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מועצה ארצית

אברמוביץ :נפעל מול הממשלה שתקום,
לקדם ניוד פוליסות ביטוחי המנהלים
הנשיא בישיבת המועצה :״היענות גבוהה מצד הסוכנים לפרויקט 2030״

"נפעל מול הממשלה שתקום ,לקדם ניוד ביטוחי מנהלים
בין חברות הביטוח .על משרד האוצר לשחרר את אלפי
המבוטחים השבויים ולאפשר להם את הזכות הבסיסית
לבחור מי תהיה חברת הביטוח שתנהל את חסכונותיהם״ ,כך
אמר נשיא לשכת סוכני ביטוח אריה אברמוביץ בכנס המועצה
הארצית שהתקיים השבוע.

אברמוביץ התייחס גם למערכת היחסים מול חברות הביטוח
ואמר כי "בניגוד ליחסי חברות הביטוח והמבוטחים ,אשר
מעוגנים ב'אמנת זכויות' ,יחסינו כסוכני ביטוח מול החברות
לא זכו מעולם למסמך נהלים ותקנות והגיע הזמן לתקן
זאת" .לדבריו" ,בעוד סוכני ביטוח מחויבים על ידי הממונה
על הביטוח לעמוד בנהלים שנקבעו מראש ,המוסדיים יכולים
להמשיך ולספק שירות לסוכנים ללא מחויבות לשום הסדר
בעל גושפנקה רגולטורית .אנו פועלים כיום על מנת להוציא
לפועל 'אמנת זכויות' בין סוכנים לחברות ביטוח .שתי חברות
ביטוח ,איילון ומנורה ,כבר הצהירו בפנינו כי הן מוכנות
להיכנס לדיונים בנושא זה .אני קורא ליתר חברות הביטוח
לאמץ את אמנת הזכויות .המסמך יסייע בהפיכת ענף הביטוח
ליעיל ושירותי יותר עבור סוכני הביטוח וציבור המבוטחים
כולו".
אברמוביץ אמר עוד כי "בימים אלו אנו נמצאים בשלב
ההוכחות בבית המשפט המחוזי כנגד הביטוח הישיר .בית
המשפט דן במסע הפרסום המכפיש של הביטוח הישיר
המבקש לסלק את סוכני הביטוח משוק הביטוח .השבוע
התקיימו  2דיונים ראשונים בנושא .אני מאמין שבית המשפט
יורה על הפסקת הפרסומות המבישות האלו שייעלמו אחת
ולתמיד .הנשיאות ואני נחושים להוריד את הפרסומות הללו
מעל המסך".
אברמוביץ התייחס בדבריו לביטול ההוראה של המפקחת
לפרסום שמות הזוכים שזכו במבצעים וקבע כי זהו הישג
אדיר נוסף של הלשכה" :החלטת המפקחת על הביטוח,
מבטאת את ההבנה שסוכני הביטוח מייצגים את ציבור
המבוטחים .גישת הפיקוח במשרד האוצר השתנתה בהתאם

להבנה שלא קיים שום ניגוד עניינים בינינו לבין ציבור
המבוטחים" ,אמר.
בנוגע למודל תגמול חדש לסוכן ,אמר הנשיא כי הלשכה
פועלת מול חברות הביטוח על מנת ליישם את קריאת
המפקחת ופועלת בעניין מזה שנתיים" :בכנס 'ביטוח חיים
ופנסיוני' ה ,36-איילון ומיטב דש הכריזו על כוונתן לתגמל
את סוכניהן על פי מודל תגמול חדש ,בהתאם לקריאת
המפקחת .עם זאת ,לצערנו רוב חברות הביטוח ממשיכות
למלא את פיהן מים .אני קורא לחברות הביטוח להרים את
הכפפה ולפרסם מודל תגמול חדש ,שישקף את מקצועיות
הסוכן ורמת השירות שהוא מעניק ללקוחותיו".
אברמוביץ התייחס גם לפרויקט סוכן ביטוח  ,2030שמטרתו
להתאים את סוכן הביטוח לעתיד ,ולהבטיח את שגשוגו
בענף הביטוח והפיננסים לעשורים הבאים .לדבריו" ,על סקר
שהפצנו בקרב חברי הלשכה השיבו כ 500-סוכנים ,היענות
מרשימה ,המוכיחה את נכונות הסוכנים לקחת חלק במגמה
כוללת לחיזוק סוכן הביטוח גם לדורות הבאים יישום מסקנות
הפרויקט ,שיביאו לייעול עבודת הסוכן והגדלת הכנסותיו,
יתבצע כבר בקדנציה הנוכחית  -את זה אני מבטיח".
אברומוביץ סיפר כי הלשכה תצא בקמפיין פרסומי חדש,
שמטרתו האנשת סוכן הביטוח ושיפור הנגשתו לציבור
המבוטחים .הקמפיין ישווק אונליין באתרי החדשות וברשתות
החברתיות ,לאחר חג הפסח.

יואל זיו :אין לבטל פוליסת בריאות ללא הוראה
מפורשת של המבוטח

יואל זיו ,יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד ,מסר בישיבה כי
לשכת סוכני ביטוח מסרה לפיקוח על הביטוח את עמדתה,
לפיה אין להורות לחברות לבטל פוליסות בריאות ,אם הלקוח
לא מודיע בכתב בתוך  60יום כי הוא מסכים להעלאת מחיר.

אורי צפריר :יש לעודד רישום לביטוח השיניים
הקולקטיבי – כדי שיתקיים
"אני פונה לכל החברים במועצה ובלשכה ,שיעשו נפשות
לקידום הרישום של חברי הלשכה ,לביטוח השיניים
הקולקטיבי שגיבשה הלשכה מול חברת הראל .זאת
מכיוון ,שאם לא יירשמו מספיק חברים ,הביטוח לא יצא אל
הפועל" ,כך אמר מ״מ נשיא הלשכה אורי צפריר בישיבת
המועצה השבוע.
לדברי צפריר ,עד כה נרשמו כ 400-איש ,כאשר על פי
הסיכום עם הראל ,הביטוח יקום רק במקרה שיירשמו
 1,500מבוטחים .הוא הוסיף ,כי "אבקש מהראל להאריך
את תקופת הרישום עד  30לאפריל ,ואני מאמין שיסכימו".
מדובר בפוליסת ביטוח שיניים קבוצתית ייחודית לסוכני
הביטוח עם הראל חברה לביטוח ,המציעה הטבות והרחבות
רבות .צפריר הסביר שבשלב ראשון מספיק שיירשמו
כ 700-סוכנים ,כך שעם בני הזוג והילדים ,יגיעו לסף
הנדרש.

המשך בעמוד 3

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :רענן שמחי.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,שירי כהן גונן ,Shiri@pro-st.co.il עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו– 050-5543991מיילziv@mil-media.co.il :
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.

 26במרץ 2015

ביטוח ופיננסים

www.insurance.org.il

2

מועצה ארצית
המשך מעמוד 2

זיו אמר את הדברים במסגרת סקירת עמדת הלשכה לחוזר
עריכת תוכניות ביטוח בריאות פרט ,שעוסק בביטוחים
שיתחדשו אחת לשנתיים .בחוזר כתבה המפקחת על הביטוח
דורית סלינגר כי העלאת מחיר של מעל  20%מחייבת
הסכמת המבוטח .ואם ההסכמה לא מגיעה תוך  60יום,
החברה תבטל את הפוליסה .זיו אמר כי "אנו אומרים שזה
אסור וחריג .ביקשנו שהפוליסה בכל מקרה תהיה בתוקף,
יעלו אותה בלי אישור ב 20%-ויתאפשר ללקוח להודיע תוך
שנה שהוא לא מעוניין בהעלאה".

