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המהפכה השקופה

מנהלי "הלמן־אלדובי" בראיון מיוחד ל"ביטוח ופיננסים":

"בתוך שנה כל חברות הביטוח יצטרפו למודל
להפרדת עמלת הסוכן מדמי הניהול"
בית ההשקעות הציג השבוע את "המודל השקוף" המאמץ את עמדת המפקחת סלינגר.
אריה אברמוביץ" :נגמר העידן שחברות הביטוח גרפו רווחים על חשבוננו ועל חשבון הלקוח"

מאת רונית מורגנשטרן

מ

מנהלי בית ההשקעות "הלמן־אלדובי"
משוכנעים כי בתוך שנה כל חברות
הביטוח יצטרפו ל"מודל השקוף"
שהציגו השבוע ,ואמור להפריד לראשונה את
עמלות הסוכן מדמי הניהול בחיסכון הפנסיוני.
רמי דרור ,מנכ"ל "הלמן־אלדובי" ,ואיתי ברדה,
מנכ"ל "הלמן־אלדובי גמל ופנסיה" ,אמרו את
הדברים בראיון מיוחד ל"ביטוח ופיננסים".

בתחילת השבוע השיק בית ההשקעות,
לראשונה בענף הפנסיה והגמל ,מודל חדש לפיו
עמלת סוכן הביטוח תהיה קבועה ולא תושפע
מדמי הניהול הנגבים מהעמיתים בקופות
הגמל ,הפנסיה וההשתלמות .בכך אימץ בית
ההשקעות את עמדת המפקחת דורית סלינגר,
שבנייר עמדה שפרסמה בתחילת השנה ,יצאה
נגד התופעה ,לפיה סוכני ביטוח ומשווקים
בתחום החיסכון הפנסיוני מתוגמלים על־ידי
בתי ההשקעות וחברות הביטוח ,בהתאם לגובה
דמי הניהול שנגבים מהלקוח.
עמדת הממונה גרמה לסערה גדולה בשוק.
חברות הביטוח עתרו לבית המשפט כנגד עמדת
הממונה .לעומת זאת ,לשכת סוכני הביטוח
הודיעה ,כי היא מצדדת בעמדת הממונה.

עמלה קבועה

עקרונות המודל השקוף:
ניתוק הקשר בין עמלות הסוכן לדמי הניהול שהלקוח משלם
יישום מודל תגמול ללא ניגודי עניינים
חיזוק הערך המקצועי של הסוכן בעיני הלקוח
חיזוק ערך השקיפות מול הלקוח

איך זה יעבוד בפועל?
תגמול  FIXקבוע מהצבירה  +תגמול  FIXמההפקדות
עמלת יעד נוספת לפי פרודוקציה  +עמלת פתיחת קופה פעיל
גובה התגמול הקבוע מצבירה ומההפקדה
יקבע במו"מ מול כל סוכנות
החברה תקבע תעריפון דמי ניהול

על פי "המודל השקוף" ,שהוצג במסיבת ויהיו קבועים למשך כל תקופת ההסכם.
עיתונאים בהשתתפות נשיא לשכת סוכני
הביטוח אריה אברמוביץ ,העמלות שיקבלו "שקוף ונקי"
סוכני הביטוח על מכירת מוצרי חיסכון רמי דרור ציין ,כי במצב הנוכחי לסוכן
פנסיוניים של בית ההשקעות יהיו קבועות הביטוח אין אינטרס לנסות ולהפחית את דמי
ויעמדו על שיעור קבוע ( )0.25%מיתרת חשבון הניהול ,כי הדבר פוגע בהכנסה שלו ,מחד,
העמית (הצבירה) ,ושיעור קבוע מהפרמיה ומאידך כמעט בלתי אפשרי מבחינתו לשמר
החודשית ,ללא קשר לדמי הניהול שמשלם לקוח שקיבל הצעה בדמי ניהול נמוכים יותר
העמית .בנוסף ,יעניק בית ההשקעות לסוכנים בערוצי ההפצה הישירים .לדבריו ,דמי הניהול
שיעבדו אתו עמלת יעד .שיעורים אלה יקבעו הולכים ויורדים בשנים האחרונות והם יגיעו
במסגרת הסכם ההפצה של החברה עם הסוכן בקרוב לנקודת שיווי המשקל.
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דרור .עמוד התווך

כמה סוכנים ,אתם מניחים ,יתווספו
בעקבות "המודל השקוף"?
איתי ברדה" :כיום עובדים אתנו כ־150
סוכנים .בעקבות המודל השקוף היו אלינו כבר
מאות פניות ,ואנו מניחים שהמספר יגדל בצורה
משמעותית .זהו מודל כלכלי עדיף לסוכנים".
באיגוד חברות הביטוח טוענים ,שאין
תמיכה גורפת של סוכני הביטוח במהלך.
"תהליך בניית המודל השקוף נמשך מספר
חודשים .קיימנו עשרות פגישות עם סוכנים
וסוכנויות ותיקות .רק לאחר תמיכתם 

שבועון לשכת סוכני הביטוח .המסגר  18תל אביב ,טל'  ,03-6396676מנכ"ל :רענן שמחי .עורך ראשי :לירן וייס.
כתיבה :רונית מורגנשטרן .עריכה גרפית :עדה כהן .המו"ל .R&B Media :לתגובותoffice@rbmedia.co.il :

המהפכה השקופה

ועדת הכספים מאיצה בסלינגר לקדם
הפרדת עמלת הסוכנים מדמי הניהול

ח״כ מיכל בירן :״חברות הביטוח עושות שימוש ציני בסוכני הביטוח .זו פשוט גרגרנות"

ו

עדת הכספים של הכנסת דנה ביום ג'
בדיון מהיר ,אותו יזמה ח"כ מיכל בירן,
בנושא הפרדת דמי הניהול מעמלת
הסוכנים בשוק הפנסיוני .ח״כ בירן אמרה בדיון
כי ״חברות הביטוח עושות שימוש ציני בסוכני
הביטוח .זו פשוט גרגרנות .המודל הנוכחי יוצר
ניגוד עניינים בלתי אפשרי עבור הסוכן ודמי
ניהול גבוהים למבוטח .חייבים לייצר מודל
המנתק את הקשר הזה כפי שהציעה המפקחת.
אני כאן כדי להבטיח שזה יקרה״ .ח״כ מיקי
רוזנטל ,הוסיף כי ״עמדת המפקחת על הביטוח
תיושם ויאכפו אותה בהקדם״.
בדיון השתתפה המפקחת על הביטוח דורית
סלינגר ,אשר מגבשת בשנה האחרונה את
התקנות להפרדה .סלינגר אמרה כי "סוכן
ביטוח צריך לפעול בנאמנות עבור לקוחו
גם כשיש לו אינטרס אישי בבחירת הקרנות.
לגיטימי שחברת ביטוח או קרן פנסיה ירוויחו,
אך לא כך הקשר הישיר האפשרי בין סוכנות
ביטוח לקרן פנסיה".
במענה לטענות לפיהן היא מתמהמהת
בהתקנת תקנות ההפרדה ,השיבה המפקחת כי
"לוקח זמן לנסח תקנות כאלה ובינתיים היו
בחירות ולא היתה ממשלה ואני פועלת תחת
חוקים .עם זאת ,אני מצפה משוק בוגר לבנות
מודלים אחרים לתגמול" .סלינגר בירכה את
בית ההשקעות "הלמן־אלדובי" ,שהציג מודל

 המשך מעמוד 2

גפני" .אחד הנושאים הצרכניים החשובים"

