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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 גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.

תביעה ייצוגית כנגד איי.די.איי חברה לביטוח הוגשה בשבוע 
שעבר על ידי עוה"ד יעקב שפיגלמן ועמית עידו ממשרד עוה"ד 
יעקב שפיגלמן ושות' על סך 58 מיליון שקל בגין גביית ריבית 

בשיעור גבוה מהמותר.
על פי כתב התביעה, התובע גל אבידן ביקש לעשות ביטוח 

לדירה שבה הוא מתגורר עם אשתו. הוא רכש פוליסה מביטוח 
ישיר בכרטיס האשראי וחויב על 26 שקל עבור "פריסת 

תשלומים", שלפי מפרט הפוליסה מחושבים על בסיס ריבית 
שנתית בגובה של 4% צמודה למדד הידוע ביום תחילת הביטוח. 

בפועל נמצא כי הנתבע שילם ריבית שנתית של 13.72%.
הקבוצה המיוצגת היא "כל מבוטחיה של המשיבה, שהמשיבה 

גנבה מהם דמי אשראי ו/ או דמי פריסת תשלומים בשיעור 
העולם על שיעור הריבית השנתית שהוצג להם ו/ או בשיעור 

העולה על תקרת דמי האשראי החוקית על פי תקנות דמי ביטוח 
באשראי, במשך שבע השנים שקדמו להגשתה של תובענה זו".

התביעה הייצוגית טוענת כי ביטוח ישיר גבתה ריבית בגין פריסה 
לתשלומים על עסקת ביטוח, בשיעור העולה על שיעור הריבית 

הקבוע בפוליסה )4%(, ואף על שיעור הריבית המקסימלי המותר 
על פי הדין )6%(. שיעור הריבית שגבתה חברת הביטוח הוא 

.13.72%
ביולי קבע בית המשפט כי הפניקס, מנורה, כלל ומגדל ישיבו 

למבוטחיהם כ-26 מיליון שקל בדמות הטבות, לאחר שהודו 
כי ביצעו גביית יתר של דמי אשראי בענפי הביטוח הכללי 

)האלמנטרי(, במסגרת הסדר פשרה שאושר בבית המשפט 
המחוזי מרכז בארבע תביעות ייצוגיות שהוגשו כנגד החברות.
על פי ההסדר, הפניקס תשיב למבוטחיה הטבה בהיקף של 
כ-5.8 מיליון שקל )בגין גביית יתר בהיקף של כ-5.9 מיליון 

ששקל(; כלל, שגבתה כ-14.6 מיליון שקל, תשיב למבוטחים 
כ-10.5 מיליון שקל; מנורה תשיב 5.25 מיליון שקל )סכום 

זהה לגבייה ביתר(; ומגדל תשיב כ-4 מיליון שקל למבוטחים 
בהטבות, לאחר שגבתה כ-3 מיליון דמי אשראי ביתר.

ביולי 2011 הגיש עו"ד עופר דהן חמש בקשות לאישור תובענות 
כייצוגיות נגד חמש מחברות הביטוח הגדולות במשק, בשם 

חמישה מבקשים שונים. עניינן של הבקשות נגע לגביית יתר של 
דמי אשראי בענפי הביטוח הכללי )האלמנטרי(, ובפרט בפוליסות 

לביטוח רכב )רכוש(, פוליסות ביטוח דירה ותכולתה ופוליסות 
ביטוח תאונות אישיות.

בינואר אושר הסדר הפשרה הראשון בתיקים אלה בעניינה 
של חברת הביטוח הראל, שנדרשה להשיב כ-8 מיליון שקל 
למבוטחיה. ההסדרים כללו גם תיקון התנהלותן של חברות 

הביטוח בתחום גביית דמי אשראי מכאן ולהבא, במקביל 
לפיצויים הכספיים של חברי הקבוצות השונות.

"הדבר המרכזי שעל הסוכנים לתת עליו את הדעת הוא 
להתאים עצמם לקדמה הטכנולוגית המתפתחת בקצב מהיר, 

וכן להסתגל לעובדה שהלקוחות נגישים למידע, גם אודות 
הביטוח. אני חושב שהסוכנים אינם פועלים 
מספיק בכיוון זה ואינם יוצרים משיכה לדור 

המשך מוכשר שאינו מקרב בני המשפחה 
של הסוכנים הקיימים", כך אומר יו"ר איגוד 

חברות הביטוח עופר אליהו בראיון מיוחד 
לרגל כנס אלמנטר 2014.

"איני מזלזל כמובן בביטוח החיים ובביטוח 
הפנסיוני, אך אני מאמין גדול בביטוח 

האלמנטרי כענף תשתיתי ויציב המצוי 
בתחרות ולכן מכוון על ידי כוחות השוק. 
מנקודת מבטי, הביטוח האלמנטרי הוא 

העוגן העסקי והמקצועי של כל סוכן ביטוח. 
אני מאחל לסוכנים שיוכלו להתמודד בהצלחה עם האתגרים 

הרציניים העומדים בפניהם, הן בעקבות הרגולציה והן עקב 
ההתפתחות הטכנולוגית, במיוחד לאור התפתחותם של 

אמצעי תקשורת ממוחשבת היוצרת נגישות לכל לקוח. כמי 
שמכיר סוכנים רבים מאוד, אני משוכנע שכל קושי שבפניו 

עומדים הסוכנים יכול להוות עבורם דווקא הזדמנות עסקית 

ומקצועית להשגת יעדים חדשים".
איגוד חברות הביטוח הוא הפנים של חברות הביטוח, הגוף 

המייצג את המבטחים בפני המפקח על הביטוח ויתר רשויות 
המדינה, בהן משרדי הממשלה, הכנסת, 

רשויות ציבוריות ומוסדות ציבוריים. במקביל, 
הוא משמש נציגם של המבטחים לפניות של 
הרשויות והמוסדות, ומייצג את ענף הביטוח 
האלמנטרי בפני התקשורת והציבור בהתאם 

לפניות השונות. כמו כן, באישור הממונה 
על הגבלים עסקיים מבצע האיגוד פעילויות 

מסוימות המשרתות את הענף.
לדברי אליהו, "בשנה האחרונה טיפלנו 

במגוון נושאים במסגרת המטרות האלה, 
כמו תיקון בפוליסה התקנית בביטוח 

דירות ותכולתן, יישום החוזר בנוגע לדיווח 
סטטיסטי על תביעות, חוזר חידוש חוזה ביטוח, תיקון 

בפוליסה התקנית בביטוח רכב חובה, תיקון בסעיף 40 
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( בנושא הרחבת 

סמכויות המפקח בהקשר לאישור ויישום תכניות ביטוח, 
חקיקה בנושא חוק החוזים האחידים ובנושא הוראות נוהל 23 

של משרד התחבורה, היוון גמלאות המוסד לביטוח לאומי 

בעקבות שאר חברות הביטוח: תביעה ייצוגית 
נגד ביטוח ישיר בגין גביית ריבית מופרזת

 "התשובה הטובה יותר של הסוכנים לתחרות מול 
הישירים היא מתן שירות עוד יותר טוב למבוטחים"

המשך בעמוד 3
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וכיוצא בזה".
איך אתה רואה את שיתוף הפעולה בין האיגוד ללשכה?

