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"נפעל בנחישות מול
חברים שפוגעים
בלשכה ובמטרותיה"
נשיא הלשכה יוסי אגלמן יוצא
נגד חברים שפועלים שלא
בתיאום עם לשכת סוכני הביטוח
ומסבים בכך נזק ללשכה ‰
"הנהלת הלשכה פועלת על מנת
לשמור על מעמד הסוכן ופרנסתו.
זאת בניגוד למצב שפורסם על
ידי מספר חברים ברשתות ,לפיו
הממונה ברקת ניצל הזדמנות
בישיבת ועדת הכספים השבוע
על מנת להעלות את נושא הסוכן
האובייקטיבי במטרה לפגוע
בסוכנים" > עמ' 2

עמלה אחידה

צעד מפתיע

חשיבות התיעוד

הממונה ברקת הציג בפני ועדת
הכספים את הרפורמות הצפויות
בענף הביטוח > עמ' 4

מנכ״ל מגדל רן עוז עוזב  -ימונה
למנכ״ל ישראכרט  ‰במגדל החלו
בהליך איתור מחליף > עמ' 12

עו״ד עדי בן אברהם בטור מיוחד
על חשיבות תיעוד ההליך
והשקיפות מול המבוטח > עמ' 16
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הסוכן האובייקטיבי  -הלשכה פועלת
למניעת פגיעה בפרנסת הסוכן
> נשיא הלשכה ,סו"ב יוסי אנגלמן

ה

נהלת הלשכה ,קרי הוועד המנהל,
פועלת ללא לאות על מנת לשמור
על מעמד הסוכן ופרנסתו .זאת
בניגוד למצב שפורסם על ידי מספר חברים
ברשתות ,לפיו הממונה שוק ההון ד"ר
משה ברקת ניצל הזדמנות בישיבת ועדת
הכספים השבוע על מנת להעלות את נושא
הסוכן האובייקטיבי במטרה לפגוע בסוכנים.
ברצוני להבהיר בצורה ברורה שנושא הסוכן
האובייקטיבי וביטול עמלות ההיקף מלווה
את לשכת סוכני הביטוח מיום כניסתו של
ד"ר ברקת לתפקיד הממונה על שוק ההון,
ביטוח וחיסכון.
יתרה מזאת ,אני מזכיר למי שבוחר לשכוח
שד"ר ברקת הצהיר על כך כבר בכנס
האלמנטרי בחודש נובמבר  ,2018ולאחר מכן
בכנס רואי החשבון ביוני .2019
נשיא הלשכה הקודם אף נתן את הסכמתו
העקרונית לממונה לגבי תוכנית הסוכן
האובייקטיבי ,אולם בגלל ההשתלחות
האישית בממונה נוצר נתק בין הלשכה
לרשות ולא ניתן היה לפעול לתיקון
העיוותים בתוכנית .עם כניסתי לתפקיד
היה ברור לי שרק באמצעות הידברות נשיא הלשכה יוסי אנגלמן" .נפעל בנחישות מול המנסים להזיק ללשכה"
בונה ומכבדת ניתן להגיע עם הממונה
להבנות במטרה לשמר את מעמד הסוכן
כבעל מקצוע למען לקוחותיו ולמנוע את הפגיעה
בפרנסתו.
נפגשתי עם הממונה וסיכמנו על שיח מכבד .עם כניסתי לתפקיד היה ברור
בעקבות פגישה זו נפתחו הדלתות
במסדרונות לי שרק באמצעות הידברות
הרשות לתקשורת סדירה ולשיח פורה ומכבד על
בונה ומכבדת ניתן להגיע
אופן יישום תוכנית הסוכן האובייקטיבי והסדרת
התחום בפגישות עבודה מקצועיות.

