהסוכנים לא יחושו
מנותקים מההנהלה".

יואל זיו ,67 ,נשוי  ,3 +עובד בענף הביטוח
קרוב ל 25-שנה" .התחלתי כמפקח
רכישה במגן חברה לביטוח ובמהלך השנים
התקדמתי .הייתי מנהל מכירות ומנהל מחוז
חיפה והצפון של החברה" .ב 1999-עבר זיו
לחברת כלל כסמנכ"ל בריאות ועבד שם
עד " .2002כשעזבתי נהפכתי לסוכן ביטוח
עצמאי .לפני חמש שנים מוניתי למנכ"ל
קלאב  ,50סוכנות שנותנת שירותי ביטוח
מכל הסוגים לבני  50פלוס".
זיו הקים את קלאב  50לאחר שחברים טובים ביקשו ממנו ,לאור
הניסיון והיכולת שלו לטפל באוכלוסיה הזו ובצורכיה" .בני  50פלוס
זקוקים להתמחות בביטוחים לאוכלוסיה הבוגרת ,בעיקר בתחומי
בריאות וניהול כספים .לרוב ,מדובר באוכלוסיה עתירת רכוש .ואכן,
ניהלנו בסביבות  300-400מיליון שקל .בתחום של ביטוחי בריאות
וסיעוד מדובר באוכלוסיה בעלת היסטוריה רפואית בעייתית בדרך כלל
ויש צורך להתמודד מול חברות הביטוח בחיתום".
לפני כשנה נמכרה הסוכנות ועברה לבעלות חברת מגדל .זיו המשיך
לעבוד במגדל והקים את המרכז לתכנון פרישה של החברה ,אך לפני
כחצי שנה עזב את מגדל .כיום הוא סוכן עצמאי .לדבריו ,יש קסם גם
בלהיות שכיר וגם בלהיות עצמאי" ,עם זאת ,כשאתה עצמאי ,אתה
בעל הבית עם כל הקושי שבדבר  -ויש קושי .אבל אם אתה נחוש
להצליח ויש לך חוש מסחרי אתה נהנה משני העולמות .אתה זוכה
להכנסה נאה ולחופש פעולה שלא תמיד אתה חווה כשכיר".
בתפקידו בלשכה משמש זיו כיו"ר ועדת הבריאות והסיעוד" .הוועדה
שמה לה למטרה לשמש אוטוריטה מקצועית בתחום לחברי הלשכה.
נביא את העוצמה שלנו ואת הידע לסוכנים בשטח .נדחוף את המידע
המקצועי לשטח באמצעות הכשרה ,הדרכה והסברה .אנחנו מובילים
אג'נדה ברורה מול חברות הביטוח והרגולטור".
כרגע עומדים בפני הוועדה כמה אתגרים :הראשון בהם הוא בתחום
הביטוח הסיעודי" .במסגרת ביטול הקולקטיבים שעליו החליט המפקח
האוכלוסיה הבוגרת עלולה למצוא את עצמה ללא ביטוח סיעודי ,לאחר
ששילמו פרמיה במשך שנים .אנחנו מנסים לגבש אפשרות שתאפשר
להעביר אנשים לפוליסות פרטיות ,שהם יוכלו לעמוד בתשלומים שלה".
הנושא השני הוא פוליסות ביטוחי נסיעות לחו"ל" .כיום המפקח על
הביטוח לא אוכף את החוק ומאפשר לחברות הביטוח למכור ביטוחים
ישירות לחברות הנסיעות והתיירות ולקופות החולים ולשלם להם
עמלה שלא במסגרת החוק ,המאפשר תשלום עמלה רק לסוכני ביטוח.
אנחנו מנסים לאכוף את החוק והתקנות .קיבלנו תשובה שבחודשיים
הקרובים ייצא חוזר בנושא שיחדיר את המודעות לנושא ויאפשר
לסוכנים כניסה לענף ושיווק של הפוליסות ,מה שיצריך גם הדרכה
מקצועית מצדנו .כיום כמעט  100%מהישראלים הטסים לחו"ל רוכשים
פוליסת ביטוח .זו הכנסה שמוערכת בשווי עמלות של למעלה מ20-
מיליון שקל".
אג'נדה נוספת שמובילה הוועדה היא בתחום חיתום רפואי ,תביעות
ופתרון של מצבים חריגים" .כיום למשל ,בקשות לביטוח ילדים
עם מוגבלויות נדחות על ידי חברות הביטוח באופן גורף .זה מנוגד
לחוק .נדרוש לבצע חיתום פרטני ולהתייחס לגופו של כל עניין.
כיום ,אין לאנשים פתרון .יש ילדים שהם לא ברי ביטוח ,אך יש
כאלה שכן .ואולם חברות הביטוח ,מתוך שמרנות או בורות ,דוחות
אוטומטית את כולם".