מנכ"ל הלשכה :נהפוך את המטה המקצועי רלוונטי
לסוכנים

רענן שמחי ,מנכ"ל לשכת סוכני ביטוח הנכנס אמר כי
"בכוונתי לחזק את המטה המקצועי בלשכה ולעשותו רלוונטי
לסוכנים" שמחי אמר כי בלשכה יפיקו כנסים מחוזיים
וסניפיים על פי תוכנית עבודה ויקיימו הרצאות לסוכנים
שיעניקו להם ערך נוסף.
שמחי אמר עוד כי ייעשה מאמץ בשדרוג ואיסוף מאגרי
הנתונים של הלשכה.
אני מקווה להגיע לסטנדרט ניהול איכותי ,דרך קביעת יעדים
ותוכניות עבודה .אני מצפה מכולנו לשתף פעולה ,ולמי שיש
הערות שיתקשר ,יכתוב מייל.
שמחי מסר כי "אני מאמין בתוכנית עבודה ומעקב על ביצוע.
תמיד תהיינה משימות מתפרצות ,אבל כשיש תוכנית עבודה
סדורה ,זה מביא לניהול יותר נכון של המשאבים".
שמחי התייחס גם למעבר הקרוב של הלשכה והמכללה
למשכן החדש ואמר כי "המעבר יאפשר להגדיל את היקפי
העשייה ויפתח צוהר לתחומים שהם ליד הביטוח – כמו
שמאות ,כדי לתת מענה לסוכנים גם בעולם התוכן הזה".

אריאל מונין :בעקבות פניית הלשכה – המפקחת
החלה לבדוק את תיקוני הצנרת

אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה ,התייחס
לנושא נזקי הצנרת ואמר כי "בשנת  2014דיברנו עם כל
ספקי הצנרת וחברות הביטוח ,כדי לפתור את בעיית צנרת
המים .הצגנו את הנושא גם בפני הפיקוח וכעת המפקחת על
הביטוח הודיעה שהנושא יטופל בשנת ."2015
לדברי מונין ,המפקחת מסרה בכנס הלשכה כי היא תוציא
מכתב ותבצע ביקורות .בעקבות זאת ,הלשכה שלחה מכתב
מפורט לפיקוח על הביטוח ,עם כל הדברים העיקריים שיש
לבחון – בעיקר אי עמידה בזמנים ולקוחות שלא מקבלים את
מה שביקשו.

מונין אמר עוד כי יש לקוות שהחוק שנתקע בשל הבחירות –
המחייב חברות השכרה רכב לקבל רישיון מדי שנה ,כמו סוכני
ביטוח ,יעבור ויסייע להסדיר את הענף ,שכן אחד התנאים
לקבלת הרישיון ,הוא הוצאת ביטוח פרטני לכל רכב.

יובל ארנון :נהניתי לראות את ההיענות להרצאות
באילת

יובל ארנון ,יו"ר הוועדה הפנסיונית ,סיכם את כנס 'ביטוח
חיים ופיננסים' שהתקיים בתחילת החודש באילת ואמר כי
"נהניתי לראות את היענות האנשים להרצאות בצהריים.
אנשים מילאו את ההרצאות ,כעסו אם התחילו לפני הזמן או
אחרי הזמן .בלקחים שהפקנו מהכנס ,כצופה מהצד התמוגגתי
מאנשים שרצו לראות את כל ההרצאות ולא יכלו".

ראובן רפ :מציע לכל סוכן לנצל את ההסכם
להקמת אתר

ראובן רפ ,יו"ר הוועדה לטכנולוגיה ,התייחס בין היתר להסכם
עם חברה חיצונית להקמת אתרי אינטרנט לסוכנים" :ההסכם
מאפשר לכל סוכן לפתוח אתר אינטרנט ,בעלות אחזקה
חודשית בלבד .אם סוכן לא רוצה להתעסק בבנייה ,ייבנו
לו אתר על פי מה שירצה ,בעלות  1,450שקל בתוספת
מע"מ ,חד פעמית ,ודמי החזקה חודשיים .אני מציע לכל סוכן
להשתמש בזה".

אריק ורדי :מעל ל 70-מפגשים ופעילויות ב2014-

אריק ורדי ,יו"ר ועדת כנסים ואירועים ,ביקש להודות ליושבי
ראש הסניפים ואמר כי "הם אחראים ליותר מ 70-מפגשים
ופעילויות שונות ב .2014-אני מקווה שגם בשנה זו נוכל
להגיע לאותם מספרים" .ורדי סיפר כי בכנס 'ביטוח חיים
ופיננסים' היו  1,500משתתפים ,בהם  700חברי לשכה.

מועצת הלשכה ביקרה ביד ושם

יו"ר המועצה זאב פרלשטיין מספר כי הביקור הותיר רושם עז על כל המשתתפים
עם תום ישיבת המועצה הארצית שהתקיימה השבוע
בירושלים ,יצאו חברי המועצה ועובדי לשכה – למעלה
מ 50-איש ,לביקור מודרך באתר ההנצחה לקורבנות
השואה  -יד ושם.
יו"ר המועצה זאב פרלשטיין מספר כי הביקור הותיר
רושם עז על כל המשתתפים" :זהו מקום מאוד קדוש,
מקום שמבחינתו מסמל סוף ובחלקו האחרון ,תחילתה
של דרך" .לדבריו" ,תמונות הזוועה והפריטים במקום,
שנלקחו מיהודים שנרצחו בשואה ,השפיעו על כולנו".
יד ושם ,מוסיף פרלשטיין ,גם נותן למבקר פרופורציה,
מול טרדות היום יום והעבודה וסיכם" :כל מי שלא ביקר
כאן ,חייב להגיע .אני אשוב לכאן עם ילדי".
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כן ,יש לכם עוד סיבה לחייך

חדש! פוליסת ביטוח שיניים קבוצתית ייחודית לסוכני הביטוח
עיקרי התוכנית:

מתן חופש הבחירה בידי המבוטח לערוך את טיפולי השיניים אצל כל רופא ו/או מרפאה על פי בחירת המטופל.
(רופא בהסדר /רופא שאינו בהסדר)
למעלה מ 900-מוקדים בפריסה ארצית ,ביניהם מרפאות שיניים ,מרפאות שיניים רב-תחומיות ,רופאי שיניים,
מכוני צילום ,וכן רופאים מומחים בתחום הפריודונטיה (מחלות חניכיים) ,בכירורגיית פה ולסת וכן רופאים
"מורשים" בתחום יישור שיניים ,אשר מקבלים תשלום מהמבטח על פי מחירון מוסכם.
דמי הביטוח החודשיים (נכון ל ,1.2.2015-על פי מדד דצמבר )2014
חבר לשכת סוכני הביטוח ₪ 115 -
בן/ת זוג ו/או ילד בוגר (מעל גיל  23שנים) ₪ 115 -
ילד (בגיל ₪ 40 - )4-23
ילד שלישי ואילך (במניין הילדים הקטינים)  -חינם
תקופת הפוליסה תחל ב 1.4.2015-ותסתיים ביום 31.3.2021
הפוליסה תכנס לתוקף רק אם יצטרפו מינימום  1,500מבוטחים (לא כולל ילדים)

