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סוכנים חוששים:
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לא מחילות
את הפוליסה
התקנית החדשה
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“הביטוח האלמנטרי קרוב למהפכה;
מי שלא ייערך – ייפלט מהענף”
ממלא מקום נשיא לשכת סוכני ביטוח מציג את העולם החדש
של הסוכנים :פוליסות בסמארטפון ,אפליקציות באייפד,
ביטוחי סייבר ,ולא פחות חשוב – קשר אישי עם הלקוח

עמוד 3

נשיא להב רועי כהן“ :בעידוד
התקשורת יוצרת המפקחת
דה־לגיטימציה לסוכני הביטוח״
בראיון מיוחד לביטוח ופיננסים הוא מזהיר ,כי דורית
סלינגר פועלת לוותר על הייעוץ הביטוחי וסבור שהיא
אינה אמורה להתערב בתגמול סוכני הביטוח

עמוד 2

הפתרון הביטוחי
של שומרה למכת
האופניים החשמליים
נובמבר כבר כאן:
האם אתם מוכנים
למסלקה הפנסיונית

בעקבות התערבות
הלשכה :גם סוכנים יוכלו
לתת שירותים למד"א
עמוד 12
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עמוד 5

עמוד 10

נשיא להב" :המפקחת יוצרת
דה־לגיטמציה לסוכני הביטוח"

עו"ד רועי כהן מסביר בראיון לביטוח ופיננסים מדוע יש להוציא את הרפורמה בפנסיה מחוק
ההסדרים " המפקחת צריכה לקחת צעד אחורה בכל הקשור ללחץ שלה על סוכני הביטוח"

רונית מורגנשטרן

"

אנחנו מודעים למאבק שמנהלת לשכת
סוכני הביטוח מול המפקחת על הביטוח
דורית סלינגר .לצערי ,בעידוד התקשורת,
היא יוצרת דה־לגיטימציה של סוכני הביטוח
ומדביקה להם דימוי שלילי" ,כך אומר נשיא
להב ,עו"ד רועי כהן ,בראיון ל"ביטוח ופיננסים".
"אם יש את חברות הביטוח מצד אחד ואת
המבוטחים מצד שני ,אז סוכני הביטוח הם האיש
הרע .הממונה על הביטוח צריכה לדאוג למבוטח
הפנסיוני השואל שאלות לא פשוטות ,ולכן
חלק מהפעולות בהן נקטה המפקחת הן חשובות
מאוד .ואולם ,אם צריך לשחוט פרה קדושה בענף
הביטוח ,אלה לא צריכים להיות סוכני הביטוח".

לחץ מיותר

צילום :יח"צ

כהן ,שנכנס לתפקידו כנשיא לשכת אירגוני
העצמאים והעסקים בישראל רק לאחרונה,
ישתתף בכנס אלמנטר  2015הקרוב באילת,
ומוסיף כי "יש דימוי לא נכון של סוכני הביטוח.
כשהצרכן נקלע למקרה ביטוחי והוא צריך
לתבוע את חברת הביטוח ,הוא פונה לסוכן
הביטוח כדי שיטפל בכך ,ובצדק .אבל אם יש
לצרכן בעיה עם המוצר הביטוחי שחברת הביטוח
הפיקה ,גם אז הוא משליך את העניין על הסוכן,
וזה לא נכון".
לדבריו" ,המפקחת פועלת לוותר על הייעוץ
הביטוחי  -האם נכון שהצרכן הסופי ,שאינו
בקיא בתחומי הביטוח ,יתנהל עצמאית מול
חברות הביטוח? ברור שעדיף שיקבל ייעוץ
מקצועי מסוכן הביטוח הבקיא ממנו בנושא,
וגם יכול לייצג אותו מול חברת הביטוח בצורה
הטובה ביותר".
מה דעתך על הצעת החוק של סלינגר להגביל
את תגמול סוכני הביטוח?
כהן" :המפקחת לא אמורה להתערב בנושא
תגמול סוכני הביטוח ,אלא אם מדובר במצב
שיוצר עיוות במשק ,כמו שהרגולטור לא מתערב
בתגמולים שמקבלים בעלי חנויות קמעונאיות,

ביטוח
ופיננסים
www.insurance.org.il
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רועי כהן" .עדיף ייעוץ מקצועי של סוכן ביטוח"

מסעדות וגם רשתות גדולות".
יש לדעתך מקום להוציא את נושא הביטוח
הפנסיוני מחוק ההסדרים?
"אני סבור ,שהמפקחת צריכה לקחת צעד אחורה

"המפקחת לא אמורה להתערב
בנושא תגמול סוכני הביטוח,
אלא אם מדובר במצב שיוצר
עיוות במשק ,כמו שהרגולטור
לא מתערב בתגמולים שמקבלים
בעלי חנויות קמעונאיות ,מסעדות
וגם רשתות גדולות"
בכל הקשור ללחץ שלה על סוכני הביטוח .כל
הדיון בנושא הביטוח הפנסיוני לא נכון שיידון
במסגרת חוק ההסדרים בדיונים מזורזים .זה
נושא כבד ורחב מדי ,ויש לו השלכות לא רק
על הצרכנים אלא גם על המעסיקים ,על סוכני
הביטוח ועל כל ענף הביטוח .על הממונה להוציא
את הנושא מחוק ההסדרים ולקיים דיונים

מסודרים ומעמיקים במסגרת וועדות הכנסת".
כנציג העסקים הקטנים והבינוניים – איך
נראית בעיניך הצעת החוק להפריד בין שיווק
פנסיוני ותפעול?
"הפיצול ייצור לחץ מיותר על המעסיקים
הקטנים .כשמדובר במפעל גדול עם מנגנונים
ומשאבים ,הוא יוכל להתמודד בקלות יותר עם
ההפרדה ,לעומת עסק עם 8־ 10עובדים ,שזה
 55%מכלל העסקים בישראל .לעסק כזה אין את
המשאבים ואת הטכנולוגיות לעמוד בכך ,ולכן
טוב שהמפקחת דוחה בינתיים את הפעלת סעיף
זה על עסקים קטנים".
"אני אפעל בנאמנות כדי לשפר את מצבם של
העסקים הקטנים והבינוניים ושל סוכני הביטוח,
כמו שהם מסייעים לנו" ,מסכם נשיא להב,
"לשכת סוכני הביטוח היא לשכה חשובה בלהב
ותומכת גדולה בפעילותה .אלפי סוכני הביטוח
מהווים חוליה מאוד חשובה בקשר שלהם עם
בעלי עסקים אחרים ועצמאים בכלל ,ובנוסף הם
עצמם מהווים עסקים קטנים ובינוניים המעסיקים
עשרות אלפי עובדים במשק הישראלי".