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד050-5274660 :
מיילericvardi@hotmail.com :

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד052-3140314 :
מיילzivyoel@gmail.com :

סוכן יקר,

האם כבר הצטרפת לתוכנית
ביטוח הבריאות הכי זולה בארץ
באמצעות לשכת סוכני ביטוח?

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???
לפרטים :טלlisov@insurance.org.il 03-6396676 .
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חשיבותו של סוכן הביטוח

כלים ודרכי פעולה להעצמת סוכן הביטוח
מאת :ראובן רפ ,יו"ר ועדת טכנולוגיה

סוכן הביטוח האישי הוא בעל תפקיד משמעותי מאוד במסגרת
יחסיו עם הלקוחות שלו .הוא איש סודם ,ויועצם בענייני הביטוח,
כמו גם בנושאים רפואיים ,משפחתיים ,כלכליים ואפילו בין
אישיים .חשיבותו של הסוכן אינה מוטלת בספק .אז מה עלינו
לעשות כדי שמעמדנו ביחסים עם לקוחותינו לא יהיה כשל
מעמדו של נותן שירותים רגיל ,אלא כמעמדו של איש סוד ויועץ,
בעל חשיבות עצומה ,שלא בנקל אפשר לוותר עליו?
היה מקצוען .אל תוותר לעצמך על עוד השתלמות ,עוד הרצאה
ועוד מאמר .למד את הפוליסות שאתה
משווק .אלה יאפשרו לך להיות מומחה
בתחומך ,איש מקצוע שדעתו אינה רק
נשמעת ,אלא גם נחשבת.
השקע בעובדיך .השקע בידע המקצועי
של העובדים תחתיך .הם יידעו שאתך הם
צריכים ויכולים להתייעץ כשיש שאלה
מקצועית ,או כל בעיה אחרת .תן להם גם
סמכויות .זה יוקרן החוצה אל הלקוחות.
מקצועיות העובדים מעצימה בראש
ובראשונה אותך ,כאיש מקצוע המעסיק
אנשים מקצועיים.
התנהג בהגינות כלפי לקוחותיך וגם כלפי
עובדיך .זה בולט ומורגש .חשוב על המוצר
המתאים ללקוח שלך והתאם לו אותו,
בהתאם לצורכיו וליכולתו .אל תתפשר על מוצר נחות ,זה יחזור
אליך כבומרנג .אל תיתן למוצר נחות לקלקל את מה שבנית
שנים רבות.
היה זמין .שאלתי לקוח" :מה אני צריך לעשות כדי שתמשיך
להיות לקוח שלנו?" .הוא השיב" :אני יכול לפגוש אותך כשאני
רוצה וזקוק לך ,ואתה עונה לי על כל השאלות .המשך כך" .קבע
באופן יזום פגישות שירות עם לקוחותיך .התעניין בהם ,תחייך
ותראה איזו השפעה מגנטית יש לכך.
אל תתנשא .בשיחה עם לקוחות הראה להם שאתה בקיא
ומקצוען .ואולם בשום פנים ואופן אל תתנשא.
התנהג באדיבות וגלה חוש הומור .אני מעט ציני ,וזה לא מתאים
לכל אחד ,אבל אני משתדל שלא "ליפול" עם העניין הזה.
תן הרגשה של בית .ביקור במשרדך צריך לתת הרגשה של
ביקור במקום נעים וידידותי .לא אחת אני מקבל מחמאות
שהמשרד שלי יפה .שלא תטעו :משרדנו אינו מפואר ,אבל הוא