להיוועצות והצטרפות לביטוח השיניים תוכלו לפנות לנציגי הראל בימים א' – ה' בין השעות 8:00-15:00
בטלפון 03-9208127 :וכן ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות שיניים טל' 03-7547222

רגולציה

המפקחת האריכה בשנה נוספת את
פוליסות הביטוח הסיעודי הקבוצתי
יואל זיו" :שמחים על ההארכה ,אך מצפים לפתרון כולל"

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר האריכה השבוע את ההסדר
הקיים בביטוחים הסיעודיים בשנה נוספת .על פי החוזר שהוציאה
המפקחת ,מבטח יהיה רשאי לחדש פוליסה קבוצתית שתקופת
הביטוח בה תסתיים לכל המאוחר ב 31-בדצמבר  ,2015אם
חידוש הפוליסה נעשה באותם תנאים.
עוד נקבע בחוזר כי מבטח יהיה רשאי לעדכן את דמי
הביטוח ,או להקטין את סכום הביטוח ,לצורך התאמתם
לצפי התביעות במהלך אותה שנה .האישור יינתן בכפוף
לכך שאותן קבוצות יציגו מודל ביטוחי ארוך טווח יציב,
שיבטיח את הזכויות הסיעודיות של כל מבוטחי הקבוצה,
יואל זיו
תוך שימת דגש על פרמיות שמאפשרות זמינות של
הביטוח לכל מבוטחי הקבוצה ,הצעירים והמבוגרים ,למשך כל החיים.
לפני ארבע שנים אסר המפקח דאז פרופ' עודד שריג על חידוש
הפוליסות הקולקטיביות לביטוח סיעודי .עקב הבעיות הרבות
שנוצרו ,והעובדה כי טרם פורסם פתרון כולל לבעיה ,שריג וסלינגר
האריכו מדי שנה את ההסדר הקיים ,אבל עד עתה לא ניתן מענה
סופי לסוגיה זו .את ההארכה האחרונה להסדר שמסתיים ככל

הנראה כעת ,העניקה סלינגר באוקטובר .2014
על פי הערכות ,הדחייה רלוונטית לכ 200-אלף מבוטחים בביטוחי
סיעוד קבוצתיים שהביטוח שלהם אמור להסתיים ,ושמועד זה נדחה
עתה .חלק מעיקרי ההסדרה של האוצר בביטוח הסיעודי
נוגעים לכך שקופות החולים ישווקו פוליסה סיעודית
בתנאים אחידים ,תוך שהמעבר בין קופה לקופה לא יפגע
בוותק הביטוחי ולא ידרוש חיתום רפואי (והתנאים והתמחור
בפוליסה האחידה ייעשו לפי  3קבוצות גיל ,בהתאם למועד
ההצטרפות).
לדברי יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו" ,אנחנו
בוודאי שמחים על ההארכה ,אבל אנחנו מצפים לפתרון הגון
וסביר עבור המבוטחים המבוגרים שייפלטו מביטוח קולקטיבי סיעודי.
הביטוח הסיעודי צריך להיות קבוע ,ולא על בסיס ההסדרה המוצעת
היום להשתלב במסגרת הביטוחים הקולקטיביים של קופות חולים,
שמוצעת לאוכלוסיה חלקית ביותר ובתנאים לא טובים .אנחנו מצפים
לפתרון כולל עבור אותם אנשים ששילמו כל חייהם ,שלא יישארו
לפתע ללא ביטוח סיעודי דווקא בשנים שבהן הם הכי זקוקים לו".

מהיום :העברת ייפוי כוח למוסדיים דרך
המסלקה הפנסיונית בקלות ובפשטות
בהליך החדש מתקבל אישור מחייב ובכתב מהגוף המוסדי ,תוך  3ימי עסקים
מאת עמיר טל ,מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

סוכני ביטוח נכבדים,
הייתה לנו הזכות להשתתף בכנס סוכני הביטוח של לשכת
סוכני הביטוח  .2015נהנינו מאד ולמדנו רבות על הצרכים
והבעיות המטרידות אתכם.
בסיום הרצאתו של ניר בן שמש מאגף שוק ההון ,עלו שאלות
מצד המשתתפים .אחת מהן עסקה בבעיית העברת ייפויי
הכוח לגופים המוסדיים (בדגש על ייפויי כוח בפורמט החדש
המחליפים ייפויי כוח ישנים) וכיצד ניתן לוודא כי הללו אכן
התקבלו ונרשמו על ידי הגוף המוסדי.
המסלקה מפעילה מתחילת  2015שירות להעברת ייפוי כוח
מסוכנים ויועצים לגופים מוסדיים .במסגרת שירות זה שולח
הסוכן לגוף מוסדי עותק סרוק של טופס ייפוי כוח מסוג ב1-
או ב ,2-בצירוף צילום תעודה מזהה של הלקוח .משלוח ייפוי
הכוח אפשרי בקלות ובפשטות דרך פורטל האינטרנט של
המסלקה ,או בהצמדה לקובץ אירועים.
מקבלת הבקשה נדרש הגוף המוסדי להחזיר לסוכן תוך
שלושה ימי עסקים אחת משתי התשובות הבאות:
•הודעה כי "בקשה למתן ייפוי כוח אושרה על ידי המוסדי".
•הודעה כי "הבקשה למתן ייפוי הכוח נדחתה על ידי
המוסדי" ,תוך ציון סיבת דחיית הבקשה (כגון "טופס לא
חתום").
במידה וייפוי הכוח שנשלח מחליף ייפוי כוח של סוכן אחר
("סוכן ישן") רשאי הגוף המוסדי לעכב את משלוח האישור עד
כדי  13ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה ,ולאפשר לסוכן הישן
מרווח של  10ימי עסקים לפעולת שימור כנדרש על פי חוק.
חשוב לדעת :תדפיס/הורדת קובץ מפורטל המסלקה עם
הודעת הגוף המוסדי בדבר אישור הבקשה ,מהווה אסמכתא
כתובה ומחייבת ,לרבות התאריך שבו התחייב הגוף המוסדי
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לעדכן את מערכות המיכון שלו.
בעיות של חוסר מענה תוך שלושת (או  )13ימי העסקים
המותרים ,מטופלות באופן אוטומטי על ידי המסלקה
הפנסיונית תוך משלוח תזכורות ,התראות ,ודיווחים שוטפים
לאגף שוק ההון בדבר אי עמידת הגוף המוסדי בזמני המענה.
במידה והסוכן ,לאחר שקיבל את אישור הגוף המוסדי לבקשה,

הגברת השימוש במסלקה הפנסיונית

לאור הגברת השימוש בשירותי המסלקה הפנסיונית בשנה זו ,ולאור
פונקציות נוספות שהתווספו למסלקה הפנסיונית ,אנו חוזרים ומזכירים
כי בכל בעיה שבה נתקלים הן מבחינת לוחות זמנים או מידע שמגיע
לא מושלם ,יש לפנות לאבי קנול ,חבר הוועדה לביטוח פנסיוני ,לצורך
טיפול ובדיקת הבעיה.
בעבר טפלנו בתלונות שהגיעו וכתוצאה מכך טופלו וסודרו כשלים שהיו
במערכת המסלקה ,ולכן תגובתכם חשובה לנו לשיפור רמת המידע
ולוחות הזמנים של המסלקה.
לפניותaviknoll@walla.co.il :

