ביטוח

אובדן כושר
עבודה:
למה חברות
הביטוח
עדיפות
על קרנות
הפנסיה?
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השקיפות משתלמת :הלמן אלדובי עברה למודל השקוף – ומרגישה בתוצאות

מנכ"ל הלמן אלדובי" :חתמנו על עשרות
הסכמים – עשינו את הצעד הנכון לנו,
לסוכני הביטוח ולציבור החוסכים"
לדברי איתי ברדה ,ההפרדה בין עמלת הסוכן לדמי הניהול שיישמה
החברה ,בתמיכת לשכת סוכני הביטוח ,הוכיחה את עצמה " העובדה
שאנחנו חלוצים משחקת לטובתנו ,אבל לא נהיה לבד לאורך זמן" 
הערכות :שלוש חברות נוספות יאמצו את המודל השקוף בקרוב

הסכם שלישי :גם שלמה חברה לביטוח חתמה על אמנת השירות

הקלה לסוכנים

"פופוליסטית ומסולפת"

מערכת חדשה תעזור באיתור
מוסכי הסדר ושמאים
של חברות הביטוח

תחקיר תוכנית "המערכת"
של מיקי חיימוביץ' סופג אש
מסוכני הביטוח" :הצגתם מעט
מקרים שמהם ניתן להסיק
שיש התעמרות שיטתית.
רציתם רייטינג – קיבלתם ,אבל
עם תוצאות קשות לציבור"

עמוד 4

עמוד 3

למה פוגעים
עושים סדר
בנפגעי הטרור? בחוזרי הרגולציה
ועדת הבריאות
בלשכת סוכני הביטוח
מתנגדת להחרגת נפגעי
הטרור מפוליסות
ביטוחי הבריאות
עמוד 4
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עמוד 2

לקראת  2016ביטוח ופיננסים
עושה סדר במבול החוזרים
שהפיצה המפקחת והשינויים
הצפויים במסגרת חוק ההסדרים
עמוד 7

רלוונטים מתמיד

גם בעידן דיגיטלי לסוכני
הביטוח יש תפקיד חשוב וגדול
מתמיד – צריך "רק" מהפך
בתפישות היסוד של המקצוע

עמוד 9

השקיפות משתלמת
? ?

עשרות סוכנויות ביטוח הצטרפו
ל”מודל השקוף” של הלמן־אלדובי

מנכ"ל הלמן אלדובי" :אנו מאוד מרוצים מאימוץ המודל  -חתמנו על עשרות הסכמים
חדשים"  ‰שלוש חברות נוספות צפויות להצטרף למודל בקרוב

רונית מורגנשטרן
מאז שהשקנו את המודל השקוף ,לפני כחמישה
חודשים ,אנחנו עסוקים רק בזה ,כי יש המון
התעניינות  -כנסי סוכנים על המודל,
החתמות של סוכנים חדשים ופרודוקציה חדשה של
סוכנים שעובדים איתנו במודל השקוף” .כך אומר
איתי ברדה ,מנכ”ל הלמן אלדובי גמל ל”ביטוח
ופיננסים”.
במרכזו של “המודל השקוף” של בית ההשקעות
עומדת הפרדה בין דמי הניהול לעמלת הסוכן
במכירת חיסכון פנסיוני .הוא נתמך בידי לשכת
סוכני הביטוח והנשיא אריה אברמוביץ ,שמעודד
את ההפרדה בכל השוק הפנסיוני .נודע כי עוד שלוש
חברות ביטוח עומדות להשיק מודלים דומים בקרוב.
כמה סוכני ביטוח הצטרפו אליכם עד כה בזכות
המודל?

"

כלכלית וגם אתית .נכון שיש פחד
“חתמנו על עשרות הסכמים ,כולל
משינוי אצל חלק גדול מהסוכנים,
כמה סוכנויות הסדר וכמה סוכנויות
אבל הצורך בהפרדה בין דמי
גדולות שמעסיקות כל אחת עשרות
הניהול לעמלה בהחלט מחלחל אצל
סוכנים ,ועוד עשרות הסכמים עם סוכנים
ציבור הסוכנים".
פרטיים .אנחנו מאוד שמחים שיצאנו עם
איתי ברדה
חשבתם שעדיין תהיו היחידים עם מודל
המודל ומאוד שמחים על שעברנו לפני שנה
וחצי לערוץ הפצה באמצעות סוכנים  -בדיעבד ההפרדה לאחר כמעט חצי שנה?
“העובדה שהיינו חלוצים משחקת לטובתנו .לא
אנחנו מבינים שעשינו את הצעד הנכון לנו,
נכון לציבור החוסכים ,ונכון לסוכני הביטוח גם נישאר לבד עוד זמן רב .אני יודע שעוד חברות
עובדות על מודלים דומים .מי שלא ייצא עם מודל
"אנחנו מאוד שמחים שיצאנו עם
להפרדה בין דמי ניהול לעמלה מתוך אידיאולוגיה,
שעברנו
המודל ומאוד שמחים על
יצטרך לעשות את זה אחר כך מכורח הרגולציה.
לערוץ הפצה באמצעות סוכנים -
קיבלנו תמיכה אדירה מהלשכה ומהנשיא אריה
עשינו את הצעד הנכון לנו ,נכון לציבור אברמוביץ ,שעשה כאן מהלך מנהיגותי מהדרגה
הראשונה מתוך אחריות לסוכני הביטוח”.
החוסכים ,ונכון לסוכני הביטוח"

שלמה חברה לביטוח חתמה על הסכם אמנה עם הלשכה
לשכת סוכני הביטוח חתמה בתחילת
השבוע הסכם אמנה נוסף ,הפעם עם
שלמה חברה לביטוח .כזכור ,שלמה זכתה
במקום הראשון בסקר אלמנטאר ,2015
לבחינת שביעות רצון סוכני הלשכה
משירות חברות הביטוח .זהו הסכם האמנה
השלישי בין הלשכה לחברות הביטוח ,ובתי
ההשקעות .עד כה נחתם הסכם דומה עם
הלמן
איילון חברה לביטוח ובית ההשקעות
מימין :רענן שמחי ,אורי אומיד ,אורי צפריר ,יובל
ארנון ,אריה אברמוביץ ,טובי שמלצר ונאווה וייס
אלדובי.
טקס החתימה התקיים ביום שני השבוע
בין חברת הביטוח לבין הסוכנים" :זו אמנה של
בהשתתפות אורי אומיד ,מנכ"ל החברה ,טובי
שירות וזכויות המשרתת את כל הצדדים .אם
שמלצר ,המשנה למנכ"ל וסמנכ"לית שלמה,
סוכן הביטוח יקבל שירות אמין וטוב מהחברה,
נאווה וייס .מטעם לשכת סוכני הביטוח לקחו
אז גם הלקוח יקבל שירות שכזה ,מה שיביא
חלק נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ ,ממלא
לשמירת לקוחות החברה ולהגדלת מספרם .גם
מקומו ,אורי צפריר ,יו"ר הועדה הפנסיונית ,יובל
חברת הביטוח תיהנה מכך".
ארנון ומנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי.
עוד הוסיף ,כי בלב האמנה מופיעה התחייבות
לדברי צפריר ,מטרות האמנה הן לשמור על
החברה שלא לפנות ללקוחות סוכני הביטוח ,שלא
מערכת יחסים הדדית הוגנת ,אמינה ומשותפת