נעים ,נקי ומשרה אווירה חמה.
הלקוח הוא אורח רצוי .אצלנו במשרד קיים מתקן מים קרים
בשירות עצמי .אנחנו מציעים ללקוח קפה ,ואנחנו גם מכינים
ומגישים אותו .כל עובד במשרד יודע שלקוח שהגיע למשרד הוא
גם אורח וראוי ליחס אישי וידידותי .בפינת ההמתנה יש תמיד
סוכריות ,שמתאימות למבוגרים וגם לילדים הנלווים אליהם .מי
שנדרש לשירותים יוכל להשתמש בהם ולראות שהם נקיים ,כמו
בביתו.
טכנולוגיה מתקדמת .כיום אי אפשר לנהל משרד ביטוח ללא
תוכנה מתאימה לניהול משרד ,שתיתן מענה לכל הצרכים
שלנו כסוכני ביטוח ,כדי שנוכל לדעת הכל על הלקוח שלנו
באופן הטוב ביותר .כל המסמכים חייבים להיות סרוקים בתיק
הלקוח ומגובים בענן .מערכת המחשבים במשרד צריכה להיות
מתקדמת ומתוחזקת כראוי.
מערכת להשוואת הצעות היא כלי חשוב ביותר לכל סוכן ,הן
בתחום ביטוח הרכב וגם בתחומי ביטוח החיים ,בריאות וסיעוד.
גם אתה ,כסוכן ,תרגיש הרבה יותר שקט כשתדע שנתת ללקוח
שלך את ההצעה הטובה ביותר שיכולת לתת לו ,ויהיה לך על
מה להסתמך .הראה ללקוח את ההשוואה שערכת עבורו .מה אם
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לא זה יעצים אותך בעיניו?
הלקוח תמיד בראש .הראה לו שאתה ועובדיך עושים הכל עבורו.
הוא צריך לדעת זאת ,כמו גם חברת הביטוח.
אל תמעיט מערכך .במקרים שבהם לקוח מרשה לעצמו
להתבטא בגסות כלפיך או כלפי עובדיך ,אל תאפשר לו זאת
בשום פנים ואופן ,בדיוק כפי שאסור לך להתבטא בגסות כלפיו.
במערכת יחסים שבה הלקוח עומד בראש מעייניך ,אין מקום
ללקוח שלא הבין שאתה פועל למענו מכיוון שיש ביניכם כבוד
הדדי .אף פרמיה אינה מכסה פגיעה בכבוד
עובדיך או בכבודך.
תתקדם .פתח דף פייסבוק ואתר אינטרנט.
אין כמו כלים אלה כדי לשמור על קשר
רציף עם הלקוחות .גם כשאינך מדבר
אתם כל יום ,הם יכולים לראות שאתה
בעניינים .לקוחה שהיתה בחופשה בארה"ב
נזכרה שהיא צריכה לטפל בפנסיה לאחת
העובדות החדשות שלה .היא שוחחה
בפייסבוק עם בני ,דביר ,שעובד במשרדי,
וכשחזרה מחו"ל ,לא נותר לה אלא לחתום
על הטפסים.
כשאני נפגש עם לקוח מחוץ למשרד ,אני
ממלא את טופסי ההצטרפות לביטוח
על גבי האייפד שלי .כשאני מגיש לו את
העט האלקטרוני לחתימה על גבי האייפד ,אני רואה את מבטי
ההתפעלות .זה ממש לא משנה אם מולי יושב רואה חשבון,
עורך דין או עובד ייצור במפעל אלומיניום .בבת אחת ,הסטיגמות
של סוכן הביטוח מהעולם הישן נמחקות ונעלמות.
פרסם מאמרים מקצועיים בעיתונות ,באינטרנט ובפייסבוק .הגב
בכל מקום שבו תוכל להגיב ,מקצועית.
התנדב .אנחנו מתפרנסים מהקהילה וצריכים לתת לה בחזרה.