"שיתופי פעולה בין הלשכה לאיגוד בעניינים שמותר לשתף 
פעולה לגביהם לפי דיני ההגבלים העסקיים ידעו עליות 

וירידות לאורך השנים. כמו שלטנגו צריכים שניים, נדמה כי 
הלשכה הנוכחית משיקוליה שלה – בוחרת לצמצם את שיתוף 

פעולה המותר לפי הדין. נכון שקיימים עניינים שבהם מצויים 
הלשכה והאיגוד בניגודי אינטרסים, אך קיימים לא מעט 

נושאים שבהם קיימת דווקא זהות אינטרסים ביחס לחקיקה 
או ביחס להסדרה. לפיכך, חשוב ששני הארגונים המקצועיים 

יבחנו לגבי כל רגולציה חדשה אם היא יוצרת זהות אינטרסים 
בין הארגונים, ואם כן, רצוי שיפעלו תוך שיתוף פעולה, ככל 

האפשר לפי דיני ההגבלים העסקיים, ובמיוחד לפי גילויי 
הדעת של הממונה שאותם ציינתי".

איך אתה רואה את התחרות של החברות המסורתיות אל מול 
הביטוחים הישירים בענף?

"לכל הדעות, התחרות היא תופעה בריאה מבחינה כלכלית 
ובסופו של דבר מיטיבה עם הענף, משום שהיא גורמת 

להתייעלותו, דבר המקטין את הקצאת המשאבים העודפים 
או הבלתי יעילים, ואף מובילה להפחתת מחירים. לפי פרסומי 

הפיקוח נתח השוק של החברות הישירות אינו גדול ואף לא 
גדל באחרונה במידה משמעותית. הביטוחים הישירים יוצרים 

במערך השיווק שלהם תחרות גם מול הסוכנים ולא רק 
מול המבטחים האחרים, ולדעתי התשובה הטובה יותר של 
הסוכנים לתחרות גם היא התייעלות ומתן שירות עוד יותר 

טוב למבוטחים, עקב הקשר הישיר שלהם עם הלקוחות.
"לסוכנים יש נכסים ייחודיים ויתרונות רבים ובאותה נשימה 

צריך להזכיר את הסביבה התחרותית המשתנה. לכן, עליהם 
להתאים עצמם ולאמץ דפוסים שייתנו מענה אופטימלי 

למאפייני השוק. למשל, השתלבות מואצת בעולם הטכנולוגי, 
בניית תוכנית עבודה שנתית על פי מטרות ויעדים כמו כל 

ארגון עסקי קטן כגדול, התמחות במגוון רחב של מוצרים ולא 
התמקדות בתחום ספציפי, וקביעת פגישות שירות יזומות עם 

לקוחות. אחרי הכל, אני מאמין שהמכירה הטובה ביותר היא 
השירות".

הריאיון המלא יפורסם במגזין לרגל כנס אלמנטר שיתקיים 
בשבוע הבא באילת

מהיום ניתן לצפות בסטטוס
בקשה למימוש זכויות )תביעות(
של לקוחותיכם בביטוח בריאות

ובביטוח נסיעות לחו"ל

On-line מערכת מימוש זכויות
מידע בקלות, שירות בקלות
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המשך מעמוד 2

תפוסה מלאה נרשמה לקורס בתחום הפנסיוני שמועבר 
בלשכת סוכני הביטוח על ידי קובי יתח ואלון ספונארו. 

מטרת הקורס היא להעשיר את ידע הסוכנים בנוגע 
לתוכניות פנסיוניות שנמכרו לאורך השנים, ולאפשר להם 

לנתח מוצרים אילו מהיבטי מיסוי, כדאיות ללקוח ועוד.
הקורס נפתח לאור המלצת הוועדה לביטוח פנסיוני, 

בראשות יובל ארנון, שראתה בו יצירת ערך מוסף רב 
לסוכנים הרוצים להתמקצע בתחום הפנסיוני, תוך שימוש 

בידע הנרכש לנתינת שירות ברמה מקצועית ללקוחות 
קיימים וחדשים.

ב-2015 בכוונת הלשכה לנסות ולפתוח קורס זה גם 
במחוזות נוספים של הלשכה על בסיס דרישה מהשטח.

 תפוסה מלאה לקורס
בתחום הפנסיוני שמועבר בלשכה
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להב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, מתנגדת 
להתערבות במערכת המסחרית בין סוכן הביטוח לחברות 

הביטוח, כפי שהיא מתבטאת בטיטת חוזר 
העמילות. נשיא להב רו"ח אהוד רצאבי שלח 

באחרונה מכתב לממונה על אגף שוק ההון 
ביטוח וחיסכון באוצר דורית סלינגר, ובו הביע 
את התנגדות הלשכה לטיוטת תקנות הפיקוח 

על שירותים פיננסיים )דמי עמילות(.
רצאבי ציין כי להב תומכת במהלך שיביא 

להסדרה כוללת של ענף הביטוח ולקביעת 
נורמות של התנהלות בשקיפות ובהגינות בקרב 
כל הגורמים בענף. "יחד עם זאת, אנו מסתייגים 
ממדיניות שמכוונת את הפיקוח וההסדרה לכיוון 

מרכזי, זה של סוכני הביטוח".
הגישה הנכונה, לדעת להב, היא גישה זהירה, מאוזנת ומידתית 

שתבטיח את האיזון בין שלושת השחקנים בשוק הביטוח: 
היצרנים, הסוכנים והמבוטחים, ותקדם את הגינותו ומוסריותו 

של שוק הביטוח בישראל.
"סוכן הביטוח הוא החוליה המחברת בין הלקוח ליצרני הביטוח. 
כחלק מהשירות אותו מעניק הסוכן למבוטח, מתפקידו לדאוג 

לייצוג האינטרס של לקוחו כמבוטח אל מול חברות הביטוח. 
אנו סבורים שהתפישה העומדת בבסיסן של התקנות המניחה 

את קיומו של ניגוד עניינים מובנה בין סוכני הביטוח והמבוטחים 
הינה בלתי מציאותית ובלתי הוגנת. לפי תפישה זו, לא רק 

שאין התאמה בין טובת הסוכן לטובת לקוחו אלא אף שטובתו 
של הסוכן באה בהכרח על חשבון טובת המבוטח", נכתב.

