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"אנו ניצבים בעיצומו של
מאבק משפטי כנגד הקמפיין
הדורסני של ביטוח ישיר"

נשיא הלשכה סקר את פעילויות הלשכה והקמפיין לחיזוק תדמית הסוכן
בישיבת המועצה הארצית עמוד 2

"בצל אי הוודאות בענף –
מחובתנו לערוך את כנס
הבריאות"

"חברות הביטוח לא מספקות
מענה ביטוחי לרוכבים או
להולכי הרגל"
נפגעים בתאונות דרכים בישראל ב2012-
הולכי רגל
2,929

נהגי
כלי רכב
6,034

רוכבי
אופניים
235

נוסעי
אופנוע
122

הולכי רגל
נהגי כלי רכב
נוסעי כלי רכב
נהגי אופנוע
נוסעי אופנוע
רוכבי אופניים

נהגי
אופנוע
1,644

נוסעי
כלי רכב
4,003

מנכ“ל
:PassportCard
תחום הביטוח
צריך להישאר
בידיו של מי
שהוכשר לנושא
עמוד 9

כנס הבריאות של הלשכה שייערך בעוד שבועיים ינסה להבהיר את
ההנחיות והחידושים בענף ,ככל האפשר עמוד 3

סגנית נשיא הלשכה
שוש כהן-גנון השתתפה
בדיון שנערך בכנסת
על הסדרת הרכיבה
על האופניים החשמליים
עמוד 8

עוד בעיתון

מדד השירות
לחיסכון
הפנסיוני:
שביעות רצון
נמוכה ביותר
מביטוחי
המנהלים
עמוד 9

לוחות השנה
של הלשכה:
"אנחנו משווקים
את עצמנו ,ולא
את חברות
הביטוח"
עמוד 7

המועצה הארצית
“אנחנו כבר מתכננים את
הקמפיין הבא לחיזוק תדמית הסוכן”
בישיבת המועצה הארצית סקרו חברי הלשכה את הפעילות הנעשית
מול הפיקוח ולחיזוק מעמדו של סוכן הביטוח

“אנו ניצבים בעיצומו של מאבק
משפטי כנגד הקמפיין הדורסני
של ביטוח ישיר .לאחר מתן
עדות מצדי שנמשכה כשמונה
שעות ,שלב ההוכחות בבית
המשפט הסתיים .אנו מגישים
את הסיכומים לבית המשפט,
ואני צופה כי עד דצמבר יוגש
פסק הדין” ,כך אמר נשיא
הלשכה אריה אברמוביץ
בישיבת המועצה הארצית
שהתכנסה השבוע במלון דן
בתל אביב.

עוד עידכן נשיא הלשכה כי הסתיים השלב הראשון בפרויקט סוכן ביטוח
 – 2030בחינת האיומים על סוכן הביטוח בעולם המשתנה“ .הפרויקט,
בהובלת אליעוז רבין ,יחזק את מעמד סוכן הביטוח בעתיד הרחוק וימצב
אותו כגורם חשוב במשק הישראלי .כעת אנו מתמקדים בשלבים הבאים
של הפרויקט ,גיבוש המסקנות והפתרונות ויישומם".
“באחרונה השקנו מיזם חדש ומהפכני :מרכז תכנון פרישה לגיל השלישי,
המאפשר ללשכה לפעול למען סוכני הביטוח ולקוחותיהם באופן עצמאי
ואובייקטיבי .הפרויקט ,בשיתוף יו”ר ועדת סניפים ומחוזות אריק ורדי ויו”ר
הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו ,הושק תחילה במחוז תל אביב
והמרכז בלבד .בהמשך ייושם המיזם ביתר חלקי הארץ”.
יובל ארנון

אברמוביץ ציין כי לשכת סוכני
ביטוח פועלת בימים אלה בערוץ
הרגולטורי בארבעה ערוצים שונים:
1.1מסמך ההנמקה – הלשכה ניהלה דין ודברים עם הפיקוח על הביטוח
בנושא ייפויי כוח ותפקוד המסלקה .בעקבות כך ,בקרוב צפוי לצאת
חוזר של הפיקוח בעניין.
2.2בדצמבר  2014פירסם הפיקוח על הביטוח טיוטה בנושא הצטרפות
לחברת ביטוח חדשה ,ובה נתן הנחיות מדויקות לצירוף לראשונה לקוח,
גם בשיחה טלפונית .הטיוטה אף קובעת פרקי זמן – אי אפשר לפנות
לאותו אדם במשך חצי שנה ,במקרה שסירב .חלק גדול מהטיוטה
נוגע למוקדי הטלפונים ,שבהם יושבים טלפנים לא מקצועיים .מדובר
בטיוטה חשובה מאוד עבור הלשכה .הגבנו על הטיוטה ,והפיקוח מבקש
מאתנו להרחיב את תגובתנו בעניין  -וכך ייעשה.
3.3הפיקוח על הביטוח פרסם טיוטה בנושא כתבי השירות לפני כשבוע .גם
על טיוטה זו תגיש הלשכה את חוות דעתה בימים הקרובים.
4.4אמנת הזכויות והשירות ,בהובלת יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל
ארנון :הלשכה מקדמת את יצירתה של אמנה בין חברות הביטוח
לסוכנים .עד כה נפגשה הלשכה עם צוותים מארבע חברות ביטוח,
ואני שמח לבשר כי האמנה זוכה להיענות מרשימה מצד החברות .אנו
צופים כי בקרוב נגיע להסכמות עם החברות ונגיע לרגע החתימה עם
ההסכמים שייטיבו את רמת השירות הניתן לסוכני הביטוח.
“לקראת סוף יוני צפויה הלשכה לסכם את כל תוכניות העבודה
האסטרטגיות של הוועדות המקצועיות בלשכה ל ,”2015-הוסיף
אברמוביץ“ .כמו כן ,בקרוב מאוד נתחיל לפעול באותו מישור מול יו”ר
ועדות המחוזות והסניפים ,נשמע על הבעיות והצרכים של כל הוועדות
ונפעל בהתאם”.
אברמוביץ ציין כי הלשכה יצאה באחרונה עם קמפיין פרסום ויראלי
להאנשת סוכן הביטוח והנגשתו לציבור המבוטחים“ .הקמפיין זכה
להצלחה רבה עם  135אלף צפיות ,ואף הגיע למקום השלישי במדד
הפרסומות של גלובס ויוטיוב .כבר בימים אלה אנו פועלים לתכנון קמפיין
הפרסום הבא לחיזוק תדמית סוכן הביטוח”.

עוד עידכן אברמוביץ כי הלשכה נמצאת בעיצומו של גיבוש מיזם צד ג’.
“מדובר במיזם שיקדם את הלשכה ויפתור לרוב הסוכנים את הבעיות
הרבות אשר צצות בנושא ביטוח צד ג’” .המיזם כולל בניית מאגר מידע של
כל מוסכי ההסדר של חברות הביטוח וחברות הליסינג ושמאים ,שיהיה
זמין לסוכני הביטוח חברי הלשכה ,ויסייע להם בהתנהלות מול חברות
הביטוח והליסינג בעת תביעה.

