ביטוח
ופיננסים
www.insurance.org.il

גיליון מס'  13 | 471במרץ 2014

סגנית נשיא הלשכה" :עולם סוכני הביטוח
נחשב לגברי ,אבל זה אחד המקצועות

שמתאימים
יותר לנשים"
את הקרדיט להיותה סגנית נשיא ראשונה
בלשכה ,זוקפת סגנית נשיא לשכת סוכני
הביטוח שוש כהן-גנון לזכות נשיא הלשכה
אריה אברמוביץ" .אריה בהחלט זיהה את
הצורך לתת במה רחבה יותר לסוכנות וכראיה,
שימי לב לכך שיו"ר סניפים רבות הן נשים .אין
תקדים לכמות הסוכנות הפעילות בלשכה.
היה רק מתבקש עבורו למנות אשה
כסגנית ,מתוך השניים שהוא
ממנה .אני מודה על
ההזדמנות ואשתדל
למלא את תפקידי
כמיטב יכולתי".
לדבריה" ,עולם סוכני
הביטוח נחשב לגברי
יותר כיום ,אבל זה
אחד המקצועות
שהכי מתאימים
לאשה :יש בו
היבטים סוציאליים,
שדורשים
אינטליגנציה
רגשית גבוהה
מאוד ,ולרוב נשים
ניחנות בה; ויש
גמישות בשעות -
את יכולה לקבוע
שעות שנוחות לך.
יותר קל לטפל
בבית ובילדים
כשאת אחראית על
הלו"ז שלך.
המשך בעמוד 2

>> נשיא לשכת סוכני
הביטוח ערך סדרת
פגישות עם נציגי ממשלה
וראשי ועדות בכנסת
עמוד 3
>> למה כדאי לסוכן
הביטוח ללמוד תואר שני
בתוכנית ?AON
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>> הוקם צוות שיסייע
לחברי הלשכה להטמיע
את המסלקה הפנסיונית
עמוד 9

>> כשמערכת הבריאות
הציבורית זקוקה לטיפול
נמרץ  -ביטוח פרטי הוא
הכרחי
עמוד 10

תדמית הסוכן
המשך מעמוד 1

תגובות נהדרות לקמפיין החדש
"אני רוצה לפנות לכל הדור הצעיר של הנשים שלומדות
במכללה לביטוח ,מנהל עסקים וכל התחומים שקשורים לשוק
ההון .אל תפחדו להיות עצמאיות .לשכת סוכני הביטוח תעמיד
לרשותכן כלים כדי להצליח .אתן לא חייבות להיות שכירות.
רבות רוצות לצאת לדרך עצמאית וחוששות מכך .אנחנו
בלשכת סוכני הביטוח נעמיד את כל הכלים כדי לעזור להן
בשנתיים-שלוש הראשונות".
בתפקידה בלשכה אחראית כהן-גנון גם על מיתוג ותדמית
הסוכן .הקמפיין נגד ביטוח ישיר שהושק בשבוע שעבר הוא רק
תחילת הדרך במסע לשיקום תדמית הסוכן" .נכון שהפרסומת
של ביטוח ישיר בכיכובה של שני כהן היתה מצחיקה בתחילה,
אך היא כבר מאוסה וההכפשות הבלתי פוסקות של סוכני
הביטוח הפכו אותה לגועל נפש של ממש .היום זה כבר לא
מצחיק בכלל .בשנים האחרונות הגיבה לשכת סוכני הביטוח
בצורה די מינורית לקמפיין השלילי והמכפיש של ביטוח ישיר.
אבל החלטנו שאנחנו חייבים להגיב ,שאנחנו לא שותקים יותר.
"בחודש הקרוב נריץ את השלב הראשון של הקמפיין .המהלך
הפרסומי מבוצע בשני מישורים :ג'ינגל בעל פזמון קליט שבו
אנחנו מעצימים את הסוכן .כדי לתת הד פרסומי רחב נבצע
גם שרשור ויראלי בכל מישורי הניו מדיה שלנו .אנחנו פועלים
כעת להפיכת הג'ינגל לרינגטון כדי שכל סוכן יוכל להוריד את
הפזמון לטלפון הסלולרי.
"המישור השני הוא מודעות בעיתונות היומית שמספרות
עובדות :הביטוח הישיר מכפיש אותנו על הכסף שאנחנו
מרוויחים וטוען שהציבור מממן אותנו ,אבל מי מממן אותם?
הציבור בעצמו מימן את כל קמפיין ההכפשה של שוקה .עלויות
הפרסום שלהם אדירות ,מעל  200מיליון שקל בשנה .בשלוש
השנים האחרונות הם לא מפסיקים להכפיש אותנו ושמים ללעג
ולקלס את הסוכנים והפקידות".
כהן-גנון מספרת כי מאז שיצא הקמפיין מתקבלות תגובות
נהדרות מכל כיוון :מהסוכנים ,מכל משק הביטוח ושוק ההון
ומהלקוחות שאומרים שהגיע הזמן שהסוכנים יגיבו" .אין ספק
שהיתה פגיעה תדמיתית בסוכן והקמפיין גובל בהוצאת לשון
הרע ,אבל בסופו של דבר היא לא היתה פיננסית .הלקוחות
שלנו נאמנים מאוד והעובדה היא שהביטוח הישיר לא מצליח
להעלות את רף ה 10%-9%-בתחום ביטוחי רכב .זה מוכיח
שהלקוחות לא נוטשים אותנו בגלל הקמפיין".
השלב השני של הקמפיין יהיה חיובי :מהלך מיתוגי שנועד
להסביר לעם ישראל מיהו הסוכן ומה הוא עושה למען לקוחותיו.
"המטרה של הקמפיין היא קודם כל להעלות את המורל של
סוכני הביטוח עצמם .היה לנו חשוב להראות לסוכנים שאנחנו
לא שותקים יותר ומחזירים מלחמה .העובדה שקיבלנו מחמאות
על הקמפיין ואנחנו מקבלים הזדמנות להראות לעם ישראל מי
אנחנו היא בונוס מבורך .נמשיך עם הקמפיין ונשיב מלחמה לכל
מי שמנסה לפגוע בנו .נפעל נגד כל מי שיבחר להתמודד מולנו
באופן לא תחרותי .ככלל ,אנחנו לא נגד תחרות ,אבל לא בצורה
של הכפשה ולכלוך .אני מאמינה שככל שתכפיש את היריב זה
יחזור אליך כבומרנג וביטוח ישיר מקבלים את ההוכחה הזו".
במקביל פועלת כהן-גנון כבר יותר משנה על מיתוג הסוכן.
"בתחילת הקדנציה החלטנו לפעול מיידית לשינוי תדמיתו של
הסוכן כפי שהצטיירה משוקה ,אבל מיתוגו הוא עבודה יותר
ממושכת וארוכת טווח .יחד עם אנשי מקצוע אנחנו ממתגים את
דמות הסוכן כפי שאנחנו רוצים לשדר אותה לצרכן ,כדי לייצר

יתרון תחרותי באמצעות עבודה קשה .אנחנו מנסים לבנות
מותג של סוכן חבר לשכה ,מול משווקי ביטוחים ישירים וסוכנים
שאינם חברי לשכה".
מטרת בניית המותג נעשית בין היתר כדי להוות מוקד כוח
של הלשכה" .כל סוכן הוא עצמאי .כסוכן בודד שאין מאחוריך
גב רחב ואנחנו שואפים להפוך את לשכת סוכני הביטוח לכוח
משמעותי שיגרום לסוכנים החברים בה לחוש כי יש לשכה
מקצועית מאחוריהם ,שמהווה את הגוף המקצועי עבורם".
מיתוג הסוכן נועד גם ללקוחות שיראו את הסוכן שלהם
כסמכות מקצועית בכל הקשור לכסף שלהם ,ויתרגלו לפנות
לסוכן גם בעתות שגרה כדי לערוך צ'ק אפ ביטוחי ,פיננסי
ופנסיוני" .המותג החדש יהווה תו איכות לסוכן :חברי הלשכה
יחתמו על אמנת שירות ,מקצועיות .משמעות תו האיכות
היא בידול הסוכן חבר הלשכה כמקצוען ,שעבר השתלמויות
תקופתיות ומשתמש בעזרי השיווק שאנחנו מפתחים".
בלשכה מתכוונים להנחיל גם את הקוד האתי שנועד לסוכן מול
סוכן ולסוכן מול הלשכה" .כיום יש כל כך הרבה דברים שסוכנים
עושים זה לזה ,לא מתוך רצון להרע ,אלא מתוך אי חשיבה,
כמו במצב של תאונת דרכים בין שני כלי רכב ,שבו סוכן נאלץ
לרדוף אחרי הסוכן של הצד הפוגע .תעשו זה לזה את החיים
קלים יותר".