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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באמצעות הסוכנים" .אם עובדים עם סוכן ,אסור
שיגנבו את לקוחותיו .סעיף נוסף שחשוב לנו
הסוכנים ,מתייחס למקרים בהם החברה מעניקה
שירות לגופים מסוימים .חשוב לנו שהחברה לא
תתחרה בסוכן הביטוח ,ותציע ללקוח מחיר שונה
ממה שמוצע לסוכן" ,הסביר צפריר.
הסעיפים המרכזיים הנוגעים לנושא השירות,
מחייבים שפניות אל החברה ייענו בתוך זמן
סביר ,כדי שהסוכן יוכל לעמוד בהוראות
הפיקוח ,וכן שפגישות עם מנהלים בחברה
תתקיימנה תוך  14יום" .חשובה השקיפות
בנושא העמלות ,והמצאת דו"חות לסוכן על
התיקים שלו אצלה .זאת ,בכדי לבדוק את
רווחיות הסוכן ,שהרי לא פעם חברות נמנעות
מלתת לסוכנים את הדו"חות על פעילותו ,כי
אולי הדוחות טובים מדי ואז חברות אחרות ירצו
לחטוף אותו" ,פירט צפריר" .האמנה נועדה ליצור
מערכת של שותפות אמיתית ,ולא מן הפה אל
החוץ ,בין חברת הביטוח לסוכניה" ,סיכם.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  18תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי .עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :לייה שחף | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן | korenly1@gmail.com | 5977433-054

תחקיר במחלוקת
? ?

אבי רייטן :תכנית "המערכת" על הביטוח
הסיעודי – פופוליסטית ומסולפת

תחקיר ערוץ  2של מיקי חיימוביץ' מעורר ביקורת קשה  ‰אבי רייטן ,המומחה לביטוח סיעודי ,שרואיין
בתוכנית ,שלח לתוכנית מכתב זועם" :רציתם רייטינג – קיבלתם ,אבל עם תוצאות קשות לציבור"

רונית מורגנשטרן
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סוכני הביטוח מדווחים על בקשות
רבות לביטולי פוליסות סיעוד
פרטיות בעקבות תוכנית "המערכת"
האחרונה של מיקי חיימוביץ' ,ששודרה בערוץ
 2ועסקה בביטוח הסיעודי .לטענתם ,התוכנית
הציגה בצורה מסולפת את הנושא ועלולה לפגוע
במבוטחים רבים ,שיישארו ללא כיסוי ביטוחי
מתאים.
התוכנית הציגה את מצבם הקשה של חולים
סיעודיים בישראל ,ואת הנטל הכספי הנופל על
כתפי משפחותיהם וילדיהם ,כשהסיוע שניתן
להם מהמדינה הוא מגוחך לעומת העלויות.
כמו כן ,הוצגה בעיית המבוטחים בביטוחי
סיעוד קולקטיביים; אלה מבוטלים בסוף שנה
יחימוביץ' "במערכת" .סופגת ביקורת
זו באופן חד צדדי בהוראת הפיקוח על הביטוח,
ומותירים מאות אלפי מבוטחים ללא ביטוח,
למרות ששילמו עשרות שנים והיו בטוחים
שהביטוח יכסה אותם כל חייהם.
רייטן ממשיך וכותב כי לא היתה כל תרמית
חיימוביץ' לא חסכה גם בהתקפה על חברות בביטוחים הקבוצתיים" .כאשר אלה נעשו היה
הביטוח הפרטיות ,שהוצגו ככוחניות וטענה" :הן ברור שהם לתקופה קצרה ,כיון שלא היה מידע
יוציאו מכם את הנשמה עד שתראו מהן כסף".
הן בארץ והן בעולם לאן הסטטיסטיקה תוביל
אותנו .את הטענות יש להפנות לוועדי העובדים

רציתם רייטינג? קיבלתם

בתוכנית השתתף גם המומחה לביטוח סיעודי
הוותיק ,אבי רייטן .בעקבות השידור טען רייטן
שהתוכנית הציגה את הנושא החשוב באופן
פופוליסטי ומסולף ,ואף שלח מכתב חריף לחברת
ההפקות שלה ,בו כתב:
"הצגתם מעט מקרים בהם לא ניתן מענה
הולם לבקשת המשפחות .מזה ניתן להקיש שיש
התעמרות ודחיה שיטתית של תביעות מול
חברות הביטוח ,והביטוח הלאומי .היכן הרוב
המוחלט של התביעות שכן משולמות ומצילות
משפחות מקריסה כלכלית? נכון שיש בעיה בה
צריך לטפל ,אך לא בהיקף המוצג על ידכם".
בהמשך כותב רייטן כי אין מצב ,גם לא בחו"ל,
שאדם המתקשה לפעול עצמאית באופן מלא מחוץ
לביתו ,מקבל ליווי צמוד בכל שעות היום" .היכן
אחריות המשפחה? רוצים להטיל הכל על התקציב
הציבורי – אין בעיה ,רק צריך להקטין את תקציב
הביטחון ואת תקציב החינוך וכו' ,ולהכפיל את
המיסים .אכן יש צורך דחוף לחזרה למדיניות
רווחה ,כפי שהיתה נהוגה בישראל אך הדרך בה
אתם מציגים את הנושא היא שערורייתית".
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"בימים האחרונים אני מוצף
בשיחות אישיות עם אנשים
המודיעים לי שהם מבטלים
את הביטוח הפרטי שלהם ,כיוון
שלפי התוכנית ממילא לא
ישלמו להם בבוא היום"
של הארגונים שחתמו בשם עמיתיהם על
התוכנית ואף הציגו זאת כהישג בפני העובדים.
אם הפיקוח על הביטוח לא היה יוזם ביטול (אכן
הטכניקה היתה שגויה ועל כך מגיעה לפיקוח
ביקורת) ,בשקט היינו מוצאים עצמנו ללא
ביטוחים קבוצתיים ,בעיקר של ארגוני גמלאים,
תהליך שהחל לפני כמה שנים ,והפיקוח היה
חושף את הציבור כולו ובחוסר אחריות ,לבעיה
קשה".
את מכתבו מסכם רייטן כך" :אמנם יש ביקורת
צודקת ובחלק מהמקרים חריפה ,אך אפשר
להעלות לדיון ציבורי את הנושא מבלי שיהיה
פופוליסטי באופן מוגזם .בימים האחרונים אני

מוצף בטלפונים ובשיחות אישיות עם אנשים
המודיעים לי שהם מבטלים את הביטוח הפרטי
שלהם ,כיון שלפי התוכנית ממילא לא ישלמו
להם בבוא היום .רציתם רייטינג – קיבלתם ,אבל
עם תוצאות קשות לציבור".