מערכת חדשה בלשכה
מנכ”ל הלשכה רענן שמחי בישר לחברי המועצה כי הלשכה החלה בפרויקט
לטיוב נתונים“ .המערכת הקיימת בלשכה אינה אינה מעודכנת ויוצרת בעיות
לא פשוטות במתן שירות לחברי הלשכה .חברת בזק קיבלה על עצמה את
הפרויקט ,ותוך חודש אנו צופים יהיה ללשכה מאגר מידע חדש.
“מערכת  CRMהינה מערכת תקשורת שמאפשרת את ניהול הקשר של
הלשכה מול חבריה והספקים שלה .מדובר במערכת מאוד מיושנת ,ואנו
מבקשים לשדרג אותה .בימים אלו אנו יוצאים לבקש הצעות מחברות
האינטרנט ,והתחלנו את העבודה בנושא אפיון המערכת .פרויקט זה
ישדרג באופן משמעותי את השירות שהלשכה מספקת לחבריה”.
עוד ציין שמחי כי הלשכה מצויה בעיצומו של תהליך העברת משרדי
הלשכה ומכללת פיננסים וביטוח למיקום חדש“ .כרגע אנחנו בשלב מתן
אישור סופי ממהנדס הבטיחות ,ולאחר מכן איילון חברה לביטוח תצא
בפרסום מכרז לבניית המתחמים .על פי התוכנית ,הקומה השמינית
של המבנה תוקדש למכללה ,הקומה התשיעית תחולק בין כיתות וחדרי
המכללה למשרדי הלשכה החדשים .החוזה נחתם ל 15-שנה .אנו יכולים
לראות כיצד הפרויקט קורם עור וגידים ,ואני אישית מאוד מרוצה מהקצב.
משך העבודה צפוי להיות שלושה חודשים”.

קורסים בפיננסים
עוד במהלך ישיבת המועצה ,יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון סיפר
כי ועדת הפיננסים מתעתדת לפתוח קורס לסוכנים מהדור השני שנועד
להכיר את תחום הפיננסים ,ולהכניס סוכנים נוספים לתחום.
“נערוך כמה השתלמויות ברחבי הארץ ,היכן שנדרש ,כדי להכניס אנשים
בצורה מקצועית יותר לתחום .זאת ,מלבד ההרצאות של חברי הוועדה
לפיננסים בימי העיון של המחוזות והסניפים .בתחום הפיננסים תתקיים
סדנה בת כעשר פגישות .פרט לכך ,אנחנו מתכוונים לפתוח את קורס הדגל

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.ilעריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :יואש ענבר ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו  050-5543991 -מיילziv@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 המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר
בכתב ומראש מהמו"ל
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כנס בריאות
של התאמת הביטוח ללקוח בעזרת המסלקה הפנסיונית :מרמת הפגישה
הראשונית ,דרך פנייה למסלקה ,קבלת החומר ,ניתוחו ועד למתן ייעוץ
ללקוח .הקורס הזה צפוי להימשך כארבעה-חמישה מפגשים”.
הוא ציין כי הוועדה בראשותו בוחנת את הטיוטה שיצאה באחרונה בנושא
אובדן כושר עבודה .באפריל פירסמה המפקחת דורית סלינגר טיוטת חוזר
“קווים מנחים לעניין תוכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה” ,שמטרתה
לשפר את איכותן של פוליסות אובדן כושר העבודה המשווקות כיום
ולהגביר את התחרות בתחום ,במטרה לחזק את מעמד המבוטחים אל מול
חברות הביטוח“ .בתחום הזה אנחנו נאלצים להתמודד מול החברות על
ההגדרות .גיבשנו המלצות לוועדה ,שבראשה עמד רג’ואן גרייב .כבר הגבנו
על הטיוטה .חלק מהדברים שביקשנו התקבלו ויבוצעו”.
ארנון הזכיר כי מתחילת  2016יחויבו מעסיקים של מעל  10עובדים לדווח
עליהם בצורה דיגיטלית ,ומ 2017-תחול החובה על כלל המעסיקים ,ללא
קשר לכמות העובדים“ .קשה מאוד להבין את קובץ האקסל שהוציא
הפיקוח ,לכן ביקשנו מהרגולטור להוציא מצגת שתסביר למעבידים איך
ליישם את הוראת הפיקוח .אנחנו רוצים להנחיל זאת לכל הסוכנים בכנסים,
כדי שיסבירו ללקוחות שלהם כיצד ליישם את המסמך של הפיקוח”.

חוזר עריכת ביטוחי בריאות פרט
יו”ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו ציין כי החוזר של עריכת
ביטוח בריאות פרט הוא אחד החוזרים החשובים שיצאו בשנתיים
האחרונות ,והוא הולך לשנות את מערך ביטוחי הבריאות כולם“ .היו שני
נושאים שבהם מצאנו פגם והעלנו אותם בפני המפקחת על הביטוח
בפגישה עמה .ראשית ,העובדה שהסוכן כלל לא מוזכר בטיוטה של
הפיקוח היא חמורה מאוד מבחינתנו ומשפיעה לרעה על לקוחותינו.
“שנית ,התהליך שבו המבוטח מתבקש לאשר את עליית המחיר של
הפוליסה ,ובמידה שאין מענה מצדו הפוליסה אוטומטית מתבטלת  -הוא
שגוי .ישנם לקוחות שאין עמם קשר לתקופה מסוימת ,בין אם הלקוח
נמצא בחו”ל לתקופה ארוכה ומנותק מרוב העולם ,ובין אם הלקוח
מאושפז ו/או אינו בהכרה – ובזמן הזה הפוליסה שלו מתבטלת ללא
ידיעתו .יש לקוחות שנחשבים ל’בעייתיים’ מבחינה בריאותית ,ופעמים
רבות חברות הביטוח ישמחו לנתק את ההתקשרות עם לקוח שכזה .כאן
אנחנו חייבים להתערב ולמנוע זאת”.

כנס הבריאות של הלשכה:

הרפואה הציבורית והפרטית
בצל אי הוודאות

השבוע החל איסוף נתונים מסוכנים לסקר שביעות רצון מחברות הביטוח,
שתוצאותיו יפורסמו בכנס
כנס הבריאות של הלשכה ,שייערך
בעוד כשבועיים תחת הכותרת “ביטוח
בריאות מונע אי ודאות” ,יתמקד
בעתידה של הרפואה הציבורית
והפרטית בצלה של אי ודאות.
בין המרצים בכנס :ד”ר אודי פרישמן,
יועץ בריאות/סיעוד בלשכה ,ידבר
על סוגיות בחיתום; שרונה פלדמן,
ראשת מחלקת ביטוחי בריאות
וסיעוד באוצר ,תספר על מקומו
של הרגולטור ברפואה הפרטית
והציבורית; פרופ’ אריה בלשר,
יואל זיו
מנהל יחידת ה CT-וה MRI-במרכז
הרפואי איכילוב ,ידבר על הדמיה
ברפואה; וד”ר אבי אלבז ,רופא וחוקר תחום שיקום מפרקי והביומכניקה,
יספר על אפוסטרפיה כמחליף ניתוח.
לדברי יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד יואל זיו“ ,בעקבות כל השינויים לאחרונה
בענף ,ועדת גרמן שגורלה עדיין לא ידוע ,שר בריאות חדש וחוזרים של
הפיקוח שתלויים גם הם בשר הנכנס ,ישנו חוסר ודאות בתחום הבריאות.
גם בנושא ביטוח נסיעות ,אנחנו מצויים בחוסר ודאות בשל צו הביניים
הזמני של בג”ץ .בעקבות כל אלה ,אנחנו חשים חובה לערוך כנס בריאות,
כדי לנסות ולהבהיר את הדברים כמה שאפשר  -לעצמנו וגם לאחרים.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן יגיע אף הוא לכנס וזיו מקווה שהוא יסביר
את האג’נדה שלו בתחום הבריאות“ .כמו כן ,לכנס יגיעו נציגי הפיקוח על
הביטוח שיבהירו לאן פניהם ,מהם הדברים המחייבים שהולכים לקרות
בענף .הכנס יכלול גם הרצאות מקצועיות בתחום חיתום ,טכנולוגיות
מתקדמות והליכים מחליפי ניתוח .בהרצאות המקצועיות נספר על מושגים
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חדשים שלא היו עד כה בשימוש בענף,
כמו ביטויים ביטוחיים וכיסויים חדשים
שנכנסו לשימוש באחרונה .זה הכנס
הכי עדכני שהיה עד כה.
"את הכנס יחתום דו שיח מקצועי
בנושא עתיד ביטוחי נסיעות לחו”ל,
בהנחיית העיתונאית סמדר פלד,
ובהשתתפות אנשי מקצוע ,נציגי
חברות ביטוח ונציגי סוכנויות נסיעות.
זה יהיה פאנל רחב ,שבו נשמע את
דעתם של כולם".
יעקב ליצמן

