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חוזר חדש: סוכני נסיעות יוכלו למכור ביטוח

אברמוביץ תוקף את פניית הפרסה של 
 סלינגר - הלשכה שוקלת פנייה לבג"צ

 אחרי שטענה בעבר שמכירת ביטוח על ידי גורם לא מקצועי מסכנת את הנוסעים – סלינגר 
 משנה עמדה: תאפשר לסוכני הנסיעות להמשיך למכור ביטוחים בתנאים מסוימים ‰ הלשכה 

תפנה למבקר המדינה וליועץ המשפטי לממשלה 

רונית מורגנשטרן 

סלינגר, ה דורית  הביטוח  על  מפקחת 
פרסמה טיוטת חוזר ובה היא חוזרת בה 
מעמדתה הנחרצת נגד מכירת הביטוח 
בידי סוכני נסיעות. על פי הטיוטה, יוכלו סוכני 
נסיעות  לביטוח  פוליסות  למכור  הנסיעות 
כוללת החרגות  לנוסעים שהפוליסה שלהם לא 
בשל חיתום רפואי, ובתנאי שתקופת הביטוח לא 

תעלה על 30 יום. 
נגד  בחריפות  יוצאים  ביטוח  סוכני  בלשכת 
מבקר  אל  בנושא  לפנות  ומתכוונים  הפיקוח 
המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. בנוסף, בוחנת 

הלשכה הגשת בג"צ נגד סלינגר בנושא זה.
המפקחת  החליטה   2014 בנובמבר  כזכור, 
סוכני  על   ,2016 בינואר  מה־1  החל  לאסור, 
נסיעות  ביטוח  ישיר  באופן  למכור  נסיעות 
לנוסעים לחו"ל, בטענה שמדובר במוצר מורכב 
בעל  ביטוח  משווק  בידי  רק  להימכר  שצריך 
רישיון מתאים. בתגובה עתרה התאחדות סוכני 
הביטוח לבג"צ. בעקבות התערבות בית המשפט, 
דחתה  ביניהם,  לדון  הצדדים  שני  את  ששלח 

סלינגר את יישום החוזר ל־15 במאי 2016.

החלטה הפוכה 
ההחלטה החדשה של סלינגר הפוכה 
לעמדתה, אותה טענה בפני בג"צ, 
ביטוח  פוליסת  "לרכישת  לפיה 
השלכות  ישנן  לחו"ל  נסיעות 
הרות גורל על היקף הפיצויים 
בעת  לו  זכאי  יהיה  שהמבוטח 
ולכן  ביטוחי",  אירוע  קרות 
שביטוח  הרגולטור  "החליט 
ישווק  לחו"ל  נסיעות 
מקצועני  ידי  על 
כאשר  בלבד,  ביטוח 
נסיעות  סוכני  על 

שלקוח  לוודא  מנת  על  זאת,  לעשות  ייאסר 
המעוניין ברכישת ביטוח יטופל רק על ידי גורם 
משרד  של  ישיר  פיקוח  תחת  שנמצא  מקצועי 

האוצר".

"פוגעת במקצועיות הענף"
זעם רב בעקבות  בלשכת סוכני הביטוח הובע 
הנסיעות.  סוכני  לטובת  המפקחת  עמדת  שינוי 
אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, אמר כי "טיוטת 
המפקחת על הביטוח היא אמירה חמורה שאינה 
לא  ביטוח  סוכני  לשכת  הדעת.  על  מתקבלת 
תיתן יד לתהליך שנעשה בניגוד גמור להוראות 

נפעל  אנו  המפקחת.  לסמכות  ובניגוד  הדין 
כנגד החלטת המפקחת בכל האמצעים החוקיים 
השגוי  המהלך  עצירת  לשם  לרשותנו  העומדים 

והמסוכן".
"אמירת המפקחת שגויה  כי  הוסיף  אברמוביץ 
האם  המבוטחים.  ציבור  את  ומסכנת  ביסודה 
בפני  יפרט  נסיעות  סוכן  כי  הדעת  על  יעלה 
לרכוש,  עומד  שהוא  הביטוח  עיקרי  את  לקוח 
את  שומטת  החוזר  טיוטת  והכיסויים?  הסייגים 
פועלת  היא  כי  המפקחת  אמירת  תחת  הקרקע 
על  שתגן  הענף  מקצועיות  רמת  על  לשמירה 

ציבור המבוטחים".
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פיקוח  זיגזג

 המשך בעמ 3

"זו אמירה חמורה שאינה מתקבלת על הדעת. לשכת סוכני ביטוח לא תיתן 
יד לתהליך שנעשה בניגוד גמור להוראות הדין ובניגוד לסמכות המפקחת"

אריה אברמוביץ 
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פיקוח  זיגזג

2 המשך מעמ

לחו"ל ה נסיעות  ביטוח  על  הפרמיה  יקף 
מוערך בחצי מיליארד שקלים בשנה. מה 
לוותר  רוצים  אינם  הנסיעות  שסוכני  הפלא 
על הנתח שלהם מעוגה עסיסית זו, שכן רבים 
מהנוסעים דרך סוכנויות נסיעות מזמינים גם 

את הביטוח דרך הסוכנות.
אלא שלפני כשנה וחצי, לאחר שכבר דחתה 
המפקח  שהוציא  דומה  הנחיה  יישום  בעבר 
החליטה  ב־2011,  שריג  עודד  הביטוח  על 
המפקחת על הביטוח הנוכחית, דורית סלינגר 
להפסיק  נסיעות  סוכני  את  תחייב  שהפעם 
למכור לנוסעים ביטוח נסיעות לחו"ל – כפי 
שהם נוהגים לעשות כבר כמה עשרות שנים. 
במשרד האוצר אף הסבירו כי ביטוח נסיעות 
הוא מוצר ביטוחי מורכב ולכן מכירתו צריכה 
להיעשות אך ורק בידי מי שהוסמך לכך וקיבל 
רישיון מתאים, שאינו ברשות סוכני הנסיעות. 
סוכני  התאחדות  לבג"צ  עתרו  בתגובה 
הנסיעות בישראל, התאחדות משרדי הנסיעות 
כי  טענו  התובעים  בישראל.  התיירות  ויועצי 
מידתית  ולא  קשה  פגיעה  מהווה  ההחלטה 
בחופש העיסוק, בחופש ההתקשרות ובמערכת 
הנסיעות  סוכני  שבין  העסקית  היחסים 
ולקוחותיהם. עוד הם טענו כי ביטוח נסיעות 

להזמנת  נלווה  מוצר  בבחינת  הוא  לחו"ל 
האוצר  והחלטת  במידה  וכי  תיירות  מוצרי 
תתקבל, היא צפויה לגרום להפסדים כלכליים 
על  איום  כדי  עד  זאת  ביותר.  משמעותיים 
הנסיעות.  ממשרדי  חלק  של  קיומם  המשך 
עמלה  גובים  אינם  הם  כי  טענו  הם  בנוסף, 

מהנוסע אלא "דמי טיפול". 
בתשובתה לבג"צ מסוף 2015 דחתה סלינגר 
את טענות העתירה; בין היתר, דחתה המפקחת 
גובים  שהם  העמלה  כי  העותרים  טענת  את 
"אין  טיפול".  "דמי  היא  הביטוח  מכירת  על 
בידינו לקבל טענה זו, משום ההגדרה הרחבה 
הקבועה בחוק: דמי עמילות – עמלה, שכר או 
כל הטבה אחרת, במישרין או בעקיפין", כתבה 
סלינגר בתשובתה. "עוד טוענים העותרים, כי 
הפוליסות אותן הם משווקים למבוטחים בכוח 
הן למעשה 'תכניות קבועות המשווקות באופן 
אחיד'. ואולם, ברור כשמש כי תכניות אלה הן 

למעשה פוליסות ביטוח". 
של  פעולתם  כי  העותרים  לטענת  באשר 
אינה  התיירות  ויועצי  הנסיעות  משרדי 
ועל כן הם אינם מפרים את  מוגדרת כתיווך 
חוק הפיקוח, השיבה המפקחת כי "עיסוק של 
גוף שאינו מפוקח בתיווך ביטוח, עלול להוביל 

מבוטחים.  של  בזכויותיהם  חמורה  לפגיעה 
העותרים שאינם סוכני ביטוח ואינם מחזיקים 
ברישיון לעסוק בתיווך ביטוח, אינם מוכשרים 

לסייע ללקוחותיהם".
לאור עמדתה הנחרצת של סלינגר, החליטה 
הצטרפות  על  לוותר  הביטוח  סוכני  לשכת 
עבורנו  עשתה  "סלינגר   – לבג"צ  מתוכננת 

את העבודה", הסבירו בכירים בלשכה. 
בג"צ שלח את שני הצדדים להגיע להסכמות 
יש  אכן  האחרונות,  ההתפתחויות  פי  ועל 
הסכמות – סלינגר מסכימה עם עמדת סוכני 
הנסיעות. אמנם היא מסייגת את הנכונות שלה 
להתיר להם להמשיך ולמכור ביטוחי נסיעות 
ורק  )רק לאנשים בריאים  בהגבלות מסוימות 
פוליסות התקפות עד 30 יום(, אך היא נסוגה 

מרוב טיעוניה לבג"צ. 
של  הנחרצת  ההתנגדות  נעלמה  לאן  מעניין 
על  הנשענים  נימוקים  שמאחוריה  המפקחת 
איך  הביטוח;  על  הפיקוח  של  ונהלים  חוקים 
סוכני  לקראת  ללכת  סלינגר  השתכנעה  שוב 
הנסיעות? לא ברור. מה שברור שסוכני הביטוח 
לא יוכלו להישאר אדישים, ואכן הם מתכוונים 
למבקר  לממשלה,  המשפטי  ליועץ  לפנות 

המדינה ואף לבג"צ, אם סלינגר לא תחזור בה.