מוצא כי המידע לא נרשם/עודכן במערכות הגוף המוסדי,
תעמוד מחלקת שירות הלקוחות של המסלקה לרשות הסוכן
לפתיחת תלונה על תקלה ,לפעולה מול הגוף המוסדי עד
לפתרון הבעיה ,ולדיווח ככל שיידרש על "בעיה באיכות
השירות" למחלקת הבקרה של אגף שוק ההון.
עלות השירות היא  2.5שקל (כולל מע"מ) לדיווח ייפוי כוח
לגוף מוסדי ספציפי ,והיא נמוכה באופן משמעותי מעלות
משלוח מכתב רשום לדוגמה ( 11.80שקל).
לשאלות נוספות ,ולמבקשים ליווי וסיוע בעת הקמת הבקשות
לראשונה ,מוקד השירות של המסלקה זמין עבורך בימים
א'-ו' ,בטלפון076-8020400 :
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בעין משפטית

תיק תביעת תאונת דרכים:
בוחן התנועה הציל את הנתבע

השופט קבע כי בוחן התנועה מטעם התובע התרשל ,דחה התביעה ופסק לתובע הוצאות
חוות דעת מנומקת ומפורטת של בוחן תנועה אזרחי ,הביאה
לדחיית דרישת תשלום של כ 70-אלף שקל מנתבע .המשפט
התקיים בבית משפט השלום בחדרה ,שם הוגשה תביעה בגין
רשלנות תורמת כנגד מבוטח ,בשל תאונת דרכים שאירעה ביוני
 2013בצומת רהט צפון.
התובע טען שהגיע עם מכוניתו לצומת (רכב מס'  2באיור) ,עצר
ונתן זכות קדימה כנדרש ,החל לחצות את המחצית הראשונה של
הצומת ,ונעצר בקצה אי התנועה המפריד בין המסלולים ,לפני
השלמת החצייה .בשלב זה ,לטענתו ,הבחין בכלי רכב הנתבע
(רכב מס'  1באיור) מגיע מימינו ,במהירות גבוהה כשחלקו בתוך
הנתיב לפנייה שמאלה.
וכך ,טען התובע ,בעוד שהוא עומד ללא תנועה ,פגע בו רכב
הנתבע ,שעל פי הערכת בוחן תנועה אזרחי מטעם התובע ,נסע
במהירות של  80קמ"ש לפחות .כתוצאה מהתאונה ,הוטח רכב
התובע לעבר כלי רכב נוסף (רכב מס'  3באיור) שעמד בצומת
בכיוון ההפוך .התובע טוען כי התאונה ארעה בשל רשלנותו וחוסר
זהירותו של הנתבע .בנוסף ,טען כי הנתבע הוא התורם המכריע
לקרות התאונה ולעלות הנזק ולחובת הנתבע  40%תרומת אשם,
כך שסכום התביעה עומד על  69,747שקל.
בוחן התנועה האזרחי משה וייסמן התבקש על ידי הנתבע לעיין
בתביעה ובחוות הדעת שהוגשה על ידי בוחן תנועה אזרחי מטעם
התובע ,ולהכין חוות דעת נגדית.
וייסמן מסביר כי "לאחר בחינת כל החומר שהוצג בפניי קבעתי
כי העד המומחה מטעם התובע לא תיחקר אף אחד מהמעורבים,
ואף לא שוחח עם הנהג התובע .לעומת זאת ,אני יצרתי קשר
עם כל המעורבים ותיחקרתי אותם באשר לנסיבות התאונה,
וכתוצאה מתחקור זה אף התברר כי יש עד ניטרלי לתאונה ומסרו
לי את פרטיו .בשיחה עמו הוא טען כי רכב התובע הגיע מתוך

שרטוט הצומת :רכב מספר
( 1בשחור)  -רכב הנתבע,
רכב מספר ( 2באדום)  -רכב
התובע .איור :משה וייסמן

רהט בנסיעה רצופה ,מבלי לעצור בכלל ,חסם את הדרך של רכב
הנתבע שהגיע מימינו ,ורכב התובע נזרק על כלי רכב נוסף שעמד.
"כמו כן ,עד המומחה מטעם התובע לא ראה את דו"ח השמאי
ולא ראה את התמונות של הנזק במכונית התובע; העד המומחה
מטעם התובע לא בדק את התיק המשטרתי .הוא היה חייב לצלם
את התיק המשטרתי כפי שעשיתי ,והיה מגלה שם חוות דעת
של מומחה ופענוח טכגורף של כלי רכב הנתבע .על פי הפענוח,
בזמן התאונה היה כלי הרכב במהירות  69קמ"ש ,תוך שהמהירות
המותרת בחוק היא  80קמ"ש .בנוסף ,משטרת ישראל הגישה
כתב אישום כנגד התובע לבית משפט תעבורה ,התובע הורשע,
והשופט בגזר הדין קבע כי אין הוא מוצא רשלנות תורמת מצד נהג
הנתבע".
לאור כל הנתונים שאסף וייסמן ,ובמהלך ההוכחות בבית
משפט חדרה ,השופט דחה את כל טענות התובע ונזף בעד
המומחה מטעם התובע על עבודתו הלקויה .השופט חייב
את התובע בכל ההוצאות המשפטיות ,וציין כי התובע פעל
ברשלנות ותביעתו קנטרנית.

ייצוגית נגד מנורה :גבתה דמי ניהול
מופרזים מעמיתי קופות הגמל

תביעה ייצוגית הוגשה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי
בתל אביב נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל בטענה כי גבתה
דמי ניהול מופרזים מהעמיתים .התביעה דורשת ממנורה
לשלם  20מיליון שקל למבוטחיה.
לטענת התביעה ,על אף שחברות הביטוח אמורות לשים את
העמיתים בראש מעייניהן ,מעדיפה מנורה את עשיית הרווחים
על פני טובת החוסכים" .דמי הניהול אינם קבועים מראש",
נטען בכתב התביעה" .זה מדהים אבל זו האמת :החוסך אינו
יודע מהם דמי הניהול שישלם בכל שנה .גם הקביעה של גובה
דמי הניהול היא קביעה רטרואקטיבית ,לפי שיקול דעתה של
החברה המנהלת.
"ולא רק שהעמית לא יודע כמה ייגבה ממנו .הוא גם לא יודע
איך החלוקה בינו לבין יתר העמיתים .מוזר ,אבל נכון .ולא
רק שהוא אינו יודע את החלוקה בין העמיתים ,הוא גם לא
יודע שבהתקיימותם של מקרים מסוימים ,דמי הניהול שלו,
ורק שלו ,יעלו באופן אבסורדי למקסימום הקבוע בחוק ובכך
ייפגע החיסכון שלו" ,נכתב.
למנורה מבטחים פנסיה וגמל יש כמעט מיליון עמיתים .לדברי
התביעה" ,בתקנון הקופה אין כל תניה המתירה לגבות דמי
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ניהול מרביים במקרה התקיימותם של מי מהתנאים המופיעים
בחוזר הממונה ,או בהיעדר מו"מ .וגם אילו היתה תניה כזו היא
פסולה ,נוגדת את החוק ואת חוזר הממונה" .התביעה טוענת כי
המשיבה הפרה את הוראות החוק ,כמו גם את הוראות התקנון,
כשהעלתה את דמי הניהול למקסימום הקבוע בחוק מבלי מתן
כל הודעה בדבר כוונתה לעשות כן ומבלי לנהל מו"מ.
לטענת המבקש ,ביקשה מנורה ממנו לגבות דמי ניהול
מרביים כפולים בסך של  0.5%מסך נכסיו ו 6%-מדמי
הגמולים" .מדובר בפגיעה ממשית וחד משמעית במבקש
וכמוהו גם בעמיתים אחרים במצב דומה" ,נטען .המשיב
טוען כי מנורה גבתה ממנו  1,108שקל יותר ממה שהיה
אמור להיגבות ממנו בשנה .כשפנה המבקש למנורה ,טענה
חברת הביטוח כי העלאת דמי הניהול נעשתה בהתאם לחוזר
הממונה.
על פי התביעה ,הגדרת הקבוצה היא "עמיתי קופות הגמל
המנוהלות על ידי החברה המנהלת ,שנגבו מהם דמי ניהול
גבוהים מהממוצע ,בהתקיים אחד מהתנאים המופיעים בחוזרי
הממונה או במצב שבו שונו דמי הניהול מבלי לקיים עמם
מו"מ טרם ההעלאה".