רצאבי ציין כי גם אם לא כל מאת האחוזים מן הסוכנים, 
פועלים בתום לב להגשמת תפקידם, הרי, שניתן להניח שדי 
בכוחות השוק החופשי והתחרות, כדי לאזן את 
מערכת היחסים שבין הסוכנים למבוטחים. "אין 

אנו מסכימים עם המפקחת, שבוחרת בהתערבות 
במערכת המסחרית שבין סוכני הביטוח לבין 

חברות הביטוח. זאת גם במחיר פגיעה אפשרית 
בעיקרון חופש החוזים. חופש זה הוא זכות 

יסוד שעומדת בבסיסה של כלכלה חופשית 
ותחרותית.

"בעשותה כן, מצרה המפקחת את החופש של 
סוכני הביטוח להתקשר בחוזים עם חברות 

הביטוח ולעצב בחופשיות את תוכנם. זאת דווקא, 
כאשר, ביחסים של סוכן הביטוח עם חברות הביטוח, הוא ניצב 

אל מול שוק קטן וריכוזי ואפשרות הבחירה העומדת בפניו 
מצומצמת בהרבה מזו של לקוחו".

לדבריו, באחרונה אנו עדים להתפתחות חיובית בממשלה 
ובקרב חברי הכנסת בפעילותם לעידוד עסקים קטנים 

ובינוניים )שחלקם פועלים כעצמאים( והגברת נוכחותם 
בכלכלה ובחברה. "הצעדים המצטברים של הפיקוח על שוק 

ההון והביטוח, שספק אם יתרמו למאמץ הכולל לשיפור 
מוצרי הביטוח ועלותם לצרכן, יפגעו ופוגעים באלפי עסקים 

קטנים של סוכני הביטוח ובעשרות אלפי העובדים בסוכנויות. 
בנוסף, בימים בהם פועלת הממשלה להפחתת נטל הרגולציה 

והבירוקרטיה על המגזר העסקי, אנו רואים בתקנות שבנדון 
הכבדה רגולטורית מיותרת".

החל בינואר 2015 מבוטחים בביטוחי בריאות יוכלו לקבל את 
הדו"ח השנתי גם ישירות למייל, כך על פי הוראה חדשה שפירסם 

השבוע אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
כיום, מחייב החוק את הגופים המבטחים לשלוח דו"ח למבוטחים 

מדי שנה בדואר רגיל. אלא שעתה הם יצטרכו להציע ללקוחות 
אפשרות של משלוח הדו"ח במייל. זה ידרוש את בקשתו החתומה 

של המבוטח ואת הוראתו לאיזו כתובת לשלוח את הדו"חות. על 
המבטח יהיה לוודא כי הכתובת נכונה לפני תחילת בשימוש בה.
חברות הביטוח יידרשו לעמוד בתנאי אבטחה בהתאם להוראות 

וכן לעקוב אחר קבלת המיילים אצל המבוטחים. אם לא התקבלה 
הוכחה כי המייל נשלח והגיע ליעדו, יצטרכו המבטחים לשלוח את 

הדו"ח בשנית, בדואר רגיל, תוך 30 יום.

לשכת סוכני הביטוח ועדיף יבחרו לראשונה את סוכן הביטוח 
של השנה. זוכי אות ההוקרה יהיו הסוכנים והסוכנות שהפגינו 

מקצועיות, הרחבת דעת ומעורבות בקהילה, והם ייבחרו על ידי 
ועדה מקצועית – סוכן מצטיין אחד מכל מחוז של הלשכה.

הסוכנים שיגישו את מועמדותם לתואר ייהנו מאפשרות לרכוש 
כרטיס כניסה ליום הדיונים בוועידת עדיף בהנחה של 60%, 

מתנת עדיף. זוכי אות ההוקרה ייהנו גם מחבילת הטבות בשווי 
של 8,500 שקל, לכל אחד, מתנת מגדל חברה לביטוח, שתשמש 

להעשרה מקצועית ולהרחבת הפעילות אל מול הלקוחות.
ההטבות כוללות:

 תשלום דמי החברות השנתיים של הסוכן בלשכת סוכני 	 
הביטוח

מנוי שנתי על שירותי המידע של עדיף	 
שני עיתוני לקוחות ממותגי סוכן	 
 השתתפות בוועידת עדיף – ערב הגאלה 	 

החגיגי ויום הדיונים
 תהליך ייעוץ מלא לשלושה מלקוחותיו של 	 

הסוכן במרכז לתכנון פרישה של מגדל
טקס ההכרזה וחלוקת אותות סוכן השנה 

יערך במסגרת יום הדיונים של ועידת עדיף, שיתקיים ב-9 
בדצמבר 2014 באווניו, קריית שדה התעופה. סוכני הביטוח 

מוזמנים להגיש את מועמדותם עד ל-20 בנובמבר. טופסי הגשת 
מועמדות אפשר להוריד מאתר עדיף, או לקבל ולהגיש בעמדת 

לשכת סוכני הביטוח בכנס אלמנטר 2014 באילת.