רק  21תלונות מוצדקות
גם סוכן הביטוח וחבר הוועדה הפנסיונית
בלשכה דרור שפיר ,הגיב בחריפות וציטט
מהטיפ השבועי של היועצת קטיה שורצמן כי
"מרבית התביעות בביטוח סיעוד כן משולמות
על ידי המבטחים  -כך לפי פרסומי הפיקוח על
הביטוח .מדובר ב־ 21תלונות מוצדקות מתוך
 539תלונות בביטוח סיעודי ,שהוגשו לפיקוח
על הביטוח  -פחות מ־ ."5%לדברי שפיר ,רק
בשנת  2014שילמו המבטחים קצת יותר מ־1.5
מיליארד שקלים בתביעות לפי פוליסות לביטוח
סיעודי (קבוצתי ופרטי).
בנוסף מצביעה שורצמן על מספר אי דיוקים
ועל חוסר הגינות בכתבה :לא צוין שמה של
חברת הביטוח המואשמת ב"גרירת תביעה" על
מנת להניע את המבוטח להתפשר; התגובות של
הפיקוח על הביטוח ושל איגוד חברות הביטוח
הוצגו לאחר רצועת הפרסומות ,כך שחלק
מהצופים הבין שהכתבה כבר הסתיימה ,ותגובת
לשכת סוכני הביטוח לא הוצגה ונראה גם שלא
נתבקשה.

ביטוח רכב
? ?

לשימוש הסוכנים :מערכת חדשה לאיתור
והצלבת מוסכי הסדר ושמאי חוץ
המערכת החדשה באתר לשכת סוכני הביטוח מאפשרת איתור של מוסכי הסדר
ושמאים לפי אזורים של כל אחת מחברות הביטוח

לכניסה
למערכת
החדשה
לחץ כאן

רונית מורגנשטרן

ב

ימים אלה עולה באתר לשכת סוכני
הביטוח מערכת חדשה לאיתור והצלבות
מוסכי הסדר ושמאי חוץ של חברות
הביטוח .המערכת מאפשרת לסוכן הביטוח וצוות
משרדו לאתר מוסך הסדר ושמאי לפי אזורים של
כל אחת מחברות הביטוח .בנוסף ,במערכת יופיעו
פרטי הקשר של מוקדי חברות הביטוח וחברות
הליסינג ,המאפשרות לסלק תביעות צד ג' במסלול
של "הסדר צד ג"' .המערכת פותחה על ידי הוועדה
לביטוח כללי בראשות אריאל מונין.
לדברי מונין" ,המערכת היא בשורה עבור סוכני
הביטוח ,מטרתה להקל ולייעל את עבודת הסוכן
בניהול תביעות צד ג' .אני בטוח שכמו שגם היום,
לא כל סוכני הביטוח מפנים למוסכי הסדר ,כך
גם לא כל סוכני הביטוח יעבדו בהסדרי צד ג' וזו
זכותם .ואולם ,סוכנים שידעו לנצל את יתרונות
המערכת ,יברכו על כך".

שמאי החוץ מפורסמים באתרי האינטרנט של כל
חברות הביטוח .המערכת של הלשכה מרכזת את כל
הנתונים ומאפשרת לסוכני ביטוח שלא עובדים עם
כל החברות ולא מכירים את כל מוסכי ההסדר של
חברות הביטוח ,לאתר מוסך ושמאי לפי אזור.

סילוק תביעה מהיר וחיסכון בעלויות
ריכוז נתונים שמקל על הסוכנים  צילוםfotolia :

ספקי שירות" :סוכן המעוניין לנסות לסלק תביעה
במסלול "הסדר צד ג'" ,אך לא בטוח שצד ג' לוקח
אחריות ,יוכל לאתר ספק שירות העובד גם עם
המבטחת בפועל וגם עם המבטחת של צד ג' .במקרה
וצד ג' לוקח אחריות ומעוניין לבצע הסדר ,הסוכן
יכול להפנות את הלקוח למוסך הסדר של צד ג'.
במידה וצד ג' לא לקח אחריות לנזק ויש להפעיל את
הפוליסה ,הלקוח יוכל לתקן את רכבו במסלול הסדר
מה מאפשרת המערכת?
אצל חברת הביטוח המבטחת את רכבו מבלי להיות
מונין מסביר כי יתרונה של המערכת הוא בכך מטורטר יתר על המידה".
שהיא מאפשרת לבצע חיתוכים והצלבות של אותם רשימות מוסכי ההסדר של חברות הביטוח ורשימות

לדברי דותן ויגודסקי ,חבר הוועדה לביטוח כללי,
"על ידי השימוש במערכת ,מעניק סוכן ביטוח
המסלק תביעות בהסדרי צד ג' ,שירות סילוק תביעה
מהיר ללקוח ,ולמשרדו הוא מביא חיסכון גדול
בעלויות ,כאשר משווים זאת לטיפול של תביעה צד
ג' במסלול הרגיל".
הכניסה למערכת היא דרך אתר לשכת סוכני
הביטוח תחת הנושא – 'אינדקס מוסכים ושמאים'.
מונין מבקש להבהיר כי המערכת הינה בתחילת
דרכה וייתכנו תקלות של חבלי לידה .מאגר
הנתונים יעודכן מעת לעת ,אך מונין מבהיר כי
לשכת סוכני הביטוח אינה אחראית לנכונות
הנתונים ,והם בהתאם לפרסומים ולעדכון מחברות
הביטוח.

ועדת הבריאות לסלינגר :מדוע מחריגים את נפגעי
הטרור מניתוחים המכוסים בפוליסת הבריאות?
יואל זיו ,יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד בלשכת סוכני ביטוח ,נפגש עם נציגי אגף הפיקוח
והביע את התנגדותו להחרגות עליהן החליטה“ :הבקשות שלנו מהפיקוח הן לטובת המבוטחים"

י

ואל זיו ,יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד
בלשכת סוכני ביטוח ,יוצא נגד החלטת
המפקחת ,דורית סלינגר ,לפיה פעילות
טרור תוחרג מטיפולים הניתנים במסגרת פוליסת
הבריאות.
לדברי זיו“ ,מקרה ביטוח שארע עקב פעילות
טרור או פעילות מלחמתית ,יוחרג מפוליסת
כיסוי הניתוחים שגיבשה המפקחת על הביטוח.
דווקא היום ,כשפעילות הטרור פוגעת בכל כך
הרבה ישראלים ,אין מקום להחרגה כזאת”.
נציגי הוועדה בראשות זיו נפגשו אתמול עם
אנשי אגף שוק ההון ,ודנו בנושא החריגים מכיסוי
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הפוליסה ,על פי התקנות שפרסמה סלינגר.
ניתוח לכריתת שד" ,הדגיש זיו“ .הבקשות
בפגישה העלו חברי ועדת הבריאות
שלנו מהפיקוח הן לטובת המבוטחים ,וזהו
התנגדות להחרגת נושאים נוספים
לאו דווקא האינטרס של חברות הביטוח”,
מהכיסוי הביטוחי כמו טיפולי פוריות וכן
סיכם.
התנגדו לקריטריון להשמנת יתר של 36
בפגישה העלו נציגי הוועדה גם את נושא
“ :BMIביקשנו להוריד את סף הכיסוי הביטוחי
הביקורת על חברות הביטוח שאמורות ,על
יואל זיו
פי חוזר המפקחת ,לחזור למבוטחים שקנו מהן
בהשמנת יתר ל־ ,BMI 30כפי שהשמנת היתר
ביטוח תאונות אישיות מתחילת  ,2014באמצעות
מוגדרת כיום ברפואה ”,אמר זיו.
עוד ציין זיו ,כי נציגי הפיקוח לא דחו על הסף את מוקדנים“ :אנו מברכים על צעדי המפקחת בנושא
דרישות הלשכה והם יועברו לבדיקה“ :כבר קיבלו זה ,ומבקשים שתגביר את הביקורת על מכירת
דרישה אחרת שלנו ,בעקבותיה נכנס לפוליסה פוליסות באמצעות מוקדנים של חברות הביטוח”.
כיסוי במחלות בהן נדרש ניתוח מניעתי ,כגון
רונית מורגשטרן

? ?