תגמול חדש.
נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ
אמר בדיון כי ״חייבים להפסיק עם המריחות
ולהטיל עיצומים כספיים על חברות הביטוח
שמפירות את הנחיית המפקחת על הביטוח״.
מנגד טען מאיר שביט ,מנכ"ל התאחדות
חברות הביטוח ,כי ההפרדה תביא להעלאת
דמי הניהול .״אם הסוכנים משרתים את הציבור
 אז שיגבו את הכסף מהלקוח״ ,אמר שביט.ל"ביטוח ופיננסים" אמר שביט" :אם חברות
הביטוח שותות את כספם של המבוטחים ,אז
הסוכנים הם קש השתייה".
מ"מ נשיא הלשכה ,אורי צפריר ,אמר בדיון:

"חברות הביטוח מנצלות אותנו ושמות עלינו
את "קוף" דמי הניהול .הגיע הזמן לשים לזה
סוף ,אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה".
רמי דרור ,מנכ״ל "הלמן־אלדובי" ,שהציג
כאמור מודל חדש להפרדת העמלה מדמי
הניהול ,אמר כי ״אנו מצרים על תגובת חברות
הביטוח .תגובתם הינה סימפטום לבעיה -
העדר קשב לציבור הלקוחות ולקהל סוכני
הביטוח".
יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה גפני (יהדות
התורה) הבטיח שיעקוב אחר הנושא ,אותו הוא
הגדיר כ"אחד הנושאים הצרכניים החשובים
ביותר לעתיד הפיננסי של הציבור".

הסוכנים וגייסו מיליארדים .מי שרואה בסוכנים
את שותפיו ,לא צריך לחשוש".
לאור העמדה החד־משמעית של חברות
הביטוח נגד ההפרדה ,מניין הביטחון שכל
החברות יעברו למודל דומה בתוך שנה?
"השילוב של שוק תחרותי ,כוח הלקוחות,
ערוץ הפצה דומיננטי של הסוכנים ורגולטור
נחוש ,משקפים בבירור ,שהפרדת תגמול
הסוכנים מדמי הניהול של הלקוחות היא רק
עניין של זמן .אני מעריך שחלק מהגופים
יצטרפו אלינו בקרוב והשאר לאחר שיראו את
הצלחתנו  -עד שנה מהיום לכל היותר".

דרישתנו להפרדת דמי הניהול מעמלת הסוכן",
אמר אברמוביץ" .מגיע לסוכן הביטוח להתפרנס
בכבוד עבור השירות שהוא נותן ללקוחות שלו,
אבל אסור שהוא יתפרנס כתוצאה מעמלות
של דמי ניהול .המודל הזה נכון ללקוחות ,נכון
לסוכנים ,שלא ירוויחו פחות ,ונכון לחברות.
"שקיפות הינה אבן יסוד בעבודה מול
הלקוחות .שלחו אותנו ,הסוכנים ,לגבות דמי
ניהול גבוהים כשבביטוחים הקולקטיביים קבעו
חברות הביטוח דמי ניהול נמוכים בהרבה,
ואנחנו היינו צריכים להתמודד מול שאלות
הלקוחות בנושא .עם כל הכבוד לחברות
הביטוח ,שגרפו רווחים על חשבוננו ועל חשבון
הלקוח  -העידן הזה נגמר .אנחנו קוראים
לחברות הביטוח לבנות מודלים מהסוג הזה.
אלה יאפשרו הגברת התחרות ומתן יותר מידע
ללקוחות ולסוכנים ויאפשר שוק משוכלל יותר,
שקוף יותר ותחרותי יותר".

במודל הבנו שגיבשנו מודל נכון .איך אפשר
לטעון שאין תמיכה גורפת של הסוכנים ,כאשר
לשכת סוכני הביטוח תומכת במהלך? המהלך
יוביל להפסקת הדה־לגיטימציה שמנסים
לעשות לסוכני הביטוח ,ויפסיק את השיח על
ניגודי עניינים ודמי הניהול".
אין חשש לפגיעה בהכנסות הסוכנים?
"נהפוך הוא .הסוכנים הולכים להרוויח
כפליים  -גם מהפסקת ניגודי העניינים והשיח
העצום סביב דמי הניהול ,וגם ממודל כלכלי
טוב יותר ויציב יותר".
"שוק משוכלל יותר"
ממה חוששות חברות הביטוח?
רמי דרור" :זהו שינוי שצריך להסתגל אליו .אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח,
סוכני הביטוח הם עמוד התווך של חברות בירך את "הלמן־אלדובי" על היותם "הראשונים
הביטוח וגם של חלק מבתי ההשקעות .יש שמרימים את הכפפה"" .אנו ,בלשכת סוכני
חברות שנבנו בשנים האחרונות מציבור הביטוח ,הצהרנו כבר לפני למעלה משנה על
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בירן" :ניגוד עניינים לסוכן"

המהפכה השקופה

"מבחן ציבורי ומקצועי שאסור להיכשל בו"
נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ במכתב פתוח לחברות הביטוח:
הפרדת דמי הניהול מעמלת הסוכן היא כורח ,לטובת הציבור כולו
אריה אברמוביץ

ח

ברות הביטוח וסוכני הביטוח הם
מערך עדין ,שיחד מהווים שתי וערב
של חומר אנושי וטכנולוגי – האחד
תלוי בשני.
אנו ,סוכני הביטוח ,מהווים צינור אנושי
שמחבר את חברות הביטוח למבוטחינו,
ומספק את הערך המוסף של ניסיון רב שנים,
ידע מקצועי והיכרות אישית עם הלקוחות.
מאידך ,חברות הביטוח מהוות את המערכת
שלוקחת על עצמה מידי יום את הסיכון
הכספי כאשר היא מבטחת במאות אלפי
שקלים ואף במיליונים את ציבור המבוטחים
והחוסכים.
יחד אנחנו מספקים למבוטח את הביטחון לחיות
את חייו ולגדל את ילדיו .יחד אנחנו מסירים
ממבוטחינו את הדאגה הכספית למקרה וחלילה
יזדקק לכך .מטרתנו משותפת – ביטחונם האישי
של הציבור הישראלי .אנו שותפים לאותה
דרך – חברות הביטוח מספקות את הכיסוי
הביטוחי ,ובכך לוקחות על עצמן את הסיכון
הכספי בקרות מקרה הביטוח .סוכן הביטוח
עובד למען המבוטח ,ותופר לו את החליפה
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התפורה למידותיו ,על מנת לספק
ולתמיד את מראית העין והתפישה
לו את הכיסוי הטוב ביותר
התקשורתית כנגדנו ,כבעלי
שיתאים לצרכיו האישיים,
אינטרסים הנוגדים את טובת
ולהבטיח לו שהאינטרסים
הלקוח ,ויאפשר לנו להתרכז
שלו יובאו לידי מימוש.
בידע המקצועי ,לטובת הלקוח.
הימים בהם סוכני הביטוח עשו
עם זאת ,לצערי הרב סוכני
את עבודתן של החברות ולא
הביטוח בתחום הפנסיוני
תוגמלו כראוי יחלפו מן העולם
והחיסכון ארוך הטווח אינם באים
אריה אברמוביץ – השאלה היחידה שנותרה פתוחה
על שכרם הראוי.
היא מתי .התשובה לכך טמונה ברובה
זיעת אפו של סוכן הביטוח אינה
באה לידי ביטוי בתגמול שחברות הביטוח אצלכן – חברות הביטוח .אצלכן הפתרון ,אתן
מפרישות לו ,והיקף עבודתו עבור חברת נושאות באחריות לשינוי מודל תגמול הסוכן
הביטוח ולמען המבוטח אינו מגולם בתשלום ולהפיכתו לתגמול ראוי ,שישקף את עבודתו.
הפרדת עמלות הסוכן מדמי הניהול היא
שחברות הביטוח כיום משלמות .מצב זה צריך
להיפסק .הוא חייב להיפסק .מגיע לסוכן המבחן הגדול ביותר של כולנו – סוכנים
הביטוח להתפרנס בכבוד עבור השירות שהוא וחברות ביטוח כאחד .מי שינסה לסכל זאת ,מי
נותן ללקוחותיו .אבל אסור שהוא יתפרנס שינסה להמשיך ולהרוויח על הגב של הצרכן
הישראלי ,מי שתינתן לו האפשרות לשנות
כתוצאה מעמלות של דמי ניהול.
אנו תומכים בבניית מודל תגמול חדש סדרי עולם ולא יעשה זאת – הציבור הישראלי
שישנה את דרך השתכרות סוכני הביטוח לא ימחל לו על כך .זהו מבחן ציבורי ,מקצועי,
וייטיב עם החוסכים לפנסיה .ניתוק דמי ורגולטורי של ענף הביטוח כולו  -אסור לנו
הניהול מעמלותינו יאפשר לנו להסיר אחת להיכשל בו.