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.ilצילום השער :דן חיימוביץ.
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו 050-5543991 -
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חדשות הביטוח

נשיא לשכת סוכני הביטוח ערך סדרת פגישות
עם נציגי ממשלה וראשי ועדות בכנסת

נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ ערך בשבוע
שעבר סדרת פגישות עם נציגי ממשלה וראשי ועדות בכנסת,
בהם סגן שר האוצר מיקי לוי ,יו"ר ועדת העבודה ,הרווחה
והבריאות ח"כ חיים כץ ,סגן שר הבריאות לשעבר ח"כ יעקב
ליצמן ,יו"ר שדולת הפנסיה ח"כ מיכל בירן וחברת ועדת
העבודה ,הרווחה והבריאות ח"כ רינה פרנקל.
לוי הביע נכונות לסייע לסוכני הביטוח מתוך הבנת חשיבות
תפקידם כנותני שירות מהותי לציבור הישראלי ,וציין את
פועלם בוועדת בכר.
אברמוביץ יצר קשר אישי וקרוב עם כץ ,שהביע נכונות
לשיתוף פעולה עם לשכת סוכני הביטוח והודיע כי יופיע בכנס
הלשכה "ביטוח ופיננסים  "2014באילת וירצה על התפתחות
הפנסיה במדינת ישראל  -מפנסיה תקציבית לצוברת,
ומפנסיה ותיקה לחדשה .כץ
התחייב לתת במה לסוכני
הביטוח בוועדת העבודה,
הרווחה והבריאות.
ליצמן ציין את פועלם של
סוכני הביטוח עוד מימיו כיו"ר
ועדת הכספים ,והדגיש כי
הוא "רואה בסוכני הביטוח
אנשי מקצוע מהשורה
הראשונה ,המשרתים את
קהל המבוטחים באופן הטוב
ביותר" .הוא אף הדגיש את
ההבדלים בין חברות הביטוח
הדואגות להכנסתם ,לבין
מימין :אריה אברמוביץ עם ח"כ מיקי לוי סוכני הביטוח המחויבים
לקהל המבוטחים" .איני מבין את התערבות הרגולטור ביחסים

ח"כ חיים כץ (מימין) ,עם נשיא הלשכה אריה אברמוביץ.

שבין סוכן הביטוח לחברת הביטוח בכל הנוגע לעמלות" ,אמר.
בירן אמרה כי "אי הוודאות בנושאי הפנסיה בישראל מעלה
בי תהיות רבות על השינויים שהרגולטור צריך לבצע בתחום
זה כדי לסייע לביטחון אוכלוסיית העובדים .אין ספק שסוכני
הביטוח משמעותיים בתהליך זה".
פרנקל עידכנה על פעילותה לקידום הצעת חוק המחייבת כל
פקיד בחברת ביטוח (אפילו טלפן) לעבור הכשרה מקצועית
בתחומי הביטוח" .נוצר מצב אבסורדי שבו טלפן ,ללא
כל הכשרה ,מוכר ביטוחים בעלי משמעות עתידית לקהל
המבוטחים" .במקביל ,מעוניינת פרנקל לקדם תעסוקה
והכשרה לנשים מבוגרות שיסייעו בסוכנויות הביטוח ,מתוך
הבנה שבסוכנויות פועלים אנשי מקצוע שהכשרתם מהותית
לצורך מתן השירות ללקוחות.

פנייה למגדל :בטלו את האפשרות לרכוש
ביטוח לתינוק ללא סוכן באתרכם
באחרונה יצאה חברת מגדל בקמפיין והטבה חדשים לתינוקות
שאך נולדו" :בייבי ביטוח" ,ביטוח ריסק חינם שיינתן לתינוקות
עד גיל שנה .בלשכת סוכני הביטוח נדהמו לגלות שבאתר
האינטרנט של מגדל ניתנת אפשרות להירשם להטבה גם
באופן ישיר ,ללא סוכן.
לדברי סגן וממלא מקום נשיא הלשכה אורי צפריר" ,מדובר
בביטוח ריסק לילדים שנולדו ,שנה כיסוי ללא תשלום,
בתקווה שכך יקשרו את הלקוח אליהם ובתום שנה הוא ימשיך
לבטח את הילד באמצעות מגדל .הביטוח הזה הוא נחוץ
ומבורך ,אך כשהסתכלנו באתר האינטרנט של מגדל הבחנו
בכך שאפשר לעשות את הביטוח גם ללא סוכן".
בתגובה שלח צפריר לפני כחודש מכתב ליו"ר דירקטוריון
מגדל שלמה אליהו ולמנכ"ל החברה עופר אליהו" .אנחנו
רוצים לברך אתכם ואת מגדל על היוזמה השיווקית שתסייע
לסוכני מגדל להגביר את ביטוח הריסק ללקוחותיהם .מן
המפורסמות שאזרחי ישראל לוקים בחסר בכיסוי זה – יישר
כוח" ,נכתב.
"ידועה לנו עמדתכם העקבית כל השנים שביטוח יש לשווק
אך ורק באמצעות סוכן ביטוח בעל רישיון ,ואנו מכבדים
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ומעריכים זאת מאוד .שלמה אליהו ,על מחויבותך זאת חזרתם
בכנס האחרון לסוכני מגדל שנערך באחרונה .לפיכך הופתענו
לגלות שבאתר מגדל ניתנה האפשרות לקבל את ההטבה
שבנדון ,גם שלא באמצעות סוכן ביטוח .אשר על כן ,אנו פונים
אליכם בבקשה לתקן תקלה זו".
התשובה לא איחרה להגיע מעופר אליהו" :כפי שציינתם
במכתבכם ,מגדל לקחה על עצמה את האחריות לעורר את
המודעות בקרב כלל עם ישראל בדבר הצורך לעדכן הגנות
ביטוח בעקבות לידת ילד במשפחה .הקמפיין וההטבה פונים
לכלל הלקוחות ולא רק ללקוחות מגדל .לכן ,אנו צופים שגם
לקוחות שאין להם סוכן במגדל יממשו את ההטבה אך לא
יידעו לבחור סוכן מבין סוכנינו הנאמנים.
"ללקוחות אלו איפשרנו להמשיך את התהליך ללא בחירת
סוכן .עם זאת ,מובהר ללקוח לאורך התהליך שבמידה שלא
נבחר סוכן ,תמנה מגדל סוכן ביטוח מטעמה ותעביר לסוכן
את פרטיו ,כפי שנמסרו בתהליך האינטרנטי".
לדברי צפריר" ,הם ביטלו את אופציית ה'ללא סוכן' והשאירו
את האפשרות להירשם אונליין .אבל הם טוענים שמי שיירשם
יועבר לסוכן של מגדל .נותר רק לראות שאכן כך הדבר".
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בעין משפטית

הסכם סוכן עם חברת ביטוח -
היבטים משפטיים
מאת :עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי של חברי הלשכה