נשיא להב למפקחת על שוק ההון: אל תתערבו 
במערכת המסחרית בין סוכן הביטוח לחברות הביטוח

 מבוטחי ביטוח בריאות יוכלו
לקבל את הדו"ח השנתי במייל

מי יהיה סוכן הביטוח של השנה?
שנה

סוכן ה

2014
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לשכת סוכני הביטוח מקדמת בברכה את החלטת המפקחת 
על הביטוח להחלת המודל החכ"מ החל ב-2016, וזאת 

בהמשך לדרישת הלשכה בשנה האחרונה לקדם נושא זה.
מקורו של המודל החכ"מ, שמתבסס על המודל הצ'יליאני 

מ-1982 )על ההבדלים ביניהם אגע בהמשך(, נובע מהחלטת 
הממשלה שמספרה 4323 לאור המשבר ב-2008. בהחלטה 

זו למעשה הטילה הממשלה על משרד 
האוצר לייצר מסלולי השקעה שיהיו תלויים 

בטווח החיסכון הצפוי ובאפיקי החיסכון 
לגיל הפרישה, כך שהסיכון הגלום בתיק 

ההשקעות לחוסכים המבוגרים יקטן, ואילו 
הסיכון של החוסכים הצעירים יגבר. הרציונל 

העומד מאחורי החלטה זו הוא שלמבוגרים אין 
זמן לתיקון טעויות ולצעירים יש. המבוגרים 

מחפשים ביטחון, ואילו הצעירים יכולים לקחת 
סיכון.

בתחילת 2012 פירסם משרד האוצר את 
התקנות החדשות ליצירת מודל שבו מסלולי 

ההשקעה מותאמים לגיל החוסך, שנקרא "המודל החכ"מ" – 
חיסכון כספי מותאם. ואולם מאז לא נעשה דבר ליישום תקנות 
אלו, עד לשבוע זה, שבו פירסמה המפקחת את טיוטת החוזר 

בנידון.
המודל החכ"מ במתכונתו הישראלית קובע כי גופים מוסדיים 

ינהלו מינואר 2016 כמה מסלולי השקעות: מודל השקעות 
תלוי גיל, מודל השקעות למקבלי קצבה, ומסלולי השקעות 

מתמחים. במסלול מודל ההשקעות תלוי הגיל יהיו שלוש 
קבוצות גיל: עד גיל 50, 50-60, ומעל גיל 60. המסלול החכ"מ 

יחול על כספי חוסכים חדשים שיצטרפו מ-2016 או מכניסת 
המודל לעבודה, ואילו חוסכים קיימים יוכלו לפנות לגופים 

המנהלים את כספיהם ולבקש לעבור למסלולים שצוינו לעיל.
הטיוטה שיצאה בנידון גם מטילה את האחריות להודיע לעמית 

חדש שאינו נמצא במסלול המתאים לו ולעדכנו על צירופו 
למסלול המתאים לו על הגופים המוסדיים, אלא אם יודיע 

העמית על סירובו ורצונו במסלול אחר .
בקרנות השתלמות ובפוליסות שאינן קופות ביטוח יחולו 

כללים אחרים, כמו ייקבע מסלול כללי אחד, יהיו מסלולים 
מתמחים משולבים, ומסלולים מתמחים באוכלוסיות יעד 

)אוכלוסיות אוהבות סיכון, אוכלוסיות עם טווח משיכה קרוב 
וכדומה(, אך ברמת המקרו תנאי המודל החכ"מ יחולו רק על 

כספים המיועדים לפנסיה ולא על קרנות השתלמות.
במודל הצ'יליאני המקורי, שנכנס לשוק בצ'ילה ב-1982 
, התבקשו מנהלי קרנות הפנסיה לפתוח חמישה מסלולי 

השקעות, מהמסוכן ביותר ועד הסולידי ביותר, תוך שנקבעו 

מגבלות מאוד ברורות לרמת ההשקעות במניות, ואילו במודל 
הישראלי הדבר נתון להחלטת הדירקטוריון של הגוף המנהל.

שוני נוסף במודל הצ'יליאני: על החוסכים הוטלו מגבלות בנוגע 
למעבר ממסלול למסלול. למשל, גברים בגיל 55 ונשים בגיל 

50 יכולים להשקיע רק במסלולים מסיימים, ואילו חוסכים 
שגילם צעיר ב-10 שנים או פחות מגיל הפרישה אינם יכולים 

להשקיע במסלול הסולידי ביותר.
הבדל נוסף בין שני המסלולים הוא בהבטחת 

תשואה מזערית לחוסכים כפי שקיים 
במודל הצ'יליאני - במידה שקרן הפנסיה 

אינה משיגה תשואה זו היא מחויבת לשאת 
בתשלום, ואם אינה יכולה - הממשלה נושאת 

באחריות זו.
המודל הצ'יליאני הוכיח את השפעתו החיובית 

על שיעור מעורבות החוסכים בבחירת 
המסלול הפנסיוני שלהם. אם ב-2002 רק 
16% מהעמיתים בחרו מסלול חיסכון, הרי 

שב-2007 כבר עלה שיעור הבוחרים ל-35%, 
והכיוון הוא רק כלפי מעלה.

למעבר למודל החכ"מ יהיו השפעות גדולות מאוד על שוק 
ההון הישראלי בעתיד, לאור מעבר של כ-60 מיליארד שקל 
מכספי חוסכים מבוגרים למסלולים סולידיים, דבר שמטבע 

הדברים יביא לגידול חד בביקוש לאג"ח ממשלתי ארוך טווח, 
ובסופו של דבר לעלייה במחיר האג"ח ולירידה בתשואות. 

הממשלה תוכל להפיק אג"ח במחיר גבוה עם תשואה נמוכה 
ולהפחית בכך את עלות גיוס ההון מהציבור. מצד שני, יש 

סכנה שלאור מעבר ממסלולים מוטי מניות תהיה לכך השפעה 
על ירידת מדדים ולתשואות נמוכות בטווח קצר.

כמו כן, כתוצאה מהקטנת הסיכון בתיקי החוסכים המבוגרים 
יגדל הסיכון בתיקי הצעירים. לאור השונות שתיווצר בין 

הקרנות בשל תמהיל המסלולים השונים, כדאי שכבר כיום 
הרגולטור יכין כלים שאתם יהיה אפשר לבצע השוואות בין 

הקרנות השונות.
במסגרת בניית המודל החכ"מ והוצאת הטיוטה בנידון אפשר 

היה לבצע מהלך נוסף של שינוי הקצאת האג"ח לחוסכים. לא 
מדובר בהגדלת שיעור האג"ח המובטח כיום בקרנות הפנסיה 
שעומד על 30%, אלא על הקצאה פנימית של האג"ח לפי גיל 

החוסך. אין כל סיבה כי חוסך בגיל 25 יקבל את אותו שיעור 
האג"ח המובטח כחוסך בגיל 60. זהו עיוות שהיה אפשר 

לתקנו, ללא כל העמסה על הקופה הציבורית ולייצר אגב 
כך יותר ביטחון לאוכלוסיית החוסכים המבוגרת, תוך הגדלת 

שיעור התחלופה בפנסיה שתתקבל. זו נקודה שפוספסה 
במודל החכ"מ וכדאי לרגולטור לתת דעתו עליו ולשנותו.