ניסיון לפגיעה בלשכה
צילום :באדיבות המצולם

דנו יחד גם בסוגיית הסדרת סוכן הביטוח בענף
הבריאות וברפורמות נוספות שהלשכה מעודכנת
לגביהן ,ואנו מגיבים על הטיוטות ומעלים את
הסתייגויותינו ועמדותינו בנושאים הנידונים.
עשינו זאת גם ביחס לטיוטות אשר פורסמו בנוגע
לחוזר הצירוף וחוזר השירות .הלשכה תמשיך
לפעול כך גם בעתיד – כמייצגת את סוכני
הביטוח בישראל וכיאה לגוף מכובד ומקצועי.
לאחרונה נפגשה נציגות מטעם הלשכה עם

ביטוח
ופיננסים

עם הממונה להבנות במטרה
לשמר את מעמד הסוכן

הממונה ונציגיו לדיון פורה בתחום הכיסויים
הביטוחיים הקיימים בשוק והכשלים שיש לתקן.
במסגרת זו התקיים גם דיון בנושא החברה הערבית
שסובלת שנים רבות מחוסר שיתוף פעולה מצד
חברות הביטוח.
הנהלת הלשכה תפעל בנחישות ועל פי התקנון
מול חברים הפוגעים בלשכה ומטרותיה.
לצערי ,יש מספר חברים שפועלים שלא
באמצעות המוסדות הנבחרים של הלשכה

ולעיתים אף מאחורי גבה וגורמים בכך לנזק
בלתי הפיך .הוועד המנהל בראשותי החליט
פה אחד לפעול כנגד כל מי שפועל ומתבטא
בדרכים לא מקובלות ולא ענייניות ובניגוד
לתקנון.
בהזדמנות זו אני פונה לכל החברות
והחברים שרוצים ויכולים לסייע ללשכה,
להעביר אלי במייל את הצעותיהם ואנחנו
נשקול בלב חפץ לדון בהן ולהסתייע באותם
חברי לשכה.
אין חולק שכל החברים רוצים באמת
ובתמים לסייע אולם לעיתים "הדרך
לגיהנום רצופה כוונות טובות" .לפיכך,
ברצוני להדגיש שהסמכות לדון בכל נושא
היא של הוועד המנהל ובכפיפות להנחיות
המועצה הארצית .הפניות הישירות של
חברים לרשות שוק ההון לא רק שאינן
מועילות אלא פוגעות בתדמית הלשכה
ובחוזקה.

פעילות הלשכה מול
הרשויות הנבחרות בכנסת
במסגרת הרה־ארגון ואיתור לוביסט
חדש ללשכה לא הסתייע בידינו להשתתף
בוועדת הכספים האחרונה .הדבר נבחן מול
הלוביסט החדש ,לירן בן הרוש ,תוקן וכבר נקבעו
פגישות עם נציגי הממשלה והכנסת הנוגעים
לענף בכלל ולסוכני הביטוח בפרט.
בהזדמנות זו אני מאחל ללוביסט ללירן בן הרוש
הצלחה בתפקידו  -כי זו הצלחתנו.

פנייה אישית לחברים

אני מבקש מכל החברות והחברים לגלות
סבלנות ואורך רוח כי יש נושאים והסכמות שלא
ניתן להוציאם פומבית טרם נבחנו וגובשו על
יד המוסדות הנבחרים  -הוועד המנהל והמועצה
הארצית.
בכוונתנו לעדכן את החברות והחברים על
פעולות הלשכה באמצעות עיתון הלשכה ובמקרים
מיוחדים באמצעות איגרת אישית לכל אחד מכם.
לסיכום ,כולנו חברים בלשכה אחת ,שאתגריה
ומטרותיה משותפים לכולנו ואני מברך את כל מי
שרוצה לסייע.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | עורכת ראשית :מירב
לפידות | כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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מתקרבים לפתרון? בעיית ביטוח החובה
של סוכני המגזר הערבי
הלשכה תקדם הצעת חוק חדשה ל"הזדמנויות שוות למבוטחים" במקום לסוכנים  ‰בלשכה בטוחים
שמבנה הממשלה החדשה יאפשר אוזן קשבת יותר מבעבר לפתרון הסוגיה > רונית מורגנשטרן