כל הפתרונות תחת מטריה אחת
משרד האוצר מחייב את המעסיקים ,החל מינואר  ,2016להעביר דיווחים בגין
עובדיהם למוצרים הפנסיוניים שלהם באמצעים דיגטליים ובמבנה נתונים אחיד.

לפורטל המעסיק של מנורה מבטחים פתרונות ייחודיים עבורך.
לפרטים נוספים והצטרפות:
פנה למנהל התיק של מנורה מבטחים או לסוכן הביטוח שלך
mmp@menoramivt.co.il

פורטל המעסיק של מנורה מבטחים ,הפתרון שלך!
האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני ,המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין,
המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.
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חילופים בהנהלה
? ?

שינויים בהראל :רונן אגסי ימונה למנכ"ל החברה
 יחליף את שמעון אלקבץ ומישל סיבונילמרות ההפסדים ברבעון האחרון ,הראל הפכה השבוע לחברת הביטוח בעלת שווי השוק הגבוה בישראל

ה

ראל השקעות הודיעה לבורסה על שינויים פיננסים אחזקות והראל פיא קרנות נאמנות ,גם הן מבחינה עסקית והן מבחינה רגולטורית" ,נכתב
פנימיים הצפויים בצמרת החברה :רונן לאחר סיום תפקידו בהראל השקעות .עם זאת ,הוא בהצהרה ששחררה החברה.
אגסי יחליף את שמעון אלקבץ ומישל יסיים את כהונתו כחבר ועדת השקעות נוסטרו
של הראל ביטוח ,יו"ר דירקטוריון  EMIמהפך בפסגה
סיבוני ,ששימשו עד כה כמנכ"לים
משותפים .יתכן והשינויים העתידיים
– עזר חברה לביטוח משכנתאות ,וכן על אף ההפסד שנרשם ברבעון השלישי ,רשמה
בחברה נובעים מההפסדים שנרשמו
כדירקטור של הראל ביטוח מימון קבוצת הראל ,שבשליטת משפחת המבורגר,
ברבעון השלישי של השנה,
והנפקות.
היסטוריה כשהפכה ביום שני האחרון לקבוצת
שהסתכמו ב־ 130מיליון שקלים,
מישל סיבוני ,המכהן אף הוא הביטוח והפיננסים בעלת שווי השוק הגבוה
לעומת רוול שך  115מיליון
כמנכ"ל משותף בהראל השקעות בישראל .הראל עקפה את מגדל ,שבשליטת
שקלים ברבעון המקביל אשתקד.
וכמנכ"ל הראל ביטוח ,יסיים את שלמה אליהו ,אשר סיימה את יום המסחר בתאריך
אגסי ,המשמש הן כמנהל הכספים
כהונתו בתפקיד הראשון בסוף  23.11.2015עם שווי שוק של כ־ 3.43מיליארד
של החברה ,הן כמשנה למנכ"ל
השנה ,אך ימשיך לשמש כמנכ"ל שקל  -צניחה של כ־ 27%מתחילת השנה .הראל
כספים
הראל ביטוח והן כמנהל חטיבת
הראל ביטוח" :מר סיבוני יתרכז בתפקידו לעומת זאת ,סיימה את יום המסחר עם שווי של
רונן אגסי
ומשאבים ,צפוי להיכנס לתפקידו בסוף חודש
המרכזי כמנכ"ל הראל ביטוח ובתפקידיו כ־ 3.44מיליארד שקל ,לאחר שרשמה ירידה של
בדצמבר ,לצד המשך כהונתו בתפקידיו הנוכחיים .הנוספים בקבוצה ,הנלווים לתפקידו המרכזי .זאת 6% ,בלבד מתחילת השנה.
אלקבץ ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון הראל משום האתגרים ההולכים וגדלים בתחום הביטוח,
רונית מורגשטרן
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סדר חדש
? ?

עושים סדר ברגולציה

לקראת השנה החדשה עושה יובל ארנון סדר בחוזרים הרבים
שהפיצה המפקחת והשינויים הצפויים בחוק ההסדרים
שלבים נוספים

הנושא

תחילת
תוקף

צירוף לביטוח

אוגוסט  2015יולי  2017תיעוד בקרה
ומילוי ההצעה
הכנסת נתונים של ריסק
ואכע קבוצתי .2.2016
הכנסת מספרי קידוד למוצרי
הביטוח השונים 7.2016
סיום תהליך החתמת הלקוחות 7.2017

משמעות/מה נדרש לעשות
הקפדה בצרוף יזום כולל טלפוני
על עמידה בדרישות

יפוי כוח לבעל רישיון

1.11.2015

חובת ביצוע "פישינג"
במסלקה

1.12.2015

ביצוע "פישינג" כאשר נדרש מסמך הנמקה מלא

מסלולי השקעה
חדשים בקופות גמל
(מודל צ'יליאני)

1.1.2016

מינואר טפסים חדשים עם מסלולים חדשים
אפשרות העברת לקוחות קיימים

ממשק מעסיקים

1.1.2016

העברת כספים של
קרנות פנסיה לא
פעילות לקרן פעילה

1.1.2016

תיקון 12

1.2.2016

פרשנות שונה נכון להיום לגבי חובת המעסיק
להגדלת הפרשותיו ובכמה

מסמך הנמקה חדש

1.7.2016

למי שרוצה ניתן כבר מעכשיו לאמץ את מסמך
ההנמקה החדש במקום הקיים

מעל  50עובדים 1.1.2016
מעל  30עובדים 1.7.2016
כל המעסיקים  1.1.2017תהיה הקלה
למעסיקים עד  5עובדים

קבלת נתונים על הריסק ואכע של הלקוח כולל
ריסק משכנתא .סיום החתמת לקוחות עד ל 7.17או
פרונטאלי (ב )1או בפקס (ב .)2הזדמנות טובה לפגוש
לקוחות ולבצע עדכונים שונים

כדאי לבדוק בעסקים שלך כיצד נערכים לנושא

יאפשר לרכז ללקוח את כל הכספים המסולקים
בקרנות הפנסיה בקרן אחת תוך קבלת התנאים של
הקרן הפעילה

■
■
■
■
■

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

המחיר יורד

חברות הביטוח צפויות להתנגד
להוזלת ביטוח החובה

שר האוצר והממונה על הביטוח הודיעו השבוע על הוזלה של עד  50%בתעריפי הביטוח של הפול