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א1981-
קובע את חובת קיומו של הסכם בין סוכן ביטוח לבין חברת
ביטוח .חוק הפיקוח מציב כמה תנאים בנוגע לקבלת דמי
ביטוח מהמבוטחים ,החזקתם והעברתם לחברת הביטוח
(שהיעדרם מהווה הפרת החוק ,על כל ההשלכות הנלוות
לכך) ,שאותם יש לכלול בהסכמים בכתב
כאמור ,אך הותיר לכוחות השוק לנסח
ולכלול בהסכם תחומים אחרים ונוספים,
בין שיש להם השלכות משפטיות ו/או
רגולטוריות ,ובין שיש להם היבטים מסחריים
(סוגי תשלומים לסוכן ,שיעורי עמלות ,סוגי
מוצרים המשווקים על ידי הסוכן ,מקדמות,
יעדים ,פרסים ,תחרויות וכיו"ב) ו/או נהלי
עבודה.
לאחר עיון וטיפול באלפי הסכמים מסוגים
שונים ,בין גופים מוסדיים שונים (חברות
ביטוח ,בתי השקעות ועוד) לבין סוכן הביטוח (לרבות סוכנות
ביטוח תאגיד ,סוכן משנה ועוד) ,אפשר להפנות את הזרקור
לכמה היבטים משפטיים אופייניים ,שראוי לתת עליהם את
הדעת.
נראה כי קיימות שונויות בכמה מאפיינים מהותיים במעמדו
ובפעילותו של סוכן הביטוח ,כמו הבדלים בין סוכן יחיד
לעומת סוכנות תאגיד ,התחום הפנסיוני לעומת תחומי
הבריאות או ענף הביטוח הכללי ,סוכנות המעסיקה סוכני
משנה ,ותק בענף ,סטטוס של הסוכן מול בית ההשקעות/
המבטח בעניינים שונים ,לרבות גודל התפוקה ורווחיות התיק,
הימצאות הסוכן /סוכנות בסיטואציה של קבלת הלוואות ו /או
מקדמות ,ועוד.
לכל אלה השלכות ,לעתים מהותיות ,על ההתקשרות בין סוכן
הביטוח לבין הגוף המוסדי ועל כושר המיקוח של הסוכן עם
הגוף המוסדי בנוגע לתנאי ההסכם.
ראשית ,יש חשיבות לבעלות בתיק הביטוח  -תיק הביטוח,
המורכב בין היתר מרשימת לקוחותיו והמוניטין שלו ,שייך
לסוכן הביטוח ומהווה חלק מכלל נכסיו לכל דבר ועניין.
מכאן עולה החובה להציב גבולות גזרה ברורים בין הצדדים
במסגרת הסכמי הסוכן עם הגוף המוסדי ,ובפרט בדבר
הפנייה ללקוחות הסוכן ,באופן שבו החברה תצהיר ,כי לא
תהיה פנייה ביוזמתה ו /או על ידי מי מטעמה למי מלקוחותיו
של הסוכן ,במישרין ו /או בעקיפין ,אלא אם התיר זאת הסוכן
מראש ובכתב ,למעט פניות על פי דין (כמו הודעה למבוטח
על ביטול פוליסה) ,והכל בין בתקופת ההסכם ובין עם הגעת
ההסכם לידי סיום מכל סיבה שהיא .בהגיעו של הסכם זה
לסיומו ,מכל סיבה שהיא ,מוצע לקבוע כי יחולו ההוראות
הבאות :הגוף המוסדי לא יציין בתקשורת ו /או בפומבי ,דבר
הפסקת ההתקשרות עם הסוכן (למעט אם עבר הסוכן עבירה
פלילית) .בנוסף מוצע לקבוע כי הגוף המוסדי ימשיך לשלם
לסוכן את מלוא העמלות המגיעות לו בתנאי ההסכם המקורי
בגין פוליסות שהתיווך לגביהן נערך עד למועד סיום ההסכם,
וכי ימשיך לטפל בתביעות ,לערוך שינויים ולבצע עדכונים
בפוליסה באמצעות הסוכן שפעל ליצירת עסקת הביטוח,
בלבד .מן הפן המעשי ,חשוב לקבוע כי הקשר המיכוני
וההרשאות יימשכו עם אותו סוכן.
בהמשך לכך ,מוצע להבחין בין חובות המבוטחים לבין זכויותיו
וחובותיו של הסוכן ,ולקבוע במפורש כי הסוכן אינו נושא
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באופן אישי בחובות ו /או באחריות בגין חובות לקוחותיו מכל
מין וסוג שהוא ,לרבות באופן שזכויותיו לעמלות לא ייפגעו
כתוצאה מחובות מבוטחים (כך שיהיה ברור שכנגד פרמיה
נפרעת ,מלאה או חלקית ,תשולם לסוכן העמלה היחסית),
הסוכן יהיה זכאי לעמלות גם במקרים של פוליסות אובדן
כושר עבודה עם מרכיב שחרור ,יהיה זכאי
לעמלות גם אם בוצעה גבייה של פרמיה
באמצעות הליך משפטי מטעם החברה ,וכן
לעמלה במקרים של כינון הפוליסה.
זאת ועוד ,אין להטיל על סוכן בלעדיות
בעבודה עם גוף אחד דווקא ,שכן רשאי הוא
לעבוד עם חברות ביטוח ובתי השקעות
נוספים לפי שיקול דעתו המלא .מכאן נובעת
גם ההמלצה לקבוע הוראה מפורשת לגבי
סיום ההסכם ,כך שהסוכן יהיה רשאי בכל
עת להביאו לידי סיום במתן הודעה  30יום
מראש ,ואף ללא נימוקים.
לעניין אי תשלום עמלה ,יש להתנגד לכל ניסיון שלא לשלם
עמלות עקב סיבות שונות (גבייה משפטית ,כינון ,אובדן כושר
עבודה וכיו"ב) .חשוב לציין כי גם בגבייה משפטית (כשחברת
הביטוח מצליחה לגבות את דמי הביטוח בסופו של דבר),
במהלכה משלמת החברה כסף בגין שכר טרחת עו"ד מסתיים
ההליך המשפטי ,בדרך כלל ,בפשרה או בפסק דין שבדרך
כלל קובעים הוצאות ושכ"ט עו"ד לטובת חברות הביטוח .לכן,
החברה אינה מפסידה בהכרח ,שכן פעם אחת אינה משלמת
עמלה לסוכן וזוכה בכל הפרמיה ,ופעם נוספת זוכה (בדרך
כלל) בהוצאות משפט; כך שלמעשה ,חברת הביטוח ,על פי
רוב ,אינה מוציאה מכיסה הוצאות משמעותיות או הוצאות
כלשהן .אגב ,גם אם החברה הוציאה הוצאות ולא זכתה בהן,
אך הצליחה לגבות את הפרמיה ,כולה או חלקה ,אפשר
לקבוע הסדר תשלום עמלות שלא יקפח את הסוכן ,שהביא
את הלקוח מלכתחילה.
בדומה לכך ,גם מנגנון הקיזוז הוא בעייתי :מוצע שלא להסכים
לקיזוזים הנערכים באופן גורף ,ולכל היותר להסכים לקיזוז
חוב אישי של הסוכן (למשל ,קיזוז עמלות כנגד אי פירעון
הלוואה) ,ובכל מקרה בכפוף להודעה מוקדמת בכתב של 30
יום לפחות (למשל ,ולמען הדוגמה) .בשל הוראות הדין הכללי
המתירות קיזוז חיובים כספיים הנובעים מעסקה אחת ,יש
להבהיר היטב בהסכם כי חובות אחרים (כמו חובות מבוטחים)
לא יהיו ניתנים לקיזוז .מוצע שלא להסכים לשינויים בעמלות.
לכל היותר אפשר להסכים לביצוע שינויים בעמלות אך ורק
לגבי מוצרים חדשים.
לעניין הצבת יעדים  -אם הסוכן מעדיף מנגנון או מתווה של
תיגמול נוסף בגין עמידה ביעדים ,מוצע לקבוע כי עמידה
בשיעור מסוים כמוה כעמידה ביעד כולו  -לפיכך מוצע
לבצע בדיקת עמידה ביעד בתום כל התקופה (נניח ,בתום
כל שלוש שנים) ולא בתום רבעון ,חציון או שנה ו /או מתן
ארכה להשלמת היעד (שישה חודשים לדוגמה) ו /או הארכת
התקופה של העמידה ביעד עקב מחלה או כוח עליון ו /או
הקטנת היעד ביחס ישר לגובה פרמיה של פוליסה שחברת
הביטוח סירבה לקבל .כאן יש להדגיש כי קיים הבדל בין
"צפי" לבין התחייבות ויש להתייחס לזיקה בין תגמול לבין
צפי .הצעתי היא מנגנון פרו-רטה בהחזר התגמול /מענק לפי
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תואר שני בביטוח

התוכנית להצלת ענף הביטוח בישראל
לפני כשנתיים חנכה אוניברסיטת חיפה בשיתוף  AONתוכנית
לימודים ייחודית וראשונה מסוגה לתואר שני במינהל עסקים
( )MBAעם התמחות בביטוח ובניהול סיכונים .תוכניות דומות
בעולם פועלות רק במספר קטן של מוסדות אקדמיים ,דוגמת
אוניברסיטת וורטון.
החזון שהוביל לגיבוש התוכנית ,הוא הצורך להעניק למנהלים
צעירים הכשרה אקדמית מתקדמת ,בנוסף לניסיון המעשי
שצברו ,כדי שיוכלו להתמודד טוב יותר עם האתגרים
הדינמיים בענפי הביטוח ותחום ניהול הסיכונים.
במציאות הכלכלית ,הפוליטית והחברתית ההפכפכה של
ימינו ,חברות רבות מאוימות מרמות הולכות וגדלות של
סיכונים וחשיפה פיננסית .מנהלים מתמודדים עם אי ודאות
בתהליכי קבלת החלטות .כתוצאה מכך ,ידע בתחום ניהול
סיכונים וביטוח נהפך לקריטי .קיים צורך הולך וגדל בזיהוי
הסיכונים השונים ,ובהערכת רמת האיום ופוטנציאל האפקט
הפיננסי שלהם .מנהלים בעלי ידע מסוג זה יוכלו לנהל את
הסיכון בצורה אפקטיבית יותר.
יוזם התוכנית הוא אילן בק ,יו"ר  AONישראל ,שרתם את
ברוקר הביטוח וניהול הסיכונים הגדול בעולם לפרוש את
חסותו על התוכנית .ישראל היא המדינה הראשונה בעולם
שבה פורשת  AONהעולמית חסות מלאה על תוכנית לימודים
אקדמית שכזו.
לדברי בק" ,התוכנית מיועדת בראש ובראשונה לדור הצעיר
של ענף הביטוח – האנשים שיובילו את הענף בעוד עשור
ומעלה .חברות הביטוח והסוכנויות הגדולות חייבות להבין
כי התואר הזה הוא בגדר גלגל הצלה לענף שהולך ומזדקן
ולא מצליח להכניס שחקנים חדשים לזירה .אין שום תוכנית
לימודים אחרת שנותנת לסטודנטים את במת האקדמיה
וזו הדרך היחידה שלנו להשיג אנשים טובים ולחטוף אותם
למתחרים".
בוגרי התכנית ירכשו תואר  MBAבביטוח וניהול סיכונים
 -התמחות מקצועית לשימוש מיידי בעבודתם היומיומית

ולתועלתם העתידית והתפתחות הקריירה שלהם .התוכנית
נבנתה כך שתתאים לכיתה בינלאומית של סטודנטים והיא
מועברת כולה באנגלית.
הלימודים נפרשים על פני שנה אחת שבדרך כלל מתחילה
במאי והיא מורכבת מכשש תקופות לימוד ,חלקן מרוכזות
לתקופות אינטנסיביות של שבועיים רצופים .לקראת סוף
הלימודים יתקיים סמינר מסכם במשרדי  AONבלונדון .פורמט
זה מאפשר למשתתפי התכנית לאזן בין הלימודים לעבודה.
סטודנטים מחו"ל יוכלו לחזור לארצות מגוריהם ולעבודתם בין
תקופות הלימודים ויוכלו לקיים את מחויבויותיהם המקצועיות
לצד רכישת תואר ופיתוח הקריירה.
"בשום מקום בעולם אין תוכנית שמסתיימת תוך שנה ושיש
בה מודולים שמאפשרים לסטודנטים זרים ללמוד בה ,ללא
צורך להתנתק ממערך העבודה שלה" ,אומר בק" .נעשתה
כאן בנייה מאוד מיוחדת והמטרה שלנו היא להפוך את
התוכנית להאב עולמי ,מה שישפר את איכותה בגלל השילוב
של סטודנטים מכל העולם .זה ייתן ערך רב והזדמנויות
עסקיות בינלאומיות.
"בתוכנית הקרובה יהיה לראשונה סטודנט מלויט ואנחנו
מקווים שיהיה גם סטודנט מ AIG-העולמית .יהיו גם נציגים
של  AONמדרום אפריקה ומהולנד .גם השילוב של נציגים
של ברוקרים ושל מבטחים ,יחד עם נציגי תעשיית הביטוח
בישראל ,הופך את התוכנית למפרה מאוד".
התוכנית מיועדת בראש ובראשונה לבעלי תואר ראשון
בביטוח ,מסביר בק" ,ואנחנו ממליצים על ניסיון של שלוש-
חמש שנים בעבודה לפני כן .היא מיועדת גם למנהלי סיכונים
בתעשייה ,תחום שקיים בתעשיות הכבדות ויש כמה מנהלים
כאלה בישראל וגם לאנשים שעשו תואר ראשון בתחום
הפיננסים ומעוניינים לעשות הסבה".
לדבריו" ,במחזור הראשון סיימו  11סטודנטים ואני מאמין
שתוך שנתיים-שלוש התוכנית תרוץ וסטודנטים יידפקו על
הדלתות .אנחנו שואפים להגיע ל 25-סטודנטים במחזור".