ביטוח ופיננסים
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מעמד הסוכן

שכר טרחה ללא רגשי אשמה
כיצד תגיעו למצב שבו גביית שכר טרחה מפסיקה להוות בעיה
מאת גילי ראובני ,יועצת הלשכה בנושא הדרכה והטמעת גביית דמי טיפול מלקוחות.

גביית שכר טרחה ממבוטחים – זה מותר ,זה חוקי ומומלץ
על ידי לשכת סוכני הביטוח ,ומכאן שסוכני הביטוח רשאים
וראויים לגבות תשלום על שרות אישי ומקצועי.
אם סוכני ביטוח יפנימו ויאמצו את התפישה כי על טיפול טוב
ומקצועי מותר לדרוש כסף ,גם המבוטח יזרום איתם .סוכני
הביטוח צריכים להבין כי המקצועיות והשירות הם מנגנון
הביטחון האולטימטיבי עבור המבוטחים ,ועל שירות זה מותר
לגבות תשלום.
תהליך נכון של גביית שכר טרחה
ממבוטחים כולל  3שלבים הכרחיים:

ערך
תכנון
יישום
בחר  10לקוחות שבמצב
הקיים הם גזלני זמן ואינם
רווחיים עבורך (אין לך מה
להפסיד אם יעזבו אותך).
בנחישות וברגישות ,נמק
את דרישתך לגביית שכר
טרחה .תנסה ,מקסימום
תצליח!

הצג ללקוח בצורה ברורה
מהו הערך המוסף שלך
כסוכן ביטוח אנושי אל
מול הסוכן הווירטואלי.

קבע את המחיר
(תעריפונים מתפרסמים
באתרים של סוכני ביטוח
רבים) .הגדר לעצמך
תוכנית מדויקת :מתי
לגבות ,ממי לגבות .הכן
משפטי הסבר ומכירה ,הצג
נתונים ,ספר על השינויים
בענף הביטוח תוך יצירת
שקיפות ושותפות.

ולמה אני מתכוונת? כשתזדקק לעו"ד ,קודם כל תבדוק מי
נחשב לטוב ביותר ,מי יעשה עבורך את השירות הטוב ביותר.
מרגע זה העלות תהיה משנית .לחלופין ,רופא מומחה :אתה
מוכן לשלם את התוספת הנדרשת כדי להיפגש אתו לפני

קבלת החלטה כבדת משקל .בהמשך
גם תרצה כי הרופא הטוב ביותר הוא זה
שיטפל בך ,וגם במקרה זה תהיה מוכן
לשלם במיטב כספך.
לפיכך ,תפקידו של סוכן הביטוח הוא להיות
נציגו של המבוטח בזמן אמת ,בשעת צרה.
כשנהיה שם ברגעים הקריטיים ,כבר לא
גילי ראובני
נצטרך לספק הסברים .במערכת יחסים כזו,
גביית שכר טרחה מפסיקה להוות בעיה.
בואו נבחן את ההבדל בין "סוכן ביטוח אנושי" לבין "סוכן ביטוח
וירטואלי" :היתרון של סוכן אנושי הוא ביכולת ליצור קשר אישי
ומקצועי ארוך טווח המושתת על אמון .עוצמתו של הקשר
נובעת מהבנת הצרכים האמיתיים של המבוטחים והיכולת
לתת להם פתרונות מדויקים ו"נקיים" .יחסים אישיים בין הספק
ללקוח לאורך זמן הם התשובה וזכות הקיום של ביטוח אנושי
מול ביטוח טכני.
אז איך אנחנו יחד משנים את העולם? קצר מהיר ואלגנטי.
•עבודה אישית עם הסוכן על הגברת היכולת השיווקית,
בידול ומיתוג.
•פיתוח צוות המשרד –תקשורת ,גבולות גזרה והפיכתו
ליחידה מובחרת.
•מקסום הפוטנציאל האנושי שבמערכת.
•שילוב טכנולוגיה חדשנית שמסייעת לחולל את השינוי,
שמייצרת מכירות.
אסיים בטיפ ליישום מיידי :לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה,
מהיום ,כל עובד מתקשר כל יום ל 10-לקוחות משמעותיים כדי
לברך אותם בחג שמח .באותה הזדמנות כדאי להתעניין בשלום
המשפחה ,להבין מה חדש ,להביא מידע עסקי רלוונטי .לא מציעים
שום דבר .לא מבצעים מכירה .רושמים וחוזרים לפי הצורך אחרי החג.
זכרו ,קשר חם עם הלקוח הוא המפתח להצלחה!
גילי ראובני הינה מאמנת עסקית בכירה בענף הביטוח ומומחית
בהובלת שינויים.

מנכ"ל הראל גמל והשתלמות :אשמח לראות
יותר סוכנות ויותר נשים בכירות בענף הביטוח
יש מקום לייצר מאמץ מצד החברות ומצד הנשים לשיפור המצב

יש פחות מדי נשים בכירות בענף הפיננסים
בכלל ובענף הביטוח בפרט ,כך אמרה
ל'ביטוח ופיננסים' חגית ציטיאט-לוין ,מנכ"ל
הראל גמל והשתלמות מקבוצת הראל
ביטוח ופיננסים .ציטיאט-לוין ,המשתתפת
היום בכנס ארצי שיזמה הלשכה ,לכבוד יום
האישה הבינלאומי לנשים בתחום הביטוח,
אומרת כי יש בענף "פחות מדי סוכנות וגם
פחות מדי מנהלות ,או מפקחות בחברות
הביטוח".
לשאלה האם הייצוג לנשים בולט לרעה
יחסית לענפים אחרים ,ציינה ציטיאט לוין כי
להערכתה לא במיוחד .ניתן לראות אמנם
פערים אל מול ענף הבנקאות ,שם ניתן
למצוא לא מעט נשים בעמדות ניהול ,בין
 26במרץ 2015

חגית ציטיאט-לוין

ביטוח ופיננסים

היתר מנהלות סניפים וכמובן שגם נשים
בעמדות ניהול בכירות הרבה יותר.
ייתכן שהצלחת הנשים בענף הבנקאות,
מעריכה ציטיאט-לוין ,נובעת מכך שזהו ענף
עם סביבת עבודה יותר ברורה ,כולל זמני
עבודה מוגדרים יותר ,אבל ,היא מוסיפה" ,ניתן
לייצר סביבת עבודה כזו גם בענף הביטוח".
לדבריה ,המאמץ צריך להיות הן מצד
החברות והן מצד הנשים שצריכות להאמין
בעצמן ,ביכולת שלהן באפשרויות שלהן.
החברות מצידן ,היא מוסיפה" ,צריכות
לראות את הנשים כחלק מהפוטנציאל
העתידי שלהן .זו לא בעיה ספציפית בהכרח
רק של ענף הביטוח ,אך היא בולטת פה
מאוד"
www.insurance.org.il
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תורמים לקהילה