רונית מורגנשטרן

ח

ברות הביטוח צפויות להתנגד
להוזלת ביטוח החובה לרכב
בטענה שהן יפגעו משמעותית
מהרפורמה .כך אמרו בכירים בשוק הביטוח
ל"ביטוח ופיננסים"" .אנחנו נביע את
דעתנו ,כולל חוות דעת של אקטוארים,
מול המפקחת על הביטוח .יש לנו תביעות
שמתגלגלות ואמורות להסתיים גם בעוד
שלוש שנים ויותר".
בתחילת השבוע הודיעו במסיבת
עיתונאים שר האוצר משה כחלון ,והממונה
כחלון וסלינג'ר במסיבת העיתונאים השבוע
על הביטוח ,דורית סלינגר ,על הוזלה
משמעותית של עד  50%בתעריפי ביטוח
החובה לכ־ 850אלף מבוטחי ה"פול" בחברות בשוק ,אותם קובעת הממשלה .המפקחת על
הביטוח ,החל משנת  ,2016בפרמיית ביטוח הביטוח הודיעה ,כי חברות הביטוח יוכלו לשווק
החובה לרכבם .יש לציין ,ה"פול" הוא מאגר לשוק החופשי פוליסות ביטוח חובה עד ל־90%
מבוטחים בבעלות חברות הביטוח בישראל ,והוא ממחירי ה"פול" .כלומר ,ההשפעה של הרפורמה
כולל בעיקר נהגים שחברות הביטוח אינן מוכנות היא על השוק כולו.
לבטח אותם ,כלי תחבורה ציבורית ,כלי רכב דו־ סוכני ביטוח הביעו חשש ,כי חלק מההוזלות
גלגליים ועוד .מבוטחי ה"פול" מהווים פחות שהחברות יחויבו בהן יועמס על עמלות הסוכנים:
משליש מכלל המבוטחים בביטוח חובה ואולם "המהלך מבורך בעיקרון ,כי רוב הרווח בביטוח
מחירי הביטוח של ה"פול" הם מחירי המקסימום האלמנטרי של חברות הביטוח מגיע מביטוחי

החובה .אבל יש גם הרבה שאלות ברפורמה",
אומר אחד מסוכני הביטוח האלמנטרי
המובילים.

בשורה לנהגים זהירים

במסגרת הרפורמה שתיכנס בהדרגה במהלך
 ,2016תינתן לחברות הביטוח האפשרות
להעניק הטבה לנהגים זהירים  -החזר פרמיה
בסוף תקופת הביטוח .כמו כן יקבע מחיר
אחיד לנהגים בעלי סיכון זהה ,ויינתנו הנחות
של  15%נוספים למי שיש ברכבם מערכות
התראה מתקדמות ,דוגמת אייווקס ומוביליי.
שר האוצר ,משה כחלון ,הסביר כי הפעולות
שיבוצעו בשוק ביטוח החובה ,נועדו למנוע ניצול
של הציבור " .ישראל מחייבת אזרחים לרכוש
ביטוח רכב חובה ולכן עלינו לוודא שהציבור
יקבל מחיר הוגן ושירות טוב .תמיד אמרנו כן
לרווח במידה סבירה ,ולא לחזירות".
סלינגר אמרה כי "אגף שוק ההון ממשיך
לקדם מהלכים בכדי להוזיל את עלויות הביטוח
והחיסכון ולהבטיח הוגנות בין הצרכנים לגופים
המפוקחים".

■
■
■
■
■

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

סוכן העתיד

הסוכן המניעתי :מהפך בתפישת
היסוד של תפקיד סוכן הביטוח

כיצד יכול סוכן הביטוח להיות רלוונטי בעולם הדיגיטלי? על השאלה המהותית הזו מנסה
לענות התכנית החדשה "סוכן הביטוח  ,"2030השמה דגש על אסטרטגיה של מניעה

רונית מורגנשטרן

ב

ימים בהם כספומט מועדף על פני כספר,
וארנק דיגיטלי עדיף על שניהם ,וכאשר
פוליסות נרכשות באפליקציה דיגיטלית
 עולה השאלה :מה יהיה תפקידו של סוכן הביטוחבעולם כזה? במסגרת תכנית "סוכן הביטוח "2030
המתגבשת בלשכה מזה כשנה ,מוקדש פרק
חשוב לאסטרטגיית "הסוכן המניעתי" – המהפך
בתפישת היסוד של תפקיד סוכן הביטוח ועולם
הביטוח בכלל .על פיתוח התכנית אחראי אליעוז
רבין ,מנכ"ל חברת "דבר פשוט".
לדבריו ,ממצאי הפרויקט בתחום המניעתי העלו
כמה נקודות" .כשיצאנו לדרך עם תכנית 'סוכן
הביטוח  ,'2030ניסינו לדמיין מה יהיה המודל
העסקי של סוכן הביטוח בעוד  15שנה ,שבזכותו
הסוכן לא רק ישרוד ,אלא יהיה גם רלוונטי.
הלקוח של סוכני הביטוח ב־ 2030הוא היום צעיר
בן 15־ ,20מה שקרוי דור ה־ .Yחקרנו מה יהיו
הצרכים של הדור הזה ,באילו דרכים הוא יקבל
אותם ומה יוכל הסוכן להציע בהתאם".
רבין מוסיף שסוכן הביטוח פעל עד היום תחת
חמישה כובעים ,לפי סדר החשיבות הבא :מכירות,
שירות ,תיווך ,ייעוץ וניהול עצמי (ניהול העסק).
“סקרנו כל כובע כזה גם ברמה הבינלאומית וגם
המקומית ,ומה שגילינו הוא ששלושת הכובעים
הראשונים האלה יורדים בצורה עקבית ,ואילו שני
האחרונים במגמת עלייה”.

עולם הביטוח מתקדם לכיוון המניעתי

הלקוח של סוכני הביטוח ב־2030
הוא היום צעיר בן 15־ ,20מה
שקרוי דור ה־ .Yחקרנו מה יהיו
הצרכים של הדור הזה ,ומה
יוכל הסוכן להציע בהתאם

צילוםfotolia :

מגמה מתמשכת מצד הפיקוח על הביטוח ,בכל
העולם וגם בישראל ,של סטנדרטיזציה
של פוליסות הביטוח .אם הפוליסות
כבר לא מוכרים
אחידות ,אז לא צריך מומחה מתווך”.
ומה באשר לייעוץ? “אם המחירים
מבחינת אקט המכירה ,מסביר רבין
שקופים היום ,תנאי הביטוח זהים,
כי “פעם סוכן הביטוח היה פוגש את
מסלולי ההשקעה זהים – כמה הסוכן
לקוחותיו בביתם או במשרדו ,מדבר
יכול לייעץ?” .ובכל זאת ,אנשים
איתם ,ממלא איתם טפסים .כיום כל
מעוניינים בייעוץ של סוכן הביטוח,
ההתנהלות הזאת היא שולית ביותר – רוב
העסקאות נסגרות בטלפון וחלקן כבר נסגרות אליעוז רבין והביקוש עולה .כלומר ,הערך קיים ,אך
התכנים מתרוקנים ,ויש למצוא תכנים
באפליקציות דיגיטליות .אקט המכירה כבר
חדשים עם ערך מוסף”.
לא רלוונטי כמעט”.
גם הסיסמא “לא ניתן להחליף שירות אישי
בטכנולוגיה” ,כבר אינה נכונה לדבריו“ .חברות לנהל את המציאות
הביטוח בעולם עסוקות בפיתוח השירות באמצעים “סוכני הביטוח מתנהלים על פי מי שמנהל אותם -
טכנולוגיים – הלקוח יכול לראות היום במחשב הלקוח ,חברת הביטוח ,והפיקוח על הביטוח .הם לא
מתי הפיק את הפוליסה ,היכן עומדת התביעה ,מנהלים את עצמם” ,טוען רבין“ .הם לא רואים בזמן
או כמה הוא חסך בפנסיה .כלומר ,הטכנולוגיה משאב שצריך למדוד אותו ,את מי כדאי לשרת
מחליפה גם את השירות”.
ואת מי לא ,מה רווחי ומה לא  -והיום חשוב למדוד
התיווך הופך גם הוא למשמעותי פחות" .יש את הדברים האלה .סוכן הביטוח צריך לנהל את
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המציאות ,ולא שהיא תנהל אותו”.
רבין מסכם שהסוכן יצטרך להישען על שתי
רגליים עיקריות :ניהול רציונלי של עסקיו ,כולל
מדדים וכדאיות ,והרחבת הייעוץ לתחום המניעתי.
“פעם הבטיח ענף הביטוח ללקוח – אם יקרה לך
אסון ,אנחנו נהיה שם כדי לעזור לך .לכן היחס
לענף הוא די שלילי – תמיד מדברים עם הלקוחות
במושגים מפחידים .היום הביטוח הולך לכיוון
המניעתי – סוכן הביטוח צריך לפעול בשביל
הלקוח ,כדי למנוע אסון שעלול לקרות לו ,ורק
אם ייכשל ,הלקוח יפוצה .הפוליסה תהפוך להיות
תעודת אחריות”.