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

צפריר“ :אנחנו לפני שינויים מרחיקי
לכת; מי שלא ייערך – ייפלט מהענף”

ממלא מקום נשיא לשכת סוכני הביטוח משוכנע שגם הביטוח האלמנטרי עומד לעבור
מהפכה כמו הביטוח הפנסיוני  ראיון מיוחד לביטוח ופיננסים לרגל כנס אלמנטר 2015

רונית מורגנשטרן

"

הביטוח האלמנטרי עומד לשנות את צביונו
ויחולו בו שינויים מרחיקי לכת ,כמו בביטוח
הפנסיוני” .כך אומר אורי צפריר ,ממלא
מקום נשיא לשכת סוכני הביטוח ,בשיחה עם
“ביטוח ופיננסים” לקראת כנס אלמנטר 2015
של הלשכה שיתקיים ב־9־ 12בנובמבר באילת.
לדבריו ,השינויים בביטוח הפנסיוני לא
הופנמו במועד וסוכנים רבים לא נערכו מבחינה
ארגונית ושיווקית ,כמו גם מבחינה טכנולוגית:
“למרות ההתרעות ,הפרסומים וההדרכות
שאפשרו היערכות מוקדמת ,רק חלק קטן
מסוכני הביטוח הפנסיוני התחברו למסלקה
הפנסיונית ,שהחל מה־ 1בנובמבר אסור לפי
החוק לעבוד בלעדיה” אומר צפריר“ .מי שלא
יתחבר – יצא מהמשחק ,כי הוא יעבור על החוק.
אני מקווה שהלקח יילמד בביטוח האלמנטרי,
והסוכנים יפנימו במועד שהולכת להיות לא
פחות ממהפכה גם בתחום זה”.

שתי פקידות עם “מדונה”
לדברי צפריר ,בניגוד לעבר ,אז השינויים בענף
הביטוח היו איטיים ,כיום כשהכלים הטכנולוגיים
מתקדמים ומשתדרגים מדי יום ,השינויים הם
מהירים ודורשים היערכות מהירה מצד הסוכן.
“בשל הפיגור הטכנולוגי לעומת הבנקים,
חברות הביטוח משנות זה כשנתיים את המבנה
ואת תהליכי העבודה שלהן .כבר לפני  15שנה
צפיתי את זה ,וזה קורה כעת בשטח – לא יהיו
יותר עובדי חיתום של ביטוחי רכב ודירות ,וכך
החברות יחסכו כסף רב .החברות עוברות ויעברו
לאמצעים דיגיטליים ,ובמקום צבא של חתמים
יהיו שתי פקידות עם ‘מדונה’ על הראש ,שיפתרו
בעיות חיתומיות בדרך דיגיטלית; פוליסות לא
יופקו בנייר ,אלא ישוגרו לסמארטפון של הסוכן
ואף ישירות למבוטח”.
לדברי צפריר ,כיום לקוח מתרשם גם
מה”דיגיטליות” של הסוכן“ :סוכן שיוכל
להראות על מסך האייפד ללקוח שלו את כל
מחירי הפרמיות ,יהיה יעיל ושקוף יותר ,כלומר
אמין יותר ,מסוכן שיצטרך לעשות טלפונים
ולחפש במחשב מול הלקוח .גם האפליקציות
לביטוח ישיר יתרבו וסוכן שלא יידע לשנות
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צפריר מציין כי כעת עומד לפתחם של הסוכנים
נושא חדש נוסף – ביטוח סייבר“ .זה תחום חדש
שצריך לשבת וללמוד אותו ,שהרי כל עסק קטן
ככל שיהיה יזדקק לו בעתיד הלא רחוק .ועדיף
להיות ראשונים לשווק את המוצר – מי שקופץ
על העגלה מוקדם ,הסיכוי שלו להצליח ולפגוש
מעט מתחרים ,גדל .זה מה שקרה בפיננסים:
סוכנים שנכנסו בגל הראשון לתחום ,מצליחים
בו .מי שמאחרים ,ספק אם יוכלו עדיין להצליח,
כי הם יפגשו מולם תחרות גדולה”.

ערך מוסף ללקוח
אורי צפריר .שינויים מרחיקי לכת

"סוכנים שמבטחים עסקים
התבקשו לבטח גם את הדירקטורים
שלהם ,אבל נמנעו מכך .כיום רוב
ביטוחי הדירקטורים מבוצעים
ישירות בחברות .סוכני הביטוח
פספסו את המוצר הזה"
את תהליכי העבודה שלו ,או שלא יהיה לו את
הכסף להשקעה בשינויים הדורשים מערכות
טכנולוגיות חכמות יותר ומהירות יותר – לא
ישרוד” קובע צפריר.

"תחרות גדולה"
“סוכני הביטוח מפחדים מהקידמה וממה שהם
לא מכירים” ,טוען צפריר“ .במקום ללמוד את
הנושא ולראות בו הזדמנות נוספת להרוויח,
הם מעדיפים שלא לעסוק בו .כך למשל היה
עם ביטוח דירקטורים ,ביטוח רחב היקף במשק
הביטוח ,אבל סוכני ביטוח מעטים עוסקים בו.
סוכני ביטוח שמבטחים עסקים התבקשו לבטח
גם את הדירקטורים שלהם ,אבל נמנעו מכך .הם
העדיפו להעביר את הביטוח לחברות אחרות,
כיוון שלא הכירו את הנושא והעדיפו לא ללמוד
אותו .כיום רוב ביטוחי הדירקטורים מבוצעים
ישירות בחברות הביטוח ובכמה סוכנויות
גדולות .סוכני הביטוח פספסו את המוצר הזה”.
משה כחלון

צפריר ממליץ ,כי בעידן החדש על סוכן
הביטוח להציע ערך מוסף  -קשר אישי .ללא
האלמנט הזה ,לדבריו ,הסוכן לא יהיה שונה
ממכונה“ .אנחנו צריכים לשתף ולהסביר ללקוח
על כל החלטה על הביטוח שלו ,אחרת לא נהיה
שונים מחברות הביטוחים הישירים ומהשיווק
הישיר של חברות הביטוח הרגילות” .המשמעות
היא ,שעל הסוכן להרים טלפון מדי פעם ללקוח
ולהיפגש אתו (ולא רק פעם בשנה כדי לחדש
ביטוח)“ .אני מניח שהרגולציה תגיע בקרוב גם
לאלמנטרי ,בעיקר לביטוח הפרטי .הרגולטור
רוצה שקיפות רבה ככל האפשר ומחשבוני
פרמיה שקופים לציבור ,כפי שיש כבר בביטוח
החובה באתר אגף שוק ההון ,הביטוח והחיסכון.
אמנם הרגולטור חושב שבכך הוא יביא ליותר
תחרות וייטיב עם המבוטח ,אבל לדעתי ,מדובר
ב’חרב פיפיות’ ,לאחר תקופה קצרה של ירידה
במחירים נראה עליית מחירים.
“אם ניקח למשל את ביטוחי הרכב ,לא רק
המבוטח רואה את הפרמיה של כל חברות
הביטוח עבור הטויוטה שלו  -גם חברות הביטוח
רואות .לכן ,אחרי תקופה שיוזילו מחירים כדי
להתיישר עם המחיר הנמוך ,הן יעלו אותו שוב
(כולל החברה שמציעה את המחיר הנמוך) .זה
מה שקרה גם עם הביטוחים הישירים :בהתחלה
הן באמת הציעו פרמיות נמוכות יותר מאשר
באמצעות סוכן ,אך כיום ,לאחר שכבר יש
להן את הלקוחות ואת הרקע הביטוחי שלהם,
המחירים לא זולים ממחירי סוכני הביטוח,
ובמקרים מסוימים אפילו גבוהים יותר”.