מבצע חלוקת שי לפסח בבתי חולים ובתי אבות
הלשכה ממשיכה את מסורת הפעילות החברתית ומגייסת תרומות וסוכנים לחלוקת החבילות

לשכת סוכני ביטוח השיקה ביום ג' השבוע ,יום המעשים
הטובים ,מבצע לחלוקת חבילות שי לפסח בבתי אבות ובבתי
חולים .על פי היוזמה ,כל מחוז של הלשכה יוציא
לפחות  10סוכנים שיחלקו חבילות שי בבתי חולים
או בתי אבות (לפי בחירתם).
מיכל וינצר ,יו"ר ועדת פעילות וקשרי קהילה
בלשכה ,מספרת כי "יום המעשים הטובים הוא יוזמה
כלל ארצית ,בו גורמים וגופים שונים נרתמים לסיוע
לזולת .ביום זה נופלת בחלקנו הזכות לעשות עוד
מיכל וינצר
קצת טוב למי שזקוק לנו .השנה החלטנו ,במסגרת
הלשכה ,לחלק חבילות שי מתוקות בבתי חולים לילדים
ובבתי אבות גריאטרים ,כל מחוז בהתאם לבחירתו".
בלשכה בטוחים שכמו במקרים קודמים ,גם הפעם ההיענות
תהיה גבוהה .לדברי וינצר " ,ההירתמות וההתלהבות של יו"ר

המחוזות מחממת את הלב ואני בטוחה שגם הסוכנים ירתמו
ויתנדבו לעזור".
בלשכה זקוקים גם למתנדבים לחלוקת החבילות וגם
לחבילות שי ארוזות .המעוניינים להתנדב או לתרום
חבילות ,וכן המעוניינים לקבל פרטים נוספים לגבי
מועד ומקום ,יפנו ליושבי ראש המחוזות:
יו"ר מחוז הדרום  -בקשי יפת 050-5212012
יו"ר מחוז השפלה  -אודי הוד 053-3356798
יו"ר מחוז המרכז  -עמוס גואטה 052-8531583
יו"ר מחוז ירושלים  -שמואל אשורי 050-5311322
יו"ר מחוז השרון  -דני קסלמן 050-5333048
יו"ר מחוז הצפון  -ליאור רוזנפלד 052-3489431
יו"ר הועדה לפעילות וקשרי קהילה -
מיכל וינצר 050-4242102

פעילות למען הקהילה במחוז הצפון:
לא מחכים ליום ההתרמה

רבים מסוכני מחוז הצפון בלשכה מקייימים במהלך השנה
פעילות ענפה של תרומה לקהילה ,לאוכלוסיות נזקקות .כך,
בחודשיים האחרונים סייעו חברי המחוז אורי מיכאלי ויוסי
ורסאנו בגיוס תרומות לעמותת "גן הילד" ,חבר המחוז מיכה
וגמן פועל לטובת רוטרי ,חבר המחוז ג'קי אמסלם פעיל
שנים רבות בעמותת "אחים בוגרים" ואילו יו"ר המחוז ,ליאור
רוזנפלד ,מסייע לעמותת "שולחן עגול  3חיפה" ,עמותה
המסייעת לילדים במצוקה ,מקלטים לנשים מוכות ,מעוטי
יכולת וחיילים בודדים.

שיא הפעילות צפוי להיות ב 1-ביוני ,במבצע התרמה ברדיו
חיפה למען מחלקת ילדים בביה"ח בני ציון .לדברי רוזנפלד,
במהלך יום שידורים זה ,הוא יישב באולפן ,יקריא שמות של
סוכנים שתרמו לטובת מחלקת הילדים ויעלה לשידור תורמים
בולטים וכן את נשיא הלשכה אריה אברמוביץ וסגנו אורי צפריר.
רוזנפלד אומר "אני גאה בסוכנים שלנו ,שהם בעלי לב ענק
ורצון לתת מזמנם למען הכלל .המבצע ברדיו חיפה מאפשר
לנו לשלב מצווה ,יחד עם פרסום חיובי לסוכנים והצגתה של
הלשכה באור חיובי ,כמסייעת לקהילה".

סוכן הביטוח הוותיק עמי איצקוביץ' צלח את
הכנרת כבר  59פעמים והוא לא מתכונן להפסיק
סוכן הביטוח עמי איצקוביץ' ,81 ,שמתגורר ברעננה ,מחזיק
את שיא גינס לצליחת הכנרת ומתכנן לשמור על שיאו לזמן
בלתי מוגבל.
בראש השנה האחרון צלח איצקוביץ' את הכנרת בפעם ה.59-
אל ספורט הצליחה נחשף איצקוביץ' בתחילת שנות ה,50-
כשהשתתף בצליחה השנייה במספר של הכנרת" .חבר ותיק
מקורס קצינים בגולני אירח אותי בביתו שבדגניה כשהיינו
בחופשה מהצבא ,בדיוק בזמן שבו התקיימה הצליחה השנייה.
החלטתי להשתתף בה .מאז הוא מארח אותי כל השנים
והמסורת נשמרת".
איצקוביץ' פיתח טכניקה שגורמת לצליחה להיות אתגרית
יותר" .אני שוחה רק עם הידיים ,וזה נותן יותר עניין לצליחה".
למרות גילו ,הוא מתכנן להמשיך לשחות ומתכנן כבר את
השנים הבאות" .יש חבר'ה ותיקים שרודפים אחריי במספר
הצליחות ,בשנים ספורות בלבד .אבל זה לא המניע היחיד
להשתתפותי ,אלא גם החוויה הכל כך יפה סביב כל צליחה".
סיפורו של איצקוביץ' משודר בטלוויזיה הקהילתית "מבט
רענן" .השידורים מתקיימים בימי ראשון ב 17:30-ובימי
חמישי ב 12:30-בערוץ  98ב yes-וב.HOT-
 26במרץ 2015
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פיננסים

תשואות גבוהות לקופות הגמל בפברואר
דודי עמית :״אין להסתנוור מתשואות של חודש אחד״

קופות הגמל רשמו בחודש פברואר
תשואות גבוהות במיוחד .קופת
הגמל של אלטשולר שחם השיגה
את התשואה ברוטו הגבוהה ביותר
בפברואר ,מבין קופות הגמל בעלות
יתרת נכסים של יותר ממיליארד
שקל .הקרן רשמה תשואה נומינאלית
ברוטו של .2.84%
אחריה דורגה כלל תמר ,שרשמה
תשואה של  .2.78%שלישית הגיעה
דודי עמית
אקסלנס ,עם תשואה של .2.77%
אלטשולר שחם השיגה גם את התשואה המצטברת הגבוהה
ביותר לתקופות של  12חודשים אחרונים ,שלוש שנים וחמש
שנים ,עם  34.68% ,9.15%ו 54.15%-בהתאמה.
למרות התשואות הנאות ,דודי עמית ,יו"ר תת הוועדה
לפיננסים בלשכה ,מבהיר כי אין להסתנוור מתשואה רגעית
של חודש טוב ,אלא יש לבדוק את הקופות במספר כלים
רציניים יותר ואוביקטיביים" :השאלה הראשונה היא טווח הזמן,
כי זה שונה למי שצריך את הכסף לעוד חודש ,למי שצריך
לעוד שנה או למי שחוסך לעוד  20שנה".
דבר שני ,לפי עמית ,הוא השאלה למה הכסף מיועד? האם
לסגירת הלוואה או לנסיעה לחו"ל.
דבר שלישי וחשוב במיוחד לפי עמית הוא מדד השארפ של
הקופה" :במילים פשוטות ,כל הקופות משקיעות באותם
הדברים .מדד שארפ קובע מי השיג באותה רמת השקעה