המשך מעמוד 4

בנוגע לספרי החברה כראיה בלעדית ומשמעות אי השגה של
הסוכן על הרישומים ,מוצע להותיר אך ורק את ההתייחסות
לכך ,כי רישומי החברה יהוו ראיה לכאורה (כלומר ,כזו
שאפשר לסתור תוך הצגת ראיות בכתב) .חלק מן הסעיפים
מכילים מנגנון ,לפיו אם הסוכן לא יחלוק על רישומי החברה
והדו"חות המועברים לו תוך פרק זמן מסוים ,ייחשב הסוכן
כמי שהסכים עם כל האמור בהם לעניין חישוב גובה עמלותיו.
זו מעין התניה על חוק ההתיישנות (המאפשרת לסוכן
הביטוח ,בין היתר ,לחלוק על החישובים במשך שבע שנים)
ומקצרת אותה באופן משמעותי ויש לאפשר לסוכן לבדוק
העמלות והרישומים באופן נינוח וללא לחץ זמן ובודאי ללא
"סנקציה".
הואיל ומדובר בכתבה הנשענת על בדיקות הסכמים רבים
במרוצת השנים ,מבין גופים מוסדיים מגוונים ,וכן ככל שחלק
מהאמור לעיל נשען על הנחיות מנהליות חדשות (כמו בעניין
הדרישות במתן בטוחות אגב מקדמות וחוזר ייפוי כוח) ,לא
נכון לומר שכל הגופים המוסדיים מתקשרים עם הסוכנים
מטעמם באותו האופן ועל יסוד אותם כללי משחק ,וככל שוק
אחר ,גם בענייננו ,וכאמור ברישא לכתבה ,לכוח המיקוח של
הסוכן תפקיד חשוב בעיצוב הסכמי ההתקשרות שלו עם
הגופים המוסדיים השונים ,וכוח זה אף עשוי לגבור עם הזמן,
בזכות היקף המכירות ,איתנות קהל לקוחותיו ובוודאי הוותק
שלו.

המענק כולו.
זאת ועוד ,בביטולי שנה א' ושנה ב' ,מוצע לשקול מתווה
של השבה הדרגתית של העמלה ביחס לעיתוי הביטול של
הפוליסה .כך למשל ,אפשר לחשוב על מנגנון ביטול עמלה
רק של ביטולי רבעון ראשון ,החזר מחצית עמלה בגין ביטולי
רבעון שני ,החזר רבע עמלה בגין ביטולי רבעון שלישי וכדומה.
השלכה נוספת וחשובה היא בקשר לייפוי הכוח – בכל הנוגע
לדרישה לקבלת ייפוי כוח חתום בידי הלקוח (מכוח הנחיות
המפקח על הביטוח ,בחוזר  )2013-10-1אין ליצור זיקה
כלשהי לתשלום העמלה ,שאף ממילא מעולם לא נכתבה
בחוזרי הפיקוח על הביטוח או בטיוטות החוזרים ,והיא פרי
ניסוחם של חלק מהגופים המוסדיים בחלק מן ההסכמים .
לעניין בטוחות  -הפיקוח על הביטוח מחייב קבלת בטוחה
בגין הלוואות שקיבל הסוכן (גם מקדמה היא סוג של הלוואה).
יש לשים לב לסוג ההלוואה (משך ההלוואה ,הלוואה לסוכן
העובד עם חברת הביטוח או שאינו עובד עמה וכיו"ב),
ולהתאים את הבטוחה והיקפהּ לסוג ההלוואה /המקדמה ו /או
לאופן תשלום העמלות המשונתות באותו גוף מוסדי כמפורט
בהסכם ההתקשרות ,לדרישות הפיקוח על הביטוח (חוזר
 ,)2005-1-2אך מוצע שלא להוסיף עליהן .יובהר כי תשלום
עמלות על בסיס נפרעים אינו מהווה הלוואה או מקדמה ולכן
אינו מחייב בטוחה כלשהי.
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נבחרי הלשכה
עאלם נואף

מיכל וינצר

אחראי על שירות לסוכן

יו"ר ועדת פעילות וקשרי
קהילה

עאלם נואף ,60 ,נשוי  ,5 +בעל
תואר ראשון בכלכלה ובמינהל
עסקים מאוניברסיטת חיפה ,החל
את דרכו המקצועית ב1986-
כיועץ מס" .גויסתי לתחום הביטוח
במקרה ,על ידי סוכן ביטוח מעפולה
שרצה לעשות ביטוח מנהלים לאחד
הלקוחות שלי .הוא ניסה לעניין אותי בתחום ,התעקש והיה
עקבי ,עד שהסכמתי לנסות".
ב 1993-התחיל נואף למכור ביטוח חיים בהכשרת היישוב
וראה כי טוב" .הבנתי שאני עושה מצווה ללקוחות שלי.
נרתמתי למקצוע והתפתחתי עד שב 2002-נהפכתי לסוכנות
גדולה עם סוכני משנה" .כיום בתו הגדולה של נואף עובדת
עמו בסוכנות.
פרט לכך ,נואף עדיין משמש כיו"ר סניף נצרת והעמקים
של לשכת יועצי המס" .שימשתי גם כממלא מקום ראש
מועצה מקומית כפר מנדא ב ,1991-מכיוון שחשבתי להיכנס
לפוליטיקה".
נואף נבחר לאיש החודש של הירחון הכלכלי מאלקום,
היוצא לאור במגזר הערבי ומסקר סיפורי הצלחה של יזמים
מהמגזר ,והוא כיהן כסגן נשיא מועדון רימון הזהב ב,2012-
בתחום האלמנטרי במנורה מבטחים.
אחת הבעיות שמעסיקות את נואף כסוכן ובתפקידו בלשכה
היא ההתייחסות המשפילה והמתנשאת של חברות הביטוח
כלפי הסוכנים הערביים .כיום החברה היחידה שמוכנה לעבוד
עמו היא מנורה מבטחים.
"לא פשוט להיות סוכן מהמגזר הערבי .חברות הביטוח לא
אוהבות לעבוד עם סוכן מהמגזר הערבי .הן טוענות שזה
בגלל התוצאות העסקיות .יכול להיות שזה נכון ,אבל אם
התוצאות העסקיות אכן לא משתלמות למה להעניש אותי
כסוכן .למה שאשלם את המחיר של לקוח שהוא לא בסדר?
הם צריכים לעשות חיתום פרטני לכל מבוטח ,אבל שלא
יגידו שהם לא מוכנים לעבוד אתי בגלל ריבוי תביעות".
בתפקידו בלשכה משמש נואף כחבר הוועד המנהל והוא
אחראי על השירות לסוכן" .יש כלים רבים שצריך לתת לסוכן
כדי שימלא תפקידו כראוי ,לדאוג לרווחת הסוכן .אנחנו
מנסים להקים מועדון חברים שבו ניתן הנחות לבתי עסק
ובתחומים נוספים .אנחנו מובילים פרויקט של ליווי צעירים
– סוכן ותיק מלווה סוכן צעיר ,ודואגים לשיפור המענה
המשפטי הפרטני לכל סוכן .אנחנו גם מקדמים את אמנת
הסוכן מול חברות הביטוח" .נואף מציין גם את מדיניות הדלת
הפתוחה של אברמוביץ" .כל אחד יכול לבוא ולדבר אתו".
בתפקידו בלשכה מנסה נואף גם לטפל בבעיה הפרטנית של
סוכני המגזר מול חברות הביטוח" .אנחנו בודקים אם חברות
הביטוח לא עוברות על חוקי היסוד חופש העיסוק וכבוד
האדם וחירותו .אני שואף להקים סניף של הלשכה באזור
נצרת – שם יש את הריכוז הגדול ביותר של סוכנים מהמגזר
הערבי – שיוכל לטפל בבעיות הפרטניות של המגזר".