ביטוח ראשון מסוגו ייחשף בכנס אלמנטר 2015

הסוכן וארבעת הכובעים

שומרה תשיק ביטוח חבות
צד ג' לאופניים חשמליים

ללא שינוי רדיקלי בניהול ארבעת
הכובעים שלו ,עלול הסוכן
לאבד את הראש

פגיעות של רוכבים והולכי רגל מהאופניים החשמליים כבר הפכו
למכת מדינה – שומרה תציע פתרון ביטוחי ראשון בישראל
רונית מורגנשטרן

ז

ה כבר הפך למכת מדינה :כמעט מדי
יום מתפרסמים בתקשורת דיווחים על
נפגעים מאופניים חשמליים ,בין אם
מדובר ברוכבים עצמם ובין אם בהולכי הרגל.
הצורך בפתרון ביטוחי לנושא הפך להיות קריטי.
בטווח הרחוק ,ברור שהמחוקק יפתור את הנושא
באמצעות הכנסת האופניים להגדרה החוקית של
כלי רכב ,דבר שיחייב רישוי שנתי וביטוח חובה
 -אבל בינתיים אין פתרון.

מוצר קשה לתמחור

חברת שומרה הרימה את הכפפה ופיתחה ביטוח
אופניים חשמליות .יעל ליבוביץ ,מנהלת תחום
עסקים בשומרה ,תציג את המוצר החדש בכנס
אלמנטר  2015שיתקיים ב־9־ 12בנובמבר באילת.
"אקטוארית ,היה קשה עד בלתי אפשרי לתמחר
את המוצר שאין עליו מידע" ,מספרת ליבוביץ,
"לא היו ברשותנו שום נתונים אקטוארים
שיסייעו בידנו לתמחר את הסיכון.
"אבל מי אמר שאם קשה אז לא עושים? פנינו

לבתי החולים וקופות החולים בניסיון לדלות
מידע לגבי כמות הפניות לבתי חולים בעקבות
פגיעות של אופניים חשמליים ,פנינו למשטרה
בניסיון לקבל נתונים לגבי מספר הדיווחים או
התביעות ,וביקשנו ממשרד הכלכלה נתונים על
מספר האופניים החשמליים שיובאו לישראל.
לאחר כשנה של עבודה ,שכללה איסוף נתונים,
תמחור ,כתיבת פוליסה והעברתה לאוצר ,אנו
נמצאים בשלבים הסופיים של פיתוח מוצר
המכסה את אחריות הרוכב בגין נזקי גוף ו/או
רכוש שייגרם לצד שלישי ,כפוליסה עצמאית או
כהרחבה".
הכיסוי כולל ביטוח חבות כלפי צד שלישי .במקרה
של תאונה המכוסה על פי חוק (פקודת הנזיקין נוסח
חדש) ,שנגרמה עקב שימוש רגיל באופניים ,על ידי
המבוטח ו/או כל משתמש אחר ,שגרם להיזק גופני,
מוות ,מחלה ,פגיעה ,ליקוי נפשי או שכלי לצד
שלישי ,או להיזק לרכוש צד שלישי.
גבול האחריות על פי הפוליסה החדשה הוא 25
אלף שקלים למקרה ביטוח ,או  500אלף שקלים
לתקופת הביטוח.
על פי תנאי הפוליסה ,רשאים לנהוג נהגים
שגילם  16ומעלה ושהנם בני משפחה של המבוטח
מדרגה ראשונה בלבד ,ובתנאי שהאופניים הינם
לשימוש פרטי בלבד .הפוליסה מחייבת גם נהיגה
באופניים בהתאם להוראות היצרן ,ובמהירות
שאינה עולה על  25קמ"ש .על המבוטח לרכב
על פי תקנות התעבורה ,תשכ"א  .1961הפוליסה
מחריגה חבות בגין נסיעה על מדרכה המיועדת
להולכי רגל.

מצטרפים עוד היום
למהפכת המודל השקוף
של הלמן-אלדובי!

03-6000100

אליעוז רבין

פ

רויקט "סוכן הביטוח  ,"2030שאני שמח
להובילו עבור לשכת סוכני הביטוח ,הציב
לעצמו מטרה שאפתנית :לתאר את דמותו של
סוכן הביטוח העתידני ,את הצדקת קיומו ואת
מקורות שגשוגו .מבין אסטרטגיות אחדות
אפשריות יהיה עלינו לבחור את זו המבטיחה
בסיכוי גבוה את עתידו של מקצוע הסוכן,
גם אם יידרש לבצע שינוי בהגדרת עיסוקו,
בכישוריו ובמודל ההכנסה שלו .כמעט כל
מקצועות העתיד יצטרכו לעבור תהליכי
הסתגלות דומים.
סוכן הביטוח חובש בעבודתו ארבעה
כובעים :איש המכירות ,המתווך ,היועץ ומנהל
העסק .כאיש מכירות אמור הסוכן להקדיש
את מרב זמנו להשיג הכנסות לעסקו .בפועל,
זה כמובן לא קורה .בכובע המתווך נמצא
הסוכן בין הלקוח לחברת הביטוח ,ומוטלות
עליו יותר ויותר חובות לגלוי נאות וללקיחת
אחריות משפטית .כובע היועץ סובל מפיצול
אישיות  -זהו התפקיד בעל הערך הרב שיכול
הסוכן להציע ללקוח ,אבל הייעוץ אינו מתגמל
את הסוכן .הכובע המשמעותי ביותר הוא של
מנהל העסק :הסוכן אינו רק איש ביטוח ,הוא
גם בעלים של עסק ,האמור לנהל אותו בדרך
היעילה והרווחית ביותר .עניין זה מוזנח כמעט
לחלוטין בענף הסוכנים ,והוא אבן הנגף הקשה
ביותר בדרך להשתנות ,להישרדות ולשגשוג.
כל הכובעים הללו עומדים בפני אתגרים
ושינויים ,וללא שינוי רדיקלי בניהול ארבעתם,
עלול הסוכן לאבד את הראש.
אליעוז רבין הוא מנכ"ל "דּבר פשוט" ומוביל
פרויקט "סוכן הביטוח "2030

המאמר המלא יתפרסם במגזין מיוחד
שיופץ בכנס אלמנטר  2015באילת

"מיישרי
ם
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נ
ג
ר,
הל
מן-אלדובי מנתק