השתתף בפעילות קהילתית או לטובת הקהילה .הצטרף לוועד
בית הספר .הצטרף למועדון רוטרי או לארגון מתנדבים אחר.
ענה בחיוב לבקשות לסייע לנזקקים.
התאגד .היה חלק מקבוצה שיש לה כוח ,משמעות והשפעה .זה
יחזק אותך ביחד עם הקבוצה שעליה אתה נמנה.
קשר עם חברות הביטוח .חשוב להראות לאנשי חברת הביטוח
שגם האינטרסים של החברה חשובים לך ,אבל הם אינם עומדים
מעל האינטרסים של הלקוח שלך .כל זאת באסרטיביות,
בהגינות וביושר .זה גם האינטרס שלך שחברת הביטוח תרוויח,
אבל בשום פנים ואופן לא אם זה נעשה במרמה ועל חשבון
הלקוח שלך.
גלה את כל הנתונים לחברת הביטוח והתעקש לעשות זאת
גם אם מדובר בעסק עם סיכון .יש הבדל עצום בין עסק מסוכן
לעסק שיש בו סיכונים .חברת הביטוח מבטחת סיכונים ולוקחת
פרמיה לשם כך .אתה תופתע ממידת ההיענות של חברת
הביטוח כשתבוא עם גישה כזאת.
העברת כל הנתונים ,המסמכים והחומר הנדרש בעת עריכת
עסק ,כמו גם בהגשת תביעה ,מציבה אותך במעמד גבוה.
חברת הביטוח אוהבת לעבוד עם מקצוענים .היא אוהבת לעבוד
עם סוכני ביטוח הוגנים והגונים .היה מוכן באופן יסודי לקראת
מפגשים עם נציגי חברות הביטוח .עמוד על שלך בהיגיון,
בהגינות ובתקיפות.
אם נקטת בכל הדרכים הללו ובדרכים חיוביות נוספות ,העלית
את קרנך והעצמת את עצמך בעיני לקוחותיך ,חברות הביטוח
שמולן אתה עובד וכלל הציבור.
ומשפט לסיום :העצם את עצמך ,אך לעולם אל תמעיט בערכם
של עמיתיך למקצוע .שמור על כבודם וכבודך יישמר עוד יותר.
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מה חדש בלשכה
הכנס השנתי של סוכנות אליפים שנערך השבוע
התקיים בסימן "פריצת גבולות"
הנושא שעמד במרכז הכנס השנתי של סוכנות אליפים
שהתקיים השבוע היה פריצת גבולות .לדברי מנהל הסוכנות
עודד יערי" ,הכוונה בפריצת גבולות היא לחשוב מחוץ
לקופסה ולהתפתח בהתאם לחידושים הטכנולוגיים .אנחנו
חושבים שנכון לכוון את ציבור הסוכנים שלנו לגבי הפעילות
השנתית".
בין הדוברים בכנס היו אייל בן סימון ,משנה למנכ"ל הפניקס
ומנהל תחום ביטוח כללי שדיבר על חדשנות וטכנולוגיות
בביטוח אלמנטרי; מנכ"ל שלמה חברה לביטוח ,אורי אומיד,
שהרצה על ההזדמנות שבשינוי ועל ניהול ומנהיגות עסקית
בעולם משתנה; עלית כספי ,משנה למנכ"ל כלל ביטוח,
שסיפרה על נזקי קטסטרופות בעולם והשפעתם; ד"ר איתן
חי-עם ,מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר ,נתן דו"ח מצב של
מערכת הבריאות בישראל; ויאיר לוינשטיין ,מנכ"ל אלטשולר
שחם קופות גמל ,דיבר על יציאה מאזור הנוחות.
סוכנות אליפים נוסדה ב 1990-והיא אוחזת כיום ב38-