ניוד פנסיוני

ניצחון ללשכה בשוק החיסכון הפנסיוני:
סלינגר אישרה ניוד פוליסות ביטוחי מנהלים
מדובר בפוליסות בעלי מקדם פנסיוני קבוע ,החוסכים בהם שבויים בידי החברות הגדולות
מחשש לאיבוד המקדם לשכת סוכני הביטוח מברכת" :יביא לחיסכון של אלפי שקלים והגדלת
הפנסיה לציבור החוסכים" מאיר שביט" :המבוטח לא יהנה – וסוכני הביטוח יחגגו"

•

•

מ

הלך דרמטי בשוק החיסכון הפנסיוני
 לאחר שהודיעה לפני כחודשייםעל כוונתה לאפשר ניוד בפוליסות
ביטוח חיים עם מקדמי המרה ,פרסמה השבוע
דורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,הביטוח
והחיסכון במשרד האוצר ,הוראות מחייבות
בנושא .לדברי סלינגר "ההוראות יפתחו את
השוק לתחרות ,הן מחזקות את כוח המיקוח
של החוסך בחיסכון הפנסיוני ומגבירות את
התחרות בתחום".
ההוראות מאפשרות למבוטחים בפוליסות
ביטוח מנהלים עם מקדמי קצבה מובטחים לנייד
את הפוליסות שברשותם בין חברות הביטוח,
תוך הבטחת יכולת העמידה בהתחייבויות
למבוטחים אלו .האפשרות לנייד את הפוליסות
תשפר את מצב הלקוח ,שיוכל לפעול להשגת
דמי ניהול מופחתים ,בין אם יישאר באותה
חברה ובין אם יעבור לחברה אחרת.
בשונה מקרנות פנסיה רגילות ,ביטוחי
המנהלים אליהם מתייחסת ההוראה ,מתבססים
על מקדמים קבועים ,המבטיחים לחוסך קצבה
קבועה ללא קשר להתארכות תוחלת החיים.

סלינגר" .תנאים טובים יותר"

המפקחת קבעה :הריבית לחישוב קצבת
הפנסיה תישאר 4%

צילום :דוברות האוצר

אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון באוצר הודיע השבוע כי הריבית שלפיה מחשבים גופי הפנסיה
את גובה הקצבה החודשית של הגמלאים תמשיך להיות  ,4%וזאת למרות ירידת הריביות
בעולם .גופי הפנסיה יוכלו לקצץ את קצבת הפנסיונרים רק אם לאחר  3שנים לא יצליחו
להשיג עבורם תשואה של  4%בשוק ההון.
כיום התקנות מחייבות בדיקה שנתית של הפער בין התחייבות כופי הפנסיה לתשלום לבין
התשואה שהשיגו בשוק ההון ,ואם הפער גדול מ־ ,1%הם חייבים לקצץ את הפנסיה של
העמיתים .ההנחה העומדת מאחורי הפתרון של סלינגר היא שלאורך  3שנים יצליחו מנהלי
ההשקעות בגופי הפנסיה להשיג תשואה של  4%המודל החדש אמור להיכנס לתוקף בינואר
הקרוב ,לאחר שימוע של קרנות הפנסיה.
הממונה הקודם על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,עודד שריג ,פרסם בסוף  2013הוראה לפיה יש
להקטין את ריבית החישוב בגלל הריביות הנמוכות בשוק הפוגעות בגופי הפנסיה ובחוסכים
הצעירים .ואולם ,הפתרון של שריג פגע בחוסכים לפני פרישה ,שעמדו להפסיד כ־ 10%מקצבת
הפנסיה שלהם .שר האוצר דאז ,יאיר לפיד ,עצר את הצעד.
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ב־ 2013הופסק שיווקן של פוליסות אלה
בהוראת המפקח על הביטוח דאז ,עודד שריג,
והמבוטחים הפכו ל"לקוחות שבויים" בשל
חששם לאבד את המקדם המובטח.
מדובר ברעידת אדמה בשוק ביטוחי המנהלים
המנהל כיום כ־ 225מיליארד שקל .היקף השוק
המיידי שייפתח לתחרות מגיע לכ־80־100
מיליארד שקל (שווי הפוליסות שנמכרו מ־2004
ועד לסוף  ,2012אז הופסקה הבטחת המקדם).
חברות הביטוח הגדולות – השולטות בכ־97%
מהשוק  -התנגדו כמובן למהלך ,וטענו כי
מימושו יאיים על יציבותן .באוצר מתייחסים
גם לטענות אלה ומגבשים בימים אלה פתרון
שייתן מענה לחבורת הביטוח.
סלינגר הסבירה כי "ההוראות אשר מחזקות
את כוח המיקוח של חוסכים ,יאפשרו להשיג
תנאים טובים יותר ודמי ניהול נמוכים יותר
במהלך תקופת החיסכון ובפרישה .אגף שוק
ההון ימשיך לפעול לטובת הצרכנים ולהגברת
התחרות בשוק".
לשכת סוכני הביטוח הודיעה בתגובה ,כי היא
"מברכת את משרד האוצר על פתיחת השוק
לתחרות ואימוץ עמדת הלשכה שדרשה ניוד
פוליסות מנהלים עם מקדם מובטח ,אשר יביא
לחיסכון של אלפי שקלים והגדלת הפנסיה
לציבור החוסכים״.
מנכ”ל התאגדות חברות הביטוח מאיר שביט
אמר אתמול בראיון ל”כלכליסט” ,כי נראה
שמעט מאוד יניידו באופן ישיר את ביטוח
המנהלים שלהם אלא באמצעות סוכני הביטוח.
“החשש הוא שאלה שייהנו מהמהלך הם סוכני
הביטוח שחותכים קופון בדמות עמלה ,בעוד
שהתועלת בדמי הניהול למבוטח תיוותר קטנה”,
אמר שביט“ .יש להגביל את העמלה בהתייחס
לחיסכון בדמי הניהול שנוצרת ללקוח .אם לא
יגבילו את העמלות לתועלת שנבעה למבוטח
מהניוד ,המבוטח לא יהנה והסוכנים יחגגו”.
מחברת הכשרה ביטוח ,שנאבקה למען הניוד
מהחברות הגדולות ,נמסר בתגובה ש"מדובר
במהלך מבורך .היינו החברה שנשאה את הדגל
בנושא וניהלנו שיחות רבות מול הפיקוח בכדי
לאפשר את הניודים".