סלינגר לוקחת רוורס

פרשנות / רונית מורגנשטרן

 בהתאם להבטחות שר האוצר: 
תעריפי החובה בפול הוזלו בכ־40%
הרפורמה צפויה להפחית את מחירי ביטוח החובה לכמחצית מהמבוטחים בעלי כלי 

הרכב הפרטי ‰ מדובר בצעד ראשון להגברת התחרות בתחום

רכבים ה לכלי  הביטוח  תעריפי  וזלת 
לתוקף,  השבוע  נכנסה  בפול  פרטיים 
משה  האוצר  שר  להנחיית  בהתאם 
וחיסכון,  ביטוח  ההון  שוק  על  והממונה  כחלון 
בכ־40%,  הוזלו  התעריפים  סלינגר.  דורית 
כצעד ראשון להגברת התחרות בתחום. המהלך 
חברות  איגוד  שהגישו  הבג"צ  למרות  מבוצע 
למניעת  הממונה  נגד  הפול  ותאגיד  הביטוח 

ההוזלה.
ביטוח  מחירי  את  להפחית  צפויה  הרפורמה 
החובה לכ־850,000 מבוטחים בעלי כלי הרכב 
אלו(  רכב  כלי  בעלי  מכלל  )כ־50%  הפרטי 
בעשרות אחוזים, בעיקר לנהגים צעירים ובעלי 
חיים.  מצילות  בטיחות  מערכות  עם  רכב  כלי 
במאמצי  נוסף  נדבך  היא  התעריפים  "הוזלת 
שר  אמר  המחיה",  יוקר  להוזלת  האוצר  משרד 

האוצר. "אני שמח שהצלחנו, בזמן קצר, לטפל 
במחירים בשוק שהעיקו על הנהגים הישראלים 

ולפעול לשיפור התחרות בענף. נמשיך לקדם 
מהלכים בכדי להוזיל את עלויות הביטוח".

באופן  לתוקף  להיכנס  שצפויים  הצעדים 
הדרגתי החל משנת 2016, יגבירו את התחרות 
בענף, יצמצמו את הסבסוד בין מבוטחים, ויתאימו 
את הסיכון למחיר הביטוח. מאז הרפורמה בענף 
בשנת 2003, מחירי ביטוח החובה לציבור הוזלו 
כ־15  של  מצטבר  לחיסכון  והביאו  בכ־35%, 
כי  זו מוודאת  "רפורמה  מיליארד ש"ח לציבור. 
מחירי ביטוח רכב החובה יוזלו באופן משמעותי 
כך שישקפו את רמת הסיכונים בפועל", הדגישה 
להגברת  מהלכים  לבצע  "נמשיך  סלינגר. 
התחרות בתחומי הביטוח והחיסכון". את מחירי 
הביטוח החדשים ניתן למצוא באמצעות מחשבון 

הרכב של משרד האוצר. 
רונית מורגנשטרן ״צ
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נדבך במאמצי 
משרד האוצר 
להוזלת יוקר 
המחיה. כחלון
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ההקלטות  חושפות  

ופיננסים" ה ל"ביטוח  שהגיעה  הקלטה 
מצביעה: נציגים טלפוניים של החברה 
הבת של הראל סטנדרד משמיצים את 
סוכני הביטוח שעובדים עם הראל. זאת כשהם 
קיימים  ללקוחות  ישירות  פוליסות  משווקים 

של הסוכנים. 
לאחרונה  שהתקיימה  שיחה  של  מהקלטה 
אחת  של  למבוטח  פנה  הראל  נציג  כי  עולה 
הצפון  באזור  הגדולות  הביטוח  מסוכנויות 
והציע פוליסת ביטוח חיים בשווי חצי מיליון 
שקל בפרמיה של 163 שקל לחודש. המבוטח 
ביטוח  סוכני  שלושה  עם  עובד  שהוא  סיפר 
ובתגובה  הראל  עם  עובדים  ושכולם  שונים 
ואמר,  ביטוח  סוכן  פעם  היה  כי  הנציג  טען 
שבדרך  ביטוח  סוכן  מתנהל  איך  יודע  “אני 
לקיים.  יכול  לא  שהוא  הבטחות  מבטיח  כלל 
אין להם  ביטוח;  סוכני  יש הרבה תלונות על 
לחברת  שיש  כמו  הלקוח  לטובת  אינטרס 
הביטוח שרוצה לשמור על הלקוח. למה צריך 
גוף שלישי כמו הסוכן בין החברה למבוטח? לי 

אין רווח ולא עמלה אם תקנה את הפוליסה”.
 

הראל: "התנהלות מקוממת"
על  לאחר שסיים את המילים הקשות נשאל 
שטען  הנציג,  אליו  הגיע  כיצד  המבוטח  ידי 
כל  עם  הראל  של  לקוחות  מאגר  לי  “יש  כי 
על  לעבור  מהמבוטח  ביקש  הנציג  הפרטים”. 
פרטי הפוליסה ולחץ עליו גם כשסירב וביקש 
לדחות את השיחה ליום למחרת. בסופו של דבר 
להתקשר  הנציג  את  לשכנע  המבוטח  הצליח 
למחרת בבוקר: “אתה לוחץ עליי יותר מ די”, 

אמר.
סוכני  לשכת  נשיא  מ"מ  פניית  בעקבות 
מסרה  הראל,  לחברת  צפריר  אורי  ביטוח, 
את  להדגיש  מעוניינים  "אנו  בתגובה:  החברה 
העובד  של  התנהלותו  מהשיחה;  הנפש  שאט 
מקוממת  מצערת,  שלנו,  מהחינוך  הפוכה 
הועבר  זו  ברוח  בחומרה. מסר תקיף  ומטופלת 
תקווה  כולנו  הרלוונטיים.  העובדים  לכל 
ושסטנדרד  יחזרו  לא  כאלה  שמקרים  ואמונה 

תמשיך לשרת ולשתף פעולה עם סוכני 
נהלי החברה.  הראל, תוך שמירה על 
המצערת  בשיחה  שגם  לציין  ראוי 

הזו, מדובר בפרויקט עבור סוכן”.
היחידה  החברה  אינה  הראל 
העוסקת בשיווק ישיר של ביטוחים 

לפני  סוכנים.  של  ללקוחות 
ופיננסים"  ב"ביטוח  פורסם  כחודשיים 

כי הגיעו תלונות מסוכנים רבים אל ליאור 
רוזנפלד, אז יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכת 

סוכני הביטוח, לפיהן מגיעות שיחות ישירות 
ללקוחות ממוקד חברת "הפניקס".

לדברי רוזנפלד הוא פנה אל משנה למנכ"ל 

לברר  בכדי  און,  אל  אורן  הפניקס, 
על  כי  בפניו  וטען  הנושא  את 
מי  כל  אליו  שהגיע  המידע  פי 
שארפ  ברימקס,  מקררי  שרכש 
תאונות  לביטוח  "זכאי"  ועוד 
ממה  מוזל  במחיר  אישיות 
שמקבל סוכן – זאת מעל ראשם 

של הסוכנים, ישירות ב"הפניקס".
אורן אל און טען בתגובה כי מדובר 
החברה  של  רשמי  סוכן  של  בפעילות 
בשיתוף  והפניות  לקוחות  מאגר  על  העובד 
בפעילות  מדובר  לא  וכי  אחר,  עסקי  גוף  עם 
את  מתפעלת  "הפניקס  החברה.  של  ישירה 
כשהסוכן  שלה,  המוקד  באמצעות  המהלך 
נמצא בה באופן קבוע", כתב אל און בתשובתו 
בדיקה  ביצע  כי  בתגובה  שאמר  לרוזנפלד 
את  מוכר  שהוא  שטען  מוקדן  עם  ושוחח 
סוכן  ללא  ישיר,  "הפניקס"  בשם  הפוליסה 
כלומר,  סוכן.  של  מזו  יותר  זולה  ובעלות 

בשיווק ישיר במלוא מובן המילה.

מבוכה ב”הראל”: נציגים משמיצים את הסוכנים

 ”אני יודע איך מתנהל סוכן ביטוח שבדרך 
כלל מבטיח הבטחות שהוא לא יכול לקיים"

 מהקלטה שהגיעה לידי “ביטוח ופיננסים" עולה כי נציגים טלפוניים של חברת הביטוח 
משווקים פוליסות ישירות ללקוחות קיימים תוך השמצה של סוכני הביטוח: "למה צריך גוף 

שלישי כמו הסוכן בין החברה למבוטח?"  הראל: "מביעים שאט נפש מהשיחה"

רונית מורגנשטרן

"לסוכן אין אינטרס לטובת הלקוח". משווקים ומשמיצים

"יש הרבה תלונות על סוכני ביטוח; 
אין להם אינטרס לטובת הלקוח 
כמו שיש לחברת הביטוח שרוצה 

לשמור על הלקוח"

אורי צפריר
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היועץ המשפטי מנדלבליט מתנגד לפשרה 
בתביעה הייצוגית על "גורם פוליסה"

לטענת היועץ המשפטי, הסכם הפשרה בתביעה נגד חברות הביטוח שגבו דמי ניהול בלתי חוקיים, 
לא מבטיח שכספי הפשרה יגיעו לרוב המבוטחים ‰ גם השופט בתיק סירב לאשר את הפשרה

רונית מורגנשטרן 

יועץ המשפטי לממשלה מתנגד לפשרה ה
שהושגה בתביעה הייצוגית נגד חברות 
מנורה־מבטחים  כלל,  מגדל,  הביטוח 
והראל, שגבו דמי ניהול בלתי חוקיים. התובעים 
בתחילת  אך  שנה,  כחצי  לפני  לפשרה  הגיעו 
השבוע הודיע היועץ המשפטי, אביחי מנדלבליט, 
המחוזי  המשפט  לבית  להסכם  התנגדותו  על 

בלוד.   
דמי הניהול שנקראו “גורם פוליסה” נגבו עבור 
 .2004 לפני  שנרכשו  מנהלים  ביטוח  פוליסות 
התובעים  ב־2011  שהוגשה  התביעה  במסגרת 
שקלים  מיליארדי  מ־2  יותר  של  פיצוי  דרשו 
דבר  של  בסופו  הניהול.  בדמי   %25 של  והנחה 
הושגה פשרה, לפיה ישלמו חברות הביטוח 100 
הנחה בדמי  מיליון שקל למבוטחים, מבלי לתת 

הניהול הבאים.