מימין :עודד יערי ואריה אברמוביץ

סניפים בפריסה ארצית ובכ 200-סוכני ביטוח ואנשי מקצוע.
לסוכנות יש כיום מעל  100אלף מבוטחים.

 49סוכנים הגיעו למפגש בוקר של סניף השרון שהתקיים ברעננה
למפגש בוקר של סניף השרון שהתקיים השבוע בבית קפה
ברעננה הגיעו  49סוכנים .במפגש בינינו לבין עצמנו דנו
המשתתפים בפעילויות הלשכה ,במוקד התלונות ובפתיחת
המסלקה.
היועץ הרפואי של הלשכה ,ד"ר אורי פרישמן ,הרצה על
בריאותו של הסוכן ונתן דגשים לתזונה נכונה ולשמירה על
הבריאות .כמו כן ,הוא העביר סקירה קצרה על המתרחש
בבית חולים הדסה בירושלים והציע פתרונות אפשריים למצבו
הכלכלי של בית החולים.
במפגש נפרד הסניף מחבר הלשכה והנהלת הסניף עמנואל
רז ,שקיבל אות שי על תרומתו ללשכה.
לדברי יו"ר מחוז שרון ,דניאל קסלמן ,נרשמה נוכחות
מרשימה של סוכנים בשביל מפגש בוקר ,מכיוון שבדרך
כלל מגיעים לא יותר מ 30-איש" .הכנס היה מועיל ומהנה.
הבאתי בפני הסוכנים סיפור אישי כיצד אני מנהל תביעה נגד
הביטוחים האישיים .עידכנתי בנושא התביעה של הלשכה נגד
הביטוח הישיר והמאבק בהם ,כמו גם על תביעות צד ג' נגד

חברות הליסינג בביטוח הישיר .קראתי לחברי הסניף להירשם
לכנס הלשכה באילת שיתקיים במרץ".
המפגש התקיים בשיתוף פעולה עם שגריר פוינטר שסיפרו
על מוסכי ההסדר ,הבטיחו הטבות לסוכנים ולמבוטחיהם
במוסכים ,וגם מבצע מיוחד לסוכני הסניף.

כ 60-סוכנים התייצבו ביום העיון של סניף פתח תקוה
 60הסוכנים שהגיעו ליום העיון
שנערך באולמי מל בפתח תקוה
שמעו הרצאה בנושא הגיל
השלישי והפרישה מפיו של רון
קשת ,מתכנן פיננסי ,שסיפר איך
לבצע תכנון פיננסי נכון.
יו"ר ועדת בריאות וסיעוד יואל זיו
סיפר לסוכנים על מגמות בענף
הבריאות .הם שמעו גם הרצאה
על המסלקה הפנסיונית שלוותה

מחוז ת"א  -יום עיון

בהרשמה .שמואל שיר דיבר על
בטיחות במשרדים ובעסקים,
ומיקי קופל ,מנכ"ל חברת סטארט
רכב שהיתה שותפה ליום העיון,
הרצה אף הוא.
את היום חתם נשיא הלשכה אריה
אברמוביץ עם בינינו לבין עצמנו.
יו"ר סניף פתח תקוה ,שמואל
(מולי) זליג ,הביע שביעות רצון
מיום העיון ,שהיה פורה ומעניין.