בס”ד ,אב תשע”ה ,יולי 2015

לשכת סוכני הביטוח בישראל,
במסגרת המכון לביטוח ופיננסים
על שם שלמה רחמני ז”ל
ובשיתוף איילון חברה לביטוח,
משיקות

לראשונה
בענף
הביטוח!

סיירת מקצועית
ייחודית לפיתוח
סוכני ביטוח צעירים!
תודה לכל הסוכנים אשר הגישו
מועמדותם לסיירת המקצועית
ובהצלחה לקבוצת הסוכנים
הנבחרים!
בברכת למידה וצמיחה,
איילון חברה לביטוח
ולשכת סוכני הביטוח

השתלטות עויינת

אורי צפריר :ביטוחי רכב אינם מכסים
השתלטות האקרים על מכוניות
פיאט־קרייזלר נאלצה לבצע ריקול ל־ 1.4מיליון כלי רכב לאחר שמומחי אבטחה
השתלטו על ג'יפ צ'רוקי מרחוק דרך מערכת המחשב

רונית מורגנשטרן

ח

ברת פיאט־קרייזלר ביצעה ריקול
של כ־ 1.4מיליון מכוניות מתוצרתה
לאחר שמומחי אבטחת טכנולוגיה
השתלטו על ג'יפ צ'רוקי ושיבשו את מערכות
הרכב .זהו הריקול הראשון שיצא בשל איום
האקרים .מדובר בכלי רכב המצוידים במערכת
החכמה  ,Uconnectהמחוברת לאינטרנט
ושולטת במערכות ניווט ובידור ,ומאפשרת
אינטרנט אלחוטי ושיחות טלפון.
אירוע ההשתלטות התקיים במסגרת ניסוי של
המגזין  ,Wiredשבו בדקו מומחי האבטחה את
האפשרות להשתלט על הג'יפ ,שבו נהג כתב
המגזין אנדי גרינברג במהירות של  110קמ"ש.

קוד זדוני

מומחי האבטחה והג'יפ "החטוף"

מומחי האבטחה צ'רלי מילר וכריס ולאסק,
פרצו למערכת החכמה ,המורכבת במאות
"הפוליסה התקנית לרכב מכסה נזק תאונתי
אלפי כלי רכב מתוצרת החברה האיטלקית־
מכל סוג שהוא ,בין אם בעל הרכב
אמריקנית ,והכניסו קוד תוכנה זדוני .הם
רכש פוליסת ביטוח מקיף או אם
השמיעו מוזיקת היפ הופ דרך מערכת
רכש ביטוח צד ג' בלבד" ,אומר
השמע ,הפעילו את המיזוג עד
אורי צפריר ,מ"מ נשיא לשכת
למקסימום וסיימו בהריסת תיבת
סוכני הביטוח" .נזק שייגרם
ההילוכים והבלמים.
לרכב עקב השתלטות סייבר לא
גרינברג יצא מהניסוי ללא פגע,
יהיה מכוסה בפוליסה .יחד עם זאת,
אבל הניסוי הוכיח שניתן לחדור בקלות
יחסית למערכת ,ולכן בוצע הריקול .יותר אורי צפריר בעל הרכב יכול לנסות לתבוע את
ויותר דגמי רכב חדשים משלבים יכולות היצרן בטענה שהתרשל בהגנה על מערכות
אינטרנטיות ,וחלק גדול מהרכבים בעתיד הרכב ובשל כך אירעה תאונה או גניבת הרכב.
"הנזק שיגרם לצד שלישי בשתי הפוליסות
הקרוב יהיו חשופים לפשעי סייבר.

הנ"ל מכוסה ,וחברת הביטוח ששילמה את
הנזק יכולה לחזור בתביעת שיבוב ליצרן
בטענת התרשלות .יכולה להיות בעיה לצד
שלישי שנפגע  -אם הפוגע יטען לחוסר
אשמה ,כי הנזק לא נגרם בעטיו.
"לפיכך לא ניתן לשלול שבעתיד יהיה כיסוי
לנזקי סייבר על מנת שהמבוטח לא יקלע
למצב שחברת הביטוח תתנער ממחויבותה
לצד ג' .עם זאת ,המוטיבציה של חברות
הביטוח לכסות נזקי סייבר במכוניות אינה
גבוהה ,שכן אז יקנו כל חברות הרכב ביטוח
כזה במקום להשקיע בהגנות".

סוכן הביטוח ברומר" :מאות אלפי מבוטחים
קולקטיביים יישארו ללא ביטוח סיעודי"
צילום מתוך יוטיוב של Wired

סוכן הביטוח הוותיק והמומחה לתוכניות
סיעוד ,דב ברומר ,פנה אל יו"ר ועדת העבודה
והרווחה של הכנסת ,ח"כ אלי אלאלוף ,וביקש
ממנו לפעול במהירות לטובת המבוטחים
בביטוחי סיעוד קולקטיביים שיסתיימו בקרוב
בעקבות הוראת הממונה על הביטוח מ־.2011
בפנייתו לאלאלוף כותב ברומר כי "בימים
הקרובים יקבלו מאות אלפי מבוטחים מכתב
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לקוני ,מבזה ומבייש על זריקתם מהביטוח
הסיעודי הקבוצתי ,ללא שום הסבר או מידע,
זאת בגלל הרפורמה בביטוח הסיעודי".
ברומר התריע כבר בסוף שנות ה־ '90כי
ביטוחי הסיעוד הקולקטיביים הם פצצת זמן
מתקתקת .לאחרונה הגישו מספר חברי כנסת
הצעות להאריך את תוקפם של ביטוחי הסיעוד
הקולקטיביים לתקופה של  12חודשים נוספים,

עד סוף חודש יוני .2016
לטענת ברומר ,היכולת של מבוטחי
הביטוחים הקולקטיביים לרכוש ביטוח
סיעודי פרטי באלפי שקלים לחודש שואפת
לאפס" .אני מפנה שאלה לשר האוצר מר
משה כחלון" ,מסיים ברומר" ,האם כך ייעשה
למבוטחים המבוגרים שהיו בטוחים שיש להם
ביטוח סיעודי לכל החיים?".

תוקף משפטי

הרישיון לא בתוקף?
הביטוח עדיין כן

חברות הביטוח מסרבות לפצות נהגים שנסעו ללא רישיון תקף.
אבל ישנם מקרים בהם מגיע למבוטח פיצוי גם במצבים כאלה