ת את
הקשר
ב
ין
ת
ג
מו
ל
סו
כ
לדמי הניהול של ני הביטוח
הלקוחות"
29.7.15

האמור לעיל נועד בכדי להסב את תשומת הלב בלבד .המידע האמור איננו מהווה ייעוץ/שיווק ו/או תחליף
לייעוץ /שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם .המידע נכון ליום פרסומו  27.10.15ט.ל.ח.
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ימים סוערים

הכן לקוחך לחורף

סוכן ביטוח טוב אינו רק מוכר ביטוחים ללקוח – הוא גם הופך עבורו למנהל
סיכונים  כמה טיפים שימנעו נזקים ופגיעות ,ושכדאי להעביר ללקוחות לקראת החורף

אריאל מונין

ע

נף הביטוח אמנם אינו
תחום עונתי ,ואנו מטפלים
בתביעות שונות ומגוונות
לכל אורך השנה ,אך עונת החורף
אשר נפתחה בימים אלה מזמנת לנו
את אירועים ביטוחיים הייחודים
לה ,כמו נזקי הצפות ,סופות ,ברד
ושלגים .טוב שנזכור ,עם רדת
הטיפות הראשונות של הגשם,
שלביטוח בכל עונה יש את הנזקים
המאופיינים לו .בימים אלה ניערך
לנזקי החורף ונתחיל בסתיו.

סתיו – סתימת מרזבים

בסתיו הנזק השכיח ביותר הוא
חדירת מי הגשמים הראשונים,
כתוצאה מסתימת מרזבים .העלים
הנושרים בסתיו סותמים את
המרזבים ,הן בגגות הבתים והן
במרפסות .המים הנאגרים מוצאים
דרכם אל תוך המבנה ,מרטיבים
קירות וארונות ,או חודרים מבעד
לדלת המרפסת ונספגים בספות
ההצפות בשרון ,השבוע
ובשטיחים .זה הזמן להעביר טיפ
פשוט למבוטחים כי עליהם לנקות
נזק בעקבות חדירת מי גשמים
מרזבים .הניקיון ימנע הרבה עוגמת נפש ,ללא
קשר לדיון הביטוחי האם מדובר בחלחול עקב
מחלחול איטי דרך אבני הבניין
ליקוי איטום ,או במי הגשמים המציפים
את אינו מכוסה בביטוח ,אולם הצפה
הבית .נזק בעקבות חדירת מי גשמים מחלחול
איטי דרך אבני הבניין אינו מכוסה בביטוח ,כתוצאה ממרזב סתום וכניסת מים
פתאומיים אל הבית – מכוסה
אולם הצפה כתוצאה ממרזב סתום וכניסת מים

בעקבות הסופה :זינוק של  132%בחילוצים של "שגריר"

צילום :כהן ארולי

הסופה שהשתוללה במשך כמה שעות ביום ראשון השבוע הביאה לעליה של  14%בכמות
הקריאות לחברת "שגריר" ,וזאת בהשוואה ליום ראשון בשבוע שעבר .על פי דיווח של החברה,
היא סיפקה ביום ראשון השבוע  1,264שירותים אל מול  1,109שבוע לפני כן.
מנתוני החברה עולה כי הייתה עלייה משמעותית של  132%בחילוצים שנבעו כתוצאה מתאונת
דרכים –  260לעומת  112בשבוע קודם .בנוסף נמצאה עלייה של  50%במספר הרכבים שלא
הניעו כתוצאה משיבוש במערכת החשמל של הרכב .החברה מדווחת גם כי באזור צפון ים המלח
נרשמה עלייה של  320%בכמות הפניות ביום ראשון השבוע ,וגם באילת ובערבה נרשם גידול
משמעותי במספר הקריאות (.)117%
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פתאומיים אל הבית – מכוסה .גם
חדירת מים עקב שבירת חלון או
שבירת רעפים כתוצאה מסערה או
סופה מכוסה.

חורף – שריפה וקריסה

החורף מביא עמו לצערנו גם מקרי
שריפה שנגרמים ממכשירי חימום,
כמו סדינים חשמליים שנשכחו
דלוקים ,או שמיכת פוך ליד מקור
חום .במקרים אלה השרפה עלולה
להיות קטלנית גם בנפש ,ועל כן
הזהירות כאן היא לא רק המלצה אלא
חובה ,וחשוב להזכיר למבוטחים את
החשיבות של שימוש נכון במכשירי
החימום על פי הוראות היצרן.
נזק שכיח נוסף בעונת החורף הוא
נפילת חפצים או אבזרי הצללה
צמודי מבנה .אנו ממליצים ללקוחות
לא לשכוח לסגור את הפרגולות
הניידות ,שכן רוח חזקה עלולה
לגרום לשבירתן .נדרשת ערנות
לסגירת תריסים ,צלונים ,פרגולות
ושמשיות בחורף ,חיזוק אנטנות
וקיבוע חפצי מרפסת או גינה .כמובן
שכל הנאמר בנוגע לבית פרטי ,חשוב לאין ערוך
בעסק או בבית המלאכה.

חופשות סקי

בעת נסיעה לסקי ,על המבוטח לוודא שביטוח
הנסיעות לחו"ל כולל בתוכו גם כיסוי לתאונות
סקי ,ואנחנו חייבים לוודא עם המבוטח כי הוא
מכוסה בפני ספורט אתגרי.
האחריות שלנו כסוכנים אינה מתחילה
ומסתיימת בהתאמת הפוליסה או בקבלת
תגמולי ביטוח ,כאנשי מקצוע חשוב שנדע
למצוא את הדרך להעביר למבוטחים שלנו את
הידע למניעת הנזקים .אם נשנה תפיסה ולא
רק נמכור ביטוח אלא גם ננהל סיכונים ,הלקוח
בוודאי ירוויח ,וגם אנחנו .אני ממליץ להעביר
ללקוחותיכם במייל או במסרון המלצותיכם
לקראת החורף.

הכותב הוא יו"ר הועדה לביטוח כללי

בס”ד ,תשרי תשע”ו ,אוקטובר 2015

איילון,

המובילה בהשקת מוצרים חדשים בשנה שחלפה,

מזמינה אותך להצטרף להצלחה!
הנך מוזמן להכיר את המוצרים שיסייעו ,גם לך,
להגדיל את פעילותך העסקית בענף

איילון מדיקל

פרא רפואי

ביטוח אחריות מקצועית
לרופאים ולרופאי שיניים

אחריות מקצועית למקצועות
הפרא-רפואה

אחריות מקצועית
לסוכני ביטוח ,מהנדסים,
אדריכלים ועוד

הגנה מתאונה AL

ג’ בריבוע

מסלול חדשני לביטוח צד
שלישי  +גניבה לרכב פרטי

אוטו prestige

מסלול חדשני לביטוח צד
שלישי לרכב פרטי

ג’+

ביטוח תאונות אישיות
בפרמיה קבועה לכל החיים,
גם לילדים!