עד כה נרשמו  300אנשים לכנס ,וזיו
צופה שהאולם יהיה מלא“ .חברות
הביטוח יציבו מחוץ לאולם עמדות מאוישות ,כך שיהיה הפנינג גדול ,יחד
עם כנס מקצועי ועדכני".
במהלך הכנס יפורסמו תוצאותיו של סקר שביעות רצון של הסוכנים
מהחברות בתחום ביטוח הבריאות וסיעוד“ .אנחנו מדרגים את חברות
הביטוח על פי שני פרמטרים מרכזיים :שירות והוגנות של חברות הביטוח
בנושא תשלומי עמלות ,שיווק ישיר ללא פעילות סוכנים והגינות בתשלום
התביעות” ,מסביר זיו“ .אנחנו משקללים ומשווים בין החברות ורוצים
להאמין שיהיה שיפור בנתונים משנים קודמות .התחלנו באיסוף נתונים
השבוע ,ואנחנו קוראים לסוכנים לשתף פעולה .זה בסך הכל לטובתנו,
מכיוון שאני מאמין שחברות הביטוח רוצות להשתפר ולתת שירות טוב
לסוכנים .זה חשוב להן”.
כנס הבריאות “ביטוח בריאות מונע אי ודאות” יתקיים ב 29.6-החל מהשעה
 ,8:00בתיאטרון הבימה בתל אביב .לתוכנית הכנס המלאה ,לחצו כאן
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אירועי הלשכה
רוזנפלד לסוכני הצפון:

מציע לכל חברות הביטוח לחתום
עמנו על אמנת שירות
יו”ר מחוז חיפה
והצפון ליאור
רוזנפלד אמר בכנס
של מחוז חיפה
והצפון ,שהתקיים
השבוע במלון
גארדן בחיפה ,כי
הלשכה מצפה
לשיתוף פעולה
ליאור רוזנפלד
מכל חברות הביטוח.
“אנו מצפים מהם
לחתום על אמנת שירות שתסדיר את נושא הנגישות,
זמן התגובה ,הזמינות המקצועיות ורמת השירות שלה
יהיו זכאים הסוכנים .נכון לעכשיו עדיין אין רצון לחתימה
על אמנה כזאת מכל החברות ואני מקווה שגישה זאת

אירועי
הלשכה

תשתנה” .הדברים נאמרו בעקבות תלונות סוכנים על רמת
השירות הירודה בחברות הביטוח.
באותו כנס קראו יו”ר הוועדה הפנסיונית יובל ארנון
ויו”ר תת הוועדה לפיננסים דודי עמית לסוכנים להגביר
פעילות למול המסלקה הפנסיונית ולעבות את תיק
הפיננסים שלהם במשרד .בכנס ,שעסק גם בביטוח צ.מ.ה
קבלנים ותמ”א  ,38קיבלו הסוכנים טיפים מקצועיים
מיועץ הלשכה עופר בן נון.
גולת הכותרת היתה הרצאתו של הפרסומאי אבנר
מכטינגר שהציג בפני הסוכנים מודל של משרד סוכן עם
“נראות מיקצועית” ,מלבוש הולם ועד למשרד מסודר
ומטופח“ .שמחתי לראות  160סוכנות וסוכנים שבאו
ללמוד ולהתמקצע” ,אמר רוזנפלד“ .הסוכנים קיבלו היום
כלים ייחודיים שלא קיבלו בכנסים קודמים שלנו”.

מפגש בוקר בסניף פ”ת:

“על הסוכנים לחזק את
הלשכה ולהשתמש במוצרים
שהיא מנפיקה לרווחתם”
למעלה מ 60-סוכנים הגיעו למפגש בוקר של סניף פתח
תקוה ,שנערך השבוע במסעדת אלפרדו בעיר בעיר.
לדברי יו”ר סניף פתח תקוה שמואל זליג“ ,ביקשתי מכל
הסוכנים לחזק את הלשכה ,ולהשתמש בכל מוצרי הלשכה
שנועדו לרווחתם ,כולל לוחות השנה שהנפיקה הלשכה”.

את המפגש סגרה סגנית הנשיא שוש כהן גנון ב”בינינו
לבין עצמנו” ,שבו הזכירה לסוכנים שיש יועצים בלשכה
שדואגים להם במקרה הצורך" .למפגש אף הגיעו כארבעה
סוכנים לא חברי לשכה שהוזמנו ונהנו .סוכנים רבים נהנו
מאוד והודו על המפגש הבוקר” ,אומר זליג.

המפגש כלל כמה מרצים ,בהן יו”ר תת ועדת הפיננסים
דודי עמית שסיפר כיצד יכול הסוכן להרוויח יותר ובקלות
בתוכניות חיסכון אפיק תומך משפחה; מאיר כהן ,בעל
סוכנות אופיר ,סיפר על מצוינות בעסקים; דרור אסרף
מנכ”ל רימונים ,שהאירוע נעשה בשיתוף עמה; היועץ
ללשכה רו”ח רמי מימון דיבר על שינויי מיסוי חשובים בכל
הקשור לפרסים שניתנים לסוכנים מטעם חברות הביטוח
והוצאות מוכרות למשרד הסוכן.

תמונות :מפגש סניף פ"ת

21/06/15

22/06/15

סניף תל אביב יערוך סדנה בשם " 10המפתחות
להצלחה בשיווק ומכירות" לחבריו ,ביום ראשון ,ה.21.6-
הסדנה תועבר על ידי המנטור ניר דובדבני ,ותיערך
בחוות העסקים ברחוב תמר  ,4מושב מגשימים .מספר
המקומות מוגבל ,לכן רק חברים שיירשמו מראש יוכלו
להשתתף.

מחוז השפלה ,מחוז ירושלים ומחוז באר שבוע והדרום
ויו"ר הוועדה לסוכנים צעירים דביר רפ ,בשיתוף הראל
חברה לביטוח ,יערכו מפגש בוקר לסוכנים צעירים,
יחד עם סיעור מוחות אישי עם נשיא הלשכה אריה
אברמוביץ .מפגש הבוקר יתקיים ביום שני ה ,22.6-בין
השעות  ,9:00-11:30בציפורי בכפר בחפץ חיים
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אירועי הלשכה
“הכוח המקצועי של הסוכנים
נמצא בעלייה ,והוא ישפיע על
ענף הביטוח בישראל”
למעלה מ 90-משתתפים הגיעו ליום עיון דו סניפי
של סניף ראשון לציון וסניף רחובות /נס ציונה שנערך
במתחם האירועים מפלים בראשון לציון ,בשיתוף שומרה
חברה לביטוח .את יום העיון אירגנו יו”ר מחוז השפלה
אודי הוד ויו”ר סניף ראשון לציון אורי ששון.
לדברי הוד“ ,הכנסים המקצועיים שמארגנת הלשכה
מוכיחים שהכוח המקצועי של הסוכנים נמצא בעלייה,
והוא עתיד להשפיע על ענף הביטוח בישראל” .במסגרת
יום העיון ,הרצה בפני הסוכנים סמנכ”ל שומרה אייל
טולדנו .כמו כן ,עו”ד הילה צאירי ,ממשרד עוה”ד גדעון
פישר ,הביאה נתונים משפטיים על פייסבוק ,שנוהגת
לחסום ולמחוק פרופיל של אדם שהלך לעולמו ,ולא
נותנת אפשרות ליורשיו לשמור על נכסיו הווירטואליים
ברשת“ .היא אף נתנה פתרונות אפשריים לניהול
הרשתות החברתיות ,שנוגעים לסוכנים ,ובכך פתחה צוהר
לעולם שהיה חסום בפנינו” ,מציין הוד.
יו”ר הוועדה לגיוס סוכנים שי שדה סקר את הנעשה
בלשכה בעת האחרונה לטובת הסוכן .אודי אביטל
מוועדת הפיננסים הרצה על תחום הפיננסים“ .הדגשים