מיכל וינצר ,44 ,נשואה  ,4 +הגיעה
לעולם הביטוח כשחיפשה עבודה
מזדמנת לאחר שהשתחררה" .עבדתי
בסוכנות כפקידה לפני לימודיי
באוניברסיטה ונשאבתי לעולם הזה.
הלכתי ללמוד ביטוח במכללה לביטוח
והתאהבתי" .כשסיימה את לימודיה החלה וינצר לעבוד
בסוכנות עם בעלה יריב ,עד שלפני  14שנה הוא החליט
לעשות הסבה מקצועית וליהפך לעורך דין" .אני כבר 22
שנה סוכנת ביטוח ומאז שבעלי עזב מנהלת את סוכנות 'בית
הביטוח' שכוללת חמישה עובדים ונמצאת בראש העין .אנחנו
עוסקים בכל תחומי הביטוח ,פרט לימי".
בתפקידה בלשכה משמשת וינצר כיו"ר ועדת פעילות וקשרי
קהילה" .כשאריה אברמוביץ פנה אלי ,מאוד שמחתי כי נתינה
אצלי היא דרך חיים ,אבל לא זכיתי ל 100-יום של חסד .לא
היה לי זמן להקים את הוועדה ,מכיוון שהייתי צריכה להרים
אירועים לקראת הכנס.
"התפקיד מתחלק לשניים :פעילות וקשרי קהילה .הקשרים
עם הקהילה יכולים להיווצר באמצעות הסוכנים דרך
לקוחותיהם .לסוכנים רבים יש לקוחות שהם אנשי עסקים,
אנשי תקשורת ואנשים בעלי השפעה ואפשר לנסות לרתום
אותם באופן אישי לפעילות התנדבותית .זה הרבה יותר קל
לפנות כך לאדם מאשר במכתב רשמי .מבחינתי משמעות
המושג קשרי קהילה היא לקחת את סוכני הביטוח ולשים
אותם בקהילה".
בימים אלה מרימה הוועדה פרויקט שמטרתו להביא סוכני
ביטוח לבתי ספר כדי ללמד את התלמידים על ביטוח וניהול
סיכונים" .הפיילוט יתבצע בירושלים ,בשיתוף עם יו"ר מחוז
ירושלים שמואל אשורי .נכשיר סוכנים שידריכו תלמידי י"ב.
כך סוכן הביטוח יצטייר כדמות חיובית עבור הילדים ,ההורים
והמורים".
החלק השני בתפקיד הוועדה הוא פעילות" .הפעילויות
הקבועות הן אלה שמתקיימות פעמיים בשנה עם איתוראן.
השנה החלטתי שחבל על הכסף שמוציאה איתוראן על
לינה ופעילות ערב .יש לנו יותר מ 4,000-שגרירים בכל
הארץ שאפשר לרתום .לכן כשהחלטנו שהפעילות תתבצע
בבאר שבע פניתי ליו"ר המחוז יפת בקשי ואמרתי לו כי הוא
צריך להביא סוכנים מהדרום ,וכך לא נצטרך להלין סוכנים
ממקומות רחוקים .בכסף שנחסך סגרתי עם איתוראן על
אירוע שלישי שיתקיים בשיתוף עם הלשכה .בנוסף נתאם
פעילויות יחד עם יו"ר הסניפים והמחוזות  -ניצור להם סל
התנדבות ,והם יהיו השלוחות שלנו .אנחנו ניצוק את התוכן
וניתן את הסחורה לכל סניף ומחוז".
כשנכנסה לתפקידה פנתה וינצר למנכ"לית עמותת אדי
וביקשה לאמץ את העמותה" .זו עמותה שמתאימה למקצוע
של הסוכנים ,מכיוון שגם היא מדברת על נתינה והצלת חיים.
הצלחתי להביא אותה לכנס הקרוב באילת .שם לא צריך
מתנדבים ,אבל אנחנו צריכים לעורר מודעות באופן קבוע.
אני רוצה שנצליח לשנות את תדמית הסוכן ואני מאמינה
שנצליח ,מכיוון שאנחנו עושים דברים מתוך נתינה ,לא מתוך
אגו".

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד050-5292323 :
מיילnowaf@alemn.com :

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד050-4242102 :
מיילmichal@vinzer.co.il :
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סיוע פנסיוני

הדרך הנכונה לטיפול בפרישה
רון קשת ,מנכ"ל קשת פיננסים

במשדרי החדשות נשמע מדי פעם הביטוי ״ובמעבר חד״,
שאין מתאים ממנו לסיטואציית הפרישה שבה עובר אדם מחיי
העבודה לחיים שאחרי .מדובר כנראה במעבר החשוב ביותר
שאדם יבצע בחייו.
על פי תפישת העולם שלי את המעבר הזה יש
לבצע בזהירות וברגישות .יש ללוות את הפורש
עם מערכות תומכות שיסייעו לו להחליק בקלות
רבה ככל האפשר לחיי הפנסיה ולעבור את השינוי
הזה בקלות המרבית .אם אתם עדיין לא מצליחים
להתחבר לשינוי האדיר הזה ,הנה תרגיל עבורכם:
עצמו את העיניים ודמיינו איך ייראו החיים שלכם
אם ממחר ,כן ממש מחר ,אין לכם יותר עבודה
ללכת אליה.
יש לבצע עבור אותם הפורשים תהליכי הכנה
לפרישה ,שחייבים להתחיל לכל הפחות שנה לפני הפרישה.
ישנם לא מעט מצבים שבהם אני נדרש לטפל במקרים
מורכבים של עובד בעל מקומות עבודה מרובים ,וההתייחסות
או חוסר ההתייחסות למשמעויות של ריבוי העבודות במיסוי
יכולה להיות קריטית .אלה מקרים שהטיפול בהם דורש זמן
ממושך וחבל יהיה לפספס הטבות בגלל קוצר זמן.
בסיס הטיפול בפורשים הוא בחינת מצבה של משפחת
הפורש ,לעולם לא רק בן זוג אחד .הנטייה לטפל בבן זוג
אחד ,כפי שנעשה במקומות עבודה ,היא מקור לביצוע טעויות
מרובות .ואולי זה המקום לציין כי לטעויות בגיל הפרישה אין
מועד ב׳ .
משפחת הפורש יוצאת עם הון מסוים וללא יכולת הפקדה
של כספים חדשים ,ועל כן טעויות כמו משיכות לא אחראיות,
שגיאות במיסוי ,ניהול לא נכון של הכספים ועוד ,יכווצו את

מה שממילא מתכווץ.
השאלה העיקרית שמשפחת הפורש שואלת את עצמה
היא "האם הכסף מספיק לפרישה?" .מתחת לכותרת הזאת
מסתתרות סוגיות רבות .הדרך הנכונה לבחון זאת היא בדיקת
המתאם בין נכסי המשפחה לבין המטרות והיעדים
שלה.
בשלב הראשון של מציאת הסכום החודשי הנדרש
למשפחה כדי להתקיים ,אנחנו עוברים על רמת
ההוצאות החודשיות של המשפחה נטו .מעבר
לכך ,אנחנו מנסים לאתר מוקדים של הוצאות
משמעותיות נוספות ,כל זאת במטרה למצוא
את הסכום שהמשפחה תזדקק לו מיום הפרישה
וליתרת חייה.
בשלב שני מתבצע תיעוד של כלל נכסי
המשפחה ,תוך ביצוע תהליכי השבחה הכוללים טיפול במיסוי,
בדיקת איכות ניהול הכסף והמלצות לגבי תזרים המזומנים.
גם כאן המטרה היא לקבל נתון לגבי הערך הכלכלי של נכסי
המשפחה.
בשלב הבא אנחנו מקבלים את הנתון החשוב מכל  -המאזן
המשפחתי .דהיינו ,אם באמצעות שימוש נכון בנכסיה ,תהיה
המשפחה מסוגלת לעמוד ביעדיה הכלכליים .התיק המוגש
למשפחה ,כולל המלצות פרקטיות לביצוע ,יהיה תקף ואמיתי
רק אם יתבצעו בעתיד תהליכי ליווי ובקרה תקופתיים.
אין ספק שהאתגר של ליווי משפחות לפרישה הוא מרתק,
אין תיק אחד דומה למשנהו .אף על פי שמדובר בזכות
גדולה ,זאת גם חובתנו לעמוד לצד משפחות לקוחותינו
בכל השינויים שעוברים עליהם ,כולל עזיבת מקום העבודה
ופרישה.

בדיקה :זמן ההמתנה לנציג שירות
בחברות הביטוח ארוך מהרגיל
י' ,לקוח של כלל ביטוח ,ניסה ליצור קשר טלפוני עם נציג
החברה שבה הוא מנהל את קרנות הפנסיה שלו .שיחותיו
נותבו למענה קולי שבו השאיר הודעה והובטח לו כי יחזרו
אליו תוך ארבעה-חמישה ימים .ההבטחה הזו לא מומשה
בפעמיים שבהן ניסה ליצור קשר עם נציג שירות .בפעם
השלישית הוא הצליח לתפוס נציגה אנושית שהבטיחה לחזור
אליו תוך ארבעה ימים – אך עקבותיה נעלמו .רק בעקבות
פניית "גלובס" יצרו נציגי כלל קשר עם הלקוח שנותר
מתוסכל מ"החברה שגובה ממני קרוב ל 10,000-שקל דמי
ניהול בשנה".
בעקבות תלונות מרובות על זמני המתנה ארוכים מהרגיל
במקרה הטוב ,או חוסר יכולת לדבר כלל עם נציג שירות
והבטחה לחזור ללקוח שלא נענית במקרה הרע ,בדקו ב"גלובס"
את מוקדי השירות של כמה מחברות הביטוח הגדולות בישראל:
כלל ,מגדל ,הפניקס ,הראל ,מנורה ,מיטב דש ופסגות .בכל
פנייה הוקשה האפשרות לקבל נציג שירות בנושא פנסיה.
ב"גלובס" מצאו כי המצטיינת היתה מיטב דש ,שם נדרשה
המתנה של דקה וחצי בלבד .גם מגדל הפתיעו לטובה.
עם זאת ,שאר החברות דרשו סבלנות רבה .הפניקס היתה
שיאנית ההמתנה ,שם נאלצו המתקשרים להמתין  18דקות.
בהראל זמן ההמתנה עמד על  14דקות .בפסגות נותבו
 13במרץ 2014