פוליסת חבויות לחברות מדעי
החיים

ביטוח אחריות מקצועית
וחבות המוצר
לענף ההיי טק

 Bביוטי

מבצר איילון

ביטוח מערכות
פוטו וולטאיות

מסלול חיתום מהיר
לרכבי יוקרה

היי טק

צימרים

תכנית רחבה ומקיפה לביטוח
צימרים

פוליסה ייחודית ,לענפי
הספרות ומכוני היופי

אוטו deal

פוליסת רכב הכוללת חבילת
כיסויים רחבה ללא תוספת
תשלום

תכנית ביטוח לבונה ולמשפץ
הפרטי

הכל בה למשרד

תכנית מודולרית לביטוח
המשרד ,על בסיס
כל הסיכונים

מדעי החיים

ביטוח למערך יצור אנרגיה
סולארית ירוקה

הכל בה לקניונית

תכנית לביטוח עסקים וחנויות
בקניון ,על בסיס כל הסיכונים

איילון ,הביטחון של סוכני הביטוח!

חדשות הביטוח

המפקחת לחברות הביטוח" :החזירו
פרמיות למבוטחי תאונות אישיות"

סלינגר מחייבת את חברות הביטוח לפנות לכל המבוטחים שצורפו לביטוחים ב־ 2014ולקבל
את הסכמתם מחדש  -ללקוח שלא יסכים יוחזרו מלוא התשלומים מתחילת השנה שעברה

מערכת "ביטוח ופיננסים"

ה

מפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר ,קבעה
כי החל מה־ 15בנובמבר ,יידרשו חברות
הביטוח ליזום שיחות טלפוניות לכל
המבוטחים שצורפו לביטוחי התאונות ב־,2014
ולקבל את הסכמתם מחדש .אם לא תתקבל
הסכמת המבוטח ,תידרשנה החברות להשיב את
הכספים שנגבו החל מינואר  2014בעבור ביטוח
זה .לפי הערכות ,מדובר במיליוני שקלים.
בפנייתה לחברות כותבת סלינגר“ :מבירור
פניות ציבור ,שהתקבלו באגף שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ומביקורת שערך האגף בנושא אופן
צירוף מבוטחים ושיווק של פוליסות תאונות
אישיות ,נמצא כי ישנן חברות ביטוח המשווקות
ביטוח תאונות אישיות באופן מטעה ,מבלי
שהן מבהירות את מהות העסקה  -מכירת
פוליסת ביטוח חדשה ,ומבלי שהן מפרטות בפני
המועמדים לביטוח עניינים מהותיים לעסקת
הביטוח ,כמשמעותם בסעיף  55לחוק הביטוח”.

תיאור מטעה
המפקחת דורשת מחברות הביטוח לפנות
באמצעות שיחה טלפונית לכל אחד מן

המבוטחים ,אשר בעת צירופם לביטוח תאונות
אישיות תואר בפניהם תיאור מטעה כמתואר
לעיל ,ולעדכן אותו כי נדרשת הסכמתו
המפורשת להמשיך להיות מבוטח בביטוח האמור
בתוך  10ימים .אם המבוטח לא נתן את הסכמתו
להמשיך להיות מבוטח ,יוחזרו לו כספי הפרמיה
ששילם החל מה־ 1בינואר  . 2014חברות הביטוח
נדרשות לסיים את תהליך האישור החוזר
מול הלקוחות עד סוף מרץ .2016
על פי התלונות שהגיעו למפקחת
על הביטוח ממבוטחי החברות
השונות ,נהגו נציגי המכירות
להתקשר ללקוחות באמתלה
של "עדכון פרטים" ,או "מחסור
בהרחבה חשובה" .לחילופין ,ניסו
להציג להם "הטבה במסגרת
הצעה חד־פעמית" מבלי
להבהיר שמדובר בדמי ביטוח
נוספים" .חלק מהנציגים
לא ביצעו בירור מקדים עם
המבוטחים על הפוליסות
הביטוחיות האחרות שלהם ,דורית סלינגר

או על צרכיהם האמיתיים .נוצר מצב שחלק
מהלקוחות בוטחו בביטוח תאונות אישיות יותר
מפעם אחת ,בלי להבין את משמעות כפילות
הביטוחים" ,טוענת המפקחת.

הוראות חדשות
במכתב שהופץ על ידי דורית סלינגר ,מופיעות
גם הנחיות חדשות למכירת פוליסות של
תאונות אישיות ,במסגרתן חברות הביטוח
נדרשות להעביר לאישור מוקדם של
האוצר את הקלטות השיחות ,לצד נוסח
ההודעות שיועברו למבוטחים .האוצר
דורש לכלול בנוסח השיחה פרטים
בנוגע לנסיבות הצירוף לביטוח,
תנאי הביטוח לרבות עלותו
וכן בקשה לקבל את הסכמת
המבוטח להמשיך את הביטוח.
מדובר בתחום רווחי הצומח
במהירות ,של פרמיות
שהניבו כמיליארד שקל
בשנת  ,2014לעומת כ־375
מיליון שקל ב־.2010

■
■
■
■
■

מידע על תיק הלקוח שלך בהראל
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך ,לשירות לקוחותיך.
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חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

חדשות הביטוח

סוכני ביטוח" :אנו חשופים לתביעות
בגלל חברות הביטוח"
חברות הביטוח לא מחילות את הפוליסות התקניות החדשות לדירות גם על
פוליסות קיימות ,וסוכנים רבים חוששים מתביעה של לקוחות בנושא

רונית מורגנשטרן

ל

צילום :אהוד כוהנים

לשכת סוכני הביטוח הגיעו
פניות רבות של סוכנים החוששים
מתביעות של לקוחות בנוגע
לביטוח הדירה .חלק גדול מחברות הביטוח
אינן מחילות את הפוליסה התקנית
החדשה בביטוח דירות גם על פוליסות
קיימות ,כהמלצת משרד האוצר ,והסוכנים
חוששים מתביעות מצד הלקוחות בנושא.
לדברי אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח
כללי בלשכת סוכני הביטוח ,החל מה־27
ביולי  2015חובה להחיל את תנאי הפוליסה
התקנית החדשה לדירה ,כפי שהורתה
המפקחת על הביטוח במשרד האוצר ,על
כל הפוליסות החדשות .ואולם ,הפיקוח על
הביטוח פנה במכתב גם אל חברות הביטוח ובו
הוא ממליץ לחברות להציע למבוטחים שלהן
את הפוליסה התקנית החדשה גם על פוליסות
שחודשו עד שנה לאחור.
"הבעיה שהפיקוח על הביטוח דורש מחברות
הביטוח לפנות לכל מבוטח בהצעה כזאת,
לקבל את הסכמתו ולשלוח לו את הפוליסה
החדשה" ,מסביר מונין" ,מדובר בהליך מסובך
הדורש השקעת משאבים מצד החברות ,וראינו
שאין היענות מצד חברות הביטוח לנושא.
מאידך ,פנו אלינו סוכני ביטוח שחוששים
שייתבעו על ידי מבוטחים שלא הוצעה להם
הפוליסה החדשה ,שהיא רחבה יותר בכיסויים.
כך ,למשל ,מבוטח שיש לו שתי דירות,
האחת הפוליסה שלה חודשה במאי האחרון
על פי התנאים הקודמים ,והשנייה הפוליסה
שלה חודשה באוגוסט האחרון על פי התנאים
החדשים .אותו מבוטח יכול לבוא בטענות
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אותה הפוליסה  -גם לביטוחים ישנים