אירועי
הלשכה

שנתן בהרצאתו הובילו את הסוכנים לבקש הדרכות
בקבוצות קטנות ,כדי שיוכלו ללמוד וליישם את התחום.
אנחנו מתכוונים לארגן הרצאה נוספת לצורך העניין”,
אומר הוד.
איגור מורי מהוועדה לביטוח בריאות וסיעוד חשף בפני
הסוכנים נתוני עמלות ועדכונים לגבי ועדת גרמן .לדבריו,
סדר היום הציבורי בנושא בריאות מיתרגם בימים אלה
אצל סגן השר החדש יעקב ליצמן ,והוועדה נמצאת בקשר
הדוק עם סגן השר ,ובמקביל עם הפיקוח על הביטוח .יום
העיון נחתם עם יוסי אוחנה ,פיזיולוג במשטרה ,שהאיר
את עיני הסוכנים בנושא חיבור נפש האדם לאנרגיה
טובה.
ששון מציין כי בעקבות הכנס ועל פי בקשת הסוכנים,
“הוחלט שייערך יום עיון נוסף בנושא המסלקה
הפנסיונית ותפעולה בשיתוף נציגי המסלקה ,חבר
המועצה מוטי דהרי ואביטל” .לדברי הוד“ ,לכנס הגיעו
בסופו של דבר יותר סוכנים מאלה שנרשמו .הסוכנים
נתנו משובים חיוביים כבר במהלך הכנס ,והביעו את
שביעות רצונם מהכנס המאתגר והמגוון שהיה”.

הסוכנים ביום העיון הדו-סניפי

“סוכני ביטוח שנוסעים כל שנה לכנסי
 MDRTהם המצליחים ביותר בעולם הביטוח”
 30חברי  MDRTישראל ישתתפו בכנס ה MDRT-העולמי שיתקיים בשבוע הבא בניו אורלינס

 30חברי  MDRTישראלים
ייצאו בשבוע הבא לכנס MDRT
השנתי ,שיתקיים השנה בניו
אורלינס ,מה 14-ועד ה 17-ביוני.
לדברי יו”ר  MDRTישראל יוסי
מנור" ,ניו אורלינס עדיין מצויה
בהליך התחדשות לאחר הסופה
קתרינה ,ויש בה מרכז קונגרסים
נפלא”.
כ 6,000-סוכנים מרחבי העולם
משתתפים במה שנחשב לאחד
הכנסים המקצועיים הטובים
בתחום“ .הכנס מתרכז בנושאי
יוסי מנור
מקצוענות ,מוטיבציה ,מכירות,
ניהול משרד וניהול אישי”,
מסביר מנור“ .ישנו פוקוס גדול
על נושאים מקצועיים ממוקדים ,וכל סוכן יכול לבחור את מה שמעניין
אותו .ה MDRT-אף דוגל בהקדשת זמן לעצמך ולמשפחה .התפישה
היא שכדי שתוכל לתת ללקוחות את המרב ,אתה צריך להיות מחויב גם
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למשפחה ולעצמך .תשקיע בעצמך – חופשה ,מנוחה ותחביבים  -כי אי
אפשר כל הזמן גם לעבוד.
“האנשים שמגיעים לכנס מעוניינים להתחבר עם סוכנים מכל העולם,
לראות איך עובד הענף במקומות שונים בעולם ,ואיך אפשר להשתפר
בתחום הביטוח ,הפיננסים והפנסיה .בכנס יש מרצים ידועים מכל העולם,
שמדברים על מוטיבציה אישית בהרצאות הכלליות ,והרבה סיפורים
אישיים על הדרך לפסגת ההצלחה .דוברים מכל העולם מגיעים להרצות
ולספר על הישגיהם .אחד הדברים החשובים הוא תרומה לקהילה ,וגם על
הנושא הזה מדברים”.
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ,שהוזמן כאורח כבוד ,ישתתף השנה בכנס,
ויו”ר ועדת מחוזות וסניפים אריק ורדי יישא את דגל ישראל במצעד
הדגלים .לדברי מנור“ ,ב MDRT-חברות  67מדינות ,וישראל נמצאת
במקום העשירי ,מבחינת כמות החברים .אני קורא לכל מי שרוצה להיות
מקצוען – תצטרפו ל.”MDRT-
כדי להצטרף ל MDRT-נדרש הסוכן לעמוד בסטנדרטים הדרושים
למכירות“ .ישנם שלושה דירוגים של הישגי מכירות לחברים” ,מסביר מנור.
“בכל שנה אתה צריך להוכיח את עצמך מחדש .ה MDRT-מצא שסוכני
ביטוח שנוסעים כל שנה לכנסים הם המצליחים ביותר בעולם הביטוח”.
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מגדל
השירותשלשלהלשכה
שיטת השנה
לוחות
חיסכוןשידון
יקיים כנס
ביטוח
כספי
הלשכה:
שמאישל
איגודהשנה
לוחות
לביטוח דירה
החדשה
התקנית
הביטוח
של סוכני
ייחודית
בפוליסהואמירה
לסוכנים
הביטוח
לסוכני
צופה גם
השנהמיועד
לוחות;הקרוב
ביום שני
בשנה שעברההכנס
בכמות ההזמנות
עלייה
הלשכה
שיתקייםאלף
הוזמנו 250

איגוד שמאי ביטוח יקיים ביום שני הבא כנס בשפיים שמיועד לשמאי
הונפקו
שעברה ,עת
בשנה
להצלחה
הלשכה
ולסוכנישל
לוחות השנה
התקנית
בפוליסה
השינויים
רבהאת
במרכזו
הכנסזכויעמיד
ביטוח.
רכוש
הלוחות הייחודיים
הזמנות של
הוצפה ב250-
הלשכה
בינואר.
אלףהביטוח
הפיקוח על
שפירסם
לראשונה:לדירה
החדשה
לסוכני הביטוח ,והסוכנים שהזמינו לוחות כאלה הביעו שביעות רצון ניכרת.
בין החידושים המרכזיים בפוליסה החדשה :המבוטח יקבל את כספו בגין
בשכירות
לוחות הגר
שהזמינהמבוטח
לביטוח,הפוליסה;
מבטל את
בעלתהוא
פרחי,כאשר
הנותרת
התקופה
עצמי
שנה“ ,אני
סוכנות
מירה
לדברי
חצי
שנה,
למשך
לתקופת
חלופית
כסף
ולא זה
ביטוח
סוכן
השיפוץלצדי.
בני עובד
במשרד –
דירהשלישי
לשכירת דור
ויש לי כבר
יקבלשני
דור
במסגרת ביטוח
צונאמי
עצמי נזקי
את כיסוי
הקודמת;
בפוליסה
כפי שהיה
שנה
הביטוח,
של חברות
כשליחה
לא רואה
שליחות .אני
קודם כל
במסגרת
ברישיון
כלי נשק
שיטפון; כיסוי
במסגרת
רעידתשלאדמה ולא
של חברות
בפרסומת
להסתפק
כיסוי נאלצתי
עד היום
הלקוחות שלנו.
אלא
ולשערים בעת סערה; כיסוי נזק שנגרם
לגדרות
לוחותכיסוי
התכולה;
ביטוח
היוזמה
נזקואולם
השנה.
הביטוח על
משלנו,ידיעםכלי רכב הנהוגים על ידי המבוטח או
הדירה על
התנגשות
במבנהשנה
של לוחות
בשלהלשכה
של
גניבה פשוטה לרכוש מחוץ לדירה.
היא כיסוי
הוספת
משפחתו;
מי
מבורכת.
שלנו,
מבניואירועים
אמירה
כך אנחנו מעבירים את המסרים שלנו
בכנס ישתתפו יו”ר איגוד השמאים עו”ד דורון חבקין ,יו”ר ענף רכוש
ללקוח ,ולא את אלה של חברות הביטוח.
באיגוד השמאים שעיה וינשטוק ,מנהל צוות ביטוחי רכוש באגף
האוצר אוהד מעודי ,שידבר על
וחיסכון
ביטוח
ההון,
שוק
שבמשרדללא
של הלשכה
נהדרת
ביוזמה
“יצאנו
לביטוח דירה ,יו”ר לשכת סוכני ביטוח
התקנית
שבפוליסה
החידושים
מסרים דרך
להעביר
הביטוח,
חברות
לביטוח כללי אריאל מונין ,שידבר על
להבהירהוועדה
אברמוביץ ,יו”ר
אריה
שאנחנו למען
חודשי השנה,
כמוחברת הביטוח והשמאי ,ועו”ד ארז
הביטוח,
כלסוכן
שבין
המשולש
הקשר
לקוח הוא
מבחינתי
המבוטח.
מול נזקים הנובעים מאופן הטיפול של
שידבר
שניאורסון,
רכוששכל
נזקירוצה
שלי,עלואני
הראשון
הלקוח
ביטוח.
ביטוח
שיבהיר לו
במקרהשנה
יקבל לוח
חברתשלי
לקוח
שאני זמינה עבורו בכל שעות היממה.
זה הדבר הכי נכון לעשות ,בטח לא
לפרסם את חברות הביטוח”.