גם השופט מתנגד
קיים  מנדלבליט,  שהגיש  הדעת  חוות  פי  על 
חברות  ועל  למבוטחים,  יגיע  לא  שהכסף  חשש 

ההחזרים.  מנגנון  את  בהסכם  לפרט  הביטוח 
מנדלבליט מתנגד גם להנחה בגבייה עתידית של 
אותם דמי ניהול, משום שהם עדיין בלתי חוקיים. 
של  הטרחה  שכר  כי  המשפטי  היועץ  טוען  עוד 
עורך הדין המייצג את התובעים הוא "לא סביר 

ואינו פרופורציונאלי". 
גם השופט בתיק, עופר גרוסקופף, סירב לאשר 
בהסתמכו  האחרון,  באוקטובר  הפשרה  הסכם  את 
על חוות דעת מומחה שהזמין. גרוסקופף המליץ כי 
חברות הביטוח ישלמו 365 מיליון שקל, בתוספת 

הנחה של 50% על דמי הניהול העתידיים. 
המשפטי  היועץ  של  הדעת  חוות  בעקבות 
מאוקטובר  השופט  של  עמדתו  ולאור  לממשלה 
הסדר  את  גרוסקופף  יאשר  אם  ספק  האחרון, 

הפשרה כפי שהוגש לו ביוני 2015.

היועץ המשפטי חושש שהכסף לא יגיע למבוטחים 

מאחלים עבודה קלה ונעימה!

אתם מוזמנים ליהנות מחווית גלישה משופרת ויעילה:

  חיווי רחב יותר של סטטוס לידים.
  סינון וחיפוש יעיל יותר של לידים.

  אזור חדשות ועדכוני חברה.
 תצוגת לידים מפורטת יותר ואפשרויות חיתוך  

   מידע מתקדמות יותר.

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ.
החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ.
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בתנופהאיילון
איילון מזמינה אותך להצטרף לתנופת העשייה,
לצמוח ולהתחדש באמצעות הכלים המקצועיים 

הייחודיים המוצעים לך בשנת 2016

להצטרפות, אגף שיווק ומכירות:
marketing@ayalon-ins.co.il | 03-7569853

ביטוח משכנתא

אחריות מקצועית

AL הגנה מתאונה

היי טק

עסקים אקספרס

prestige אוטו

תכנית
אטרקטיבית לביטוח 

חיים ומבנה הדירה

לסוכני ביטוח, עורכי דין,
מהנדסים, ממוני בטיחות ועוד...

פוליסה לתאונות אישיות 
למבוגרים ולילדים בפרמיה 

קבועה לכל החיים!

פוליסה מקיפה, לאחריות 
מקצועית וחבות מוצר בתחום 

ההיי טק - התכנה והחומרה

מערכת עסקים
חדשנית

לסוכני איילון

מסלול חיתום מהיר 
לרכבי יוקרה

אקספרסעסקיםלמשפחה
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מעורבות הסוכן והקלטת השיחה: על מה 
חשוב להקפיד בעת צירוף לקוח לביטוח

פסק דין חדש שניתן בבית המשפט השלום בתל אביב מדגים מדוע עכשיו יותר מתמיד על הסוכן לשאול 
את המועמד שאלות ברורות. עו"ד עדי בן אברהם על הכניסה לתוקף של חוזר "צירוף לביטוח"

עו"ד עדי בן אברהם

הפעימה ע של  לתוקף  הכניסה  רב 
לביטוח",  "צירוף  בחוזר  השנייה 
של  ההתנהלות  אופן  את  אבחן 
הסוכן בצירוף מבוטח לביטוח, וזאת לאור 
המשפט  בבית  ניתן  אשר  חדש  דין  פסק 

השלום בתל אביב. 

הצהרה כוזבת
התובע ורעייתו המנוחה רכשו מהנתבעת 
פוליסת ביטוח חיים בגין הלוואת משכנתא 
וחצי לאחר מכן נפטרה  מהבנק. כשנתיים 
הרעייה כתוצאה מסיבוך בלב. האלמן פנה 
לקבלת תגמולי הביטוח אך חברת הביטוח 
בטענה  בקשתו  את  דחתה  )"הנתבעת"( 
הבריאות  בהצהרת  גילתה  לא  שהמנוחה 

שלה על בעיות בריאות רבות מהן סבלה.
תביעה  האלמן  הגיש  הדחייה,  בעקבות 

לבית המשפט, אך התביעה נדחתה. 
ידועה  דחייה  עילת  הינה  גילוי  חובת  הפרת 
בחברת  התביעות  לאנשי  כשמתברר  ומקובלת, 
הביטוח כי אין התאמה בין הצהרת הבריאות של 
משתקף  שהוא  כפי  הרפואי,  מצבו  לבין  המבוטח 
מתיקו הרפואי, בייחוד כשמדובר על מקרה ביטוח 

בפוליסה ב־36 החודשים הראשונים להפקתה.

רכישת הפוליסה 
של  ממוחשבת  ביטוח  בעמדת  נרכשה  הפוליסה 
יחד  הבנק.  סניף  בתוך  הנמצאת  הביטוח  סוכנות 
עם זאת, הלקוחות ביקשו את מעורבותו של נציג 
טלפוני, שאינו סוכן ביטוח בעל רישיון כדין. הנציג 
במסגרת  הנדרשות  השאלות  את  להבהיר  סייע 
הוקלטה  החיתום לקראת הרכישה. השיחה כמובן, 

במלואה.  
במסגרת התהליך נדרשו התובע ורעייתו למלא, 
"האם  נשאלה  המנוחה  בריאות.  שאלון  כאמור, 
בלב,  מהפרעות  שסבלה  או  אושפזה  או  חלתה 
בכלי דם או בלחץ הדם? על כך השיבה בשלילה, 
ניתוח  עברה  לכן  קודם  שנים  שמספר  אף  על 
של  כרונית  מבעיה  סבלה  ומאז  מסתם  להחלפת 
פרפור פרוזדורים, מהיצרות המסתם ומאי ספיקה, 
נטלה באופן קבוע תרופות ואף קיבלה קצבת נכות 
היא  אם  נשאלה  בנוסף  לאומי.  לביטוח  מהמוסד 
בשלילה  והשיבה  נוירולוגיות"  מ"בעיות  סובלת 
סבלה  אפילפסיה,  במחלת  חולה  שהייתה  אף  על 

מהתקפים ונטלה טיפול תרופתי. 

בסיום התהליך הופק שאלון בריאות אליו צורפו 
תשובות התובעים, ואלו חתמו ידנית על השאלון 
הלכה   2010 מאי  בחודש  תוכנו.  את  ואישרו 

המבוטחת לעולמה לאחר ניתוח מסתם נוסף.

טענות התובע
טענות התובע במסגרת כתב התביעה מעניינות, 
וחשוב  ביטוח  סוכני  כלפי  גם  מופנות  והן  מאחר 

להתייחס אליהן:
המשכנתא  רכישת  בין  הפרדה  בוצעה  לא   ‰
לרכישת הביטוח והדבר גרם אצל המנוחה לחוסר 
בהירות בנוגע למשמעות התשובות שהיא משיבה 

על מצבה הבריאותי
לו  הוסברה  לא  וחשיבותה  השיחה  משמעות   ‰

ולרעייתו 
הם לא הבינו את חשיבות המענה על שאלון   ‰

הבריאות 

העברית  בשפה  שלטה  לא  המנוחה   ‰
והתקשתה מאוד בקריאה ובכתיבה, ולכן 
פרטים  למלא  שנדרשה  בכך  פגם  נפל 

במחשב 
‰ הנציג הטלפוני לא שוחח ישירות עם 

המנוחה, אלא רק עם התובע
הנציג הטלפוני דחק בהם במהלך השיחה 

והלחיץ אותם 
היה  רשאי  לא  כלל  הטלפוני  הנציג   ‰
לנהל את השיחה משום שאינו סוכן ביטוח

בהירות השאלות
בדבר  הטענות  את  דחה  המשפט  בית 
העדר השליטה של המנוחה בשפה העברית, 
וכי לא הבינה את הצורך להשיב תשובות 
לארץ  עלתה  היא  כי  העובדה  לאור  אמת, 
40 שנה לפני שחתמה על הצהרת הבריאות. 
בית המשפט התבסס על קלטת השיחה, ממנה עלה כי 
התובע והמנוחה שוחחו בעברית וכי הם מבינים היטב 
מה הם רוכשים. בית המשפט הדגיש כי אי השוויון בין 
המבטח למבוטח, אינו פוטר את המבוטח מחובת גילוי 
לגבי השאלות בהן הוא נשאל )ולעיתים יש גם חובת 

גילוי אקטיבי(.
עלינו כסוכנים לזכור, שסעיף 5א)1( בחוזר הצירוף 
המועמד  את  לשאול  הסוכן  על  כי  קובע  לביטוח 
מותאמות  מכשילות,  לא  ברורות,  שאלות  לביטוח 
המועמד  למאפייני  ומתאימות  המוצע  לביטוח 
את  לשלב  עלינו  ושפתו.  גילו  זה  ובכלל  לביטוח, 
הדרישה הזו עם העובדה שהשיחה מוקלטת וכך נוכל 

לצמצם את החשיפה מפני טענות כלפינו. 

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

* קטע מתוך הרצאתו של עו"ד עדי בן אברהם, בשולחן 

45 סוכנים צעירים השתתפו השבוע במפגש 
העשרה מקצועי עם היועץ המשפטי של לשכת 

סוכני הביטוח, עדי בן אברהם. את המפגש 
שהתקיים במשרדי הלשכה יזם יו”ר הוועדה 

לסוכנים צעירים בלשכה, דביר רפ. “היה מפגש 
מוצלח מאוד ולאור הצלחתו ובקשות של 

המשתתפים, אנחנו מתכננים מפגשים דומים 

נוספים בתחומים שונים”, אמר בסופו היוזם.
בן אברהם סקר בפני הסוכנים הצעירים את 

השינויים הרגולטוריים האחרונים ואת חוזרי 
המפקחת, ובעיקר התמקד בחוזר הצירוף וחוזר 

החידושים. הנושא עניין מאוד את הסוכנים 
ששאלו שאלות וקיבלו תשובות והבהרות מבן 

אברהם.