לתוקף של הפוליסה התקנית החדשה לדירה,
נוצר מצב בו ישנן שתי פוליסות דירה תקניות
התקפות בשוק .האוצר פנה בזמנו לחברות
ואפשר לכן ,כמהלך ציבורי ,להחיל את תנאי
הפוליסה התקנית החדשה על הפוליסות אשר
בתוקף לשנה זו .אנו רואים בהליך זה נכון
וראוי אל מול המבוטחים .אנו סבורים כי נכון
שהחברות יתאימו את הפוליסות לפוליסה
התקנית החדשה ,וזאת על מנת למנוע מצב בו
תהא חשיפה לטענה כלשהיא מצד מבוטחים
כנגד החברה או בעיקר כנגד הסוכן ,על שלא
התאים למבוטח את הפוליסה הרחבה יותר.
בעקבות שאלות של סוכנים אלינו בנושא ,אנו
מבקשים לדעת האם חברתכם אימצה את החוזר
שהוצא על ידי האוצר ומהי מדיניות חברתך
בנדון ,וזאת על מנת שנוכל לעדכן את ציבור
הסוכנים".
לדברי מונין ,חלק מהחברות לא הגיבו
לפנייתו ,אחרות מסרו שהמלצת הפיקוח אינה
ישימה והם לא מתכוונים להשקיע בכך ,וחלקן
אמרו שלא יישמו את ההמלצה ,אך ישקלו

מונין" :אנו סבורים כי נכון שהחברות יתאימו את הפוליסות לפוליסה
התקנית החדשה ,וזאת על מנת למנוע מצב בו תהא חשיפה לטענה
כלשהי מצד מבוטחים כנגד החברה או בעיקר כנגד הסוכן"
לסוכן בעת תביעה בדירה המבוטחת על פי
הפוליסה הלא מעודכנת ,ואפילו לתבוע
אותו".
מונין פנה אל כל חברות הביטוח וביקש
לברר את עמדתן בנושא" .כידוע לכם" ,נכתב
בפניה לחברות הביטוח" ,בעקבות כניסתה

בחיוב בהתאם לכל תביעה כדי להקל על
סוכני הביטוח ועל המבוטחים" :בפרקטיקה,
בפנייה של סוכן במקרה של תביעה ,נשקול
את הכיסוי בחיוב ,לאור הכיסויים בפוליסה
התקנית החדשה" ,הסבירה אחת מחברות
הביטוח.

יוצאים לדרך

החל מהשבוע הבא :חובת שימוש
במסלקה הפנסיונית
ב־ 1בנובמבר יחויבו סוכני הביטוח הפנסיוני להשתמש במסלקה ,וייכנס לתוקפו טופס ייפוי כוח חדש
מערכת “ביטוח ופיננסים”

ב

תחילת שבוע הבא ,ב־ 1בנובמבר ,ייכנסו
לתוקפן שתי הנחיות חדשות של אגף שוק
ההון והביטוח באוצר :האחת מתייחסת
להחתמת לקוחות על טופס ייפוי כוח חדש ,אשר
יכלול בנוסף לקיים גם פוליסת ריסק פרטית ,ריסק
משכנתה ואובדן כושר עבודה .השנייה עוסקת
בחובת השימוש במסלקה הפנסיונית נספח א’,
שעניינו קבלת מידע על הלקוח או “פישינג” ,כבר
בפגישת הייעוץ הראשונה.
“מה־ 1בנובמבר יתקבל מידע בנושא ביטוחי
הריסק השונים ואובדני כושר העבודה ,עבור כל
אותן הפניות למסלקה (נספח א’) בנושא ‘פישינג’”,
מציין יובל ארנון ,יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני
בלשכה .למעשה ,פעולה זו פותחת בפני סוכני
הביטוח את האפשרות לקבל אינדיקציה לגבי מצב
הריסק שיש ללקוח בכל המוצרים שברשותו ,ולאור
זאת ,להתאים לו את הכיסוי המתאים לצרכיו.
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למסלקה הפנסיונית כבר בפגישה הראשונה.
“בנוסף ,קבלת מידע על ריסק המשכנתה
ללא מידע שיוחזר מהמסלקה במסגרת
של הלקוח תאפשר לבחון כדאיות
נספח א’ ,העוסק כאמור בקבלת מידע
החלפת הפוליסות הנוכחיות לזולות
על הלקוח ,לא תהיה אפשרות לצרפו
יותר” ,מציין ארנון.
למוצרים פנסיוניים .חידוד נוסף,
הנחיית חובת השימוש בנספח א’
מתייחס לאי חיוב כספי של לקוחות
מעלה תהיות באשר לנספח ב’  1עליו
בפנייה למסלקה במקרה שבו סך הצבירה
מוחתמים הלקוחות עד סוף החודש
לא עולה על מיליון שקלים ,או כאשר סך
הנוכחי .בוועדה לביטוח פנסיוני מסבירים,
יובל ארנון
המוצרים הפנסיוניים לא עולה על שלושה
כי הנספחים הישנים יאפשרו לסוכנים
לקבל מידע ביטוחי בלבד ,ללא יכולת לבצע בהם מוצרים.
הסוכנים כבר מכינים עצמם ליישום ההנחיות
פעולות ,אלא אם הלקוחות יוחתמו מחדש על טפסי
ב’  .1עוד צוין ,כי הרגולטור יחייב כל סוכן להודיע החדשות :עד כה נרשמו לשירותי המסלקה כ־1,300
בכתב ללקוחות ,אשר חתמו על טפסים אלה לפני סוכני ביטוח פנסיוני חברי הלשכה ,והשאר צפויים
ה־ 1בנובמבר  ,2015כי ייפוי הכוח שנתנו מתייחסים להצטרף בקרוב.
לחוזר ייפוי הכוח של האוצר –
גם לביטוחי ריסק ולא רק לקבלת מידע.
_insurance.org.il/upload/hozer
בכל הנוגע לפגישות סוכנים עם לקוחות
eipoy_koach_25.10.15.pdf
פנסיונים חדשים ,ההנחיה החדשה מחייבת פנייה

חדשות הלשכה

סגן מנהל בית החולים
כרמל“ :סוכן הביטוח הוא
שליח ציבור של הקהילה”

אירועי הלשכה
קורס הסוכן הפנסיוני
 ב־ 3בנובמבר מחוז חיפה
והצפון יפתח קורס בן  5מפגשים
בנושא "הסוכן הפנסיוני"
בהדרכת אלון ספונרו .המפגש
ייערך בשעה  09:30בכתת
ההדרכה של סניף חיפה ,רחוב
בעלי המלאכה .26

מפגש בסינמה סיטי
 ב־ 4בנובמבר מקיים סניף
ראשון לציון מפגש מצומצם
לחברי הסניף בין השעות
09:00־ .13:00המפגש ייערך
בשיתוף "בנק יהב" במתחם
הקולנוע סינמה סיטי ברחוב ילדי
טהרן  ,3ראשון לציון.