עו"ד ג'ון גבע

ש

מעון נהג ברכבו לבית חברו כדי
לצפות ביחד במונדיאל .תוך כדי
זמזום שירים להנאתו ,פגע שמעון
ברכב שנסע לפניו .שמעון פנה לחברת הביטוח
כדי שתכסה את הנזק ,אולם זו טענה שמאחר
שהוטל עיקול על רישיון הנהיגה שלו ,רישיונו
לא תקף  -ולכן היא אינה צריכה לפצותו.
ראובן שכח לשלם את אגרת רישיון
הנהיגה ,וכאשר היה מעורב בתאונת דרכים
טענה חברת הביטוח כי "נהגת בניגוד לתנאי
הפוליסה ,הואיל ולא היה בידך רישיון נהיגה
בר תוקף".
האם צודקות חברות הביטוח בטענתן שהן
אינן חייבות לשלם תגמולי ביטוח במקרה של
עיקול או שלילה ללא ידיעת המבוטח?
לפי פקודת התעבורה ,לא ינהג אדם ברכב
מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף.
סעיף  7לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
דן במקרים בהם יש להגביל את זכאותם של
נפגעים לקבלת פיצויים .על פי החוק ,אדם
הנוהג ברכב ללא רישיון מתאים ,לא יהיה
זכאי לפיצויים ,זאת למעט רישיון שפקע
מחמת אי תשלום אגרה (עד שנה) או מחמת
הגבלה שהוטלה לפי חוק ההוצאה לפועל .חשוב
להבהיר שהחוק אינו מתייחס בסעיף זה לאדם
שנוהג ללא רישיון כלל  -מי שמעולם לא
עבר מבחן רישוי ולא הונפק לו מעולם רישיון
נהיגה .התנהגות זו נחשבת ,הן על-ידי המחוקק
והן על ידי בתי המשפט ,לעבירה חמורה ביותר,
והדבר דומה למי שנוהג לאחר שנשלל רישיונו
על ידי המשטרה.
מקרה שונה הוא של נהיגה במצב של אי חידוש
רישיון  -דהיינו נהג שהיה לו בעבר רישיון
נהיגה ,אך רישיונו פקע מחמת אי תשלום אגרה.
מדובר בשלילת רישיון עקב מניעה כלכלית או
טכנית לחידושו .על פי החוק ,כאשר הרישיון
פקע מחמת אי תשלום אגרה ,במקרה של אירוע
תאונתי (ללא נזקי גוף)  ,תשלם חברת הביטוח
פיצויים עבור נזקי רכוש ,למרות שבעת התאונה
לא היה לנפגע רישיון תקף .ההסבר לכך הוא כי
מדובר בעניין פורמאלי באופיו ,שאינו משליך
על כושרו של הנהג לנהוג .הוראה דומה קיימת
גם במקרה של תאונת דרכים בה אירעו נזקי גוף
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(מפציעה ועד מוות).
נשאלת השאלה ,מה קורה במצב בו הוטל
עיקול על רישיונו של הנהג מחמת חוב?
האם במקרה של תאונת דרכים ,תשלם חברת
הביטוח פיצויים עקב נזקי רכוש או גוף ,למרות
שהמבוטח אינו מחזיק רישיון נהיגה בתוקף?
כאשר בתי המשפט דנים בפרשנות סעיף
 7לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
הם מסבירים כי ביסוד החוק עומדות מטרות
שונות ,סוציאליות מחד והרתעתיות מאידך.
בתי המשפט עושים הבחנה בין מצבים טכניים
ובין מצבים מהותיים בבואם לפרש את הסעיף.
השופט יצחק אנגלרד (לשעבר שופט בבית
המשפט העליון) קובע בספרו "פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים" שהיעדר הרישיון שפקע מחמת
אי תשלום אגרה נעוץ בדבר פורמלי ,שאין בו
כל מימד מהותי הקשור לבדיקת כושר ,ועל
כן מן הראוי לעשות מאמץ מיוחד כדי למנוע
את הסנקציה החמורה של שלילת זכאות בשל
מחדל פורמלי.
הבחנה זו באה לידי ביטוי כבר בשנת ,1997
בפסקי דין של בית המשפט העליון שהדגישו

איפה הרישיון,
לעזאזל?

פעם אחר פעם את תכליתו הסוציאלית של
חוק הפיצויים .לאור זאת ,ניתן לעשות היקש
בין מצב בו נשלל רישיונו של הנהג מחמת
אי תשלום אגרה ,ובמקרה זה יהיה זכאי אותו
מבוטח לפיצויים ,לבין מקרה בו נשלל רישיונו
של הנהג עקב עיקול (על־ידי ההוצאה לפועל,
למשל) ולא עברה שנה מיום השלילה .עיקול
תוך שנה אינו מהווה עילה לאי תשלום ,בדומה
למי שלא שילם אגרה בגין רישיונו במשך
שנה (במקרה של נזקי גוף) .במצב כזה ייחשב
רישיונו כאילו הוא בתוקף .בשני המצבים לא
מדובר בנהיגה רשלנית של הנהג ,לא במצבים
טכניים של חוסר תשלום לצד ג' (אגרה
למשרד הרישוי ותשלום חוב לנושה).
המסקנה הנגזרת מכל הדוגמאות שהבאנו
הינה כי חברת הביטוח חייבת לשלם תגמולי
ביטוח גם במקרים בהם המבוטח נהג ללא
רישיון נהיגה בתוקף במקרים מסוימים,
כדוגמת אלה שנסקרו בכתבה זו.
עו"ד ג'ון גבע הוא היועץ משפטי
לחברי הלשכה במחוז ת"א והמרכז

ביטוח עולמי

"הוראות ה־ IDDהחדשות משפרות את הגנת הצרכן"
 BIPARמברכת על ההוראות המתוקנות בתיווך בביטוח ,המבטיחות יותר שקיפות ומידע לצרכן
יוסי מנור ,חבר ועדת ההיגוי של לשכות הביטוח BIPAR

ב

בשיפור הגנת צרכן".

 30ביוני  ,2015לאחר משא ומתן
משולש בין מועצת האיחוד האירופי,
הפרלמנט האירופי והנציבות טיוטת הכללים
האירופית ,הושג הסכם פוליטי על ההצעה
על פי הכללים החדשים ,תוקנו דרישות
להוראה מתוקנת בתיווך בביטוח ,הנקראת המידע בין כל ערוצי הפצת הביטוח ,לרבות
כיום הוראת הפצת ביטוח ( .)IDDה־ IDDמחזק חברות ביטוח ומתווכי ביטוח .כל מפיצי הביטוח
צריכים להיות רשומים באמצעות
את הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים של
רשות מוסמכת במדינת החברה.
סוכני הביטוח והמתווכים הפיננסיים.
הברוקרים וצוות המכירות שלהם
לדעת הנהלת ( BIPARהפדרציה
צריכים להיות מואמנים היטב ,כדי
האירופית המייצגת סוכני ביטוח,
לענות על הבקשות והצרכים של
ברוקרים ומתווכים פיננסים) קבלת
הלקוחות .החברות צריכות להיות
הכללים החדשים היתה צפויה ,אבל
מסוגלות לשלוט בצורה יעילה
ההשפעה האמיתית שלהם תהיה
ולהעריך את הידע והמיומנות של
תלויה ברצף המילים ,המשפטים
צוות המכירות ,והמפיצים (סוכני הבית
והפסקאות שבהסכם  -וכיצד כל זה
יוסי מנור השכירים) צריכים להשיג לפחות  15שעות
הולך להיות מיושם.
של הכשרה מקצועית מתמשכת בשנה.
 BIPARמברך על ההיקף הרחב הרבה
יותר של ההוראות החדשות ,אשר חלות גם כל משווקי הביטוח העצמאיים חייבים לרכוש
על סוכנויות חיתום ומתווכים נלווים ,כמו אחריות מקצועית ,בכיסוי של  1.25מיליון
ספקי שירות ומפיצים של מוצרים על בסיס יורו לפחות מפני תביעות רשלנות מקצועיות.
נלווה לתיווך בביטוח .פול קרטי ,יו"ר הוועדה הכללים לא חלים על כל הפצת הביטוח;
לענייני האיחוד האירופי של  ,BIPARאמר כי הפטור מהכללים צפוי כאשר ,למשל ,הביטוח
" BIPARמאמין שבכל הרמות מגיע למבוטחים הינו לאספקת סחורות או שירותים ,ומכסה
מידע והגנה דומים בכל מקום שבו הם קונים את הסיכון של נזק או גניבה ,או כאשר סכום
את הביטוח שלהם" .לדברי קרטי" ,מנקודת הפרמיה ששולמה עבור הביטוח אינו עולה על
מבט של הגנת צרכן ,ה־ IDDיאפשר ללקוחות  600יורו ,מחושב על בסיס שנתי.
לקבל חוזה על בסיס מידע ברור ומשמעותי ,כך
שהם יכולים לקבל החלטה מושכלת לגבי מוצרי מידע ברור
הביטוח שלהם .אנו מברכים על התקדמות
לפני החתימה על חוזה ביטוח כללי ,כל