המודל החכ"מ ייצא לדרך ב-2016
מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

חדש בלשכה
הסדר עם ויזה כאל לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות 

אפליקציה ייעודית וקורא כרטיסים המתחבר 
לסמארטפונים ולטאבלטים.

ההצטרפות בתנאים מיוחדים לחברי לשכה.

להצטרפות יש להתקשר ל2501*
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ליסוב סוכנות לביטוח הגיעה להסדר עם "איילון" חברה 
לביטוח בנוגע לפוליסה משרדית לחברי הלשכה, 

בתעריפים אטרקטיביים מאוד.
הפוליסה המשרדית שתינתן לסוכני הלשכה היא 
פוליסה מורחבת, על בסיס כל הסיכונים, לכיסוי 
משרד סוכן הביטוח. הכיסוי כולל מבנה ותכולת 

המשרד על בסיס כל הסיכונים, כולל רעידת אדמה, 
נזקי טבע, פריצה וגניבה.

כמו כן כוללת הפוליסה הרחבות רבות ללא תוספת 
פרמיה, בהן שבר שמשות - עד 10% מסכום 

בטוח התכולה; ביטוח כספים - עד 5% מסכום 
בטוח התכולה; שחזור מסמכים ונתונים - עד 20% מסכום 

ביטוח התכולה; אובדן דמי שכירות - עד 15% מסכום ביטוח 
התכולה; ביטוח לחפצי אמנות - עד 20% מסכום ביטוח 

התכולה; ביטוח תאונות אישיות לבעלים אחד למקרה מוות 
ונכות עד לסכום של 50 אלף שקל.

ביטוח צד שלישי - למשרד הסוכן בגבולות אחריות של 20 
מיליון שקל, לאחר קניית רובד ראשון של מיליון 

שקל בפרמיה של 380 שקל. חבות מעבידים – כיסוי 
משלים בגבולות אחריות של 40 מיליון שקל למקרה 

ותקופה, לאחר קניית רובד ראשון של גבולות אחריות 
של 20 מיליון שקל; הפרמיה בחבות מעבידים – עד 

שלושה עובדים - פרמיה של 105 שקל בשנה, עבור 
כל עובד נוסף - פרמיה של 40 שקל; וכיסוי להגנה 
בהליכים פליליים לרוכשים חבות מעבידים ואחריות 

כלפי צד שלישי.
כמו כן אפשר לרכוש תמורת פרמיה בתעריפים 

נמוכים הגדלת סכומים של אובדן רווחים, אובדן הכנסה על 
בסיס יומי, אובדן דמי שכירות, כל הסיכונים לציוד אלקטרוני, 

כל הסיכונים למחשבים ניידים, תאונות אישיות.
תעריפים של תכולה/ מבנה – אש/ פריצה לפי מיון 0.14%, 

כולל רעידת אדמה ונזקי טבע.

ב-25 בנובמבר יתקיים יום עיון לחברי MDRT ישראל במלון 
דן, בתל אביב. במסגרת יום העיון יועברו הרצאות בנושאים 

מקצועיים שונים, בהן תקנות 
חדשות במס הכנסה 2014, קצבה 
מוכרת והשפעתה על עבודת סוכן 

הביטוח שתועבר על ידי רו"ח יעקב 
כהן, לשעבר מנהל קופות הגמל 
ברשות המסים; והגיל השלישי – 

לקוחות אבודים? שתועבר על ידי 
מגדל חברה לביטוח.

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ 
ידבר על חוזר עמילות 2015, 

מסמך ההנמקה החדש והשפעתם 
על סוכני הביטוח. סיגל מאור, 

סמנכ"לית שירות ומכירות בקבוצת 
דן אנד ברדסטריט תרצה על 

ניהול מידע כמנוף לצמיחה. הראל 
חברה לביטוח תספר על הפוליסה 
הפיננסית ממשק הכנפיים לסופת 
טורנדו" והטניסאי אנדי רם יחתום 

את סבב ההרצאות כשיספר על 
מצוינות אישית וכלים לתקשורת 

בינאישית.
לדברי יו"ר MDRT יוסי מנור, "מדובר ביום עיון שנערך לקראת 

סוף השנה ובו אנחנו מביאים לחברי MDRT ישראל נושאים 
מקצועיים. זהו כנס מקצועי שהנושאים המרכזיים בו הם 

מקצוענות ומוטיבציה. מועדון MDRT מיועד לבכירי סוכני הביטוח 
בישראל והוא חלק בלתי נפרד מ-MDRT העולמי - אנחנו 

עובדים על פי ההנחיות העולמיות של ה-MDRT. כדי להתקבל 
צריך לעמוד בסטנדרטים של תפוקה ומכירות בכל שנה".

הגידול במספר החברים החדשים שהצטרפו ל-MDRT ישראל 
מדבר בעד עצמו ונחשב כפריצת דרך בענף הביטוח בישראל. 

אין ספק שחלה הבנה גוברת 
 MDRT-לחשיבות החברות ב

על ידי סוכני הביטוח, המלווה 
בתמיכה ממשית מצד מנהלי 

חברות ואגפי ביטוח החיים. זהו 
פרי מאמץ מתמיד מצד הנהלת 

המועדון, סוכנויות ביטוח בכל כנס 
וכלה במכללה לביטוח והמכון 

להכשרת הסוכן. MDRT ישראל 
עוסקים בתרגומים, בכינוס ימי עיון 

ובתרומה לקהילה.
מנור מסביר כי החברות במועדון 
מעניקה לסוכן ידע מכל העולם 

בנושאי מכירות מוטיבציה. 
"המועדון פועל להגדלת מספר 
החברים שעומדים בקריטריונים 

וחברות הביטוח אף מעודדות את 
סוכניהם הבכירים להצטרף לרשת 
הבינלאומית הכי גדולה של סוכני 
הביטוח בעולם. אני קורא לכל מי 
שמתעניין, רוצה לדעת ולהצטרף 

לפנות אלי באופן אישי ואדאג לוודא שהוא עומד בקריטריונים 
ושאפשר לקבל אותו להיות חבר בארגון.