כללים לבחירת קופת גמל

ייעודו
של
החסכון

דמי
טווח
ניהול
הזמן של
ההשקעה סבירים
והגיוניים

מדד
שארפ
גבוה

הנהלה
יציבה
לאורך
זמן

תשואה מעבר לאחרות .זהו מדד חשוב ולא לחינם מי
שהמציא אותו ,זכה בפרס נובל לכלכלה".
עוד נושא חשוב ,לדבריו ,הוא יציבות בהנהלת הקופה" :כאשר
מנהל קופה עוזב ,לא בטוח שהקופה תמשיך ותציג את אותם
ביצועים ,כך שקופה עם תשואות יפות לאורך זמן ,שמציגה גם
יציבות בהנהלתה ,אטרקטיבית יותר".
לסיכום ,מבהיר עמית" ,ברור לאורך תקופה ארוכה ,בוודאי
של  20שנה ,יהיו חודשים מצויינים ,לצד חודשים רעים.
לדוגמא ,בשנת  2008אף אחד לא צפה נפילה של עד 40%
בקופות המניותיות .חשוב גם לזכור שעבור מרבית החוסכים,
הכאב על ההפסדים גדול יותר מהשמחה על הרווחים –
אנשים לא זוכרים כמה הם הרוויחו ,אלא כמה הם הפסידו".

ביטוח הנסיעות הראשון בעולם שמשלם במקום,
משיק מיתוג חדש ומרגש.

*9912
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קצרים
הכשרה משיקה מרכז עסקים פיננסי לסוכניה

הכשרה חברה לביטוח מרחיבה את פלטפורמות השירותים שלה לטובת סוכניה בתחום
הפיננסים ותשיק בקרוב מרכז עסקיים ייעודי לתוכנית החיסכון וההשקעה "בסט
אינווסט" .מדובר במהלך חדשני בענף ,שישרת את סוכני הכשרה המשווקים כיום את
"בסט אינווסט" ,ובהמשך הוא צפוי לשרת את הסוכנים בשיווק מוצרים פיננסים נוספים
שבכוונת הכשרה לקדם ,לרבות קופת גמל וקרן השתלמות ,שישלימו את פוליסת
החיסכון "בסט אינווסט".
מרכז העסקים הפיננסי ימוקם בבית הכשרה החדש בחולון .הוא יעניק מגוון רחב של
שירותים לסוכני החברה וללקוחותיהם ,לרבות מערך הלוואות ,ייעוץ והתאמת מוצרים
לבני הגיל השלישי ועוד .באחרונה חדרה הכשרה גם לתחום התכנון הפיננסי ,באמצעות
שיתוף פעולה עם איגוד המתכננים הפיננסים .במסגרת זו ,במרכז העסקים יוקם גם
מרכז בקרה עם טכנולוגיית  ITשתעמוד לרשות המתכננים הפיננסים ,כדי שיוכלו להציג
ללקוחותיהם פתרונות כלכליים ,תוך הצגת סימולציות של תכניות עתידיות למימוש
הכסף .סוכני הביטוח והמתכננים הפיננסים יוכל ולהיפגש שם עם לקוחותיהם במרכז
העסקים ,ולאחר הפגישה העסקית גם להפיק פוליסה במקום ובזמן אמת.

שלמה אליהו" :ברגע
שהמעסיק הראשון שלי גילה
שאני נכה  -הוא פיטר אותי"

"בכוונה באתי בחולצה עם שרוולים קצרים
כדי שכולכם תוכלו לראות שאני נכה
בידי הימנית ויודע היטב מה היא מוגבלות
פיסית" .במילים אלה פתח שלמה אליהו,
יו"ר ובעלים של קבוצת מגדל ,את דבריו
בכנס "העסקת עובדים עם מוגבלות"
שיזמה עמותת "נגישות ישראל" מיסודו של
יובל וגנר ,שאירחה השבוע קבוצת מגדל.
שלמה אליהו ריגש את הקהל הגדול
כשחשף בכינוס טראומה אישית כואבת
שעבר בהיותו נער עולה חדש בן " .15כבן
למשפחה קשת יום הייתי חייב לסייע
בפרנסה ,וכדי להתקבל לעבודה הסתרתי
את נכותי .אלא שעד מהרה גילה מנהל
העבודה במפעל למיטות סוכנות את
מוגבלותי הפיסית ובו ביום פיטר אותי ,רק
בגלל הנכות .עברתי לעבוד כשליח במגדל
 ותראו מה יצא ממני .אכן הגעתי רחוק.אני עומד היום בראש חברת ביטוח גדולה,
וגאה על כך שזו חברה המעצימה את
עובדיה המתמודדים עם מוגבלויות".

איילון משדרגת את התוכנית
לביטוח אחריות מקצועית לרפואה
אלטרנטיבית

איילון חברה לביטוח משדרגת ומשפרת את התוכנית
לביטוח אחריות מקצועית לרפואה אלטרנטיבית.
התוכנית מיועדת למטפלים בתחום הרפואה
האלטרנטיבית ,כמו רפלקסולוגיה ,שיאצו ,דיקור סיני,
הילינג ,הומיאופתיה ופרחי באך (בלמעלה מ100-
תחומי עיסוק).
התוכנית מוצעת בתעריפים אטרקטיביים ,תוך שהכיסוי
כולל בנוסף לאחריות המקצועית גם אחריות רגילה
כלפי צד שלישי ,בגבול אחריות של מיליון שקל ,ללא
תוספת פרמיה .כמו כן ,כוללת התוכנית השתתפויות
עצמיות תחרותיות..
לדברי גיורא פלונסקר ,סמנכ"ל בכיר וראש אגף
ביטוח כללי באיילון ":איילון עוסקת מזה שנים בביטוח
אחריות מקצועית למרפאים אלטרנטיביים והינה בעלת
ניסיון רב בתחום ,דבר המהווה יתרון למבוטחי החברה.
תוכנית זו מצטרפת לתחומים דומים של אחריות
מקצועית לתחום הרפואי והפרא-רפואי ,המוצעים אף
הם לכלל מבוטחינו.
כתמיד ,אנו מציעים מוצר אטרקטיבי מאוד בתנאים
תחרותיים ,הכולל שירות איכותי והבנה אמיתית של
הצרכים של העסוקים בתחום".