המתקשרים למוקד השארת ההודעות ,וזכו לטלפון כעבור 24
שעות .ב"גלובס" טוענים כי לחברת כלל הם ניסו להתקשר
כמה פעמים ובחלקן נותבו למוקד השארת הודעות .בבדיקה
חוזרת ,הם הגיעו לנציג לאחר המתנה של כ 7-דקות.
חברות הביטוח הן לא היחידות שאוחזות בשירות טלפוני
בעייתי .הנושא הגיע לכנסת ובדצמבר  2012נכנסו לתוקף
תקנות זמני המתנה טלפוניות במסגרת חוק הגנת הצרכן,
הקובעות כי זמני ההמתנה לא יעלו על שלוש דקות .אם זמני
ההמתנה ממושכים ,יוכל הלקוח להשאיר הודעה ובית העסק
חייב לחזור אליו תוך שלוש שעות .ואולם התקנות האלה לא
חלות על חברות הביטוח ,משום שאלה כפופות למפקחים
במשרד האוצר ,המפרסמים הנחיות מחייבות לגבי השירות
שעליהן לספק .אלא שבחוזר בנושא נכתב כי על חברות
הביטוח לחזור לפניות לקוחות "בזמן סביר" ,תוך שהגדרת
המונח נותרת בגדר תעלומה.
באחרונה פורסם מכרז לבחירת חברה שתבצע ביקורת על
איכות השירות שמספקים גופים מוסדיים למבוטחים .ממצאי
הביקורות יפורסמו כ"מדד שירות" והציפייה באגף שוק ההון
והאוצר היא שהמדד יאפשר לצרכנים להעריך ולהשוות בצורה
נוחה את רמת השירות שמספקת חברת הביטוח שלהם ,כדי
לקבל החלטה מושכלת בבחירת החברה הטובה עבורם.
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מיקור חוץ

כך תשדרגו את המשרד
מאת אמיר שלח ,מעצב ואדריכל פנים

למראה המשרד יש השפעה רבה על הלקוח ועל סיכויי
ההתקשרות שלנו מולו .זהו למעשה כרטיס הביקור וחלון
הראווה שלנו .מראה נכון של המשרד אמור להבליט את
הנקודות החזקות שלנו מול הלקוח .הנה כמה טיפים
חשובים שיכולים לשדרג כל משרד של סוכן הביטוח:
• חשוב להתאים את הסגנון והקונספט העיצובי לאופיו
של המשרד :מי הלקוחות שלנו ומה אנחנו רוצים
לשדר  -נקי ,מכובד ,לא נוצץ מדי .כך למשל ,חשוב
להראות ותק וניסיון ולהתהדר בהם.
• במידה שאנחנו מארחים ומקבלים לקוחות ,חשוב
שהמשרד יהיה מזמין.
• חשוב לבחור בחומרים עמידים ובעלי רמת
שחיקה גבוהה .חבל שההשקעה שלכם תרד
לטמיון לאחר תקופה קצרה יחסית.

משרד במתחם קניון רמת אביב :סגנון סופר מודרני היי-טקי ,המשלב חומרים
מבריקים בצבעוניות של שחור; ריצוף שיש נירו מרקווינה (שחור עם גידים לבנים)
בליטוש מבריק; הארונות צבועים בלבן מבריק; מחיצות זכוכית שקופה וצלוני עץ
שחורים להפרדה; וגופי תאורה עגולים שקועי גבס במראה נקי
צלם :גיא ארט

• תכנון תאורה ובחירת גופים ונורות נכונה ליצירת
אווירה ,תיתן אור רב באזורים מתבקשים וגם תחסוך
בחשמל.
• מערכת מיזוג מיני מרכזי או מזגנים עיליים .המלצה
שלי היא להשקיע בטכנולוגיית איוורטר ,מכיוון שהיא
יעילה וחסכונית לאורך זמן.
• הדבר החשוב ביותר הוא שלכם ולעובדיכם יהיה כיף
לבוא בבוקר למשרד .עובד שמח נותן תפוקה גדולה
יותר.
בהצלחה

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
 13במרץ 2014
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חדשות הביטוח

הפניקס משיקה את חבילת "מצנח זהב" –
פוליסת מסלול לחיים פרט כהשלמה לקצבה

חברת הפניקס תשיק החודש את חבילת "מצנח זהב" -פוליסת
מסלול לחיים פרט ,שהינה פוליסת חיסכון פרטית המהווה השלמה
לקצבה החודשית בגיל פרישה בצירוף כיסויים ביטוחיים .הפוליסה
נועדה להציע מענה לבעיית מודל הפנסיה הקיים בישראל ,שאינו
מאפשר לפורש להמשיך לחיות באותה רמת חיים שאליה היה מורגל
ערב פרישתו לגמלאות ,שכן רוב הפורשים יקבלו קצבה בשיעור
של כ 40%-בלבד משכרם ביום הפרישה .בעוד שההכנסה החודשית
יורדת משמעותית ,הוצאותיו של הפורש יכולות אף לגדול.
חבילת "מצנח זהב" מיועדת במיוחד לציבור החוסכים בגילי 25
ומעלה .הפוליסה תאפשר לחוסכים להפקיד סכום חודשי קבוע,
החל ב 350-שקל ,הפקדה חד-פעמית ללא הגבלת סכום או שילוב
של הפקדת סכום חודשי קבוע והפקדה חד-פעמית .כמו כן ,יוצע
לשכירים להפריש שיעור מסוים משכרם באופן שוטף
לתוכנית זו בסמוך להצטרפות לתוכנית הפנסיונית.
הפוליסה תאפשר לחוסך לצמצם את הפער בין
הכנסתו ערב הפרישה לבין הקצבה החודשית
שתשולם לו.
במועד הפרישה ,יוכל החוסך להמיר את החיסכון
לקצבה חודשית ,אנונה או תשלום הוני – יתרון
משמעותי על פני קופת גמל ,שאינה מאפשרת משיכה
של הכספים הנצברים כקצבה חודשית .יתר על כן,
מדובר בחיסכון נזיל ,כך שבכל רגע בחיים יכול החוסך
גבי שריקי
למשוך את הכספים שצבר ,על פי החלטתו.
"מצנח זהב" מאפשרת ללקוח בחירה בין מגוון מסלולי השקעה
לבחירה ,מהסולידית ביותר ועד להשקעות המתאפיינות בדינמיות
גבוהה .המעבר בין המסלולים נתון לשיקול דעתו של הלקוח ואינו
כרוך בעלויות נוספות .כמו כן ,העלות היחידה שבה נושא הלקוח היא
דמי ניהול בשיעור נמוך (עד  2%מכספי הצבירה) ,תוך שהפוליסה

היא התחייבות חוזית של הפניקס כלפי הלקוח ,כך שמובטח לו
שדמי הניהול הם קבועים ולא ישתנו .אין עמלות קניה ומכירה ,אין
דמי פדיון ,אין דמי משמרת ,שיעור הוספה או דמי הפצה.
בנוסף ,החוסך יוכל להוסיף כיסויים ביטוחים לחבילה כמו שחרור
מתשלום הפרמיה (המשך החיסכון) במקרה של אובדן כושר עבודה,
במקרה מוות ואבטלה וכן הוספת כיסויי ריסק :למקרה מוות ,מרפא
(מחלות קשות) ועוד .לפוליסה יש גם יתרון מיסויי שכן מס בגין רווח
ההון מנוכה רק בעת משיכת הכספים ,בשונה מקרן נאמנות שבה
משולם המס בכל מכירה המבוצעת בקרן ,קרי ,מספר פעמים רב
במהלך החיסכון .כמו כן ,הפניקס תאפשר ללקוח לקבל הלוואה
בתנאים אטרקטיביים ,תוך שימוש בחבילת "מצנח זהב" כבטוחה
להלוואה.
לדברי גבי שריקי ,סמנכ"ל ביטוח חיים בחברה,
"בתקופה האחרונה אנו עדים לשיח ציבורי הולך וגובר
הנוגע לפערים הצפויים לציבור החוסכים בין רמת
החיים שאליה הורגלו במהלך שנות עבודתם לבין
רמת החיים הצפויה להם בגיל הפרישה .למרות הקושי
הבסיסי שלנו כבני אדם להסתכל לטווח הרחוק
ולחשוב בגיל צעיר על גיל הפרישה ,המציאות הקיימת
בישראל מחייבת אותנו לעשות זאת ,להכיר בבעיה
בשלב מוקדם ככל האפשר ולהתחיל לחסוך כספים
באופן פרטי לטובת השלמת הקצבה ודאגה לעתיד.
ככל שנטפל בבעיה בגיל מאוחר יותר כך יפחת הסיכוי
שלנו לצמצם את הפער בקצבה ולהימנע מירידה משמעותית ברמת
החיים אליה הורגלנו .חבילת "מצנח זהב" מאפשרת לסוכנים לדאוג
למבוטח ולהציע לו השלמה לפנסיה ,מתוך הבנה שכיום ביטוח
מנהלים ו/או קרן פנסיה אינם מספיקים".

הוקם צוות שיסייע לסוכני הלשכה בהתנהלות עם המסלקה הפנסיונית
הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח בראשות יובל
ארנון הקימה צוות של שלושה סוכנים ,יחד עם סוכן מהוועדה
הטכנולוגית ובראשות אבי קנול ,שתפקידו לסייע לסוכני
הלשכה עם המסלקה הפנסיונית.
הצוות יעמוד בקשר עם סוכנים שנרשמו למסלקה ,יסייע
בהטמעת תהליכים ,יטפל בבעיות עם המערכת ויעודד סוכנים
נוספים להצטרף למסלקה ,במסגרת מהלך כולל שיזמה
הלשכה .בשבוע שעבר נפגשו חברי הצוות עם נציגי המסלקה
לתיאום עמדות ולקבלת עדכונים שוטפים .פגישות אלה יהיו
חלק משגרת העבודה של הצוות.
החל בנובמבר  2013מועבר נספח א' אך ורק דרך המסלקה,
והחל בינואר קבלת מידע במסגרת מנוי סוכן תתבצע דרך
המסלקה בפורמט של ממשק אחיד בלבד.