הצעירים מתמקצעים במפגש עם בן אברהם

מפגש הצעירים עם עו"ד עדי בן אברהם
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כיצד להפוך 'תיק אבוד' ל'בר־סיכוי'?
גם כשעובדות ברורות, והן לרעת הלקוח, יש להבין את הסוגיות 
שלאורן גוזר בית המשפט את דינו - ולייצג את הלקוח בהתאם 

עו"ד ד"ר יריב וינצר

לקוח מגיע למשרדנו כאשר בידו כתב ה
לא  הוא  נהיגתו,  במהלך  לפיו  אישום, 
מועד  מבעוד  הרגל  בהולכת  הבחין 
החצייה.  מעבר  את  חוצה  בעודה  בה,  ופגע 
שברים  הרגל  להולכת  גרמה  הדרכים  תאונת 
אשפוזה  ובמהלך  שמאל,  יד  כף  ובשורש  ברגל 
בבית החולים. היא נותחה ונאלצה לעבור הליך 

שיקומי. 
עלי   חובה  הנאשם,  של  ייצוגו  קבלת  עם 
המשטרתית  התביעה  של  בנעליה  להיכנס 
ולנסות להבין גישתה וגישתו של השופט כלפי 
המקרה, שכן בכך אזהה את הסוגיות עמן יהיה 

עלי להתמודד במהלך משפטו של הלקוח.
המוגן  החברתי  הערך   - ראשונה  סוגייה 
מילים  להכביר  צורך  אין  הענישה:  ומדיניות 
נפגע  אשר  המוגן'  החברתי  'הערך  אודות 
וחוסר  ברשלנות  נהיגה  מעבירות  כתוצאה 

תשומת לב, ותוצאותיהן של אותן עבירות.
מדיניות  את  והדגישו  חזרו  המשפט  בתי 
הענישה המחמירה הנדרשת למיגור נגע תאונות 
מ"י,  נ.  רז  רמו   13/3616 ברע"פ  כך,  הדרכים. 
השופט שהם(  )כב'  העליון  המשפט  בית  הביא 
מדברי המשנה לנשיא מ.חשין ברע"פ 05/3764 
בן זויה נ' מ"י: "במקרים של גרימת חבלות אשר 
אך כפסע ביניהן לבין גרימת מוות, יש הצדקה 
במקרה  הקבוע  המינימאלי  העונש  מן  להקיש 
ברכב  שימוש  תוך  ברשלנות  מוות  גרם  של 
בפועל,  מאסר  חודשי  שישה  של  עונש  הוא   -
ולגזור   - התעבורה  לפקודת   64 סעיף  לפי 
עונש מאסר בפועל. העובדה כי לעיתים הקלו 
עבריינים  של  בעונשם  המחוזיים  המשפט  בתי 
שהורשעו בגרימת חבלות וביטלו עונשי מאסר 
בפועל אשר נגזרו עליהם, אין בה כדי ללמד על 
רמת הענישה המקובלת. אדרבא, בית משפט זה 
חזר והזהיר את בתי המשפט המחוזיים לא אחת 
כי אל להם להקל בעונשם של עברייני תנועה" 

)שם, בפסקה 5(.
סוגייה שנייה - מתחם הענישה: עונש הפסילה 
בפועל נע בין פסילה של 3 חודשים ועד שנתיים, 
הפסילה  עונש  מאוד  חמורים  במקרים  כאשר 
פסילה  לעונש  ולהגיע  מכך  גבוה  להיות  יכול 
של מספר שנים. 'מתחם הענישה' אמור לייצג 
גם את נסיבותיו האישיות של הנאשם, לרבות 
לא  סדרתיים.  תנועה  עברייני  של  נסיבותיהם 

המרבי   הפסילה  שעונש  לומר  למשל,  ניתן, 
חמורה  תאונה  בגרימת  שהורשע  נאשם  של 
קודמות  ולחובתו הרשעות  גבוה,  ברף רשלנות 
בית  קבע  לפיכך  בלבד.  שנתיים  יהיה  רבות, 
המשפט כי רף הענישה יכול לעמוד על מספר 
ולתוצאותיה.  התאונה  לנסיבות  בהתאם  שנים 
עוד קבע בית המשפט, כי על רף זה יש לבחון 

נסיבותיו של כל נאשם. 
בהזדמנות  הודה  שלי  הלקוח  הגנה:  דרך 
שהוא  האישום,  בכתב  לו  במיוחס  הראשונה 
באופן  ראש,  וקלות  ברשלנות  רכבו  את  נהג 
שלא אפשר לנפגעת להשלים את מעבר החציה 

בבטחה. 
מחדל חקירה: בשלב הטיעונים לעונש טענתי 
כי  מלמד  שהיה  האירוע  שחזור  בוצע  לא  כי 
הנאשם לא השלים עם רכבו את חציית מעבר 
בהתנהגות  מדובר  אלה  בנסיבות  החצייה. 
מדובר  שכן  הבינוני,  ברף  המצויה  רשלנית 
טענתנו  וחרף  הדברים,  ומטבע  חצייה  במעבר 
שהנאשם נהג את רכבו באיטיות, מצופה מנהג 
המתקרב למעבר חצייה, כי ינהג ובמשנה זהירות 

ויאט את מהירות נסיעתו באופן משמעותי. 
משפחתי  מצב  אודות  נטען  לעונש:  טיעונים 
וכי  פרנסתו,  מקור  הינה  שהנהיגה  וכן  מיוחד 

שלילת רישיונו תביא להחמרה במצבו הכלכלי. 
הראשונה  בהזדמנות  הודה  שהלקוח  לכך  הוסף 

במיוחס לו וחסך מזמנו של בית המשפט. 
המשפט  בית  על  לעבירה:  ההולם  העונש 
הנהג  של  רשלנותו  מידת  את  בעיקר  לשקלל 
הפוגע ואת הנזק שנגרם לנפגע. עקרון 'ההלימה' 
נאשם,  של  דינו  בגזירת  המנחה  העיקרון  הינו 

וכל  ונסיבותיה  עבירה  כל  לבחון  יש  ואולם 
שהענישה  הוא  הכלל  כאשר  ונסיבותיו  נאשם 
הינה פרטנית ועל בית המשפט לאזן כראוי בין 
השיקול ההרתעתי לבין נסיבותיו האישיות של 
כל נאשם )ראה: ע"פ נצרת 07/1211 דן ירדני 

נ' מ"י(.
על אף ההחמרה במדיניות הענישה, תוצאתה 
של  ותחושותיה  הדרכים  תאונת  של  הקשה 
את  הגוזר  המשפט  בית  על  בתאונה,  הנפגעת 
דינו של נאשם המורשע בנהיגה רשלנית  לשים 
לנגד עיניו את העובדה כי אין מדובר ב'עבירת 
כתוצאה  רשלנות  בעבירת  אם  כי  כוונה',  
למרבה  המבוצעת  רגעי,  תשומת־לב  מחוסר 
נורמטיביים,  אנשים  בידי  כלל,  בדרך  הצער, 

כדוגמת הנאשם.
הכותב הוא יועץ לשכת סוכני ביטוח 
לענייני תעבורה

עם קבלת ייצוגו של הנאשם, חובה עלי להיכנס בנעליה של התביעה 
המשטרתית ולנסות להבין את גישת השופט כלפי המקרה, שכן בכך אזהה 

את הסוגיות עמן יהיה עלי להתמודד במהלך משפטו של הלקוח
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עושים  סדר

פוטנציאל לשיפור: כך תתמודדו עם 
מבול הרגולציה של השנה האחרונה

 החוזרים הרבים שהוציא הפיקוח בשנה שעברה יצרו עומס רב על הענף, שהתקשה 
 לעמוד בקצב – אך בשינויים יש גם הבטחה למי שידע להתנהל נכון

אריאל מונין

שנה אנו צפויים להמשיך לעמוד ה
על  בפנינו  שהוצבו  באתגרים 
ויחלו  ב־2015,  הרגולציה  ידי 
פניו  בקרוב לחלחל לעבודה בשטח. על 
כולנו מבינים שגם אם האוצר בא לתקן 
כשלים, הוא יוצר עומס אדיר על הענף 
בקצב  להשתנות  לשוק  מאפשר  ואינו 
הכשל  תיקון  אחת  לא  לצערנו,  הנכון. 
עלול לגרור אחריו כשלים חדשים. יחד 
עם זאת יש פוטנציאל גדול בכל שינוי, 
ואין ספק שמי שיעקוב אחר ההתרחשויות 
יוכל להביא את משרדו למקום טוב יותר.

הרבים  החוזרים  עיקרי  הם  אלו 
ונידרש  קודמת  בשנה  להם  שנדרשנו 

להתאמתם בשנה זו:
החדשה:  התקנית  הדירה  פוליסת 
החברות  כל  ומאז   ,2015 ביולי  הושקה 
שינו את הנוסח לפוליסה מורחבת יותר. 
שתי  קיימות   )2016 אוגוסט  )ועד  כיום 

פוליסות בשוק. 
להתמצא  הסוכנים  על  המלצה: 

בפרטי הפוליסה החדשה, ובעת תביעה לוודא כי 
החברות משלמות בהתאם לפוליסה הרלוונטית. 
הגענו להבנות עם כמה חברות ביטוח לפיהן אם 
ייפגע במהלך תקופת חפיפת הפוליסה,  הלקוח 
ישקלו החברות לבוא לקראת המבוטח. הסוכנים 

מוזמנים להעביר ללשכה כל בעיה בנושא.
חוזר תום תקופה: נכנס לתוקף באפריל 2015 
באפריל  כבר  התיעוד  של  השני  לשלב  ועובר 
בעת  הסוכנים  את  מחייב  עצמו  החוזר   .2016
ואין  המבוטח,  הסכמה של  לקבל  הביטוח  חידוש 
חברות  אוטומטית.  בצורה  אותו  לבטח  אפשרות 
הביטוח מחויבות ליידע 30 יום מראש את המבוטח 
על כך שהפוליסה עומדת להתחדש ועליו לפנות 

לסוכן ולבצע את החידוש באופן יזום. 
המלצה: החל מאפריל הקרוב, יש לתעד את 
פנימית  תרשומת  המבוטח,  מול  התקשורת  כל 
)כתיבת מזכר פנימי אגב שיחה עם הלקוח( אינה 
תשמש כתיעוד מבחינת חוזר זה. לכן יש לשמור 
שבה  השיחה  והקלטת  הפקסים  המיילים,  את 

מביע המבוטח את רצונו לחדש הביטוח. 
בחידושי  לתוקף  ייכנס  השרות:  כתבי  חוזר 
יולי 2016. החוזר יאפשר למשרדי הסוכן למכור 
כתבי שרות מחוץ לפוליסה רק בכפוף להוראות 
לעמוד  השרות  ספק  את  שמחייבות  החוזר 

בסטנדרטים של שקיפות, לקיחת אחריות מלאה 
על השרות, וכן מנגנון להוכחות פיננסית. חברת 
הביטוח לא תוכל עוד להתנות רכישת כתב שרות 
בעת רכישת פוליסה. לא ניתן יהיה למכור כתבי 
שרות שאין להם קשר ישיר לפוליסה שנמכרה. 
פוליסת  אל  בצמוד  למכור  ניתן  לא  כן,  כמו 
הדירה כתבי שרות לתיקון מכשירי חשמל, אשר 