"סוכנים הם אנשים סוליסטים בעבודתם, והמועדון מקנה 
להם את האפשרות להתחבר לרשת עולמית שמזרימה מידע, 

איכויות וסיפורי הצלחה מהעולם שמאפשרים לחקות את 
הסוכנים המצליחנים בעולם. חבר MDRT נהפך לחלק בלתי 

נפרד מתעשיית הביטוח הבינלאומי".

 איילון תמכור פוליסה
משרדית מורחבת לחברי הלשכה

יום עיון לחברי MDRT ישראל יתקיים 
בנובמבר ויתמקד במקצוענות ובמוטיבציה

מאת אלי שטרק, יו"ר הנהלת ליסוב סוכנות לביטוח

יוסי מנור
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"סוכנים כמלאכים - תודה והערכה"
חשוב לדעת עד כמה הערבות ההדדית, החברות, העידוד, 

המלה הטובה והחיזוקים שקיבלתי מאת החברים בעת מצוק 
סייעו לי. ואכן לא הופתעתי כי יש בינינו הסוכנים הרבה 

מלאכים. אני מעיד על כך מתוך שלמות הלב 
ובכוונה אמיתית, והייתי עד לכך כאמור בעת 

מצוק.
אני משרת כאיש ציבור בלשכה 36 שנה 

ומאוד אהבתי ושמחתי לתת כתף ולעזור 
אל כל אלה אשר פנו אלי מתוך קהילת 

סוכני הביטוח באשר הם. לצערי, נוכחתי 
בזאת עקב תאונת דרכים שבה נפגעתי 

לפני כתשעה חודשים בהיותי הולך רגל, 
שבגינה אושפזתי במשך כחמישה חודשים 
בבתי חולים. אני עדיין עובר תהליך שיקום 

ופיזיותרפיה קשים, ונכון להיום לאחר שיתוק ברגליי וניידות 
בכיסא גלגלים וקביים אני הולך עם מקל הליכה. בע"ה 

אני מאמין כי אזרוק את מקל ההליכה בעוד כמה חודשים 
ואתהלך כאחד האדם.

שקלתי מאוד אם לכתוב הגיגים אלה, אך קיבלתי החלטה 
כן לכתוב מתוך אותה הערבות ההדדית למען נדע כולנו כי 

יש חיים יפים בעולם הזה. אל לנו להתייאש בעת אסון, ובכל 
מקרה מחר יום חדש. אני מאמין שצריך להיות אופטימי 
ומאמין בטוב וזו הברכה שבה כנראה בורכתי. אוסיף כי 

ברכה זו היתה לי לעזר רב גם בהיותי בסדיר במלחמת יום 
הכיפורים ב-1973 )ואני רק בן 20(. נפצעתי קשה ברמת 

הגולן ורבים מחבריי נפלו ונהרגו.
חלק מאותם הגיגים שאותם אני כותב היו גם כאשר 

חוויתי על מיטת חוליי בבית החולים את תוצאות ההזרקה 
של המורפיום בערך כל שעתיים לצורך ערפול הכאבים 

שהרגשתי עקב הפציעה הקשה. אומר לכם חברים כי 
נוכחתי לדעת שכתוצאה מהזרקות המורפיום חוויתי הזיות 

שעשו לי טוב, מאחר שבהזיות אלה אני רואה את אמי 
ז"ל שמברכת ומתפללת לשלומי עם הרבה הרבה דמעות. 

ואני רואה גם את אותם חברים שנהרגו לי במלחמת יום 
הכיפורים. והם עומדים מסביב למיטתי וצוחקים לי בפנים 

ולועגים לי ומצביעים עלי מלמעלה ואומרים תוך כדי גיחוך 
"אהרון תראה איזו גווייה יפה לנו, אנחנו עדיין צעירים בני 
19 ו-20 וכך נהיה לעולמים. ואתה תראה את עצמך איך 

אתה נראה עם גווייה של זקן )אני בן 61(" ואני ממשיך 
לצחוק אתם.

ולפתע אני מתעורר כאשר זיעה קרה מכסה את כל גופי ומי 
לידי לפאתי מיטת חוליי יושב אם לא צביקה 
גופר ידידי, שמחייך וצוחק וזו ההזדמנות שלי 

להתנצל לפני צביקה ולבקש סליחה כי כאשר 
הייתי מסומם על מורפיום דיברתי שטויות 

ואי אפשר היה לחבר את שאמרתי בין מלה 
למלה, או משפט למשפט, שהוצאתי מפי.
אני רוצה לומר תודה לצביקה גופר שוב 

שכמעט מדי יום בא אלי לבית החולים לעודד 
ולחזק אותי, ודאג להביא וליידע כמעט את 

כל החברים מסניף חדרה שיבואו לחזק אותי 
ולבקר אותי. יתרה מכך, בעת חג הפסח באו 
כל חברי סניף חדרה להרים אתי כוסית יין לכבוד החג, יחד 

עם כל המחלקה בבית החולים.
אני מבקש להודות גם לכל החברים מהלשכה בכל הארץ 
שבאו לבקרני ו/או התקשרו ו/או שלחו פרחים ו/או הביאו 

ג'חנון ושוקולדים. וזה לא רק חימם לי את הלב, אלא גם 
הקטין מאוד את מכאוביי וסבלותיי.

תודה מיוחדת גם למנכ"ל הלשכה מוטי קינן ידידי שדאג לי 
מאוד, מדי יום התקשר לעודד אותי, וראיתי עד כמה לאיש 

אכפת ואשרינו שיש לנו מנכ"ל כמו קינן.
אוסיף כי בעת שקיבלתי ברכות וחיזוקים וניחומים דמעתי 

כל הזמן, כי חונכתי וזה אכן גם האופי שלי הוא תמיד לתת 
ולעזור לזולת, ואף פעם לא לימדו אותי כיצד לקבל מן 

הזולת. והדמעות לא פסקו לרדת מעיניי בעת השתתפות 
החברים באשר קרה לי וזה כנראה שכרי כאדם נותן. ועל כך 

נחמתי ותודתי.
חבריי הסוכנים, לסיכום אומר לכם כי אפילו במקצוע 

תחרותי כשלנו יש המון ערבות הדדית, תרבות ואנושיות בין 
החברים ואת זה ידעתי בכל פעם כשהייתי נפגש עם סוכנים 
ברחביי הארץ בהזדמנויות שונות וכמעט אצל כל סוכן ישנה 

עבודה וולונטרית כלשהי למען הציבור.
ולכן כאשר אני כותב בכותרת "סוכנים כמלאכים" התכוונתי 

לכך ואני מתכוון לכך כל הזמן. ושאו ברכה בכל עמלכם – 
עמלנו.