מלמדים את השינוי

לדברי רבין“ ,ללשכת סוכני הביטוח תפקיד חשוב
בהכשרת הסוכנים בשני התחומים האלו .המכללה
לביטוח ,תחת היוזמה של המנכ”ל ,רענן שמחי,
תהפוך למוסד אקדמי ,שיחד עם מרצים מתחומים
שונים ושיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים,
יכשירו את סוכני הביטוח להיות יועצים מניעתיים.
הסיסמא של הסוכנים תהיה מעתה‘ :סוכן הביטוח –
החיסון הפיננסי שלך’”.
כבר בחודשים הקרובים ייפתחו שני קורסים
במכללה לביטוח של הלשכה  -בתחום הניהול
העסקי ,ובתחום הביטוח המניעתי .שני הקורסים
יכללו גם סדנאות מעשיות ומרצים מקצועיים
חיצוניים.

כדאי לדעת

אובדן כושר עבודה :מה מציעות חברות
הביטוח לעומת קרנות הפנסיה?
עו"ד ניצן הראל ,יועץ משפטי לסוכני מחוז חיפה והצפון ,מסביר על
ההבדלים שמטים את הכף לטובת הכיסוי שמציעות חברות הביטוח

א

צילוםfotolia :

חת ההכרעות החשובות בחייו של אדם,
היא רכישת כיסוי עבור אירוע של
אובדן כושר עבודה .למרבה הצער,
ההכרה בחשיבותה מתקבלת בדרך כלל ,רק
בדיעבד .מטרת כיסוי אובדן כושר עבודה הנרכש
באמצעות ביטוח או קרן פנסיה ,היא הבטחת
הכנסה חודשית קבועה ,למקרה שהמבוטח יאבד
את כושר העבודה וההשתכרות עקב תאונה או
מחלה .במקרה זה ,על חברת הביטוח או קרן
הפנסיה לשלם פיצוי חודשי קבוע ,האמור
להבטיח הכנסה חודשית שתהווה תחליף להכנסה
מעבודה שיכול היה לבצע ,אלמלא התאונה או
המחלה.
לכאורה ,מטרת הכיסוי הייתה אמורה להצמיח
הגדרה אחידה של מצב אובדן כושר וכיסוי ביטוחי
בעטיו .בפועל ,קיים הבדל תהומי בין הגדרת
חברת הביטוח ,להגדרת קרן הפנסיה בנושא,
וזאת מאחר שיעודן שונה בתכלית .חברת הביטוח
פועלת בין היתר למטרות רווח ,בעוד שקרנות
הפנסיה פועלות על פי תקנון למטרת הגנה על
עמיתיה .הראשונות כורתות חוזה עם המבוטח,
ולשם כך מבצעות חיתום פרטני .על ידי סינון זה,
ביכולתן להציע מגוון מוצרים עם הגדרות שונות
למקרה של אובדן כושר עבודה ,בהתאם לתקציב
העומד לרשות המבוטח ולבחירתו ,המושפעת
בחלק לא מבוטל מן המקרים ,ממקצועיות
סוכן הביטוח המלווה אותו.
לעומת חברות הביטוח ,התמחותן של
קרנות הפנסיה ,היא בהבטחת פנסיית
שארים ,נכות וזקנה .הקרנות פועלות
על פי תקנון המשתנה מעת לעת .צירוף
עמיתים לקרן אינו כפוף במהותו לחיתום
רפואי (למרות שבנושא זה חל שינוי בשנים
האחרונות) ,ועל כן קיימת בדרך כלל תקופת
הכשרה של חמש שנים למצב רפואי קיים.
הקרן מכסה את עמיתיה בפנסיית נכות,
שהיא שם נרדף לכיסוי במקרה של אובדן
כושר עבודה .פנסיית נכות מלאה כפי שבאה
לידי ביטוי בתקנוני רוב הקרנות המקיפות,
מוגדרת באופן הבא" :מבוטח שלפחות 75%
מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו,
וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו
או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי
השכלתו ,הכשרתו או ניסיונו ,במשך תקופה
של למעלה מ־ 90ימים רצופים ,הכל כפי
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שיקבע על ידי רופא מטעם הקרן ו/או ועדה
רפואית ו/או ועדה רפואית לערעורים ,לפי
העניין".

מועצה לוועדה

הבעייתיות בהגדרת פנסיית נכות ,נובעת
מהגדרת מצב אובדן כושר עבודה שנותרה
נוקשה ,על אף כל השינויים שעברו קרנות
הפנסיה .ראשית ,הסמכות לקבוע את "אי־
הכשירות" של עמית על פי התקנון ,היא
בידי רופא הקרן או "הוועדה הרפואית" ,שעל
החלטתה ניתן להשיג בפני ועדת ערעורים.
על החלטת ועדת ערעורים ניתן להשיג בפני
ועדה עליונה .חשוב להבין :כולן ועדות רפואיות
ולמעשה ,רק לאחר מיצוי כל ההליכים מולן
(תהליך שעשוי להתפרס על פני שנים רבות),
ניתן לפנות בתובענה אל בית הדין לעבודה,

מוצר "פנסיית נכות" אינו מצליח
לעיתים לממש את ייעודו עבור
עמיתיו ,ומחטיא את מטרתו ככיסוי
למקרי אובדן כושר עבודה .המוצר
נחות בהשוואה לרוב ביטוחי אובדן
כושר עבודה בחברות הביטוח