הוחרגו למכירה בצמוד לפוליסה בחוזר זה.
המלצה: משרדי סוכנים שימכרו מיולי 2016 
הביטוח,  חברת  באמצעות  שלא  שרות  כתבי 
יצטרכו לוודא כי הספק עומד בדרישות החוזר. 
הלשכה תפרסם באופן מסודר את ספקי השרות 

אשר עומדים בהוראות החוזר.
לתוקף  נכנס  לביטוח:  ההצטרפות  חוזר 
צפויה  ראשונה  תיקון  וטיוטת   2016 בפברואר 
החוזרים  באחד  מדובר  הקרובים.  בשבועות 
המורכבים ביותר שהפיקוח הציב לשוק. חוזר זה 
מאגד תחתיו את כל ציפיות האוצר להתנהלות 
מול מבוטח בעת כריתת חוזה הביטוח )וכן בעת 

החידוש(. 
וכולל  הביטוח  ענפי  לרוב  מתייחס  החוזר 
בגין  והוראות  צרכים  בירור  של  תהליך  בתוכו 
שליחת חומר ליתר שקיפות מול המבוטח, לפני 
מפרט  החוזר  בנוסף  ולאחריו.  הביטוח  תחילת 

את חובת התיעוד, וכן הוראות כלליות 
המבוטח  מול  הוגנת  התנהלות  לקיום 

לכל אורך התהליך. 
לשיווק  מתייחס  בחוזר  נוסף  פרק 
ומחייב את  ידי גורמים בענף  יזום על 
מי שמבצע שיווק זה )באמצעות שיחה 

טלפונית( בכללים ברורים. 
המלצה: בשבועיים האחרונים הוצפנו 
בהוראות שהוצאו על ידי חברות הביטוח. 
הלשכה בודקת אותן ובשבועות הקרובים 
נבוכים  מורה  מסודרת  בצורה  נוציא 
ההתנהלות  דרך  את  לסוכנים  שיאיר 
הנכונה. לשמחתנו, יש חברות שבכוונתן 
מתודולוגיה  הסוכנים  לרשות  להעמיד 
רק  שבחרו  חברות  יש  מנגד,  וכלים. 
את  ומטילות  החוזר  נוסח  את  להעביר 
כפי  הסוכן.  על  בו  העמידה  אחריות 
לרכז  בכוונתנו  יש  לאוצר,  שהודענו 
באופן מסודר את כל הכשלים, הבעיות 
יבצע  שהוא  מנת  על  הבהירויות  ואי 

התאמות. 
מדובר  זה  בשלב  המים:  נזקי  חוזר  טיוטת 
לאחר  כי  מעריכים  אנו  אך  בלבד,  בטיוטה 
והלשכה,  הספקים  החברות,  הערות  שיתקבלו 
ייצא חוזר שיעמיד כללים חדשים בכל הקשור 

לטיפול בנזקי המים בביטוחי הדירות. 
נכון  זה  בתחום  כי  מעריכים  בהחלט  אנו 
שהאוצר יתערב ויבצע שינוי, גם אם המשמעות 

היא שהלקוח ישלם יותר. 

עתיד השוק
שינויים  לאור  הן  החדשות  מהרגולציות  חלק 
לשקיפות  הרצון  הציבור.  של  הצריכה  בהרגלי 
אל מול הלקוח, ליתר הגינות בהתנהלות מולו 
ידגישו את  נכונה לצרכיו, רק  ובעיקר התאמה 
חשיבות עבודת הסוכן אל מול ציבור המבוטחים, 
יגבירו את הקשר שלנו עימו, ויאפשרו לנו לבטח 
מהמשרדים  חלק  שני,  מצד  יותר.  נכון  אותו 
ידרשו לעבוד בצורה אחרת, יעילה וטכנולוגית 
הצרכני  הנחשול  זהו  השוק,  צועד  לשם  יותר. 
שלנו,  הענף  על  פוסח  לא  והוא  הענפים  בכל 
יש מי שיבחר לצלול מתחת לגל, אך הנכון הוא 

לרכב על הגל ולהגיע איתו רחוק יותר.
הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת 

סוכני ביטוח
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חדשות  הלשכה

ישיבת המועצה הארצית שנערכה השבוע ב
פרלשטיין,  זאב  המועצה  יו"ר  בראשות 
אריה  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  דיבר 
המסלקה  כנגד  שהוגש  הבג"צ  על  אברמוביץ, 
הפנסיונית והפיקוח על הביטוח, ועל קידום פנסית 

חובה לעצמאים בשיתוף עם להב וח"כ אלי כהן.
תלונות  בנושא  רבות  פועלת  הפנסיונית  הוועדה 
אבי  הוועדה,  יו"ר  סגן  המסלקה.  כנגד  סוכנים 
תוכנות  בחנה  הפנסיונית  הוועדה  כי  מסר  אקהויז, 
במסלקה.  השימוש  חובת  לאור  הסוכן  למשרד  עזר 
יוצגו בכנס  אורי מיכאלי  מסקנות הצוות בראשות 
בנוסף  באילת.  באפריל(  )12־14  ופיננסים  ביטוח 
הציג סגן יו"ר הוועדה את פעילותה לקידום סוגיית 
קורס  בניית  על  ועדכן  הסוכנים  בקרב  הפיננסים 
בכנסים  בתחום  הרצאות  ושילוב  זה  לתחום  ייעודי 

במחוזות ובסניפים.

את הישיבה פתח אברמוביץ שסקר את נושא הפרדת 
דמי הניהול מתגמול הסוכן והיערכות הלשכה לשני 
וכנס   ,)12 עמ'  )ראו  הנשים  כנס  הקרובים:  הכנסים 
מ־700  למעלה  נרשמו  כבר  אליו  ופיננסים  ביטוח 
סוכנים. יו"ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד, יואל זיו, 
רפורמת  בנושא  הוועדה  פעילות  את  בישיבה  הציג 
בנושא  הוועדה  תת  הקמת  ואת  הבריאות  ביטוחי 
בראשות חבר הכנסת איציק שמולי )המחנה הציוני( 

שתפעיל לחץ לשינוי מתווה הרפורמה. 
עוד בתחום הבריאות, עדכן זיו על פעילות ועדת 
הבריאות לסיוע אישי לסוכנים בתביעות מול חברת 
הביטוח ועל הכנת תכנית הדרכה, בשיתוף המכללה 
בנושא  ומקצועי  מקיף  לקורס  וביטוח,  לפיננסים 
והבנת פוליסות הבריאות מנקודת  חיתום, תביעות 

מבט רפואית ומשפטית.
יו"ר ועדת רווחה, עוזי ארגמן, הציג את פעילות 

שנה  לוחות  המשך,  לדור  מלגות  בנושא  הוועדה 
לסוכנים  ההטבות  ומועדון  לסוכנים,  ייחודיים 
בשיתוף ישראכרט. עוד נודע ל"ביטוח פיננסים" כי 
ניהול  לשכת סוכני ביטוח קיבלה לאחרונה אישור 

תקין מרשם העמותות.
בישיבה נידונו גם שינויים בתפקידים: סוכן הביטוח 
בענף  שני  דור  נצרת,  תושב  נסאר,  אבו  ואסים 
הביטוח, נבחר לוועד המנהל של הלשכה. יו"ר ועדת 
הכספים אבי ברוך עדכן כי רו"ח של הלשכה יהודה 
תפקידו  את  למלא  ממנו  נבצר  כי  הודיע  אברהם, 
מסיבות אישיות, ובנסיבות אלו יחזור לתפקידו משרד 
רו"ח רובין עד לאסיפה הכללית שתערך בחודש יוני. 
בנוסף, יו"ר ליסוב החברה הכלכלית, אלי אנגלר, חגג 
יומולדת 80 בישיבה. יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח אלי 
שטרק סקר את פעילות הסוכנות בשנתיים החולפות 

)הרחבה על כך בשבוע הבא(.

100 סוכנים הגיעו לכנס הפיננסים של מחוז כ 
במרכז  שעבר  בשבוע  שהתקיים  השפלה, 

האירועים המפואר “לאגו” שבראשון לציון. 
הכנס שאורגן על ידי אודי הוד, יו”ר מחוז השפלה 
ראשל”צ  הסניפים  ויו”ר  הביטוח  סוכני  בלשכת 
בשיתוף  פלד,  וג’ינה  ששון  אורי  ואשדוד־אשקלון 
פעולה עם בית ההשקעות הלמן אלדובי, היה עשיר 
במידע וחומר מקצועי על תחום הפיננסים ועל איך 
ידי  על  הכנסתו  את  להגדיל  הביטוח  סוכן  יכול 

הרחבת עסקיו לתחום זה. 
קאופמן,  אבי  ההשקעות  מומחה  פתח  הכנס  את 
והפסיכולוגיה  ההון  שוק  על  מרתקת  בדרך  שהרצה 
סיפורים  ועוד  עוד  ביקשו  "הסוכנים  של המשקיעים. 
ותשובות על שאלות שהוא הציב להם והם לו" מספר 
הוד. מנכ”ל קופות הגמל של הלמן אלדובי איתי ברדה, 
ההשקעות,  בית  הגמל של  קופות  על תשואות  סיפר 
על “המודל השקוף” של החברה ועל שיתוף הפעולה 
יעדיף  כי  ציין  הוא  הביטוח.  סוכני  עם  שלה  ההדוק 

לעבוד עם סוכנים פיננסיים.
סוכן הביטוח הפיננסי הבכיר אודי אביטל, המחיש 
למשתתפים מניסיונו האישי איך הופכים ידע בתחום 

הפיננסים להכנסה ורווח. 
הסוכן  בנושא  רב־שיח  התקיים  הכנס  של  בשיאו 
המשנה  וינשל,  אמיל  השתתפו  בפאנל  הפיננסי. 
למנכ”ל מגדל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה 
בחברה, רמי דרור, מנכ”ל הלמן אלדובי, רון שטיין, 
כתב הביטוח והפיננסים של גלובס, רם אמית, מנהל 
המכללה לפיננסים ואודי הוד. את הפאנל הנחה עופר 

נוריאל, העורך הראשי ומנכ”ל “עדיף”.
אמיל וינשל, שנכנס לתפקידו במגדל רק לאחרונה, 
ישיר,  הבטיח לנוכחים כי מגדל לא תעבוד בשיווק 
לו  קרא  בתגובה  הביטוח.  סוכני  באמצעות  רק  אלא 
אודי הוד להציג התחייבות ברורה של מגדל בנושא 
זה. הוד אף אמר לוינשל, לקול תשואות הנוכחים, כי 
“מגדל הגיעה למקום בו היא נמצאת היום בזכות סוכני 
מבוטחים  להחתים  כדי  לדלת  מדלת  שרצו  הביטוח 
והם ראויים לתגמול ראוי על כך”. רון שטיין מגלובס 
טען כי תדמית הסוכן בעיני התקשורת היא בעייתית, 
התמקצעות  באמצעות  לשפרה  הסוכנים  על  וכי 
סיכונים  כמנהלי  או  משפחה"  כ"נאמני  ומיתוגם 
"משפחתיים־פיננסיים". עוד ציין שטיין: “אני מעריך 
שהרגולציה המכבידה על הסוכנים תימשך ושהעולם 
ישיר לכן, המתחרים הכי  ומערך  הולך לדיגיטליות 
גדולים של הסוכנים הן חברות הביטוח והיצרנים עם 

הפעילות הישירה שלהם”.