בנוסף ,יכלול הכנס יכלול הרצאות מקצועיות ,בהן :קיבי אהרונוב ,מהנדס
לכן ,זה
עבורנו.הטקסטיל מספר אחת בארץ והיחיד שעוסק בהערכת
יתרוןומומחה
הטקסטיל
נזקי טקסטיל ,ידבר על התהליך של הערכות טקסטיל ,ואמנון רם מחברת
“סיבה נוספת לרכוש את הלוחות היא שבעזרת הלוחות הסוכן מפגין
בלפור אקספרס ,העוסקת בשיקום נזקי רכוש ,ידבר על שיקום מבנים
את היותו חבר לשכה ,ארגון שמחייב אותו בנורמות אתיות ועסקיות .לא
רטובים.
מספיק להיות חבר ,הוא צריך להראות זאת גם ,והלוחות הם דרך נהדרת.
עבור
המשמעותיים
אחדשלהגורמים
לקבלהוא
נמאסרכוש
שללקוחות“שמאי
לדברי וינשטוק,
ביותרהיה
ועבורם זה
חברות הביטוח,
לוחות
מה גם
השנה”.על
שאחראית
המבוטח
המקצועיתלוחות
הסמכותלרכוש את
שהוא הלשכה
מכיווןלחברי
ניזוק ,בחום
שרכושוממליץ
מרענן .אני
שינוי
הערכת הנזקים שנגרמים לו .לכן ,אני רואה חשיבות רבה בקיום כנס שבו
יו”ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין מסביר כי ״התארגנות הלשכה
יוכלו השמאים להיחשף לתכנים חדשים ועדכניים ,במיוחד לאור הרפורמה
בנושא לוחות השנה מסמלת בעיניי
החדשה .בנוסף ,אני רואה חשיבות רבה במפגש הבלתי אמצעי שבין שמאי
משמעות הרבה יותר רחבה מאשר
הרכוש ,אנשי חברות הביטוח וסוכני הביטוח ,ככלי להעברת ידע מקצועי
עניין טכני .ההתארגנות שלנו,
ומקווה שהכנס הזה יהיה ראשון מתוך מסורת ארוכה של כנסים מעין זה
הסוכנים ,בעשייה עצמאית ,הראתה
המיועדים להעשרת עולמו המקצועי של שמאי הרכוש”.
שכאשר אנחנו פועלים ביחד  -ניתן
באולם
הכנסים
להשיגבמרכז
הכנס יתקיים ביום שני  ,4.5.15ב16:00-
בשפייםיותר,
דברים טובים
בעבורנו
ראשונים.
מאשר אלה שאנו מקבלים מחברות
הביטוח .אנו יחידות עסקיות ובשל כך
יש להירשם מראש במזכירות איגוד השמאים בטלפון03-5615516 :
אמורים למקסם את מצבנו .בסוכנות
או במיילigud@shamaeim.co.il :
שלי אנו מזמינים כ 5,000-לוחות שנה
מדי שנה ,ובשנה שעברה הצלחנו
להוזיל עלויות בלמעלה מ 6,500-שקל.
זה מראה שהעולם משתנה וצריך
לחשוב אחרת”.

לדבריה ,הלקוחות ראו את לוח השנה
בעין מאוד יפה“ .הם תהו איך אין לוחות
של חברת ביטוח ,אבל אהבו מאוד את
המחווה .היתרון שלנו הוא שאנחנו משווקים את עצמנו ולא את חברות
הביטוח ,כי אף אחד לא עושה זאת למעננו .אנחנו לא דור שנכחד מהעולם.
תמיד נישאר נחוצים ונמשיך לעשות את העבודה הזו .סוכן ביטוח אחד יכול
להחליף  9מיליון טלפנים ,אבל  9מיליון טלפנים לא יכולים להחליף סוכן
ביטוח אחד”.

לדברי יו”ר ועדת הרווחה עוזי ארגמן,
“לוחות השנה של הלשכה בהחלט יותר
זולים ממתחריהם המעוצבים בחברות
הביטוח ,וסוכנים רבים ציינו בפנינו שחסכנו להם כסף רב .חשוב לעשות
את הסוויץ’ ולהזמין לוחות דרך הלשכה ולא מחברות הביטוח ,מכיוון שזה
פרסום חיובי עבורנו .הפקנו לקחים משנה שעברה וביצענו שינויים בעיצוב
ובמסרים ,ואנחנו מקווים לעבור השנה את כמות ההזמנות משנה שעברה.
המועד הסופי להזמנה הוא ה ,21.6-אבל מכיוון שיש לחץ של סוכנים
המבקשים אורכה אנחנו מנסים להאריך את המועד ל 1-ביולי .אני מבקש
מהסוכנים לבצע את ההזמנות לפני התאריך הסופי כדי שנוכל לעמוד
בקצב חלוקת ההזמנות”.

לדברי יו”ר מחוז באר שבוע והדרום ,יפת בקשי“ ,לוחות השנה של הלשכה
מצביעים על אובייקטיביות של הסוכן ,וכך הוא לא מזוהה עם חברת ביטוח
מסוימת .לכל חברה יש את היתרונות שלה ,אבל אם מישהו נכווה מחברה
מסוימת הוא לא ישמח לראות שסוכן הביטוח שלו מחלק לוחות שנה שלה.