בנושאים שעניינם מחלוקת משפטית בלבד.
יתרה מכך ,גם לאחר שהעמית בקרן הפנסיה
יפנה לערכאות ,בית המשפט לא ימהר להתערב
בשיקול דעתה ובהחלטת הוועדה ,שכן מדובר
בקביעה רפואית .כך קבע השופט גולדברג,
בפס"ד אשכנזי נ' מבטחים.
לעומת זאת ,מבוטח בחברת ביטוח שתביעתו
נדחתה ,יוכל לממש את זכותו לגשת לערכאות
בתובענה כלפי חברת הביטוח ,בכל עת.
בנוסף ,תקנון הקרן קובע ,כי היה והנכות
נגרמה כתוצאה מאחד האירועים הבאים :תאונת
עבודה ,מחלת מקצוע ,תאונת דרכים ,שמירת
הריון ,פעולות איבה ו/או טרור ,בהם העמית
זכאי לתשלום על פי הוראת חוק ספציפית
המסדירה מתן פיצוי לעמית ,בדרך כלל זכאותו
לקבלת פנסיית נכות תותנה ראשית בתביעת
תשלומים ,להם הוא זכאי מהגורמים השונים .רק
לאחר מכן ,תשולם לו פנסיית הנכות בקיזוז או
ניכוי התשלומים שקיבל .כתוצאה מכך ,עמית
המבוטח בקרן פנסיה ייצא נפסד ,שכן על אף
שדאג לכסות את עצמו ולשלם עבור ביטוח
מפני מצב אובדן כושר עבודה ,יקבל מהקרן
רק את ההפרש להשלמת  75%משכרו .לעומתו,
עמית שבוטח באובדן כושר עבודה במסגרת
חברת ביטוח ,יקבל בדרך כלל גם את הפיצוי
החודשי שבגינו שילם מידי חודש בחודשו,
וגם את התשלומים להם הוא זכאי ,בהתאם
למקרה ולחוק הספציפי החל בעניינו.
לסיכום ,מוצר "פנסיית נכות" אינו מצליח
לעיתים לממש את ייעודו עבור עמיתיו,
ומחטיא את מטרתו ככיסוי למקרי אובדן כושר
עבודה .המוצר נחות בהשוואה לרוב ביטוחי
אובדן כושר עבודה בחברות הביטוח ,הן מפאת
סרבול הליך התביעה ,הן מפאת החריגים
המאפשרים קיזוז וניכוי תשלומים ששולמו
לעמית מגורמים שונים ,והן מפאת הגדרת
"אובדן כושר עבודה" ,שהינה רחבה והופכת
ל"מונח סל" ומעקרת את הכיסוי מתוכן.
לאור האמור ,מומלץ ונכון גם בעת רכישת
כיסוי עבור עמית במסגרת קרן פנסיה ,לתת
דגש רב יותר לנושא שארים וזקנה ,במסגרת
מסלולים ייעודיים המאפשרים זאת .במקביל,
חשוב לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה
במסגרת חברת ביטוח ,אשר יישקף כיסוי של
 75%מההכנסה של העמית.

מה היה לנו

יו"ר מחוז באר שבע והדרום יפת בקשי מסכם חצי קדנציה:

"קידמנו את שלוחת המכללה בדרום,
והגדלנו את מספר הסוכנים באזור"

ה

תשמרו על האינטרסים שלכם

פעם היינו שותפים מלאים של חברות
הביטוח .כיום ,ישנן חברות ביטוח
שפוגעות בסוכנים ,חלקן בהכפשת
מ ס כ מי
שמם הטוב ,וחלקן בניסיונות
וכלל־ביטוח הזמינה סוכנים
לייצר מסלולים ישירים עוקפי
וסטודנטים מהמכללה לימי כיף.
סוכן ביטוח .המלצתי לסוכני
הביטוח היא שבכל התכתבות עם
ק
תרומה לקהילה
דנציה
חברת ביטוח יש להימנע מציון
עם
נהדר
פעולה
יש לנו שיתוף
מספר הטלפון של הלקוח .זה נובע
העירייה בכל הקשור לתרומה לקהילה;
מכך שישנן חברות ביטוח שנוהגות
אשתקד השקענו בשיקום ושיפוץ מרכז ‘יעל’ לחייג ללקוח ולהציע לו פוליסה מוזלת "ללא
לקהילה האתיופית .במשך יומיים עבדנו יחד עם עמלת סוכן" .שמרו על האינטרס של הלקוחות
עובדי העירייה ובמימון חברת איתוראן ,והפכנו שלכם ושמרו על האינטרס שלכם באופן הראוי
את המרכז למקום לתפארת .הבטחנו לראש והחוקי.

1/2

ם

נושא הבולט שבו עסקתי במהלך
חצי הקדנציה האחרונה שלי כיו”ר
מחוז באר שבע והדרום היה המכללה
לפיננסים וביטוח .השיא של פעילותנו בנושא
עם עיריית באר שבע היה פגישה של נשיא
הלשכה אריה אברמוביץ ,מנכ”ל הלשכה רענן
שמחי ואנוכי ,עם ראש העיר רובי דנילוביץ’
ומנכ”לית העיריה ,אבישג אבטובי .הפגישה
התקיימה לפני מספר חודשים ,ומאז יש שיתוף
פעולה עם העירייה לקידום לימודי הביטוח
בשליחות המכללה במוסדות אקדמיים בעיר,
כמו אוניברסיטת בן גוריון ומכללות אקדמיות.
רואה חשבון ,עורך דין ,או יועץ השקעות
שילמדו גם ביטוח ופיננסים ,יוכלו לשדרג
את יכולותיהם ויהפכו למבוקשים יותר בגופי
השקעות ,בנקים וחברות ביטוח .הלשכה
מצדה תדאג לסטאז’ של הסטודנטים במכללה,
בסוכנויות הביטוח.
גם חברות הביטוח מכירות בצורך ובפוטנציאל
להכשיר סוכני ביטוח באזור הדרום ,הסובל
ממחסור בסוכנים .ומאידך ,אזור הדרום יהיה
האזור העיקרי שיצמח בשנים הקרובות ,כשבבאר
שבע לבדה בונים היום כ־ 20אלף יחידות דיור
חדשות .כך למשל ,איילון ביטוח מאמצת את
השלוחה ומספקת עזרי לימוד; הראל מספקת
מלגות ,אותן חילקנו לסטודנטים במכללה;

העיר בקרוב שנשפץ בצורה דומה גם את המרכז
לנערות חרדיות בבאר שבע.
אנחנו מחוז קטן עם  180סוכני ביטוח חברי
לשכה בלבד .אולם ,מאז שנכנסתי לתפקידי
כיו”ר המחוז הצטרפו כ־ 30סוכנים חדשים
 גידול של  .20%השבוע נקיים כנס בנושאהמסלקה ,פוליסת הבריאות ופעילותה הברוכה
של הלשכה בנושא חוק ההסדרים .לכנס נרשמו
 60סוכנים ,שזה שליש מכל הסוכנים באזור
הדרום  -הצלחה מדהימה.

אירועי הלשכה
מפגש סוכנים צעירים בסינמה סיטי
ב־ 2בדצמבר יתקיים מפגש בוקר לסוכנים
צעירים בנושא "הניהול הנכון לחיסכון"
בשיתוף הכשרה חברה לביטוח ובנק יהב.
האירוע יתקיים בין השעות 9:00־12:00
בסינמה סיטי גלילות ובסיומו יוקרן סרט.