יום שני  17/2/14במרכז הכנסים והאירועים כפר המכבייה
בין השעות 8:30-14:30
בשיתוף חברת "סטארט"
 13בפברואר 2014

סניף אשדוד/אשקלון  -יום עיון

יום שלישי  18/2/14במלון "הולידי אין" אשקלון
בין השעות 8:30-14:30
בשיתוף "אליפים"
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חדשות הביטוח
הפניקס משיקה שפה שיווקית חדשה" :במציאות כמו
שלנו ,תבדוק שיש לך הפניקס"
חברת הביטוח הפניקס יוצאת למהלך שיווקי-פרסומי
ארוך טווח ,הכולל שינוי הדרגתי של המסר השיווקי של
החברה ,והשקת שפה שיווקית חדשה .החברה החליטה
להתמקד במסר" :במציאות כמו שלנו ,תבדוק שיש
לך הפניקס" .במסגרת השקת השפה השיווקית
החדשה תצא הפניקס במגוון פעילויות פרסומיות
הכוללות סרטוני פרסומת ,קמפיין חסויות ותוכן
שיווקי בכיכובו של השחקן גיא לואל ,כמו גם
פעילות במדיה הדיגיטלית .מטרת הקמפיין
היא חיזוק המודעות למוצרי הפניקס בקרב
הצרכנים ,תוך חיזוק ביטחונם ואמונם של
סוכני הפניקס בחברה.

גובר הצורך בביטחון אישי במגוון תחומים ולכן הצרכן חייב
לוודא שיש לו ביטוח ,ואם כבר ביטוח – אז של הפניקס .את
הרעיון העומד מאחורי המסר מעביר הקמפיין באמצעות
שימוש בסיטואציות יום-יומיות מנקודת מבט הומוריסטית.
סיטואציות אלה משקפות את "תרבות הסמוך" ,אך
מסייעות לצרכן לזהות את הפניקס כחברה שעליה אפשר
לסמוך .משרד הפרסום שנבחר להובלת הקמפיין הוא
אדלר חומסקי & ורשבסקי.
לדברי איתן ויצמן ,סמנכ"ל השיווק בחברת
הפניקס" ,החלטנו לרענן את האמירה השיווקית
של הפניקס עם מסר שיווקי חדש שמתאים
למציאות העכשווית .בתקופה האחרונה גוברת
התחושה הכללית בקרב הציבור שאין לו על מי
לסמוך ,וכי בתחומים רבים לא נעשית חשיבה
לטווח רחוק .הפניקס מסייעת לציבור להיערך
לתרחישים שונים בתקופה של חוסר ודאות".

התובנה השיווקית המרכזית שעליה נשען
הקמפיין היא שהמציאות הישראלית
מתאפיינת בשנים האחרונות בתרבות
ה"סמוך" ו"יהיה בסדר" .בסביבה כזו,

איילון קיימה הדרכה מקצועית לסוכניה בתחום ביטוח כללי
איילון חברה לביטוח קיימה השבוע הדרכה מקצועית לסוכני
החברה בתחום ביטוח כללי .בהדרכה השתתפו כ300-
סוכנים .במסגרת ההדרכה הועברו תכנים מקצועיים מהותיים
לעבודת הסוכנים :סוגיות בנושא אובדן רווחים ,הסברים לאופן
יישום חוזר המפקח ליישוב תביעות ,הדרכה בנושא דווח
תביעות באמצעות מערכת " - eתביעות" החדשה ,הצגת
פוליסה חדשנית לביטוח אחריות מקצועית לממונה בטיחות
וכן פוליסת אחריות מקצועית מובילה לרואי חשבון.
היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח ,ג'ון גבע ,העמיק
באמנת השירות לסוכן שחולקה לסוכנים ,הציג היבטים בנושא
אחריות מקצועית של סוכני הביטוח ופירט את היתרונות
הייחודיים הקיימים בפוליסת אחריות מקצועית של איילון
לסוכנים החברים בלשכת סוכני הביטוח בישראל .לסיום,
האסטרטג הראשי של קבוצת איילון ,יניב פגוט ,נתן סקירת
העשרה אודות הכלכלה הגלובלית.
מנכ"ל איילון חברה לביטוח ,אמיל וינשל ,ציין כי החברה שמה
לה למטרה להמשיך לשפר את השירות כדי להמשיך ולהוביל
בסקרי שביעות הרצון של לשכת סוכני הביטוח ,שבהם דורגה
החברה באחרונה על ידי הסוכנים כמובילה בקרב החברות