הרוכשים יקבלו ללא תשלום מידע על סוג
הביטוח ,חובות על פי החוזה ,סיכונים מבוטחים
ולא מבוטחים אשר נכללו בחוזה ,אמצעי תשלום
ופרמיות – והכל בשפה פשוטה ומובנת.
חובות דומים כבר קיימים למוצרי ביטוח חיים
מורכבים ,תחת מפיצי ביטוח אשר יצטרכו לספק
את זהותם ,את פרטי הקשר שלהם ושל הארגון
שבו הם כלולים.
סוכנים (שכירים או עצמאים) צריכים גם
ליידע את הרוכשים בדבר העלות הכוללת
של החוזה ,כולל חיובי ייעוץ ושירות .מפיצי
ביטוח יצטרכו לחשוף כל ניגוד עניינים ללקוח.
יתר על כן ,הסדרי התגמול שלהם לא יכללו
תמריצים תמורת המלצה על ביטוח מסוים.
בנוסף ,חלק ממדינות האיחוד האירופי עשויות
לחייב מפיצי ביטוח לחשוף שכר ,עמלות
והטבות אחרות.

חבילות ביטוח

כאשר חוזה ביטוח נמכר כמוצר נלווה
לשירותים או מוצרים אחרים כחלק מחבילה,
לקוחות צריכים להיות מסוגלים לקנות את
הרכיבים השונים במשותף או בנפרד ,בהתאם
לצרכים שלהם ,ולקבל פרמיה ,תמחור ומידע
סיכון עבור כל הרכיבים.
 BIPARהוא חבר בפדרציה העולמית של
מתווכים ביטוח ( )WFIIשנוסד בפריז בשנת
 BIPAR .1937הוקם בבריסל ב־.1 .1989

ארה"ב :מיזוגי ענק בחברות ביטוחי הבריאות

ר

פורמת הבריאות של נשיא ארה"ב
ברק אובמה ממשיכה לעצב מחדש
את תעשיית ביטוח הבריאות
האמריקנית ,שחווה לאחרונה שורה של
מיזוגים במטרה להוריד עלויות .חברת
אנת'ם ( )Anthemהודיעה השבוע כי תרכוש
את חברת סיגנה ( )Cigna Corpתמורת 54.2
מיליארד דולר .המיזוג ייצור את החברה הגדולה
ביותר לביטוחי בריאות בארה"ב מבחינת מספר
המבוטחים  -כ־ 53מיליון .העסקה צפויה להיסגר
במחצית השנייה של  ,2016לאחר אישורי
הרשויות.
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העסקה מצטרפת לשורה של עסקאות מיזוג
ורכישה של חברות ביטוחי בריאות .רק לפני
שלושה שבועות יצאה אתנה ( ,)Aetnaמבטחת
הבריאות השלישית בגודלה בארה"ב ,בהודעה
רשמית על רכישת חברת יומנה (,)Humana
תמורת  38מיליארד דולר בעסקת מזומן
ומניות .קודם לכן הודיעה חברת הביטוח אייס

( )Ace Limitedכי בכוונתה לרכוש את
צ'אב קורפ ( )Chubb Corpבעסקת מזומן
ומניות המוערכת ב־ 28.3מיליארד דולר.
העסקאות טעונות אישורים של הרשויות
הרגולטוריות .משום שמדובר במיזוגים
המצמצמים את מספר חברות הביטוח בשוק
הביטוח הבריאותי בארה"ב (בעקבות המיזוגים
יעמדו שלוש מבטחות בראש תעשיית ביטוח
הבריאות במקום חמש) ,יצטרכו רשויות
ההגבלים העסקיים של ארה"ב לבדוק אותן
במטרה לבחון פגיעה אפשרית בתחרותיות
בענף ביטוח הבריאות.

חדשות לעמית

משיכת כספים פטורה ממס
מקופת גמל תעלה ל־ 8,000שקל

ו

עדת הכספים אישרה והפכה לקבועה את הוראת השעה למשיכת
כספים פטורים ממס מקופות גמל שאינן פעילות .הוראת השעה
התייחסה לסכום של  7,000שקלים ,ובעקבות דרישת יו"ר ועדת
הכספים משה גפני ,יעלה הסכום הפטור ל־ 8,000שקלים ,ללא
הגבלת זמן .אגף הפיקוח על שוק ההון מתכוון להרחיב את התוכנית
ולכלול בה גם את קרנות הפנסיה
הוותיקות ,מה שיאפשר לעוד חוסכים
רבים ליהנות מההקלה.
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר
אמרה בדיון כי המטרה של ההוראה
היא ,בין השאר ,לטפל באותם
סכומים קטנים לפני שייעלמו עקב
דמי הניהול ,גם כשהחשבון רדום.
הוועדה אישרה גם את האחדת
תקנוני הפנסיה ,כך שיהיו ברורים
ופשוטים ,ויאפשרו לכל אדם מן השורה
להבינם ולהשוותם בין הקרנות השונות .הוראה נוספת שאושרה
מבטיחה את חופש הבחירה של עובד בקרן הטובה ביותר עבורו,
ללא התערבות המעסיק.
רונית מורגנשטרן

 ZEBAROORהשיקה מערכת ואפליקציה
למעקב וניהול כספי הפנסיה

ה

פלטפורמה האינטרנטית ZEBAROOR

(זהברור) ,שבבעלות יעקב אלפסי,
אייל שלזינגר וצוריאל חורין ,השיקה
מערכת ייחודית ואפליקציה למעקב וניהול
כספי הגמל והפנסיה לטובת החוסכים.
בהקמת המערכת החדשה הושקעו כמיליון
דולר ,בין היתר גם על ידי בכירים בענף
הביטוח.
המערכת מציגה לחוסך את נתוני
החיסכון הפנסיוני שלו ,מנתחת אותם
ומייצרת התראות אוטומטיות על נושאים
המשפיעים על היקף החיסכון הפנסיוני
והכיסויים הביטוחיים של החוסך.
ב"זהברור" מדגישים כי המערכת אינה
מחליפה את סוכני הביטוח ,אלא מספקת
לחוסכים כלים נוספים לניתוח ופיקוח.
המערכת זמינה באתר החברה
ובאפליקציה .בין ההתראות שהחוסך מקבל
יש התראות כלליות ,כמו טעות בגיל החוסך

■
■
■
■
■

מחירים מוזלים ותחרותיים ביחס למחירי השוק.
כיסויים והרחבות ייחודיים המותאמים ספציפית לסוגי העסקים הנכללים בסדרה.
מסלול סילוק תביעות מהיר – לתביעות עד .₪ 75,000
מסלול תמרוץ ייחודי לסוכנים שיעמדו ביעדים מיוחדים.
הצעת מחיר בקליק.
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סדרת מוצרי ה"פרימיום" של הראל

סטודיוהראל

עסק בקליק

ומינו (דבר שמשפיע על גובה החיסכון ועל
הכיסויים הביטוחיים) ,התראות כספיות -
כמו חוסר בהפקדות מעביד  -השוואת דמי
הניהול לממוצע בתוכנית ולקבוצת ייחוס
דומה ,והשוואת התשואות לקופות אחרות
במסלולים דומים .המערכת מעבירה גם
התראות ביטוחיות ,כמו אי־התאמה של
ביטוח החיים ואובדן כושר העבודה למצב
האישי של העמית .בחלק מההתראות
אפשר להעביר בלחיצת כפתור מכתבים
לגופים המנהלים עם דרישה לתיקון.
המערכת דורשת הרשמה כמנוי ,באחד
ממסלולי השירות – מסלול חינמי,
המאפשר קבלת מידע ,או מסלול בתשלום
חד פעמי של  40שקלים ,המספק תמונת
מצב והתראות לשיפור החיסכון .בהמשך
יוצע גם מסלול בעלות חודשית של 10
שקלים ,שיכלול מעקב והתראות על כל
שינוי שחל בביטוחים ובחסכונות.