"והטוב והמטיב ייטיב ויברך את כולנו"

מאת אהרון כהן, סניף חדרה

Etiam porttitor facilisis blandit. 
Proin ante justo, dictum at 
sapien et, molestie sollicitudin 
magna. Aenean dignissim 
vestibulum faucibus. Ut nec 
metus metus. 

HEADING2HEADING
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi 
fermentum justo eu molestie 
rhoncus. 

Nulla a risus convallis, iaculis 
leo id, facilisis metus. Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

HEADING1 3

כנס הפיננסים
בואו להעשיר את הידע הפיננסי שלכם

יום ב', ה-15.12 בתיאטרון הבימה בתל אביב
הכנס יתקיים בין השעות 08:30 ל-14:00 וההרשמה כוללת 

ארוחת צהריים

תוכנית הכינוס והליך ההרשמה יפורסמו בהקדם
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האתגרים של סוכני הביטוח הצעירים

 שינויים ושירותים נוספים
מהמסלקה הפנסיונית מ-2015

סוכני ביטוח צעירים ניצבים כיום בפני ארבעה אתגרים 
מרכזיים: בידול, מיקוד, חשיפה תקשורתית ומיתוג המקצוע.

כסוכנים צעירים אנו שטים במים סוערים - המביאים מדי יום 
גזירות חדשות על הענף והעוסקים בו - 

ונדרשים לנווט ולהתקדם, תוך התמודדות 
עם אתגרים רבים. בחרתי לסקור כמה 

מהם ולהתייחס לגורמים שיש בהם בכדי 
לכוון את הדרך להצלחה.

דרישות ההסמכה הגבוהות הנדרשות 
לצורך קבלת הרישיון המקצועי מביאות 

אותנו, הסוכנים הצעירים, לרמת מקצועיות 
גבוהה, ועלינו לעשות בה שימוש כנקודת 
יתרון: לשמור ולשמר את הידע המקצועי 

שלנו, להקפיד להתעדכן ולשלוט בתכנים, 
בתוכניות ובמוצרים החדשים. שיחה של 

לקוח עם סוכן מקצועי עושה את ההבדל 
וניכרת מיידית אצל הלקוח.

חשוב לנו לבדל את עצמנו ולמצוא את הנקודות הייחודיות 
לנו שיביאו לקוחות שבהם אנו מעוניינים אלינו, לחדד את 

היתרונות שלנו: האישיים, המקצועיים, הניסיון שלנו וסביבה 
התומכת )סוכנות חיתום שנותנת גב רחב/ דור המייסדים 

אם נכנסנו לסוכנות ותיקה וממשיכים משם, ניסיון תעסוקתי 
קודם שמקנה לנו חוזק ועוד(.

חשוב שנברר איזה תחום בדיוק מעניין אותנו וחשוב לנו. 
האפשרויות במקצוע רבות: ביטוח פרט, אלמנטר, עסקי, 

פיננסי, פנסיוני. לכל סוכן התמהיל שלו. חלקנו מתמקצעים 
ומתמקדים וחלקנו מרחיבים את היריעה ומפזרים את הסיכון 

על פני כמה תחומים. לי אישית חשוב היה להתנסות בכל 

הענפים, ולבדוק מה קרוב יותר ללבי, שכן כפי שרשמתי 
תחילה, יש להבין על בוריו את התחום שבו עוסקים.

נטיית הלב שלי לביטוחי בריאות הביאה אותי ללמוד 
ולהתמחות כמה שנים בתוכנית אלה באופן 

ממוקד. בשנים האחרונות הוספתי תחומי 
ביטוח נוספים )עסקי, אלמנטרי( שיאפשרו 
לי להגדיל את החשיפה ללקוחות חדשים, 

ולתת מענה ללקוחות הבריאות גם במוצרים 
נוספים הנדרשים להם.

העבודה דרך סוכנות חיתום איפשרה לי 
״לשים על המדף״ מבחר מוצרים מחברות 
מובילות ולתת תנאים משופרים ללקוחות, 
תוך כדי בנייה והרחבה של תיק הלקוחות 

שלי.
לגבי החשיפה, בידינו הסוכנים הצעירים 
המיומנות לשלוט באפשרויות החדשות 

והרחבות הקיימות היום - ברשתות 
החברתיות וברשת האינטרנט ככלל - באפליקציות ובאתרים. 
הקהל הצעיר חי ונושם שם - חובה עלינו לצלול למים ולפעול 

גם בכלים אלה. מי שמוציא עצמו מזירה זו מחמיץ חשיפה 
רבה ומועילה – אני מודה שגם אני לומדת ומתפתחת בתחום 

זה, הוא כיכר השוק ואין מנוס מלהיות בה.
בחרנו במקצוע מיוחד שאין בו רגע דל, שמצריך אותנו להיות 

מעודכנים, מקצועיים ופעילים. אני מכירה הרבה קולגות 
שיודעים לתת ללקוחות שירות מעולה. חשוב שנשכיל גם 

להעביר את המסר ללקוחות כדי שיראו בנו, הסוכנים, את מה 
שאנחנו, ולא כפי שאנו מוצגים כיום בתקשורת כגורם מיושן 

ונהנתן על ידי החברות הישירות.