כנס הבריאות השנתי של מחוז הצפון

ב

צילומים :ליאור פוזניאק

יום חמישי שעבר ,התקיים כנס הבריאות
של מחוז חיפה והצפון בלשכת סוכני
הביטוח במלון “ליאונרדו” .בכנס,
המתקיים זו השנה השביעית ,השתתפו רופאים
בכירים ובראשם ד”ר רוני דיוקמן ,סגן מנהל המרכז
הרפואי כרמל בחיפה ,וכן אריה אברמוביץ ,נשיא
לשכת סוכני הביטוח ,ליאור רוזנפלד ,יו”ר מחוז
חיפה והצפון ,יואל זיו ,יו”ר ועדת בריאות וסיעוד
בלשכה ואורית קרמר ,סמנכ”ל מנורה .בין היתר,
ניתן היה למצוא גם את ליאור אל־חי ,כתב הצפון
ב”ידיעות אחרונות” ,עו”ד רן שפירא ,מומחה
בתביעות רשלנות רפואית ונוספים.
ד”ר דיוקמן ,נשא דברי ברכה בפני  180סוכני
הביטוח שהגיעו“ :ביטוחי הבריאות הפרטיים הינם
הגשר בין החולה לרפואה המודרנית .סוכני הביטוח
הם הקשר שלנו לקהילה ,וברבים מהמקרים המבוטח
מבקש ייעוץ נוסף מהסוכן שלו ,כדמות בעלת ניסיון.
אתם שליחי ציבור” ,הדגיש דיוקמן ,תוך שהוא מציין
את הקשר רב השנים בין מחוז הצפון בלשכה ,לבית
החולים.
הכנס ,בהשתתפות מנורה מבטחים ,הפך למסורת
במחוז הצפון .הפעם ,הרצו בפני הסוכנים ד”ר ארז
שרוני וד”ר בוריס פרידמן ,מהמרכז הרפואי כרמל.
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ליאור רוזנפלד ,יו”ר המחוז ציין כי “תמהיל מרצים
מצוין ,הרצאות מרתקות וסוכנים רעבים לידע ,הם
מתכון מנצח לכנס מוצלח”.
בכנס נוסף בו השתתף במלון "גארדן" בחיפה ,עם
נציגי חברת שלמה ביטוח ,קרא רוזנפלד לסוכנים
לחזק את החברות המשווקות ביטוח באמצעות
סוכנים בלבד ,דרך העשרת סל המוצרים שלהן.
רוזנפלד בירך את החברות שלמה ואיילון ,שהתחייבו
לחתום על אמנת השירות עם הלשכה וקרא לחברות
נוספות לעשות זאת.
ד"ר רוני דיוקמן.
הגשר בין החולה
לרפואה המודרנית

מפגש סוכנים
ומבוטחים
 ב־ 5בנובמבר יתקיים במחוז
חיפה מפגש נוסף לסוכנים
ולמבוטחים עם רון קשת,
האחראי למיזם הפרישה לגיל
השלישי של הלשכה .המפגש
יתקיים בין השעות 10:00־14:00
במשרדי הלשכה ,ברחוב בעלי
המלאכה  ,26חיפה.

כנס מחוזי בכפר
המכביה
 ב־ 23בנובמבר מחוז ת"א
והמרכז יקיים כנס מחוזי בשיתוף
"שומרה חברה לביטוח" .הכנס
יערך בין השעות 09:00־14:00
בכפר המכביה שברחוב פרץ
ברנשטיין  ,7רמת גן.

לפני סיום

ליצירת קשר office@rbmedia.co.il

בעקבות פניית לשכת סוכני הביטוח

מד"א תאפשר לסוכני
ביטוח לתת לה שירותים

ב

עקבות פניית לשכת סוכני הביטוח ,הודיעה מד"א כי
תאפשר לחברת הביטוח שתזכה במכרז להעסיק סוכן
ביטוח שיאושר על ידי מד"א לאספקת השירותים .מדובר במכרז
לשם קבלת הצעות לרכישת פוליסת ביטוח קבוצתית ,נכות
מוחלטת ותמידית וביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתית לעובדי
מגן דוד אדום.
במסגרת תנאי הסף של המכרז נקבע כי "סוכן ביטוח אינו
רשאי להיות מציע במכרז זה" .לשכת סוכני הביטוח פנתה אל
ארגון מד"א ,באמצעות עו"ד נירית אבטליון ממשרד ראב"ד,
מגריזי ,בנקל ושות' .בפניה נדרשה מד"א לבטל את המכרז
ולפרסמו מחדש לאחר שינוי כדרישת הלשכה .הלשכה טענה
כי מדובר בכשל מהותי הגורם לפגיעה קשה בעיקרון השיוויון
ובחופש העיסוק של ציבור סוכני הביטוח ,שרובם מאוגדים על
ידי לשכת סוכני הביטוח .בנוסף ,נקבע בפנייה ,המכרז פורסם
בניגוד לחוק חובת המכרזים וחוק ההגבלים העסקיים.
פניית הלשכה למד"א נעשתה בעקבות תלונתו של הסוכן
יהודה בוכניק להנהלת הלשכה.