קידום דיגיטלי

וידאו שווה אלף תמונות
סדרת מדריכים לשימור וגיוס לקוחות
באמצעות שיווק דיגיטלי  והפעם:
שיווק באמצעות סרטוני וידאו

א

בלה עברון
עדויות והמלצות של לקוחות  -ערכן של
עדויות והמלצות של לקוחות לא יסולא בפז.
כאשר הגולש צופה בהמלצה של לקוח מרוצה,
בסרטון קצר וממוקד ,הוא עשוי להתחבר אלינו
ולרצות להיות אף הוא לקוח מרוצה .ניתן גם
לסרוק המלצות שכתבו לך לקוחות ולשלב אותם
בסרטוני וידאו.
טיפים  -סוכן הביטוח יכול להופיע בסרטון קצר
של עד  2דקות ,לספר על מוצר חדש ,להסביר את
יתרונותיו של השירות שהוא נותן ,וגם להסביר
מושגים שאינם מובנים לקהל לקוחותיו .שאלות

צילוםthinkstockphotos :

ם תמונה שווה אלף מילים ,אז וידאו
שווה אלף תמונות .כפי שהזכרנו
במדריך הקודם ,שימוש בסרטוני וידאו
הוא השקעה שהמבוטחים מעריכים מאוד.
מחקרים מראים שבעידן הדיגיטלי גולשים רבים
מעדיפים צפייה בסרטוני וידאו על פני קריאת
מלל .זו דרך קלה ונעימה להעביר את המסר שלך,
ולהגיע לליבם של הגולשים .דרך פשוטה לקשר
ישיר .רבים מהגולשים שיצפו בסרטון וידאו
מושך ירצו גם לקרוא את המלל .סרטון וידאו הוא
למעשה איש המכירות שעובד עבורך  24שעות
ביממה 7 ,ימים בשבוע ,ואינו
מתעייף לעולם.
בשבוע שעבר דיברנו על דיוור
לרשימות תפוצה ,כשבכל ניוזלטר
כזה צריך להיות לינק לאתר
שלכם; סרטון וידאו שנמצא באתר
עשוי לקדם באופן אורגני את
האתר כולו .הסיבה היא שגוגל
שם לב לגולשים ששוהים יותר
מכמה דקות (נניח שהסרטון
הוא בן  2דקות) ,ומבין שיש שם
תוכן איכותי  -ואז מקדם באופן
אורגני את האתר .בנוסף ,גוגל,
שרכשה את יוטיוב לפני מספר
לא להסתפק בצילום סמארטפון
שנים ,מקדמת באופן קבוע לעמוד
הראשון סרטונים שנמצאים בערוץ היוטיוב .עוד שכיחות שמתקבלות במשרד יכולות להיות דרך
מצוינות ליצירת טיפים לקהל הצופים .לאחר
סיבה ראויה ליצור סרטוני וידאו.
למרות שברוב הסמארטפונים יש היום מצלמת צפייה בסדרת סרטוני טיפים ,יחוש הגולש קירבה
וידאו משוכללת וניתן לצלם סרטונים טובים ,לסוכן הביטוח ,הוא עשוי להרגיש שהוא כבר מכיר
אני ממליצה להיעזר בשירותיו של איש מקצוע ,אותו היטב וירצה לבוא לרכוש אצל המומחה.
סרטונים לפייסבוק  -כדאי מאוד לצלם
ולצלם סרטונים באיכות טובה ,עם תאורה
סרטונים ולהעלות אותם ישירות לפייסבוק.
מתאימה ,וכמובן גם סאונד.
בחודשים האחרונים פייסבוק מקדמת מאוד
אז מה לצלם בסרטוני וידאו?
סרטוני תדמית  -סרטוני תדמית הם מדיה סרטונים שמועלים לדף העסקי .הסרטונים
להעברת מסר בצורה חדה ושיווקית ,באופן ברור מתחילים להתנגן בדף הפייסבוק מייד כשהגולש
ומוכר .סרטון שכזה הוא למעשה מעין "כרטיס עובר עליהם עם העכבר ,דבר המגביר את הסיכוי
ביקור דיגיטלי" ,שאם משתמשים בו נכון ,של הגולשים לצפות בסרטון .בנוסף ,פייסבוק
יוכל לעזור לנו להגיע למספר רב של לקוחות מציגה את הסרטונים בתדירות גבוהה יותר מאשר
פוטנציאליים .סרטון תדמית טוב ,המעביר את פוסטים ומלל.
אם עדיין אינך משווק את עצמך באמצעות
האווירה הטובה במשרדנו ,יכול להעביר את
תחושת השירות הטוב שאנו מעניקים ללקוחותינו .סרטוני וידאו  -זה הזמן להתחיל.
באמצעות הסרטון נוכל גם לגרום לצופה הרגשה הכותבת היא מנכ"לית ובעלים של "תנופה עסקית",
שהוא כבר מכיר אותנו ואת העובדים שלנו ,דבר מומחית לשיווק עסקים באינטרנט
שיתרום רבות לרצונו להיות לקוח שלנו.
bella@bella.co.il
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חדשות הלשכה
לראשונה בצפון :קורס
גישור לסוכני הביטוח
ב־ 20באוקטובר יחל במחוז הצפון
של הלשכה קורס גישור בן  60שעות
אקדמיות .בסיום הקורס ייצאו בוגריו
עם תעודת מגשר מוסמך .הקורס,
שייפתח ביוזמתו של יו"ר המחוז ליאור
רוזנפלד ,יכלול שיטות גישור ואימון
ייחודיות שיקנה למשתתפים ידע
וכלים לגישור בכל נושא.
הקורס ,בשיתוף המכללה לביטוח,
כפוף לתוכנית הלימודים המומלצת
על־ידי ועדת גדות ויועבר על־ידי עו"ד
גלית צור ודורית מילר.
"סוכני הביטוח עוסקים בפועל
בסוגים שונים של גישור ,כאשר
נדרשת חוות דעתם במחלוקות בין
עובד למעסיק ,בין פוגע לנפגע
בביטוחי רכב או במחלוקת בין שמאי
למבוטח" ,אומר ליאור רוזנפלד" .מדוע
לא למנף את הנושא ולתת לסוכנים
כלים נוספים לפרנסה? סוכן ביטוח
בוגר הקורס יקבל תעודת מגשר
מוסמך והסכם שיערוך יוכל לקבל
תוקף של פסק דין ,כאשר יוגש לבית
המשפט".
הקורס מוגבל ל־ 35משתתפים,
ובמחוז מציינים ,כי הרישום יהיה על
בסיס כל הקודם זוכה.

מפגש מיסוי ופיננסים
ביום שני הקרוב 3 ,באוגוסט יתקיים
בסניף אשדוד־אשקלון מפגש בוקר
מקצועי בנושא "מיסוי ופיננסים"
בשיתוף "אליפים סוכנות לביטוח".
המפגש יתקיים בין השעות
 8:45-12:30ב"קפה מונטפיורי"
ברחוב מונטפיורי  ,6אשדוד.