רמי דרור, מנכ”ל הלמן אלדובי, ציין שכל מערך 
והדגיש:  סוכנים  באמצעות  במכירות  יתמוך  החברה 
“הסוכן העתידי הוא לא סוכן ביטוח אלא סוכן פיננסי. 
הסוכן צריך כבר בהווה ובוודאי בעתיד ללוות ולייעץ 
אפיקי  מגוון  של  כוללת  בהסתכלות  ללקוח  נכון 

החסכון והחלופות”.
רם אמית חידד את מעמדו של הסוכן כאובייקטיבי 
ונייטרלי בניהול תיקי לקוחותיו, וכי עליו להתמקצע 

וללמוד על שוק ההון וההשקעות בישראל.
סוכנים  יש  אם  הוד  אודי  את  שאל  נוריאל  עופר 
קטן  מספרם  כי  השיב  והוד  בישראל,  פיננסיים 
סוכני  בקרב  מיעוט  מהווים  והם  בלבד  מאות  "כמה 
“העתיד בענף פתוח  ואמר:  הוסיף  נוריאל  הביטוח". 
לסוכנים הרוצים להתפתח, ולאלו שיגדילו את מגוון 

השירותים והמוצרים שלהם”.
השומעים  את  סיקרן  בלנק  ריקרדו  ד”ר  לסיום, 

בהרצאה על פתגמים בעולם.

ישיבת המועצה: פעילות המסלקה במרכז
 הוועדה הפנסיונית של לשכת סוכני ביטוח ממשיכה לפעול בנוגע לתלונות כנגד המסלקה ‰

בישיבה נידונה גם תת הוועדה בנושא רפורמת ביטוח הבריאות בראשות ח"כ שמולי שתלחץ לשינוי
רונית מורגנשטרן

צמאים לידע פיננסי – סוכני השפלה נהרו לכנס פיננסים

מימין לשמאל: רם אמית, אודי הוד, רון שטיין, רמי דרור, אמיל וינשל ועופר נוריאל
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יום  האישה

האם אפשר להיות גם אמא, גם אשת 
קריירה וגם אשת איש ולהישאר בחיים?

נשים נמצאות היום בכל עמדות המפתח ורק טבעי לפגוש מנכ"ליות, 
רופאות ופוליטיקאיות. אז היכן עדיין נמצא חוסר השוויון ומדוע נשים 

נותרו במובן מסוים פועלות? ⋅ טור מיוחד לכבוד יום האישה

שרון טיקוצקי אורגד

“יום י במקור  נקרא  הבינלאומי  האישה  ום 
שביתת  )בעקבות  הבינלאומי”  הפועלות 
האם   )1909 בשנת  בארה”ב  פועלות  איגוד 
התקדמנו מאז? האם זה הכיוון שייחלנו לו? האם 

נשארנו במובן מסוים פועלות?
נשים בשנת 2016 נולדו לתוך עולם פמיניסטי. 
כבר נלחמו בשבילנו את “המלחמות הגדולות”, 
נולדנו  שוויוניות,  הצבעה  זכויות  עם  נולדנו 
הן  ולוחמות  טייסות  רופאות,  נשים  בו  לעולם 
חלק מהשגרה. ישנן מספר נשים לא מבוטל )אך 

מפתח  בעמדות  מספיק(  לא  עדיין 
עסקים,  נשות  פוליטיקאיות,   -
מנכ”ליות בחברות המובילות במשק 
עוד  והרשימה  נובל  פרס  ,זוכות 

ארוכה.
מרגיש  הכל  לא  עדיין  למה  אבל 
שבעוד  בגלל  אולי  מושלם? 
הפמיניסטי  המאבק  שבהיסטוריה 
כלל שריפת חזיות, לא ציפו שבסופו 
של יום נשים “תלבשנה גם את החזיה 
וגם את המכנסיים בבית” וכך נולדה 
 - המודרני  בעידן  חדשה  דילמה  לה 
גם  אמא,  גם  להיות  יכולה  אני  האם 
בעת  איש  אשת  וגם  קריירה  אשת 
בחיים?”  “ולהישאר  אחת  ובעונה 
הנה  מאושרת?  להיות  אפילו  ואולי 

שלושה סיפורים שמבטאים את חוסר האיזון:

מנכ”לית יאהו מאריסה מאייר
הנשים  חמישים  ברשימת  נכללה  מאייר 
המשפיעות בעולם, בעלת שכר עתק )42 מיליון 
לשם  דוקטור  תואר  ובעלת   )2014 בשנת  דולר 
עבור  אילינוי  של  הטכנולוגי  מהמכון  כבוד 
עבודתה פורצת הדרך בתחום החיפוש באינטרנט. 
תקרת  כניפוץ  נתפס  ליאהו  מאייר  של  הגעתה 
הראשון.  בהריונה  בעודה  גויסה  כאשר  זכוכית 
שבועיים  לעבודתה  וחזרה  מהבית  עבדה  מאייר 
בלבד לאחר הלידה ובכך עוררה דיון נוקב האם 
היא מסייעת או פוגעת במעמדן של נשים במקום 
העבודה. בספטמבר האחרון הודיעה מאייר שהיא 
הפעם  גם  כי  הכריזה  ושוב  תאומים  עם  בהריון 

אין בכוונתה לקחת חופשת לידה ארוכה. 
הסיפור השני, שדומה לקודמו, התרחש בארץ. 
חברת  מנכ"לית  היא   32 בת  לבנון  יהב  חן 
מגזין  ידי  על  שנבחרה  סטארט־אפ,  קליקסמוב 
המבטיחות  החברות  משלושים  לאחת  פורבס 

האחוזים”,   8“ במועדון  חברה  היא  באמריקה. 
בראש  העומדות  הנשים  אחוז  את  שמבטא 
קיבלו  החברה  מייסדי  בישראל.  הייטק  חברת 
מיד  להם  להודיע  נאלצה  וחן  לתפקיד  אותה 
עם תחילת עבודתה כי נכנסה להריון. מייסדיי 
לך   יש  “בהצלחה,  לה  ואמרו  נבהלו  לא  החברה 
תשעה חודשים להקים חברה”. חברת קליקסמוב 
ספק  ללא   - נשים  מ־70%  יותר  כיום  מעסיקה 
שעדיין  בעולם  זכוכית  תקרת  של  נוסף  ניפוץ 
ברובו גברי לחלוטין. אך גם בסיפור זה חן חזרה 

לעבוד מיד לאחר לידתה )וכך גם בהריונה השני 
זמן לא רב לאחר מכן( וויתרה על חופשת הלידה 

שלה.
בשני הסיפורים אפשר לראות שהמונח “חופשת 

הלידה” נפרץ )ולא בהכרח לטובתנו(. 

“אמהות שוקעות” 
אני מאמינה שרוב האימהות הצעירות שמעו על 
בקבוצה  בפייסבוק.  משקיעות”  “אמהות  קבוצת 
לפעמים  מושקעים,  דברים  על  פוסטים  עולים 
והיא  לילדיהם  עושות  שאמהות  ההגזמה  בגדר 
אף זכתה לאחרונה בפינת פרודיה בתוכנית ארץ 
קבוצה  לה  קמה  זו,  לקבוצת  כקונטרה  נהדרת. 
ונקראת  ליום  מיום  תאוצה  וצוברת  שהולכת 
של  מסוג  הפכה  זו  קבוצה  שוקעות”.  “אמהות 
שמאסו  נשים  להרבה  מעצימה  לתופעה  בדיחה 
“מושלמות”.  שהן  החברה  את  להרשים  בניסיון 
קבוצה זו מבטאת אולי יותר מכל את הצורך שלנו 
שנשים  הדבר  הנוכחי  שבעידן  רם  בקול  להגיד 
את  ולמצוא  לחפש  הוא  מכל  יותר  לו  מייחלות 

האיזון המושלם בין קריירה למשפחה.

אלוהים, משפחה, קריירה
יוצאת  אישה  היא  )1918־2001(  אש  קיי  מרי 
בראשות  עמדה  היא  השראה.  ומעוררת  דופן 
חברת קוסמטיקה אמריקאית משגשגת שנבחרה, 
בין היתר, כאחת מעשר החברות הטובות ביותר 
טוב  שהכי  החברות  מ־100  ואחת  נשים  עבור 
במוטו  ידועה  אש  קיי  באמריקה.  בהן  לעבוד 
ראשון,  “אלוהים  שלה  הדופן  יוצא  הארגוני 
שלישית”.  קריירה  שנייה,  משפחה 
של  הצורך  את  אז  כבר  הבינה  היא 

נשים לקיים איזון בחייהן. 
אז איך אפשר להיות בעידן הנוכחי 
אמא  גם  מצליחה,  קריירה  אשת  גם 
יכול  לדעתי  משפחה?  אשת  וגם 
להיות שאיזון זה יתאפשר, בין היתר, 
מלמטה.  הזכוכית  בדחיפת תקרת  גם 
הגברי.  בצד  לשוויון  גם  היא  הכוונה 
ישנם מעט סממנים באופק שמתחילים 
זו. למשל, בהודעתו של  גישה  לבטא 
פייסבוק  מייסד  צוקרברג  מארק 
בת  לידה  חופשת  שייטול  שהכריז 
חודשיים לאחר הולדת בתו. פייסבוק 
ארבעה  מציעה  שהיא  הודיעה  אף 
החברה,  לעובדי  לידה  חופשת  חודשי 
שלאחר  השנה  במהלך  זמן  בכל  לנצלם  שניתן 
הלידה )גברים ונשים כאחד(. ישנן מספר חברות 
מוקדם  אחד  יום  לצאת  לגברים  שנותנות  כיום 
אלו  דוגמאות  לצערי  אך  המשפחה.  עם  להיות 
עדין מעטות ואינן קרובות לשקף את הנוהג בארץ 

ובעולם. 
מדיניות  ינהיגו  במשק  חברות  שיותר  ככל 
שוויונית, יתחילו לדבר על משרת הורים במקום 
לצאת  ההורים  לשני  ויאפשרו  אם  משרת  על 
ובמקביל,  הילדים  את  לאסוף  בשבוע  פעמיים 
מפתח,  לעמדות  יותר  גבוה  נשים  מספר  יגייסו 
יציעו שכר שווה לנשים וגברים כאחד והשוויון 
יתבטא משני צדי המתרס, כך נוכל לאפשר את 

האיזון בחיים שכולנו מייחלים לו.
ולסיום, לכל הנשים העונות לכינוי גברת פרלה 
גוטרמן גוטרמן )ממערכונה של מיקי קם( אישה, 
אם, חדרנית, בשלנית, מלצרית, נהגת, מכבסת... 
משמונה  יום  כל  פתוחה  משגשג  אטליז  בעלת 
בבוקר עד שמונה בערב... )במקרה הטוב( מאחלת 

לכולכן יום האישה שמח ומעצים!