להזמנת לוחות השנה ,לחצו כאן

מהרו להזמין את לוחות השנה
המדהימים והייחודיים של לשכת
סוכני ביטוח בישראל
עם תמונות מעוצבות בקפידה ובטוב טעם.
הלוחות מודפסים באיכות ובסטנדרטים
הגבוהים ביותר.
הזמינו מהר לפני שיגמר
לפרטים ולטופס הזמנה לחץ כאן
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חדשות הביטוח
“חברות הביטוח מתחמקות
מלבטח רוכבי אופניים חשמליים”

בדיון על הסדרת אופניים חשמליים בכנסת אמרה סגנית הלשכה שוש כהן גנון“ :לאלפי הנפגעים
מתאונות של רוכבי אופניים חשמליים אין למי לפנות לעזרה כלכלית”
ועדת הכלכלה של הכנסת דנה השבוע בנושא הסדרת אופניים חשמליים,
בין היתר מהפן הביטוחי .עו”ד אתי בנדלר ,היועצת המשפטית לוועדת
הכלכלה וסגנית היועמ”ש לכנסת מתחה ביקורת על חברות הביטוח
והתנהלותן בסוגית האופניים החשמליים“ .חברות הביטוח מתחמקות
מלבטח רוכבי אופניים חשמליים .מעבר לכך ,אם ישנן חברות ביטוח
שמוכנות לשווק פוליסה שכזו ,הפרמיה כל כך גבוהה עד כי זה לא ריאלי
לרכוש פוליסה שכזו”.
סגנית נשיא הלשכה שוש כהן גנון התריעה
על הסכנה בהיעדר פתרון ביטוחי לרוכבי
האופניים 2015“ .מסתמנת עד כה כשנה
עם אלפי נפגעים ,כתוצאה מתאונות
של רוכבי אופניים חשמליים .לכל אותם
נפגעים אין מענה ביטוחי ,ואין למי לפנות
כדי לקבל עזרה כלכלית .מנגד ,חברות
הביטוח לא מוכנות לבטח רוכבי אופניים
חשמליים .פנינו בעניין לכל החברות ונענינו
בשלילה .לצערי ,החברות לא מספקות
פתרון ביטוחי ,לא לאזרחים הולכי הרגל
שוש כהן גנון
ולא לרוכבים”.
מנכ”ל המועצה הלאומית לשלום הילד יצחק קדמן הדגיש את חשיבות
ההגדרה של אופניים חשמליים ככלי תחבורה“ .אני לא מבין מהם אופניים
חשמליים  -כלי רכב או צעצוע? הדבר הנכון שעל הרגולטור לעשות הוא
להגדיר מהם אופניים חשמליים .במידה שאופניים חשמליים הם באמת
כלי רכב ,צריכות לחול עליו כל המשמעויות החלות על כלי רכב .כך למשל,
לבטח את הרוכבים ,כדי שבמקרה של תאונה יהיה אפשר לטפל בנפגעים,
להגביל את גיל הרוכבים לגיל הגיוני ,ולמנוע מהרוכבים מלנסוע בפארקים

ועל מדרכות .אופניים חשמליים הם כלי רכב ויש להתייחס אליהם ככזה”.
ח“כ נורית קורן (ליכוד) הביעה את עמדתה בנושא הסדרה ביטוחית
לאופניים חשמליים" .אני מבקשת להדגיש את החשיבות של כיסוי ביטוחי
לאופניים חשמליים .נכון שמשמעות הדבר היא תוספת של הוצאות
לרוכבים ,אך כיסוי כזה הכרחי לא רק לרוכבי האופניים החשמליים ,אלא
לכל הולך רגל במרחב הציבורי .יש להבין שזה כלי רכב לכל דבר ,שעלול
לפגוע באחרים ואף בנהג עצמו .צריך לעודד שימוש בכלי זה ככלי ירוק,
אבל חייבים להסדיר נושא זה במהרה .אין הנחיות וחמור מכל ,אין אכיפה.
ילדים ללא כל ידע בחוקי תחבורה רוכבים ברחובות ללא כל אחריות.
לצערי ,ילדים ומבוגרים נפגעים על בסיס יום-יומי מרוכבי אופניים,
שרוכבים בצורה פזיזה ולא מבוקרת".
עוד בדיון התייחס ח”כ עפר שלח ,יו”ר
סיעת יש עתיד ,בין היתר להסדרה
הביטוחית לאופניים חשמליים“ .חברות
הביטוח אינן מציעות אפשרויות לביטוח
עבור משתמשי האופניים ,וכך כאשר
מישהו נפגע אין לו את מי לתבוע .הביטוח
בישראל לאופנועים הינו ביטוח כפול ,וידוע
שחברות הביטוח מפסידות על הדבר הזה.
דווקא בגלל זה אני חושב שאנחנו צריכים
להוביל מהלך שיחייב אפשרות ביטוחית,
למרות הסוגיה הכלכלית בנושא”.

עפר שלח

את הדיון חתם מ”מ יו”ר הוועדה ח”כ יצחק וקנין ,שציין כי הוועדה תקיים
דיון נוסף ,שבו תינתן התייחסות מלאה יותר לסוגיה הביטוחית לאופניים
חשמליים.

“הלשכה מהווה עוגן חשוב
לסוכני הביטוח”

מכתבים
למערכת

סוכן ביטוח חבר לשכה מבקש להודות לחברי הלשכה
על פעילותם למען הסוכנים

מייל למשלוח:

letter@mil-media.co.il

אני סוכן ביטוח עצמאי המסיים כעת את שנתי השנייה כעצמאי וכחבר לשכה.
אבקש להוקיר את פעילות חברי הלשכה .במהלך השנה האחרונה ביצעתי כמה פניות לגורמים שונים
בלשכה ,שטופלו במהירות וביעילות.
על אף הסביבה העסקית המשתנה והמציאות הסוערת שבה אנו פועלים ,אין ספק כי הלשכה מהווה עוגן
חשוב לסוכני הביטוח ומייצגת בכבוד את הענף החשוב הזה מול הגורמים הרלוונטיים .יש להמשיך ולפעול
ללא לאות כדי לחזק את הלשכה כגורם מקצועי ,הפועל באובייקטיביות לטובת ציבור הלקוחות והסוכנים.
בברכה ,איציק כהן
 11ביוני 2015
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לקראת כנס הבריאות של הלשכה
מנכ”ל  :PassportCardתחום הביטוח
צריך להישאר בידיו של מי שהוכשר לנושא
יואל אמיר ישתתף בדו שיח על עתיד ביטוחי הנסיעות לחו”ל ,שייערך בכנס הבריאות של הלשכה

“תחום הביטוח צריך להישאר בידיו האמונות של
מי שהוכשר לנושא ,קרי סוכני הביטוח ,ואני מאמין
שכך יהיה בסופו של דבר בענף ביטוחי הנסיעות
לחו”ל כמו גם בענפים האחרים” ,כך אומר מנכ”ל
חברת  PassportCardיואל אמיר .אמיר ישתתף
בכנס הבריאות של הלשכה ,שיתקיים ב 29-ביוני
בתל אביב ,במושב “ביטוחי נסיעות לחו”ל – מה
הכיוון”.

לדברי אמיר ,ב PassportCard-מאמינים בשיתוף
פעולה עם הסוכנים ועם הלשכה“ .לא בכדי
עובדים אתנו היום למעלה מ 2,500-סוכנים .אנחנו
משקיעים הרבה מאוד מאמצים בקשרים שלנו עם
הסוכנים ,בפיתוח כלים נוספים לשירותם ולהקלה
על עבודתם מולנו .אנחנו עובדים בתיאום ובשיתוף
פעולה עם נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ,ושאר
ראשי הלשכה”.

לדברי אמיר“ ,אני מאמין שההיגיון ינחה כלומר,
התקנה שמקדמת המפקחת על הביטוח  -תעבור
בסופו של דבר ,גם אם יבוצעו בה שינויים קלים.
שאם לא כך ,מה ימנע בעתיד מצב שבו לדוגמה כל
בעל מוסך יוכל גם לעשות ביטוחי רכב?”

אמיר מוסיף כי שוק ביטוחי הנסיעות לחו”ל
הוא שוק בעל פוטנציאל רב“ .אנחנו עובדים על
נושאים חדשים ,הן בהיבטים הביטוחיים עצמם והן
בכלים טכנולוגיים מתקדמים ,המתאפשרים בשל
הפלטפורה המתוחכמת הקיימת בPassportCard-
היום”.