מפגש בריאות וסיעוד
ביום שלישי הקרוב 4 ,באוגוסט
יערכו סניפי ראשון לציון ורחובות־נס
ציונה כנס מקצועי בנושא "בריאות
וסיעוד" בשיתוף "איילון חברה
לביטוח" .המפגש יתקיים בין השעות
 ,13:00-19:00במתחם האירועים ,ROSE
רחוב אופנהיימר  ,2רחובות.

ותודה לסוכנים ׀

ליצירת קשר office@rbmedia.co.il

לכבוד יוסי ורסנו

ורדה היקרה,

שלום רב,
אני רוצה להודות ליוסי ורסנו על עזרתו המקצועית וסבלנותו במהלך כל התהליך
המסובך של קבלת הפיצויים מול חברות הביטוח “מנורה מבטחים” ו־”הראל” ומול בית
החולים “בני־ציון” בחיפה ועיריית חיפה.
הכרתי את ורסנו לפני מספר שנים כסוכן ביטוח עם ידע רב ,מקצועי ביותר ,סבלני,
אכפתי ,שעזר לי לארגן וליעל את כל הפוליסות הקשורות לעבודתי ולמשפחתי .לאחר
עיכובים רבים ובלתי מוסברים בשחרור הפיצויים שלי ממקום עבודתי הקודם ,העברתי
את התיק לטיפולו של ורסנו ,שקידם במקצועיות רבה את התהליך ,והצליח להוביל
ביעילות יוצאת דופן את המסלול אשר היה כל כך איטי עד להתערבותו ,ולגרום לחברות
הביטוח לשחרר את הסכומים המגיעים לי.
אני ממליץ בחום על ורסנו כבעל ידע רחב ,מקצועיות וגישה נכונה בכל הקשור לטיפול
בתחום הביטוח ותכנון פיננסי.
ד”ר סרג’יו שבתאי
סגן מנהל מח’ נוירולוגית,
“הלל יפה”

רצינו להודות לך ,ורדה לבקוביץ ,מכל
הלב על כל מה שאת עושה עבורנו .את
אדם מיוחד עם נתינה אין סופית ,ומעניקה
תחושה שאיתך תמיד הכל יהיה בסדר.
אנחנו שמחים שהכרנו אותך ,בטוחים
שנקבל תמיד את הטוב ביותר ומרגישים
בטחון בידיעה שאת מטפלת בנו.
מי ייתן וכל הטוב שאת מחלקת יחזור
אליך בחזרה ,כי מגיע לך באמת רק טוב!
מאחלים לך המון בריאות ואושר ,והכי
חשוב – כוח להמשיך לעשות את מה שאת
הכי טובה בו.
אוהבים ומוקירים מקרב לב,

מירי ואייל קנריק

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
דרושיםםםםםםםםםם
הצטרפו אלינו לחממת סוכני ביטוח חיים
של ביג גיא ביטוח ,בית חם והוגן ,תמיכה
ומנוע צמיחה מובטחים .למעוניינים נא
לפנות ל0522492453-
לסוכנות ביטוח מובילה באזור נתב״ג
דרוש/ה פקיד/ה מקצועי/ת בתחום
האלמנטרי .טלפון ליצירת קשר
Nave@dolfin-ins.co.il 050-6996801
לפתיחת סניף ביטוח בנתיבות דרוש
בעל רישיון סוכן .אפשרי סוכן עם/
בלי רישיון .לפרטים :גבי נתן טל
099569710
פקס
0547004784
gyabin@calautu.co.il
לסוכנות ביטוח בחולון דרוש/ה רפרנט/
ית ביטוח חיים ופנסיה ,לטיפול בקהל

הלקוחות .חובה ניסיון של שלוש שנים
בהפקה וטיפול ב ביטוחי חיים ופנסיה.
עדיפות לבעל/ת רישיון פנסיוני.
קורות חיים יש לשלוח למייל yuval
@seiffer-ins.co.il

לסוכנות ביטוח בת"א מרכז ,דרושה
מזכירה לחצי משרה ,חשוב מאוד ידע
בבטוח אלמנטרי וטיפול בתביעות
אלמנטרי .תנאים טובים 054-7858835
או office@ninve-ins.co.il

למשרד ברעננה ,מנהלת תחום
ביטוח חיים ,פנסיה ,גמל למשרה
מלאה .נסיון חובה .קורות חיים במייל
yossiperelman1@gmail.com
טלפון  - 0544701994יוסי

פקידה לחצי משרה בפתח תקוה ,ידע
ונסיון בביטוח חיים ,מנהלים ,פנסיה,
בריאות ,פדיונות וכו' .קורות חיים אפשר
לשלוח למייל .ilan@ungar-ins.co.il
או טלפון 0505236616

סוכנות ביטוח שעוסקת בתחום
הפנסיוני קולטת סוכן ביטוח
בתחילת דרכו לעבודה באזור באר
שבע והדרום בפלח שוק יחודי.
התחייבות להגיע להכנסה גבוהה תוך
שנה .קורות חיים יש לשלוח למייל
yacobid@zahav.net.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מהמרכז מציעה לסוכנים
המעוניינים לפרוש מהענף לחשב
מסלול מחדש :שת"פ בתנאים מעולים,
רכישת התיק ,מיזוג ואפשרות להמשך
פעילות בסוכנות .הצעות הולמות
ותנאים מעולים ,אמינות ומקצועיות.
לפרטים :איציק  ,054-2240454סודיות
מובטחת.

ללשכת סוכני ביטוח

משתתפים בצערו של חבר הלשכה

דרוש/ה
מירוני
שלום

יועצ/ת משפטי/ת
על פטירתה של אחותו

רחל גור ז"ל

על המועמד/ה המתאים/ה להיות עו"ד בתחום הביטוח,
בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בתחומי הביטוח והרגולציה.
צער
משרהעוד
היקףתדע
שלא
מלאה.
למשלוח קורות חייםraanan@insurance.org.il :
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סוכנים צעירים ודינאמים מוזמנים
להצטרף למיזם מצליח .סוכנות
ביטוח בה כולנו באמת שותפים!!!
כולנו נהנים מהסכמים הוגנים ,יתרון
הגודל ובאופן שווה!!! לפרטים :רועי
 ,052-4512005יוסי 054-4701994
סוכנות צעירה ודינאמית מעוניינת
לרכוש תיקי ביטוח .לפרטים לפנות אל
דני 054-9008038 -

למכירה תיק קטן ואיכותי בנתניה.
פרטים dani@gsr.co.il :גשר מיזוגים,
רכישות והשקעות
סוכנות ביטוח ותיקה ואמינה מאיזור
רחובות מעוניינת בניהול תיקי ביטוח
אלמנטרי וחיים ,באיזור ירושלים ,מרכז,
דרום והשפלה .תמורה הולמת למעוניינים,
אפשרות לשת״פ ,איציק 054-2240454 -
מיילafik54@gmail.com :
סוכנות לביטוח באזור המרכז מציעה שת"פ
לסוכן ביטוח בעל רישיון בביטוח ימי (לא
תאגיד) .נא לפנות לטלפון052-9969966 :
השכרה ושכירות משנה
להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח
בפ"ת .המוקד מרוהט ומאובזר בכיסאות,
שולחנות ,טלפונים.המקום בנוי כ־open
 spaceוכולל עמדת אחמ"ש וחדר מנהל.
המחיר פיקס – כולל חשמל ,ארנונה ,מים.
לפרטים – מאיר 052-2528422
meir@ofir-insurance.co.il
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