קיי אש מימין ומאייר. סוגים שונים של מודלים
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כנס נשים  בביטוח

הלשכה תציג מיזם חברתי חדש 
לקידום ידע פיננסי אצל נשים

המיזם, לו שותפות שוש כהן־גנון, סגנית נשיא הלשכה, ומיכל וינצר, יו"ר הוועדה לקשרי קהילה, 
יכלול מפגשים בין סוכנות ביטוח ונשים בקהילה ויוצג בכנס “נשים בענף הביטוח״, שיתקיים ב־8 

במרץ  כהן־גנון: "נשים – בואו קחו אחריות על הניהול הכספי של המשפחה והבית שלכן"

רונית מורגנשטרן

הביטוח” כ בענף  “נשים  נס 
האישה  ביום  יתקיים 
במרץ(  )ה־8  הבינלאומי 
לראשונה  יוצג  בכנס  שפיים.  במלון 
הלשכה,  בחסות  חדש  חברתי  מיזם 
סגנית  כהן־גנון,  שוש  שותפות  לו 
יו”ר  וינצר,  ומיכל  הלשכה,  נשיא 
הוועדה לקשרי קהילה. המיזם במהותו 
בין  וסדנאות  מפגשים  ליצור  נועד 
בקהילה,  לנשים  ביטוח  סוכנות 
וכלים  מידע  הנשים  יקבלו  במסגרתם 
הפיננסים  עולם  עם  להתמודדות 

והביטוח המשפחתי. 
בציבור,  ידע  שחסר  למסקנה  “הגענו 
ואצל הנשים בפרט, בכל הקשור לניהול 
של  והפיננסיים  הביטוחיים  הסיכונים 

“גיבשנו  כהן־גנון.  מסבירה  המשפחתי”,  התא 
ופיתחנו  בראשו,  שעמדתי  בלשכה,  נשים  צוות 
בשלב  ביטוח.  סוכני  לשכת  של  חזון  של  סוג 
לנשים  ביטוח  סוכנות  בין  מפגשים  יהיו  ראשון 
בקהילה, כי נוכחנו לדעת שגם היום מי שאחראי 
על ההתנהלות הכספית והביטוחית של המשפחה 
ופחדים  חששות  עדיין  יש  המשפחה.  אבי  הוא 
אצל נשים רבות בכל הקשור לפיננסים וביטוח. 
בתא  האישה  מעמד  את  להעצים  ברצוננו 
לשלוט  ואולי  להשתלב  שתוכל  כדי  המשפחתי 

בניהול נושאים אלה במשפחתה”.

לא חושבים על העתיד
שיודגשו  הדברים  אחד  כהן־גנון,  לדברי 
במפגשים הוא חשיבה על העתיד: “רוב הציבור 
תופס את משמעות ‘העתיד’ שלו באופן צר ביותר; 
בטוחים שלעולם לא יזדקנו; רוב הנשים חושבות 
חושבים  השכירים  רוב  בהווה;  הילד  טובת  על 
לפנסיה,  עבורם  מפריש  שהמעסיק  שהעובדה 
ייהנו מתנאי פרישה טובים, שלא  אומרת שהם 

לדבר על העצמאים שחלקם הגדול בכלל אינו 
אבל  הצעירים,  אצל  שיפור  יש  לפנסיה.  חוסך 
הרוב הגדול זקוק למידע והדרכה”, מסבירה כהן־

גנון. בשלב הבא יצטרפו גם סוכני ביטוח גברים 
והמפגשים יורחבו לציבורים נוספים.

במערכות  הציבור  שנותן  באמון  שחיקה  “יש 
הציבוריות כמו הביטוח הלאומי, קרנות הפנסיה 

וגם חברות הביטוח,” אומרת כהן־גנון. “אבל אלה 
המערכות אתן אנחנו צריכים לעבוד. לכן, נשים 
צריכות ללמוד מה לבקש, מה עליהן לקבל ומה 
צריך להשלים כדי להגיע לזקנה בכבוד. אנחנו 
קוראות לנשים – בואו קחו אחריות על הניהול 

הכספי של המשפחה והבית שלכן”.
נשות המיזם בלשכה כבר יצרו קשר עם ארגוני 
נוספים,  וגופים  מתנ”סים  נשים,  מנהלות  נשים, 

והזמנות ראשונות כבר הוזמנו. הסוכנות 
כלים  ומקבלות  הכשרה  עוברות  עצמן 
הוועדות  בסיוע  הסדנאות  להעברת 
המקצועיות של הלשכה, שכל אחת מהן 
ביטוח  חיים,  )ביטוח  מצגת  עבורן  תכין 
בריאות, ביטוח אלמנטרי וכד’(, שתשולב 

בסדנה שיעבירו לנשים בקהילה. 
סוכנות  היענות  כהן־גנון,  לדברי 
הלשכה  וגם  מדהימה,  היא  הביטוח 
ידע  “הציבור  המוסף:  מהערך  נהנית 
וזה  אלו  לנושאים  גם  כתובת  לו  שיש 
שיתרום  מה  הביטוח,  סוכן  או  סוכנת 
גם לשיפור התדמית של סוכני הביטוח 

והלשכה”. 

פאנל של נשים מובילות
במרכז הכנס יתקיים גם רב שיח תחת הכותרת 
בפאנל  אחריות".  לוקחות   – מובילות  "נשים 
)ליכוד(,  קורן  נורית  הכנסת  חברות  ישתתפו 
בירן  מיכל  הציוני(,  )המחנה  סוויד  רויטל 
ארנון,  כוכבית  גם  ישתתפו  לצדן  )העבודה(. 
גולץ,  ליאת  הראל;  בחברת  בכירה  סמנכ"לית 
וזהבה  הפניקס  בחברת  מרכז  אשכול  מנהלת 
הארצית  המועצה  וחברת  ביטוח  סוכנת  פורת, 
מרוז,  יוליה  בישראל.  ביטוח  סוכני  לשכת   -
על  תרצה  ההשקעות,  בתי  איגוד  מנכ"לית 

"הסוכן הפיננסי בעולם משתנה".
עוד להנאת המשתתפות בכנס תועבר ההרצאה 
גלית בנגלס  "90 חלומות ל־90 בעלי חוב" של 
והיכולת  לקופסא,  מחוץ  חשיבה  נחישות,  על 
להגשים חלומות בכל גיל. למשתתפות ינעימו 
את הזמן חברי "המופע של לילה מלקוס" בשירים 
ארוחת  גם  כמובן  וצפויה  ולטיניים  ישראליים 

ערב חגיגית שתסיים את הכנס.

כהן־גנון: "נשים צריכות ללמוד מה 
לבקש, מה עליהן לקבל ומה צריך 
להשלים כדי להגיע לזקנה בכבוד"

הרשמה לכנס

סקר שביעות הרצון ימשך גם בשבוע הבא
 במהלך שבוע הבא ייערך סקר הלשכה על ידי מכון שריד בו 

תיבדק רמת השירות לה אתם זוכים מהחברות בתחום ביטוח החיים, 
הפנסיה והגמל. הנכם מתבקשים לשתף פעולה.

מיכל וינצרשוש כהן־גנון

https://events.eventact.com/runreg2/personLogin.aspx%3FCompany%3D501%26Event%3D23324%26returnurl%3D%252frunReg2%252freg%252fregwelcome.aspx%253fform%253d16088%2526Company%253d501%2526Event%253d23324%2526lang%253dhe%26lang%3Dhe
http://www.insurance.org.il/
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חדשות  הביטוח

אילו כלים יש לסוכן הביטוח 
לתת המלצות ללקוח?

סוכן הביטוח הפנסיוני נדרש לתת מענה ללקוח בשורה ארוכה של נושאים:

לחלק לא מבוטל מסוכני הביטוח ידע רחב ומקיף לגבי תוכניות הביטוח הפנסיוניות השונות לדורותיהן וכן 
בנושאי המיסוי הפנסיוני. ולמרות האמור -  הם מתקשים לתת מענה ללקוחותיהם בנושאים האמורים.

קיים מכנה משותף אחד במתן מענה לכל הנושאים הללו - כולם מתבססים על חישובים פיננסיים. 

למרביתם המכרעת של סוכני הביטוח חסר הידע הפיננסי הנדרש, ומכאן הקושי. 

קושי זה, יחד עם הקמתה של המסלקה הפנסיונית, הביאו לפתיחתו של הקורס “איתור צרכי 

הלקוח בעידן המסלקה הפנסיונית” בחודש נובמבר 2015. במחזורים הראשונים של הקורס 

כבר השתתפו קרוב ל־100 סוכני ביטוח, והתגובות שהתקבלו מהם נלהבות.

את הקורס מעביר אלון ספונרו, הוא כולל 5 מפגשים בני 4 שעות, ומקיף את הנושאים הבאים:

המסלקה הפנסיונית: מה ניתן לקבל ממנה, מה חסר בה – וכיצד מגשרים על הפער.
כיצד להשתמש במחשבון הפיננסי ככלי עבודה פשוט הנותן מענה לכל הנושאים האמורים, וכל זאת 

בשניות ספורות. מטרת הקורס היא להגיע להבנה מלאה ויכולת יישום עצמית של כל אחד מהיישומים הנלמדים. 