מועדון ה 100-של "שלמה ביטוח" בירושלים

חברי מועדון ה 100-של "שלמה ביטוח" נפשו בסוף השבוע האחרון בירושלים כחלק
מסדרת ההטבות הבלעדית שמעניקה החברה לסוכניה המובילים .חברי המועדון החלו את
סוף השבוע הארוך ביום חמישי במלון ענבל ,בערב נהנו מהופעה של דויד ברוזה ויונתן
גפן ,ביום שלמחרת ערכו טיול על גגות ירושלים וברחבי העיר ,נהנו מחוויית טיול בסאגווי
ובשעות הצהרים צפו בסרט בסינמה סיטי במתחם ה .VIP-את יום השבת הקדישו הסוכנים
למנוחה.
המועדון ,הכולל את מאה הסוכנים הבכירים של "שלמה ביטוח" הוקם בתחילת .2014
הסוכנים שנבחרו למועדון הגדילו ב 40%-50% -את התפוקה האישית שלהם .בתמורה
הם נהנים מהטבות הכוללות :ליווי צמוד לאורך השנה ,תקציב לתשלומים ייחודיים לפנים
משורת הדין (אקסגרציה) ,תקציב הנחות נוספות מחוץ לתעריף ,כרטיסים לאירועים,
סופ"ש זוגי ועוד.
טובי שמלצר ,משנה למנכ"ל "שלמה" " :סוכני הביטוח הינם השותפים האסטרטגיים שלנו.
מועדון ה 100-הוא חוד החנית של סוכני החברה וככאלה אנו שמחים להעניק להם תמורה
ולהשקיע בהם חזרה .ישנה מחויבות הדדית בינינו לבין הסוכנים שלנו ונמשיך לדאוג
לרווחתם והנאתם".
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חדשות הלשכה

מתרומה לקהילה ועד מינוף מכירות -
ביום עיון של מחוז ירושלים

 110סוכנים השתתפו אתמול ביום עיון של מחוז ירושלים,
שהתקיים במלון ליאונרדו פלאזה .יו"ר המחוז שמואל אשורי,
סקר בפני הסוכנים את הדברים שאירעו במחוז לאחרונה
והציג את התוכניות לשנה הקרובה ,הכוללות כנסים ,מפגשי
בוקר ,ארגון קבוצות לפעילות וטיולים ,פעילויות ספורט וסוף
שבוע מקצועי לסוכנים ,עם הרצאות.
מנכ"ל הלשכה רענן שמחי דיבר בפני הסוכנים על שקיפות
ועל יוזמות ואמר כי "אנו פתוחים ליוזמות מצד הסוכנים,
אנחנו פועלים לגילוי המקורות שנמצאים אצלנו כדי להעביר
לסוכנים יותר ידע ואני מצפה ורוצה להיות פלטפורה
מקצועית עבורכם".
שמחי אמר כי הצלחתו היא למעשה הצלחת הסוכנים וכי
נדרשת שיתוף פעולה מצד הסוכנים ,כדי לקדם את הלשכה.
דודי עמית ,יו"ר תת ועדת הפיננסים ,הרצה בפני הסוכנים על
ניהול תיק הפיננסים במשרד סוכן הביטוח.
שושי גל ,מומחית לסמול טוק ונטוורקינג הרצתה על מינוף
מכירות ,שימוש בשפת גוף ופגישה מנצחת .תמר הראל

משגריר ערכה סקירה על מרכזי השירות של שגריר .ריבי
קוסובר מעמותת "עזר מציון" ,שהרצתה על "בוחרים חיים"
ועל תרומה לקהילה .סימון עוז מחברת פוינטר הרצה על
שירותי איתור ומיגון לרכב.

מחוז חיפה והצפון יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית
לחג הפסח ,ביום א' ,ה ,29.3-בין השעות ,14:30-20:00
במלון דן כרמל בחיפה

מחוז השפלה יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית לחג
הפסח ,ביום ב' ,ה ,31.3-בין השעות  ,15:00-20:00באולם
האירועים ויטראז' בנס ציונה ,בשיתוף "מיטב דש"

מחוז באר שבע והדרום יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת
כוסית לכבוד חג הפסח ,ביום ה' ,ה,2.4-
בין השעות  ,9:00-13:00בפארק קארסו למדע בבאר שבע,
בשיתוף איילון חברה לביטוח

מחוז השרון יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית לכבוד
חג הפסח ,ביום ד' ,ה ,1.4-בין השעות ,9:00-13:00
במתחם האירועים העסקים ספייס בכפר סבא,
בשיתוף פוינטר ומוקד מיקוד

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

באשקלון  -משרד אלמנטר ותיק ברישוי מלא
עם בן ממשיך בלימודי רישוי ,מחפש שותף רצוי
דומה לאיחוד ויכולת טיפול ברגולציות החוק
ושילוב כ"א מקצועי לעבודה במשרד בכול
הנושאים .אפשרי גם שיתוף עם סוכנות גדולה
היכולה לספק כ"א ולקבוע כסניף משנה.
montiuri@gmail.com 052-2938563
סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל
ובכל סוג בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי050-5234664 -
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג ,סודיות מובטחת
דין – 054-3971771
למכירה תיק באיזור חולון.
דני .dani@gsr.co.il 054-4884220
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות בביטוח
סוכן ביטוח ותיק מציע למעוניינים לפרוש
מהענף :ניהול תיק הביטוח ותשלום שוטף הולם
למעוניינים מאיזור שפלה ,מרכז וירושלים.
נא ליצור קשר עם איציק .054-2240454
סודיות מובטחת
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דרושים

סוכנות ביטוח בקרית מוצקין מחפשת פקידה,
למשרה מלאה ,בעלת ידע בהפקת פוליסות
בביטוח רכב ודירה ואוריינטציה שירותית.
לטל' במשרד.04-8400406 :
למשלוח קו"ח במיילgoren54@netvision.net.il :
בחולון דרוש/ה פקיד/ה לחצי משרה
עם ניסיון רב בביטוח כללי ובייחוד ברכב.
טיפול בכל תחומי העיסוק .אין הגבלת גיל.
רמה אישית טובה הכרחית.
קו"ח למייל.skashro1@gmail.com :
אפשרי גם לבעל/ת רישיון.
קולטים סוכנים צעירים בעלי רשיון ומעניקים
להם כלים מעשיים להצלחה .קורות חיים
יש לשלוח לgefengt@gmail.com :
לפרטים  052-2502360תמיר
במרכז כפר סבא פקיד/ה תביעות אלמנטרי
נמרצ/ת ,ניסיון של שנתיים לפחות בתחום.
תנאים טובים למתאימים ,אפשרות לשלושת
רבעי משרה/משרה מלאה.
קו"ח לreuvenr@rozin-group.co.il -
מתחייבים לסודיות מוחלטת
באשקלון  -פקידת אלמנטר עם ניסיון מוכח
לחידושים וחדשים רכב ודירה ,כולל ניסיון
בטיפול תביעות.
montiuri@gmail.com 052-2938563

ביטוח ופיננסים

לסוכנות ביטוח בתל אביב דרוש/ה נציג/ה
לתיאום פגישות ,מכירה טלפונית ושירות
לקוחות .אפשרות לחצי משרה .שעות עבודה
גמישות .יתרון לבעלי ניסיון .אפשרות לקבלת
סטאג' פנסיוני.
ארז erez@gimla.info 052-3439180
לסוכנות ביטוח בפ"ת דרושה פקידת
חידושים רכב ודירה למשרה מלאה.
ניסיון בתחום חובה וידע מסחרי.
קורות חיים למייל liran@yeadim-bit.co.il
מתכנני פרישה בעלי הסמכה ונסיון לשת"פ או
כפרילנס .לפנות לאיציק054-2240454 :

השכרה ושכירות משנה

משרדים להשכרה בבית אל על במרכז ת"א,
 30מ"ר  2חדרים ₪ 2000 ,לחודש.
דין 054-3971771
בסוכנות ביטוח מפוארת בבנין בית נח
ברמת גן 3 ,חדרים פנויים 2 ,חדרים כל אחד
בגודל של כ 12-מ"ר וחדר גדול ומרווח בגודל
כ 25-מ"ר .ניתן להשכיר את כולם או חלקם.
לפרטים :יניב 054-4581930 -
בבית אל על בת"א 30 ,מ"ר 2 ,חדרים ,מרכז
ת"א ₪ 2,200 .לחודש .דין 0543971771
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