יואל אמיר .צילום :יוסי צבקר

מדד השירות לחיסכון פנסיוני :הפניקס היא
החברה עם השירות הגרוע ביותר בתחום
המדד של משרד האוצר העלה כי שביעות הרצון הנמוכה ביותר של החוסכים היא מביטוחי המנהלים

מדד השירות לחיסכון הפנסיוני ,שפירסם השבוע משרד האוצר ,מעלה
כי הפניקס היא החברה עם ציון השירות הגרוע ביותר בתחום החיסכון
הפנסיוני .המדד משקף את רמת שביעות רצון העמיתים בקרנות הפנסיה,
קופות הגמל והמבוטחים בביטוחי חיים ,מרמת השירות הניתן להם על ידי
הגופים המוסדיים בישראל.
ממדד האוצר ,שגובש בעזרת שאלון מפורט שעליו ענו יותר מ 12-אלף
לקוחות ,עולה כי הפרמטר החשוב ביותר לחוסך הישראלי הוא שירות קצר
וענייני ,שניתן על ידי איש שירות אחד .הציון שקיבלו הגופים המוסדיים נע
בין  1ל 100-נקודות.
באוצר ציינו כי המדד בא לעזור לחוסכים בבואם לבחור היכן ינוהל
החיסכון הפנסיוני שלהם .הציונים חולקו לשלוש קטגוריות :ביטוח
מנהלים ,קופות גמל וקרנות פנסיה .בעוד שבין האפיקים השונים ניכר
שוני בשלושת המקומות הראשונים ,הרי שאת המקום האחרון בציון
השירות מאכלסת חברת הפניקס בשלוש הקטגוריות.
לציון הגבוה ביותר בתחום השירות בביטוחי המנהלים זכתה חברת ביטוח
ישיר ( ,)77אחריה חברת הראל ( )68ואחריה חברת מגדל ( .)66ממוצע
הציונים בקטגוריה זו הוא  .63הפניקס ,כאמור ,נמצאה במקום האחרון עם
ציון של .56
בתחום קופות הגמל נמצאת במקום הראשון חברת ילין לפידות (,)91
אחריה אלטשולר שחם ( ,)89ולאחר מכן אי.בי.אי ( .)88ממוצע הציונים
בקטגוריה עומד על  .80הפניקס קיבלה ציון של  60בלבד.
בתחום קרנות הפנסיה נמצאת במקום הראשון חברת אלטשולר שחם
( .)82אחריה מיטב דש ( ,)80ולאחר מכן הלמן אלדובי ( .)77ממוצע
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הציונים בקטגוריה הוא  .72גם כאן נמצאת הפניקס במקום האחרון עם
ציון של .63
מהלשכה נמסר כי “שביעות הרצון הנמוכה בתחום ביטוחי המנהלים
מוכיחה כי חברות הביטוח מנצלות את העובדה שהלקוחות שבויים ולא
יכולים באמת לעבור מחברה לחברה ומעניקות להם שירות ירוד .אין ספק
כי פתיחת השוק לתחרות ומתן האפשרות לניוד ביטוחי מנהלים תעודד
רמת שירות גבוהה יותר”.

שביעות רצון הלקוחות מהטיפול בפנייתם
שביעות רצון גבוהה
שביעות רצון בינונית
שביעות רצון נמוכה

68
55

46
24 28

26
19

15
11
ביטוח חיים
משולב חיסכון

קרנות פנסיה

80%
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60%
50%
40%
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20%
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קופות גמל

מקור :משרד האוצר
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כנס לשכת עוה"ד
“הלשכה צריכה להיות מעורבת בכל
החלטה הנוגעת לענף הביטוח”

כך אמר נשיא הלשכה בנאומו בכנס לשכת עורכי הדין והוסיף" :הלשכה בקדנציה הקודמת היתה צריכה
להתערב בגיבוש החוזר ליישוב תביעות"
“לשכת סוכני ביטוח פועלת
למעורבות מקסימלית בהחלטות
רגולטוריות הנוגעות לענף הביטוח.
לכן אני מאמין כי היתה זו טעות
מצד הלשכה בקדנציה הקודמת,
לבחור שלא להתערב בגיבוש
החוזר ליישוב תביעות” ,כך אמר
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ
בכנס מחוזות לשכת עורכי הדין
באילת ,שנערך בשבוע שעבר.

בהתייחסו להפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול ,אמר אברמוביץ כי
“הממונה על הביטוח דורית סלינגר התעלתה על קודמיה בתפקיד
ופירסמה נייר עמדה ,המורה לחברות לגבש מודל תגמול חדש לסוכנים.
לדברי הפיקוח ,השירות הטוב ביותר לציבור המבוטחים בישראל יינתן רק
כאשר תגמול סוכן הביטוח יופרד מדמי הניהול .אני מברך את הממונה
על הביטוח על כך ,אבל לצערי צעדי אכיפה בעניין טרם ננקטו .סוגיית
תגמול סוכני הביטוח הנה בהחלט סוגיה לא פשוטה ,ובכל זאת אנו מצפים
מהרגולטור לעמוד מאחורי עמדותיו ולחייב את חברות הביטוח  -בעלי
ההון ,לתגמל את הסוכנים כראוי בהתאם לעבודתם הקשה”.

“אנו הסוכנים הם אלה שמלווים
את המבוטח באופן אישי מרגע
רכישת הפוליסה ודרך כל שלבי
חייו .אנו פועלים לכך שחברות הביטוח ישלמו את מלוא הסכום הנתבע
מהן ,באופן הוגן ומבלי שהמבוטח יצטרך להתייצב בין כותלי בתי המשפט
כדי לקבל את המגיע לו”.
אריה אברמוביץ

אברמוביץ ציין כי סוכני הביטוח מכירים את הענף באופן הטוב ביותר ,הן
מצד חברות הביטוח והן מצד המבוטחים“ .על כן ,אני מאמין כי מן הראוי
לערב את הלשכה בכל החלטה הנוגעת לענף הביטוח .כאשר הגוף המייצג
את סוכני הביטוח בישראל נמנע מלהתערב בתהליכי רגולציה כה חשובים,
הפיקוח עלול להתרגל שלא לערב את הלשכה ,ואסור שזה יקרה .באחריות
הסוכן להיות מעורב בכל הקשור לכיסוי הביטוחי של הלקוח שלו ,גם בפן
הרגולטורי”.
אברמוביץ ציין כי מדד השירות בנושא תביעות של הפיקוח על הביטוח
במשרד האוצר אינו משקף את המציאות נכונה“ .חברת ביטוח ,שמאשרת
תשלום תביעה מהר ,אינה בהכרח משלמת למבוטח באותה המהירות.
לצערי ,האינדיקציה של הפיקוח להערכת החברות היא מועד אישור
התביעה ,בפועל ,המבחן האמיתי של החברות הוא מועד התשלום – על
כך צריך הפיקוח לשים דגש”.

לסיום ,ביקש אברמוביץ להתייחס לתופעה פסולה שנוצרה בענף הביטוח,
שלדבריו אינה מכבדת איש מחבריו“ .כאשר מבוטח תובע את החברה
בהתאם לפוליסה שרכש ,הסוכן המייצג אותו מוצא את עצמו פעמים
רבות נתבע על ידי חברת הביטוח .תביעה זו שנקראת הודעת צד ג’ ,נועדה
להגן על החברות מפני תביעות אופציונליות ,ולהרתיע סוכנים מלעבוד
למען לקוחותיהם .סוכני הביטוח שעושים את עבודתם נאמנה לא צריכים
לשלם על כך או להירתע .תופעה זו צריכה להיעלם מהעולם”.
ב 29.6-יתקיים יום עיון בריאות תחת הכותרת

"רפואה ציבורית
ופרטית בצל
אי הוודאות"

SAVE
THE
!DATE

להרשמה לחצו כאן
הכנס ייערך בין השעות  08:00-14:00ב"הבימה" בת"א .מספר המקומות מוגבל

קבלו את
ההטבות
המגיעות לכם

עשרות מבצעים חמים ממתינים לכם
במועדון ההטבות של לשכת סוכני הביטוח
לקבלת ההטבות  -לחצו כאן
המועדון  -הינו בשיתוף חברת ישראכרט