סוכני הביטוח מוזמנים להצטרף לקורסים הקרובים שייפתחו בחיפה ובתל אביב 

ב־2016/03/16 וב־2016/03/17, ולקבל כלים שיקפיצו אותם מדרגה.

 לקבלת פרטים נוספים וטופס הרשמה ניתן לפנות אל המכללה לפיננסים וביטוח בטלפון

03-6395820 או במייל

 חישוב הצורך של הלקוח למקרה פטירה ואת החוסר ביחס למקורות הקיימים.
תכנון צרכי הלקוח לגיל הפרישה וליעדים במהלך הדרך.

עריכת תחזיות לגיל הפרישה ובחינת הפערים למול הצורך.
השוואת תוכניות פנסיוניות.

השוואת חלופות מיסוי.

.machon@insurance.org.il
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לפני  סיום

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

למיזם ייחודי בסוכנות ביטוח בתחום
הבריאות במרכז הארץ, דרוש/ה שותפ/ה:
סוכן/ת ביטוח כמנהל/ת עסקים לסוכנות

קיימת, לתפעול הפעילות בסוכנות: מכירת
פוליסות בתחום הבריאות ללקוחות

קיימים, שיווק, קידום ופיתוח הפעילות
הקיימת ליצירת קשר - 052-2786152

דרוש/ה פקיד/ה ביטוח חיים עם ניסיון 
וידע בעבודה מול חברות הביטוח 

והלקוחות. נא להעביר קורות חיים 
bootsi@pitronot-bit.co.il-ל

למשרד ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי , לטיפול בקהל הלקוחות.

חובה ניסיון של שלוש שנים בהפקה
וטיפול בביטוחי רכב ודירה. טיפול בחידושי

רכב, דירה ועסקים טיפול בתביעות
ומתן הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים.

דרישות חובה ניסיון בהפקה ובטיפול
בביטוחי רכב ודירה.יכולת עבודה תחת

לחץ נא להעביר קורות חיים למייל
yuval@seiffer-ins.co.il

דרוש/ה סוכן/ת ביטוח בתחום ביטוח חיים
לעבודה במשרד ביטוח ותיק ומנוסה .
תנאים טובים למתאימים /ת המשרה

ברחובות לפרטים: פאני - 054-6080300
fany@newafikim.co.il

דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון בביטוח אלמנטרי 
בעיקר, תנאים טובים למתאים/ה המשרה 

ברחובות לפרטים: פאני  054-6080300  
fany@newafikim.co.il

דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת למשרה מלאה 
בירושלים במרכז העיר, ידע וניסיון בביטוח

אלמנטרי פרט ומחשוב יתרון. תנאים
מעולים למתאים/מה. ניתן לשלוח קו"ח

shmolik@hayot-ins.co.il למייל

דרוש עובד מקצועי למשרה מלאה/חלקית
ברחובות. ידע וניסיון בביטוח אלמנטרי

פרט ומחשוב. תנאים מעולים למתאים. ניתן
atidbat@gmail.com לשלוח קו"ח למיל

סוכנות ביטוח “עתיד-ניהול פנסיוני 
לעצמאים” מגייסת לשורותיה סוכנים. 

אנחנו מחפשים סוכן/ת ביטוח עצמאית עם 
חשיבה לטווח רחוק, ראש גדול, יחסי אנוש 

מעולים ובעל/ת רצון לבנות תיק פנסיוני 
ולייצר הכנסה פאסיבית. אנחנו מציעים 

עתודה ניהולית ואפשרויות קידום לניהול 
צוות סוכנים איתור לידים בצורה עצמאית 

+ קבלת לידים חמים מהסוכנות. רישיון 
פנסיוני חובה! ניסיון במכירות חובה. לתאום 
 litgid10@gmail.com :ראיון ניתן לפנות

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים. אביחי - 
050-9114142 

avihay.avitan@gmail.com

למשרד לביטוח ותיק מאוד, דרוש תיק ביטוח 
)חיים/אלמנטרי( לניהול בתנאים מעולים 

אפשרות להעסקה על התיק, אפשרות 
לשילוב מכירה וניהול. סודיות מובטחת. 

 פרטים: פאני - 054-6080300 
fany@newafikim.co.il

סוכנות ביטוח מובילה רוכשת במכפיל שוק 

גבוה תיקי אלמנטרי ופנסיוני באופן מלא או 
חלקי. תנאים מעולים קורות חיים ניתן לשלוח 
shay@klauzner.co.il 052-8033305 לשי

מעוניין לקלוט וללוות עד לרכישה של תיק 
סוכן. חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול 

סודיות מובטחת. מיכאל. נייד 052-8741331- 
michaele@b4-u.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: 4520900 050

סוכנות “מרום לגיל הזהב בע”מ” רוכשת תיקי 
ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש. תהליך 
הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן. 

נא לפנות לנורית בטלפון: 073-2366666
מעוניין לקלוט וליווי עד לרכישה של תיק 

סוכן. חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול 
סודיות מובטחת. מיכאל. נייד 0528741331 

Michaele@b4-u.co.il

גשר ומיזוגים, רכישות והשקעות סוכנות 
לביטוח ותיקה ומנוסה, מעוניינת בהיהול תיקי 

ביטוח )אלמנטרי וחיים( + אפשרות להשך 
תעסוקה במשרד. תנאים מצויינים. סודיות 

itsik@newafikim.co.il :מובטחת. לפרטים

שכירות משנה

להשכרה משרד איכותי ומסודר בראשון לציון 
במרכז העיר רחוב הרצל בבניין משרדים 

מחודש, חניה צמודה לסוכן, במשרד קיימות 
עד 3 עמדות עבודה כולל ציוד משרד מלא 

ותשתיות רשת, אזעקה, מצלמות ועוד. רק 

 לבוא ולשבת לעבוד. לפרטים: אורי
 052-2496104, אפשרות כניסה מידית

משרד יוקרתי באזור הבורסה בר"ג, לסוכן 
ביטוח חיים בריאות וחיסכון המעוניין 

בשרותי משרד כוללים ורחבים בכל 
תחומי הביטוח הפנסיוני. ניתן לקבל

בסכום סמלי ובעבודה משותפת – אטרקטיבי 
09-7738381

בסוכנות ביטוח בפתח תקוה משרד/
ים לסוכן מרוהט/ים, עם כל הציוד 

הנלווה: תשתית רשת, חיבור לחברות 
ביטוח, הקלטת שיחות, חדר ישיבות, 

חשמל, ארנונה, מים, ניקיון, ועוד(.
ziv@avivit.co.il :לפרטים: מ

להשכרה משרד מפואר 21 מטרים, במרכז 
חדרה סמוך לפיאצה ולמשרדים להשכרה. 

טלפון: גיני 04-6343536 אילנה 052-2260788

ראשונה בישראל: חברת הביטוח שומרה ל
השיקה הבוקר )ה'( פוליסת ביטוח חדשה 
לכיסוי נזקי צד ג' לרוכבי אופניים חשמליים. 
לשכת  של  פנייה  בעקבות  נבנתה  הפוליסה 

סוכני ביטוח בנושא. 
רוכבי  אלף  כ־150  יש  שכיום  היא  ההערכה 
ובלשכת  ישראל  במדינת  חשמליים  אופניים 
סוכני ביטוח הוקם צוות כדי לבחון את הנושא. 

"החלטנו שהפתרון היחיד חייב לבוא מחברות 
כללי  לביטוח  הוועדה  יו"ר  אמר  הביטוח", 
"כתבנו  מונין.  אריאל  ביטוח,  סוכני  בלשכת 
מכתב לכל החברות. חלק מהחברות בחרו שלא 
לענות על המכתב עד היום. חלקן השיבו שלא 
יכנסו לנושא וחלק מצומצם התעניין. לבסוף 
מצאנו את עצמנו בחדר הישיבות של שומרה".

לדברי מנכ"ל שומרה, דן יצחקי, הפיקוח על 
חינם  להרחבה  התנגד  הביטוח 
של המוצר והוא ציין כי בחברת 
כיצד  יודעים  לא  עדיין  הביטוח 
לתמחר את הסיכון בפוליסה על 
הסוף. "אני חושב שאנחנו עומדים 
שוק  וראשוני.  גדול  רגע  בפני 
ישראל",  במדינת  נפתח  חדש 
שבעוד  מאוד  מקווה  "אני  אמר. 
שעשינו  נגלה  שנתיים  או  שנה 
והרווחנו, אבל בהחלט  עסק טוב 
יכול להיות שנפסיד הרבה מאוד 
יודעים  לא  שאנחנו  מוצר  זה   –

עליו".
רונית מורגנשטרן

לראשונה בישראל: פוליסת 
ביטוח צד ג' לאופניים חשמליים

סוכני מחוז ירושלים סיירו בשבוע שעבר 
בבית המשפט העליון, במסגרת יום מיוחד 

שארגן יו”ר המחוז שמואל אשורי. קבוצת 
הסוכנים סיירה בליווי מדריך של בית המשפט 

במשך שעה ורבע ברחבי המבנה המיוחד. 
הסוכנים שמעו גם הסברים על ההיסטוריה 

ועל האדריכלות של הבניין, כמו גם על 
תפקודים שונים של אולמות ומערכות בתוכו.

יום הסיור הסתיים בהרצאה של היועץ 
המשפטי של לשכת סוכני הביטוח עו"ד 

עדי בן אברהם, שדיבר על נושא אובדן 
כושר עבודה והגדרת תאונה בחוזה ביטוח. 
יו”ר המחוז וסוכני הביטוח סיכמו את היום 
כמוצלח. “הגבלת מספר המשתתפים ל־30 
הייתה אופטימלית”, אמר אשורי. “העדפתי 

קבוצה קטנה, שיכולה הייתה להתגבש 
במהירות, להכיר מקרוב והתוצאה הייתה – 

סיור מוצלח ומהנה, כפי שאמרו הסוכנים עם 
סיומו”.

סוכני מחוז 
ירושלים סיירו בבית 

המשפט העליון

המכללה לפיננסים 
וביטוח משתתפת 

בצערה של נילי ספיר 
על פטירתו בטרם 
עת של בנה ז"ל.

שלא תדעו עוד צער
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