הלשכה הגיעה להסכם של מחיר מוזל ביותר מ 30%-לחברי
הלשכה ,שתוקפו יימשך עד סוף אפריל .נציגי המסלקה
מגיעים לכנסים במחוזות ובסניפים ומצרפים במקום סוכנים,
במקום שאלה ייאלצו להגיע פיזית למשרדי המסלקה .גם
בכנס לשכת סוכני הביטוח הקרוב באילת יוקם דוכן של
המסלקה לטובת הסוכנים שעוד לא הצטרפו.
לרשותכם שמות חברי הצוות ומספרי הטלפונים הניידים
שלהם ,לצורך קבלת מידע ,הבהרות וטיפול בבעיות שוטפות:
אבי קנול050-2741462 :
דרור שפיר054-6252136 :
צבי לב052-3600316 :
איציק סיט052-2454262 :
אמיר פז052-6242296 :
החדרים
וברויאל ביבמלון דן
ץ'
אזלו

ההרשמה בעיצומה!

הזדרזו והירשמו ,מס' המקומות מוגבל.

מובילים שינוי בעולם הפנסיוני

הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים
חברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
 13במרץ 2014

הרשמה אינטרנטית באמצעות אתר הלשכה
www.insurance.org.il
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ביטוח בריאות

האם יש צורך בביטוח הרפואי הפרטי?
יואל זיו ,יו"ר ועדת בריאות וסיעוד

מזה זמן רב אנו נמצאים תחת מתקפת עיתונאים  -ויש לומר
כי מדובר באותם העיתונאים רוב הזמן -בעניין חשיבותן
ונחיצותן של פוליסות הבריאות לציבור הרחב ובעיקר
מודגשת האגרסיביות הלא מוצדקת ,לטענתם ,של סוכני
הביטוח בשיווק הפוליסות הנ"ל.
בימים אלו ,לא יהיה מופרך לומר שמערכת הבריאות
הציבורית בארץ חולה ונמצאת במשבר .כולנו מודעים למשבר
הגדול באמצעות הכתבות והמראות ,ומי
שיתעמק בדו"ח האחרון שהוציא ארגון
חברות ה OECD-יראה שאנו מפגרים
משמעותית אחרי המדינות האחרות
בארגון ,במספר המיטות בבתי חולים,
במספר מתקני  MRIלטובת הציבור וכמעט
בכל פרמטר אחר שנבחן .ומה עושה
הציבור הרחב שהינו חכם ברובו? מחפש
אלטרנטיבות לאותה מערכת חולה.
רוב פוליסות הבריאות הפרטיות בארץ
מציעות מגוון רחב של כיסויים רפואיים.
בסיס הכיסוי הרפואי הוא השתלות
וטיפולים מיוחדים בחו"ל .המערכת
הציבורית אינה מסוגלת לתת מענה ראוי
ויעיל למצב של השתלה וטיפול מיוחד,
וככל שזה ניתן הוא אינו יעיל או מספק.
הגדרות שירותי הבריאות הנוספים
שלכאורה אמורים לתת תשובה למצבים
האלו מתנות את הטיפול בניצול הרובד הראשון שניתן
במסגרת חוק הבריאות הממלכתי .ומה מגדיר החוק במצב
של צורך בהשתלת איברים? אישור של ועדה ממשלתית,
ורק במקרים שהחולה נמצא בסכנת חיים .זאת בדיוק הסיבה
שבגינה אנו נתקלים בתופעות של תרומות והתרמות לאנשים
שזקוקים להשתלה ,אבל לא קנו לעצמם ביטוח רפואי.
כיסויים נוספים ניתנים בתחום הניתוחים הפרטיים .כשאדם
נמצא לפני ניתוח ,במצב הקשה בחייו ,הוא היחידי שרוצה
להחליט ,לאחר שבחן את הדבר לעומק ,מי יהיה הרופא
המומחה שיבצע את הניתוח בגופו .הכיסויים במסגרת
ה"משלימים" למיניהם מאפשרים בחירת רופא מנתח ,אך גם
כאן באופן חלקי ביותר ולא מספק .אפשר לבחור רק מתוך
רשימת רופאים מצומצמת עם השתתפות עצמית גבוהה
בדרך כלל ובזמינות שאינה ניתנת לשליטה .ומה עושה חולה
שבחן את האפשרויות בכל האמצעים ומצא את המומחה
שלו בחו"ל? האם יתאפשר לו במסגרת הכיסויים המשלימים
לנסוע לחו"ל לביצוע הניתוח? לא ולא .רק ביטוח פרטי

סוכן יקר,

יאפשר לו לבצע את הניתוח בחו"ל.
רובד נוסף שמציע הביטוח הרפואי הפרטי הוא רובד
השירותים האמבולטוריים ,טיפולי הפריה ,בדיקות הדמיה
ועוד .נכון ,השב"ן מאפשר לבצע את כל אלו כמובן ,אך מי
מאתנו לא נתקל במצבים שעבור תור ל , MRI-למשל ,אדם
זקוק לאישורים מרופא מחוזי של הקופה או "גורם מוסמך"
אחר ,אישור המאריך את זמן ההמתנה שממילא הינו ארוך
ביותר .מצבים אלה של חוסר הוודאות
לפני האבחנה המדויקת הם מתוחים ביותר,
והאפשרות לבצע את הבדיקה באופן מיידי
ללא כל עיכוב עושה את ההבדל בין סבל
מתמשך של חוסר ודאות לוודאות וליכולת
קבלת החלטות מיידיים.
אפשר כמובן להוסיף כיסויים חשובים
נוספים כמו תרופות שאינן נכללות בסל
הבריאות  ,פיצוי במקרה של גילוי מחלות
קשות ,אפשרויות של החלמה לאחר ניתוח
ועוד כיסויים חשובים אחרים ,שכמובן את
רובם אי אפשר לקבל דרך קופות החולים.
לאור סקירת היתרונות של הביטוחים
הרפואיים הפרטיים מצד אחד ,והכיסויים
החלקיים והלא מספקים של מה שניתן לנו
במערכת המשלימה של קופות החולים
במסגרת השב"ן מצד שני ,אין ספק שיש
דרישה הולכת וגדלה מצד הציבור הרחב
לרכוש לעצמו את הביטוח הרפואי הפרטי .אמירות כי הביטוח
הפרטי הוא מיותר או מוכר כיסויים רפואיים כפולים הן בגדר
דמגוגיה לא מושכלת ומטעה .מערכת הבריאות הציבורית
בארץ כיום חולה ולא מספקת .הגדרת המשימה שלקחה
על עצמה הוועדה בראשות שרת הבריאות יעל גרמן היא
לבחון כיצד להבריא את המערכת הציבורית ,ומכאן ברור לנו
לחלוטין מה מצבה האמיתי של הרפואה הציבורית .במצב זה
לא רק שהביטוח הרפואי הפרטי אינו מיותר ,אלא חיוני ומקנה
ביטחון ושליטה במקרים שבהם אדם זקוק לכך ,ובוודאי אינו
כפול או מיותר.
על מחירו של הביטוח הרפואי הפרטי יש לבוא בטענות ,אם
בכלל ,לגורם המפקח .לסוכני הביטוח אין כל השפעה על
מחירו .הם אינם נהנים מרווחי הביטוח ולא שותפים ברווחי
חברות הביטוח .סוכן הביטוח הוא זה בסופו של דבר דואג
ללקוחותיו ,תוך כדי קיום פגישות ,הוצאות והקדשת זמן ,כדי
שבמקרה הצורך ,חלילה וחס ,הלקוח יהיה מבוטח ויזכה לקבל
את השירות המרבי בתקופה הקשה בחייו.

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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חדשות הלשכה
ישיבה ראשונה של הוועדה לפעילות
ולקשרי קהילה התקיימה השבוע
ביום שלישי התכנסו חברי הוועדה לפעילות ולקשרי קהילה
לישיבה ראשונה וקבעו ליצור תוכנית עבודה מסודרת.
לדברי יו"ר הוועדה מיכל וינצר" ,היתה ישיבה ראשונה טובה
מאוד .הגיעו רוב חברי הוועדה מכל הארץ ,חדורי מוטיבציה
ומלאי רעיונות .מכיוון שאפשר ליצוק הרבה תוכן בפעילות
הוועדה מיניתי את ארז שחר לסגן וראש תת הוועדה לפעילות,
ואורי פיינה יהיה ראש פרויקט בנושא קשרי קהילה".

בישיבה דיברו חברי הוועדה על החזון ,הפעילות ותוכנית
העבודה שהם ייצרו עבור הסניפים והמחוזות באופן פרטני.
"קבענו שבישיבה הבאה כבר נבוא עם תוכנית עבודה מוכנה.
בישיבה סקרתי את מה שעשינו כבר ,כמו הפעילות בבאר
שבע בשבוע שעבר ואימוץ עמותת אדי ,ודיברתי גם על
אירועים צפויים .זכיתי לפרגון ולשיתוף פעולה ולרצון עז
לעשייה ,ואני בטוחה שנעשה  -והרבה".

 50סוכנים הגיעו ליום עיון של סניף חדרה
כ 50-סוכנים הגיעו ביום שלישי ליקבי בנימינה ,שם התקיים
יום עיון של סניף חדרה .לדברי יו"ר הסניף צביקה גופר ,יום
העיון התנהל למופת והיה מוצלח מאוד.
במהלך היום זכו הסוכנים לשמוע שתי הרצאות מעורכי דין
בנושאי רכוש וביטוח רכב; והרצאה של דודו שמאי ,בחור נמוך
קומה שהתגבר על קשייו ומרצה על מוטיבציה .מנכ"ל חברת
סטארט שירותי רכב מיקי קופל דיבר אף הוא ונערך הסבר

על המסלקה הפנסיונית .יום העיון הסתיים ב"בינינו לבין
עצמנו" עם אריה אברמוביץ.
"הזמנו גם סוכנים שאינם חברי לשכה במטרה לצרף אותם",
אומר גופר" .אמרתי שלשכה גדולה יותר תהיה חזקה יותר.
איחלנו בריאות לאהרון כהן ,חבר ותיק בלשכה ופעיל בסניף
חדרה שנפצע בתאונת דרכים ונבצר ממנו להגיע .קיבלתי
פידבקים חיוביים רבים על היום בסופו".