 11ביוני 2015
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האוצר עם כחלון
CREDIT

הלוואה בקליק
הלוואה בטוחה מסוכן הביטוח שלך
עד  50,000ש״ח ללא ערבים וללא בטחונות
סוכן/ת ביטוח! ההצעה הזו מיועדת לך !
אפשרות להעניק ללקוחותיך הלוואה חוץ בנקאית עד ! ₪ 50,000

יונט קרדיט מציעה לך הצעה עסקית ייחודית:
ללא בטחונות וללא ערבים ובתוך  24שעות בלבד !
סטודיו מעוצב

מה זה נותן לך?
הענקת ערך מוסף ללקוחותיך
מקור הכנסה נוספת

לפרטים נוספים והגשת בקשה להלוואה לחץ כאן
 11ביוני 2015

office@unetcredit.co.il | 1700-720073
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תשבץ

()7

מאוזן  .1מהפכן דרום אמריקאי (ש”פ)  .3חטיבת חי”ר ישראלית
 .7תוכנית טלויזיה מהעבר ,בהנחיית שמעון פרנס  .9כעת ,עכשיו
 .10סימן לשם האלוהים  .11ענקית מסחר מקוון מסין  .14כתב כלכלי
מוכר (ש”מ)  .15מנה פופולרית בשיפודיה  .17מושבו של המלך .19
מנכ”ל כלל ביטוח  .21נותן הערכות שווי לנכסים או לנזקים
 .22התרחשות
מאונך  .2מונח מתחום המטאורולוגיה המתאר שילוב של
טמפרטורות ולחות גבוהים  .3אחורי הגוף  .4מצב המצביע על מצבו
של אדם ,מבחינת מחלות וכו’  .5בעל הכשרה לכוון עגורן ולחבר מטען
למנוף  .6משקה מעלים  .8איש עסקים ישראלי שרכש לאחרונה את
חברת  .plus500 9שמו הקודם של מדד תל אביב  25בבורסה .12
שחקנית קולנוע צרפתית ידועה (ש”פ)  .13אחת מהמגילות בתנ”ך
 .16סוג של אנטילופה  .18הקניטה  .20משמש לביצוע עסקות בין
אנשים  .21בערבית – מה

פתרונות יש לשלוח למייל:
 tash@mil-media.co.ilאו
לפקס153-9-9545519 :
בין הפותרים נכונה יוגרל תלוש
על סך של  75שקלים
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פתרון תשבץ מגליון 534

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
דרושים
לסוכנות ביטוח בת"א מרכז ,דרושה מזכירה לחצי
משרה ,חשוב מאוד ידע בבטוח אלמנטרי וטיפול
בתביעות אלמנטרי .תנאים טובים  054-7858835או
office@ninve-ins.co.il
פקידה לחצי מישרה בפתח תקוה ,ידע ונסיון בביטוח
חיים  ,מנהלים  ,פנסיה  ,בריאות  ,פדיונות וכו' .קורות
חיים אפשר לשלוח למייל  .ilan@ungar-ins.co.ilאו
טלפון 0505236616
לסוכנות חיתום גדולה באשדוד דרוש/ה חתם/ת
אלמנטרי פרט מנוסה למשרה מלאה .יתרון לבעל/ת
ניסיון בטיפול בתביעות .המשרה בסביבת עבודה
נעימה ותנאים מעולים למתאים/ה .למשלוח קו"ח
במיילyuval@sofferd.com :
לסוכנות ביטוח במרכז העיר ירושלים דרוש/ה
פקיד/ה לטיפול בביטוחי רכב ותביעות רכב ובריאות
במשרה מלאה .נסיון בתחום – יתרון.
קו"ח למיילshmolik@hayot-ins.co.il :
לסוכנות באיזור תל אביב מתאם/ת פגישות,
אפשרות לסטאג' ,לפרטים מירב ג'והן
 ,052-3229588מיילmeiravjohan@gmail.com :
דרושה רפרנטית ביטוח חיים-מנהלת משרד ,ניסיון
– הכרחי ,מיקום  -צפון יפו ,תנאים טובים למתאימה
ofer@honbit.co.il 050-4040024
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
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לסוכנות ביטוח בהר חוצבים בירושלים דרוש/ה
פקיד/ת חידושים רכב ודירה למשרה מלאה.
ניסיון בתחום חובה .קורות חיים למייל
m6233429@gmail.com
דרוש סוכן ביטוח עם רישיון בפנסיוני ,למשרה מלאה
בראשון לציון ,לניהול מקצועי של מחלקה למכירה
טלפונית .קורות חיים לפקס03-7622524 :

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנים צעירים מוזמנים להצטרף למיזםמצליח:
סוכנות ביטוח בה כולנו שותפים!! כולנו נהנים
מהסכמים הוגנים ומיתרון הגודל באופן שווה!!.לפרטים:
אריק  0505274660רועי 0524512005
סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל
סוג בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת .לאבי-
0505234664
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג  ,סודיות מובטחת – דין –
0543971771
מעוניין לרכוש תיק ביטוח אלמנטארי\חיים .ניתנת
אפשרות הכוללת משרד ושירותי משרד מלאים .אזור
תעשיה חדש .לודmichaele@b4-u. 0528741331 .
 co.ilסודיות מובטחתמעוניין/ת לפרוש ואין לך דור
המשך? אנחנו מציעים ומבטיחים לשמור על הכנסתך
לכל החיים! תהיה שותף למיזם מצליח מ!2010-
"עובדה" כולנו שותפים eric@vardi-ins.com
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ( )50%לתיק
ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב הפוליסות
בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן כלי רכב) .טלפון:
050-4520900

בסוכנות לביטוח גדולה ,להשכרה  2חדרים גדולים
עם חלונות ,עמדת מזכירות .בגודל של כ 45-מ"ר.
אפשרות חיבור למרכזיה טלפונית ,חניה ,מעלית.
המחיר כולל :חשמל ,דמי ניהול וארנונה .כניסה – מיידי.
לפרטים :שי .shay@eshkol4u.co.il 054-3131919
בסוכנות לביטוח גדולה ,להשכרה  2חדרים מרווחים
עם חלון בגודל של כ 35 -מ"ר .אפשרות חיבור
למרכזיה טלפונית ,חניה ,מעלית .המחיר כולל :חשמל,
דמי ניהול וארנונה .כניסה  -מיידי .לפרטים :שי 054-
.shay@eshkol4u.co.il 3131919

השכרה ושכירות משנה

סוכני ביטוח ברחובות יש לנו פתרונות פרישה עבורך.
לשת"פ ו/או מכירה ו/או העסקה ,מתמשכת או קצרה.
אנו מציעים עסקה הוגנת בטוחה ומשתלמת לפרישה
מותאמת .יש לנו ניסיון רב והמלצות מעסקאות
מוצלחות קודמות .מוטי דהרי  053-749-0000מייל:
dahar@017.net.il
בכניסה לחיפה – איזור התעשיה טירה בניין תבור
 120מ"ר ,משרדים מפוארים ,קומה  3פינתי .כניסה –
 1.7.15מחיר  + ₪ 4500מע"מ
להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת .המוקד
מרוהט ומאובזר בכסאות,שולחנות,טלפונים .המקום
בנוי כ open spaceוכולל עמדת אחמ"ש וחדר מנהל.
המחיר פיקס – כולל חשמל,ארנונה,מים .לפרטים –
מאיר meir@ofir-insurance.co.il 052-2248252
להשכרה חדרים בסוכנות ביטוח בפ"ת .המשרד
ממוקם באזור מרכזי ונוח לגישה .המחיר פיקס וכולל
הכל .יש אפשרות לכניסה בנפרד .חניה חופשית
ברחוב ללא תשלום .לפרטים – מאיר 052-2248252
meir@ofir-insurance.co.il
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