איילון השיקה מערכת חדשנית לשירות הסוכנים
בתחום התביעות
איילון חברה לביטוח השיקה כלי טכנולוגי יעיל ומתקדם לשיפור
תהליך דיווח תביעות בין הסוכן לחברה ,בכל הנוגע לתחום
תביעות הפרט  -מערכת " -eתביעות".
המערכת מאפשרת דיווח תביעות באמצעות מערכת אינטרנטית,
הכוללת מגוון יתרונות ,בהם קיצור משך הזמן הנדרש לדווח,
זמינות  24שעות ביממה ללא צורך בפנייה למוקד הטלפוני,
תיעוד כל הדיווחים ,קבלת אישור מיידי על פתיחת התביעה,
אפשרות בחירת שמאי ומוסך באמצעות המערכת ,וגישה מכל
מקום באמצעות האינטרנט.
במקרה של דיווח תביעות ,המערכת מאפשרת הוספת תמונות
רלוונטיות של מוקדי הנזק והתביעה .במקרה של תביעות רכב,
היא מאפשרת סימון אזורי הפגיעה ברכב.

הגדולות ,וכי החברה תמשיך להשקיע משאבים גם השנה,
בכל הנוגע לשיפור ולמינוף היכולות הטכנולוגיות שלה לטובת
סוכניה ומבוטחיה.

עו"ד ג'ון גבע נבחר בדירוג "גלובס דנס  "100כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל
בדירוג "גלובס דנס  "100שפורסם אתמול (ד') נבחר עו"ד ג'ון
גבע כאחד מהמשרדים המובילים בתחום דיני נזיקין ,ביטוח
ורשלנות רפואית .גבע ישמש מעתה כיועץ המשפטי לחברי
לשכת סוכני ביטוח ,ושימש במשך למעלה מ 20-שנה כיועץ
משפטי ללשכה.
משרדי עורכי הדין דורגו השנה ב 30-תחומי פעילות,
שהמרכזיים בהם הם :נדל"ן ,דיני מסים ,כינוסים ופירוקים,
ליטיגציה מסחרית ,מימון פרויקטים ,אנרגיה ותשתיות,
מיזוגים ורכישות ,היי-טק ,משפט מסחרי-בינלאומי ,בנקאות
 13בפברואר 2014

ומימון ,דיני תחרות והגבלים עסקיים ,דיני עבודה ,שוק ההון-
הנפקות ,צווארון לבן ועוד.
כמקובל בדירוגים בינלאומיים דורגו המשרדים בכל תחום
ב" 3-דרגות איכות"" :המובילים"" ,הבולטים" ,ו"הידועים".
הדירוג נקבע על סמך מכלול נתונים ,בהם :התיקים שבהם
טיפל המשרד ,הלקוחות ,זהות עורכי הדין המועסקים,
ותק ,שיחות וראיונות עם אנשי המשרד ,מידע על פסקי דין
והחלטות ועוד.
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לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:
 // lishka@insurance.org.ilהפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
*סוכן ביטוח צעיר ושאפתן שמחפש לקנות תיק
ביטוח בתחום החיים או/ו האלמנטרים באיזור
חיפה והקריות .תיקים גדולים כקטנים כאחד.
0504499600
או danny@dkb.co.il
****מליניאק סוכנות לביטוח מעוניינת לרכוש
תיקים בתחום האלמנטרי בכל גודל ובכל רחבי
הארץ בתנאים מועדפים.
נייד - 0505330778 :צביקה
מיילmytav@zahav.net.il :
****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
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****סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות
הגדולות בארץ
מעוניין לרכוש תיק ביטוח איכותי באזור ירושלים
ו/או באזור המרכז.
גבי 052-6222944