סוויפטנס בע"מ, החברה שמתפעלת את המסלקה הפנסיונית, 
הודיעה על כמה פעולות חדשות לשימוש, שייכנסו לתוקף 

בינואר 2015.
בין הפעולות החדשות יוכלו סוכן או יועץ יוכלו להעביר 

באמצעות המסלקה מסמכי ייפוי כוח לחברה מנהלת שלא 
כחלק מתהליך בקשה למידע. כמו כן, את הבקשה למידע 

פנסיוני של חוסך בחברה מנהלת בודדת – הניתנת באופן חד 
פעמי על כלל המוצרים של חוסך המנוהלים בחברה מנהלת 

מסוימת - יוכלו להגיש סוכנים/יועצים או החוסכים עצמם.
עוד פעולות שייכנסו לתוקף ב-2015: בקשה למידע על יתרות 

פיצויים של כלל עובדי מעסיק אצל מוסדי שתאפשר לסוכן/
יועץ לקבל מידע בדבר יתרות הפיצויים של כלל עובדי מעסיק 
מסוים בגוף מוסדי בודד; בקשה למידע על יתרות פיצויים של 
עובד בודד אצל גוף מוסדי שתאפשר לסוכן/יועץ לקבל מידע 
בדבר יתרות הפיצויים המשויכות לעובד אחד מטעם מעסיק 

מסוים בגוף מוסדי בודד; ועדכון תהליך הטיפול בבקשה מידע 
מתמשך מגוף מוסדי בגין חוסך מסוים - תוספת זו נועדה לחייב 
ולאפשר לגוף מוסדי לדווח באופן מסודר על הפסקה יזומה של 
הדיווחים החודשיים השוטפים במענה לבקשת "מידע מתמשך".

לפרטים נוספים היכנסו לכאן.

מאת לירז רייך

http://www.swiftness.co.il/Documents/jan_2015_mef.pdf
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חדשות הלשכה
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הוועדה לסוכנים צעירים הפגינה נוכחות במבחנים השונים של 
משרד האוצר שנערכו ביום שני בגימנסיה העברית הרצליה 

תל אביב. לבחינות שנערכו בשני מושבים הגיעו כ-500 
נבחנים. חלקם היו בעלי רישיון ביטוח שעשו מבחן בתחום 
חדש, אך רובם המכריע היו צעירים שמתחילים את דרכם 

בעולם הביטוח.
לדברי יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים דביר רפ, "דיברנו עם 

הנבחנים, איחלנו להם בהצלחה במבחנים, הסברנו להם את 
חשיבות הלשכה ופעילותה למען סוכני הביטוח וסיפרנו על 
הפעילות שעושה הלשכה למען הכנסת דור חדש ללשכה. 

ציינו כי ההצטרפות לחברות בלשכה נעשית בסיום ההתמחות 
והוצאת הרישיון".

כ-50 תעשיינים קטנים ובעלי 
מלאכה קיבלו ביום חמישי 

שעבר טיפים מקצועיים 
מהנהגת לשכת סוכני הביטוח 

בצפון.
הכנס שנערך בבית אבא חושי 

בחיפה איגד בתוכו יזמים ובעלי 
מלאכה זעירה, לצד יצרנים, 

שביקשו ללמוד מעט על ענף 
הביטוח. בפני הסוכנים הרצו 

יוסי ורסאנו, חבר הוועדה 
הפנסיונית בלשכה וחבר ועד 
הסניף, דני קרוקדסקי, סוכן 

חבר לשכה מחיפה וליאור 

רוזנפלד, יו"ר מחוז חיפה והצפון.
"התעשיינים קיבלו טיפים 

מקצועיים בכל הקשור לביטוחי 
עסק ובעלי מלאכה, מידע על 

פנסיה וביטוח מנהלים, תוך 
שימת דגש של כל הדוברים בכנס 

שביטוח והתייעצות בטרם ביצוע 
הפוליסה עושים רק באמצעות 
סוכן ביטוח חבר לשכה" אמר 

רוזנפלד. "בכוונתנו להמשיך את 
סדרת ההרצאות ולשתף בכל 

פעם סוכנים רהוטים שמסוגלים 
להעביר את המסרים שחשובים 

לנו כלשכה, באופן ברור ומקצועי".

הוועדה לסוכנים צעירים הגיעה לעודד את 
הנבחנים במבחני ההסמכה של משרד האוצר

 סוכני מחוז הצפון לתעשיינים:
ביטוח עושים אצל סוכן

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין 25 שנה 
באזור מודיעין )מודיעין עילית( במגזר הדתי 

והחרדי. טל: 050-5240046 שלום

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון 
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל 
 ובכל סוג בתנאים מעולים, סודיות מובטחת.

לאבי-050-5234664

סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש 
 תיקים מכל סוג, סודיות מובטחת –

דין – 054-3971771

סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק. 
אפשרות לליווי. כולל משרדים. אזור המרכז. 

 השפלה וירושלים.
מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת 
 אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.

 סודיות מובטחת. 052-8741331.
michaele@b4-u.co.il מייל

דרושים
לסוכנות ביטוח מובילה במרכז דרוש/ה חתם/ת 
רכבים ודירות לטיפול בחידושים ניסיון בתחום 
שנתיים חובה. עדיפות  ליוצאי סוכנויות. קו"ח 

limorh@misgav.co.il  למייל
 לסוכנות הביטוח שווקים פיננסיים בע"מ

בפתח תקוה דרוש/ה מנהל/ת תיק בעל/ת רשיון 
 סוכן פנסיוני. נסיון במכירות ביטוח פנסיוני
 ופרט – חובה. טל' : דובי – 054-7722197

dubi@sf-ins.co.il :או מייל
לסוכנות ביטוח גדולה דרוש/ה חתם/ת עסקי/ 

nava@gabay-ins.co.il :קבלני. שליחת קו"ח ל
באשקלון: סוכן אלמנטר עם בן ממשיך )בלימודי 

רישוי(, מעוניין בשותף פעיל )רצוי עם דור 
 המשך( ואפשרות לאיחוד משרדים.

montiuri@gmail.com :בהצעות
באשקלון: עוזרת מקצועית / פקידת אלמנטר / 
חיים, לניהול טיפול ומתן הצעות מחיר, תביעות 
שיווק והפקת ביטוחי פרט. נדרש ניסיון קודם. 

montiuri@gmail.com

השכרה ושכירות משנה
בירושלים, בבניין כלל, מתפנה משרד מושקע 

 לסוכני ביטוח. מיקום מעולה.
לפרטים: 052-2674820 יעקב

 להשכרה: ברחוב אפעל בפתח תקווה
 משרדים בגדלים שונים.

לפרטים: 03-9217911, 050-6995959 )חנוך(.

 סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של 
כ-210 מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל 

 מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290

 להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
 2 חדרים מרוהטים, 2500 ₪ לחדר

 המחיר כולל: חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי: 054-4590024
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המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב
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