 100סוכנים השתתפו ביום עיון של סניף טבריה
ביום עיון של סניף טבריה שנערך אתמול במלון ליאונרדו
פלאזה בטבריה ,בשיתוף פעולה עם שלמה ביטוח ושלמה ,SIXT
השתתפו כ 100-סוכנים .יו״ר סניף טבריה ,גליל ועמקים מיכה
אדוני בירך את המשתתפים הרבים ובנאומו הסביר את חשיבות
הלשכה לסוכן ,כמו גם את חשיבות הסוכן ללשכה.
ראש עיריית טבריה יוסי בן דוד בירך את באי הכנס והזמין את
הנוכחים לבקר בטבריה .לדברי אדוני" ,הכנס היה מרשים ביותר
וכלל הרצאות מעולות ושירות נפלא של המלון" .היו״ר היוצא
קובי ורדי קיבל מגן הוקרה לאות הערכה לשנים רבות של עשייה

ברוכה .יעקב שכנר ,חבר לשכה ,הנחה את הכנס במקצועיות
ובחן רב.
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ נאם בפני הסוכנים ,שגילו מעורבות
ואכפתיות .לדברי אדוני" ,יש תחושה של רוח חדשה שנושבת
בלשכה .רבים יצאו עם חיוך ותחושת סיפוק רבה מיום העיון".
מנהל מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד בירך את באי הכנס,
הדגיש את חשיבות הלשכה ומוסדותיה ועידכן על הנעשה במחוז.
לדברי אדוני" ,יש לציין שהמקום היה צר מלהכיל את כל באי
הכנס ורבים ישבו בחוץ".

פעילות לילדים ומשפחות בחופש פורים של מחוז חיפה
והצפון תתקיים ב 17/3/14-בין השעות 9:30-12:30
במוזיאון הרכבת בחיפה

מפגש ייחודי עם סוכני המגזר
יתקיים ביום חמישי ,ה 20-במרץ 2014
במשרדי הלשכה בחיפה בין השעות 11:00-13:00

לחבר הלשכה דודו שגב משתתפים בצערך
במות רעייתך
שלא תדע עוד צער

לחבר הלשכה דודו שגב ,משתתפים בצערך במות אשתך
רחל שגב ז"ל
שלא תדע עוד צער

לחבר הלשכה ישראל גלעד ,משתתפים בצערך במות
אמך גולדה גלבורד ז"ל
שלא תדע עוד צער

לחברת הלשכה אלינור שלום ,משתתפים בצערך במות
אחיך שופט בית המשפט העליון בדימוס אדמונד לוי ז"ל.
שלא תדעי עוד צער

לחבר הלשכה עברי אליה ,משתתפים בצערך במות אביך
משה עברי ז"ל
שלא תדע עוד צער

לחבר הלשכה אברהם מירון ,משתתפים בצערך במות
אמך אסתר מירון ז"ל
שלא תדע עוד צער
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אל תישארו לבד

טוב להיות בלהקה מאשר להיות זאב בודד
שרית אהוב ,הנתיב סוכנות לביטוח

במשך שנים הענקתי שירות לציבור סוכני הביטוח
והמבוטחים ,ולאחריהן אזרתי אומץ וקיבלתי החלטה על
יציאה לדרך חדשה והקמת סוכנות ביטוח ,תוך הבנה ששירות
איכותי ואדיב זו לא רק סיסמה .וכך התחלנו ,שתי נשים
צעירות יחסית ,קרן בוזגלו ואנוכי ,בשוק מוצף
בגברים ,המקימות יחד את הנתיב סוכנות לביטוח.
אחד העקרונות המרכזיים שהנחו אותנו בהקמת
הסוכנות הוא מקצועיות ואחריות למבוטח מא'
ועד ת' ,באופן שבו הלקוח ירגיש בטוח בעת
רכישת הביטוחים וידע בוודאות שבעת תביעה
נעמוד לצדו.
יחד עם ההחלטה להקים סוכנות עצמאית ,הבנו
באופן מיידי שללא השתייכות לקבוצת סוכנים
גדולה וחזקה יהיה לנו מאוד קשה לשרוד בענף
הביטוח התובעני .הסוכנות פועלת מזה כשלוש
שנים בהצלחה ,שאותה אנו זוקפות להשתייכותנו לקבוצת
הסוכנים אשכולות ,בבעלותם של אריה נאור ואלי מרציאנו.
השתייכותנו לקבוצה מעניקה לנו רוח גבית ,הן מבחינה
מקצועית והן מבחינה מנטלית .הידיעה כי יש מי שעומד לצדך
בשוק התובעני והקשה שבו אנו עובדים יוצרת שקט נפשי

ויכולת לעבוד באופן שוטף ,יציב ומצליח.
מה עדיף  -לעבוד מול חברה אחת או יותר?
כסוכנים חדשים רצוי להתחיל לעבוד עם חברה או שתיים לכל
היותר ,כדי לבנות בסיס איתן להמשך הדרך .לא תמיד אותן
חברות יוכלו לתת פתרונות לדרישת לקוחותינו,
ועל כן חשוב להשתייך לקבוצה שבאפשרותה
לספק פתרונות מול רוב חברות הביטוח בישראל.
בתחום הביטוחים חשוב מאוד להישאר רלוונטיים.
כדי להעשיר את הידע המקצועי שלנו ולהיצמד
לדרישות הרגולציה ולשינויים האינטנסיביים
החלים בענף ,קיים צורך הכרחי להשתתף
בסדנאות מקצועיות .סיעור המוחות בין חברי
הקבוצה  -סוכנים החווים את אותן בעיות וקשיים
 מחזקת את המקצועיות וההתפתחות העצמיתומעניקה ביטחון.
מפגשים אלו ומפגשי הווי נוספים יוצרים אינטראקציה עם
עמיתים למקצוע ונותנים אוויר לנשימה וכוח להמשיך קדימה.
אסיים במשפט שאמי תמיד נהגה לומר" :לשבור גפרור בודד
זה פשוט וקל כל כך ,אך לשבור קבוצת גפרורים  -זה כבר
עסק יותר מסובך".

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
לסוכנות ביטוח בגוש דן המתמחה בחיים
ופנסיה ,מחפשים מומחה/ית בביטוח כללי.
*תנאים מצויינים למתאים/ה
קו"ח shoshiamit@gmail.com:
מחפשת פקידת תביעות עם ידע של  3שנים
בביטוח למשרד חלקית של  4-5שעות (גמיש)
–סוכנות ביטוח רעננה בנוסף ידע בתוכנות של
חברות ביטוח.
 050-8477552בשעות אחה"צ
לסוכנות ביטוח במרכז תל אביב דרוש סוכן/ת
ביטוח רכוש עם ניסיון של שנתיים לפחות,
לפיתוח תיק ביטוח הרכוש מייל לקורות חיים
dudi@amitim-ins.co.il:
לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה בפריסה ארצית,
דרושים אנשי מכירות ופקידות ביטוח.
עבודה מאתגרת ומעניינת.
קורות חיים ניתן לשלוח ל:
smadar.superbit@gmail.com

סוכן יקר,

לסוכנות ביטוח בירושלים ,דרושה פקידה עם
ניסיון בענף ביטוח הרכב למשרה בין השעות:
 .15.30 - 9.00נא לשלוח קורות חיים
למייל ybittan@gmail.com :טלפון נייד:
054-9456939סוכנות ביטוח מהגדולות בארץ
הממוקמת בכמה סניפים מעוניינת לרכוש
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים
מעולים ,סודיות מובטחת .לאבי050-5234664 -
 3שנות ניסיון בחברת ביטוח בתחום החיים
מחפשת עבודה אצל סוכן ביטוח באזור גוש דן.
נמרצת ומסורה ובעלת קשרים עם לקוחות.
ליצירת קשר :מלכי 052-6764441
סוכן ביטוח מהצפון מעוניין לרכוש תיק
ביטוח איכותי
בתחום חיים ו/או אלמנטרי.
נייד  052-3987609 -מוטי
a1a@zahav.net.il
עקב פרישה דרוש סוכן ביטוח למיזם משותף
על תיק ביטוח פנסיוני גדול רצוי צעיר עצמאי
מאזור הצפון עם ידע רחב ויכולת מוכחת
קו"ח למילamirinsu456@gmail.com :

השכרה ושכירות משנה
במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה
ברמת גן מתפנה חדר לסוכן ביטוח פנסיוני עם
אפשרות לשרותי משרד
09-7738381
בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד
להשכרה החל מ .01/09/14
מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי  3חיפה במיקום
מצויין על ציר מוריה (משרדי הלשכה לשעבר
בחיפה) .הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות
והוא ממוקם בקומת קרקע .בכוונתו להשכירו
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס
מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה
איציק זילברמן – ,050-8648060
לירדנה שפיר –  04-8405495מזכירת המחוז
או אליי – .0523-489431
להשכרה חדר ברח' יצחק שדה  34ת"א
צמוד למשרד קיים .אפשרות לשיתוף פעולה
טל 050-7614476 :דודי

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 .
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