טוביה צוק נבחר לקדנציה
נוספת כסגן נשיא להב

ה

אסיפה הכללית של ארגון להב ,לשכת העצמאים והעסקים בישראל ,בחרה
בטוביה צוק ,נציג לשכת סוכני הביטוח ,לקדנציה נוספת של שלוש שנים,
כסגן נשיא להב.
טוביה צוק ,המכהן כחבר הוועד המנהל בלשכת סוכני הביטוח  ,יו"ר
צוות התגובות ואחראי ליועצי הלשכה ,אמר בעקבות בחירתו" :להב
פועלת למען העצמאים והעסקים הקטנים .סוכני הביטוח הם
עצמאים ולכן שיתוף הפעולה בין הארגונים חשוב לסוכני הביטוח".
הוא הוסיף ,כי הארגון הוביל מהלכים חשובים לטובת העצמאים
כמו חישוב נפרד לבני זוג העובדים יחדיו בעסק ,מאבק על דמי
טוביה צוק
אבטלה לעצמאים והחוק לשיפור מוסר התשלומים של גופים
ממשלתיים ושל רשויות מקומיות" .להב נוטלת כיום חלק פעיל בסיוע
ללשכת סוכני הביטוח במאבקה מול הרגולטור בנושא חוק ההסדרים" ,הוא הוסיף,
"והארגון פועל לשיתוף פעולה פורה בין אגף שוק ההון והביטוח לבין הלשכה.
"עוד נושא שאנחנו מטפלים בו במסגרת להב לטובת לשכת סוכני הביטוח
והעצמאים בכלל הוא סוגיית ההגבלים העסקיים; נמשיך לפעול מול הממונה
על ההגבלים ,כדי שיאפשר יותר חופש פעולה לאיגודים מקצועיים לפעול נגד
תאגידים מסחריים גדולים הפוגעים בפעילות האיגודים".
הסוכן אבי קנול נבחר לוועדת הביקורת בלהב מטעם הלשכה.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
אמצא עבורך את הסוכן/ת ,עובד/ת הדרוש/ה,
אשאיר לך את הזמנתם לתחילת עבודה.
בעלת ניסיון רב בגיוס כוח אדם
יעל yaelwe@012.net.il
לסוכנות ביטוח בתל-אביב ,דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
חיים ובריאות ניסון חובה רישיון ביטוח יתרון שעות
עבודה מ  8:30עד  17:00קורות חיים ניתן לשלוח
למייל inbal@sechel.biz
לסוכנות ביטוח ברמת גן דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי למשרה חלקית.
קורות חיים למייל gs.ins1948@gmail.com
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה ,מעוניינת בניהול
תיקי ביטוח ( אלמנטרי וחיים)  +אפשרות להמשך
תעסוקה במשרד ,תנאים מצויינים - ,סודיות
מובטחת  -לפרטים itsik@newafikim.co.il :
לסוכנות ביטוח ביטוח בפ"ת דרושה פקידת
אלמנטרי עם ניסיון בלבד והמלצות למשרה מלאה
קו"ח למייל ezabel@ofir-insurance.co.il
לסוכנות ביטוח בפתח תקוה ,דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח חיים ובריאות למשרה מלאה ,בעל/ת ניסיון
וידע קורות חיים למיילhadar@avivit.co.il :
לסוכנות ביטוח בתל-אביב ,דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
חיים ובריאות .ניסון חובה .רישיון ביטוח יתרון.
שעות עבודה מ  8:30עד  17:00קורות חיים ניתן
לשלוח למייל inbal@sechel.biz
לסוכנות ביטוח ברמת גן דרוש/ה פקיד/ה ביטוח
אלמנטרי למשרה חלקית .קורות חיים למייל
gs.ins1948@gmail.com
 29 | 12באוקטובר 2015

לסוכנות ביטוח בתל-אביב דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
חיים ובריאות .ניסון חובה .רישיון ביטוח יתרון.
שעות עבודה מ 8:30-עד  .17:00קורות חיים ניתן
לשלוח למייל inbal@sechel.biz
לסוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות
דרושים/ות אנשי/ות טלמרקטינג או שטח
נמרצים ובעלי יכולת מכירה מוכחת .
* העבודה כפרילנסרים
* עמלות מכירה גבוהות מאוד למתאימים
קורות חיים ניתן לשלוח 0503230003
lital@newcom.co.il
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050-4520900 :

הפקידה לחופשת לידה .שעות העבודה ומס' הימים
גמיש .עדיפות לעבודה עם כלל חיים ובריאות.
לפרטים03-6005060 :
למיילmamashi@zahav.net.il :

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה ,מעוניינת בניהול
תיקי ביטוח (אלמנטרי וחיים)  +אפשרות להמשך
תעסוקה במשרד .תנאים מצויינים .סודיות
מובטחת .לפרטיםitsik@newafikim.co.il :
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050-4520900 :

למשרד ביטוח בפ"ת דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
זמנית של כחצי שנה .בעל ידע בהפקת דירות ורכב.
ניסיון חובה .משרה חלקית או מליאה.
office@oliver-ins.co.il

יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר מוצרי ביטוח
בענף זה? סוכנות לביטוח מקצוענית מציעה לך
שת"פ .נא לפנות במיילincox68@gmail.com :

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה ,דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח חיים ובריאות למשרה מלאה ,בעל/ת ניסיון
וידע קורות חיים למייל:
hadar@avivit.co.il

סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ"
רוכשת תיקי ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש.
תהליך הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן.
נא לפנות לנורית בטלפון073-2366666 :

לסוכנות ביטוח מובילה באשדוד דרוש\ה בעל\ת
רישיון פנסיוני לעבודה משרדית בשכר קבוע .קורות
חיים למיילjennyl@dorot-ins.co.il :

למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א .גשר מיזוגים,
רכישות והשקעות .לפרטיםdani@gsr.co.il :

לסוכנות ביטוח ברעננה דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
אלמנטרי למשרה מלאה .ניסיון הפקה ושירות לקוח
חובה .קורות חיים למיילefrat@liadins.co.il :
לסוכנות ביטוח חיים ובריאות במתחם הבורסה
ברמת גן דרושה עובדת לעבודה זמנית עקב יציאת

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 :איציק054- :
 ,2240454סודיות מובטחת.

שכירות משנה
להשכרה בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים
לסוכן מרוהטים ,עם כל המערכות הנלוות שכלולות
במחיר (תשתית רשת ,חיבור לחברות ביטוח,
הקלטת שיחות , ,חדר ישיבות ,חשמל ,ארנונה ,מים,
ניקיון ,חדר ישיבות מאובזר ועוד) .לפרטים:
ziv@avivit.co.il
להשכרה חדרי משרדים בסוכנות ביטוח בפתח
תקווה .החדרים מרוהטים ומאובזרים -כסא,
שולחן ,טלפון .המחיר פיקס – כולל חשמל ,ארנונה
ומים .לפרטים :מאיר 052-2248252 ,ובמייל
meir@ofir-insurance.co.il
להשכרה משרד המותאם לסוכן בטוח
חדר מנהל  3 +עמדות ברחוב הסיבים קריית
מטלון משרד חדש ומפואר כולל מטבח גדול
ושרותים לפרטים לפנות ליגאל בטלפון:
054-2992299
סוכנות בטוח מאיזור המרכז מעוניינת לרכוש
תיקי בטוח חיים ואלמנטרי.
הסוכנות קיימת  26שנה ויש בה דור המשך.
הסוכנות עובדת עם כל חברות הבטוח.
סודיות מובטחת .נא ליצור קשר למייל:
ron@peri-israel.co.il
מעונינים לרכוש תיקי ביטוח חיים עם אפשרות
שילוב עבודה בהמשך ניהול התיק  .סודיות
מובטחת  .לפנות אל:שרגא לידור
"shragalidor@gmail.com
להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת.
המוקד מרוהט ומאובזר בכיסאות ,שולחנות,
טלפונים .המקום בנוי כ open space-וכולל עמדת
אחמ"ש וחדר מנהל .המחיר פיקס  -כולל חשמל,
ארנונה ,מים .לפרטים מאיר052-2528422 :
ובמיילmeir@ofir-insurance.co.il :