מודעות דרושים

**לסוכנת ביטוח חרדית בירושלים
דרושה מזכירה  +ניהול תיקי לקוחות
ביטוח אלמנטרי.
נא לשלוח קורות חיים לפקס 026529962
**לסוכנות ביטוח במרכז דרוש/ה סוכנ/ת ביטוח
עצמאי/ת .אפשרות לשותפות.
פרטים נוספים
בדוא''ל Matrix_1@bezeqint.net
**לסוכנות משגב בראשל"צ דרוש/ה חתמ/ת
רכבים דירות .הכרת עם מערכות חברות ביטוח
ניסיון שנה בתחום חובה
קו"ח limorh@misgav.co.il

****למשרד סוכן ביטוח בפרדס חנה,
דרושה פקידת אלמנטרי למשרה מלאה
ניסיון חובה!
קורות חיים למייל amir@avni-ins.co.il
****לסוכנות ביטוח בקריות
דרושה פקידה אלמנטרית רכב ודירות
משרה מלאה
קו"ח ilanitb2@leslie-ins.co.il
נייד0505-400264 :
****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 משגב בפתח תקווה דרוש/ה
סוכנ/ת ביטוח למכירת מוצרי פרט  -רישיון משווק
ורישיון נהיגה חובה ניסיון של שנה בתחום מכירות
מוצרי פרט -
קו"ח limorh@misgav.co.il

****דרושה פקידה באזור ראשל"צ
בתחום האלמנטארי
ניסיון בתביעות
טל052-2582244 ,03-9698848 :
קו"ח ניתן לשלוחdorisl@misgav.co.il :

**לסוכנות ביטוח משגב בפתח תקווה  -דרוש/ה
איש/ת מקצוע בתחום ביטוח חיים (פנסיוני) לטיפול
בגביית כספי מבוטחים ניסיון בתחום חובה.
קו"ח limorh@misgav.co.il

השכרת משרדים

***לסוכנות משגב בראשל"צ דרוש/ה חתמ/ת
רכבים דירות .הכרת עם מערכות חברות ביטוח
ניסיון שנה בתחום חובה
קו"ח limorh@misgav.co.il
***לסוכנות ביטוח משגב בפתח תקווה דרוש/ה
סוכנ/ת ביטוח למכירת מוצרי פרט  -רישיון משווק
ורישיון נהיגה חובה ניסיון של שנה בתחום מכירות
מוצרי פרט
קו"ח limorh@misgav.co.il

***במשרדנו בכפר סבא חדר לסוכן ביטוח ושרותי
משרד בחיים ואלמנטרי
סודיות מובטחת 052-3256205
****להשכרה חדר משרדי 12 ,מטר
בתוך משרד סוכנות לביטוח בכפ"ס לתקופה
ממושכת .מרוהט ,משופץ -חדש
כניסה החל מינואר 2014
מתאים לעבודה משרדית
לפרטים נוספים 052-2507548 -

***לסוכנות ביטוח משגב בפתח תקווה דרוש/ה
איש/ת מקצוע בתחום ביטוח חיים (פנסיוני) לטיפול
בגביית כספי מבוטחים ניסיון בתחום חובה.
קו"ח limorh@misgav.co.il

****חדרים להשכרה בסוכנות ביטוח הנמצאת ביד
חרוצים  ,12תל אביב (מגדלי קרסו) .ניתן להשכיר
במשרדינו  1-3חדרים.
לפרטים ניתן ליצור קשר עם ישראל
054-4451894

****סוכנות ביטוח ותיקה בחיפה מחפשת עובד/ת
בתחום האלמנטארי
למשרה מלאה
קורות חיים למייל erez@ebit.co.il -
ו/או לנייד 0507500945 -

****בבניין הפניקס לשעבר המגינים  42חיפה כ70-
מ"ר לכניסה מידית.
אפשרות לשיתוף פעולה עם מנהל הסדרים
פנסיוניים היושב באותה קומה
לפנות ליוסי אישית 0523220777

ביטוח ופיננסים

www.insurance.org.il
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