יום עיון בטבריה
יום עיון בנושא אופן השימוש במסלקה
יתקיים בסניף טבריה ביום ראשון ,ה־6
בדצמבר בין השעות 8:30־ 12:30במלון
לאונרדו פלאזה ברחוב הבנים  1בטבריה.
האירוע יתקיים בשיתוף מגדל חברה לביטוח.

החג של החגים

machon@insurance.org.il
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ביום חמישי ,ה־ 10בדצמבר ,יתקיים במלון
לאונרדו חיפה כנס החג של החגים .האירוע
יתקיים בין השעות 15:00־.20:00

לפני סיום

 200סוכנים השתתפו בכנס מחוז תל אביב והמרכז

מ

ספר שיא של משתתפים ,מעל ל־200
סוכני ביטוח ,נרשם בכנס מחוז תל
אביב והמרכז ,שהתקיים השבוע בכפר
המכביה .לדברי עמוס גואטה ,יו"ר המחוז,
רשימת המרצים וההרצאות המגוונות והעשירות
יצרו עניין רב שהניע את החברים לוותר על יום
העבודה לטובת ההשתתפות.
את יום העיון ,שהתקיים בשיתוף שומרה חברה
לביטוח ,פתח עמוס גואטה ,שהדגיש בדבריו
את חשיבותה של הלשכה בפעילות למען
סוכני הביטוח מול הרגולציה .גואטה הדגיש
שההצלחות של החודשים האחרונים בסוגיית
חוק ההסדרים בוועדות הכנסת הרלוונטיות הינן
ההוכחה הבולטת לכך.
יועץ הלשכה למיסים וכלכלה ,רו"ח רמי
מימון ,פירט בהרחבה את הנקודות החשובות
שעל הסוכנים להיערך להם לקראת תום שנת
המס ובמקרה של ביקורות רשות המיסים.
לאחר מכן עלה לבמה איל טולדנו ,סמנכ"ל
שומרה וראש תחום פרט ,שהסביר על תוכניות

גואטה ל"ביטוח ופיננסים".

אין תיק אבוד

אבי כץ ועמוס גואטה

הביטוח והחדשנות של שומרה בתחום הביטוח
האלמנטארי.
עו״ד ג׳ון גבע סקר בהרצאה מרתקת ומתובלת
בהומור את החוזרים העיקריים שנכנסו וייכנסו
לתוקף בימים אלה ,תוך הדגשת היבטים מעשיים
והשיב לשאלות הקהל הרב שמילא את האולם.
"נוכח ההתעניינות בנושא ההרצאה יש בדעתנו
לקיים ימי עיון נוספים שיוקדשו ללימוד מעמיק
ומתודי של חוזרי המפקחת על הביטוח ",אמר

ד"ר עו"ד יריב וינצר ,יועץ הלשכה בענייני
תעבורה ,הסביר כיצד ניתן להפוך תיק אבוד
ותפור לתיק שניתן לעבוד עליו להצילו לטובת
הלקוח תוך יצירתיות והבנה שאין לקבל דברים
כברורים מאליהם.
אבי כץ ,מבעלי קופיקס וקרן הגשמה ,ריתק
את הסוכנים כשהרצה על הקמה של עסקים
מצליחים בעולם תחרותי ,תוך שימת דגש על
יצירתיות מול המתחרים והתמקדות בפלח שוק
מסוים.
את הכנס סיכם נשיא הלשכה אריה
אברמוביץ ,שהתקבל במחיאות כפיים סוערות
ובהתלהבות על ידי ציבור הסוכנים .אברמוביץ
סקר את הישגי לשכת סוכני הביטוח בפעילותה
מול המפקחת והשיב בסבלנות לשאלות שהופנו
אליו מהקהל.
רונית מורגנשטרן

לוח הביטוח

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

דרושים
למשרד ביטוח מצליח בצפון דרושה סוכנת
ביטוח חיים בריאות ופנסיה או פקידת ביטוח
עם רשיון לעבודה על התיק הקיים
והגדלתו ע"ב שכר ובונוסים
קורות חיים למייל
yalon@nxtdrive.com
לסוכנות ביטוח מובילה באזור
השפלה דרוש בעל רישיון פנסיוני
לעבודה מעניינת ומאתגרת
קורות חיים למייל
jennyl@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח בצפון באזור צק פוסט חיפה
דרוש/ה פקיד/ה לתחום האלמנטארי
למשרה חלקית או מלאה קורות חיים למייל
efi@btm.co.il
למשרד ביטוח ביבנה דרושה פקידה
מקצועית בתחום אלמנטרי,
רצוי גם חיים ,ניסיון בענף הביטוח
ושירות לקוחות – חובה.
קורות חיים לשלוח בפקס -08
 9422722או במייל
rkutikov@012.net.il
לסוכנות ביטוח ותיקה בבאר-שבע
דרוש/ה פקיד/ה בתחום הפנסיוני ,ביטוח והשקעות.
העבודה מול לקוחות ,חברות ביטוח ובתי השקעות.
תודעת שרות וסודיות גבוהה .הופעה צנועה
שליטה מעולה במחשב ואקסל.
יתרון לידע וניסיון בנקאי והנח"ש.
משרה לט'א עם הכשרה וקידום.
אפשרי משרה חלקית/גימלאי/ת.
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קו"ח וממליצים למייל  

 roze22@014.net.ilפקס 15386414113

לסוכנות בטוח ופיננסים משפחתית בקדימה-צורן
דרוש/ה רכז/ת בק-אופיס בעל/ת נסיון בבטוח
חיים,פנסיה ופיננסים
אורינטציה גבוהה לטכנולוגיה,שליטה מלאה
באופיס ()power point; excel; word
הכרות עם תוכנת crmיכולת בצוע משימות
במקביל תוך שמירה על סדר וארגון משרה
מלאה/אפשרות לחלקית תנאי עבודה באוירה
משפחתית ועוטפת נא לשלוח קו"ח למייל

eti@yashir-bit.co.il

לסוכנות ביטוח בגן יבנה דרוש/ה
פקיד/ת ביטוח אלמנטרי  +חיים
דרוש/ה פקיד/ת ביטוח אלמנטרי  +חיים
ניסיון קודם בסוכנות ביטוח מעל ל  3שנים חובה
מגורים בגן יבנה והסביבה יתרון

קו"ח לדוא"ל b@bd2.co.il

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה ,מעוניינת
בניהול תיקי ביטוח (אלמנטרי וחיים) +
אפשרות להמשך תעסוקה במשרד .תנאים
מצויינים .סודיות מובטחת .לפרטים:
itsik@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) .טלפון:
050 - 4520900
יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר
מוצרי ביטוח בענף זה? סוכנות לביטוח
מקצוענית מציעה לך שת"פ .נא לפנות במייל:
incox68@gmail.com
סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ"
רוכשת תיקי ביטוח מסוכנים המעוניינים
לפרוש .תהליך הפרישה והרכישה מותאמים
לצרכי הסוכן .נא לפנות לנורית בטלפון:
073 - 2366666
למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א .גשר מיזוגים,
רכישות והשקעות .לפרטים:
dani@gsr.co.il

שכירות משנה
להשכרה  2חדרי משרד מפוארים
בסוכנות ביטוח ותיקה וגדולה בירושלים
במרכז העיר ,כולל שירותי משרד .
לפרטים :יעקב טל    0507396364
yaakov@av-y.co.il
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