מ

"נכון שיש הרבה יותר תביעות בחברה הערבית,
אבל זה נובע בין היתר לא רק מתשתיות גרועות
ביישובים ,אלא גם מהעובדה שאזרחים ערביים
רבים נוסעים מדי יום בין  100ל־ 250קילומטר
למקום העבודה שלהם ,לרוב במרכז הארץ ,ואז הם
יוצאים 3־ 4ברכב אחד ,כך שבמקרה של תאונה,
גם מספר הנפגעים גדול יותר .חסימת הסוכנים
הערביים בידי חברות ביטוח גם גורמת לאפליה
נוספת של הנהגים הערביים ,כי סוכן יהודי יכול
להציע הרבה יותר הצעות ללקוח ולבחור את
האטרקטיבית מהן ,מאשר סוכן ערבי שנאלץ
לעבוד רק עם חברה אחת או שתיים; כך גם למשל
מחירון ביטוח חובה שמפרסמת רשות שוק ההון,
היא אינה רלבנטית לאזרח הערבי ,משום שרוב
ההצעות הן של חברות שלא עובדות עם סוכנים
ערביים .התוצאה – המחיר הזול בחברה הערבית
לביטוח חובה הוא  1,400ש״ח לשנה ,ובחיפה,
חדרה או תל אביב – רק  1,100ש״ח  -זה כמעט
 30%יותר ,רק כי לסוכן היהודי יש את האופציות
הזולות ,שלסוכן הערבי אין אותן.
על פי חוק ביטוח חובה ,חברות הביטוח חייבות
לעבוד עם כל סוכן מורשה במדינה; אסור שתהיה
להן אפשרות לקבוע עם מי כן לעבוד ועם מי
לא .״לחברות הביטוח יש את הכלים לזהות לקוח
בעייתי עם עבר ביטוחי לא טוב; שיפעלו נגד
הלקוח הבעייתי  -שיחסמו אותו ולא את הסוכן".

אחר שסוגיית ביטוח החובה של סוכני
המגזר הערבי ,שבה סוכנים רבים לא
מקבלים מענה מחברות הביטוח ,טרם
נפתרה תקדם הלשכה הצעת חוק חדשה במקום זו
שהונחה על שולחן הכנסת ב־ 2018בידי ח"כ מיקי
זוהר.
לדברי סו"ב עאדל מחאג'נה ,אשר נבחר על ידי
ועדת ההיגוי של החברה הערבית בלשכת סוכני
הביטוח לטפל בנושא החובה ,הכוונה בהצעת החוק
המתגבשת היא לשים את האזרח/צרכן הביטוח
במרכז ,במקום את סוכני הביטוח .ההצעה תדבר
על הענקת הזדמנות שווה לכל אזרח לרכוש ביטוח
בכל מקום במדינה" :רשות שוק ההון מצהירה תמיד
שהיא פועלת לטובת הצרכן ,אז טובת הצרכן היא
לתת הזדמנות שווה ללקוח בנצרת כמו זה שבגוש
דן; שלקוח בגליל ייהנה משירותי סוכן בסביבתו
הקרובה ולא יצטרך לנסוע 70־ 80קילומטר כדי
למצוא סוכן יהודי שיכול למכור לו ביטוח רכב
חובה" .לדבריו ,גם סעיף ההנמקה בכתב שאמורות
להוציא החברות במקרה של הפסקת עבודה עם סוכן
הביטוח הוא בעייתי מאוד" :בעצם מדובר בכתב
אישום כלפי הסוכן ללא יכולת תגובה שלו; כי
סוכן שסורב ויש מסמך בכתב המנמק את הסירוב,
לא יוכל כמעט להתקבל בחברה אחרת״ ,מסביר
מחאג'נה.
הסוכנים בחברה הערבית סובלים כבר שנים מכך
שחברות ביטוח מסרבות לעבוד איתם בביטוח רכב
חובה .לרוב מדובר בסוכנים שפשוט נחסמים
בפגישה שהתקיימה לאחרונה עם
לעבודה עם חברת הביטוח ,משום
בכירי רשות שוק ההון ,הציג
שהחברה טוענת כי התיקים שלהם
להם מחאג'נה נתונים לפיהם
הפסדיים וגורמים לה נזק כספי;
"עבודה של סוכן ערבי
ואולם ,המצב הגיע לכך שיש
באמצעות סוכן יהודי כמעט
חברות שמראש מסרבות לבטח
ולא מגדילה את שכיחות
לקוחות מהחברה הערבית ,מה
התביעות המסכנת של
שהביא לכך שסוכני ביטוח
הסוכן היהודי ,אשר ממשיך
רבים בחברה הערבית נאלצו
ליהנות מהעמלה של החובה
לסגור את משרדיהם .אחרים,
שאינו משלם בדרך כלל לסוכן
ומדובר ביותר ויותר ,עובדים
הערבי ",טען והוסיף" :כלומר ,גם
כסוכני משנה של סוכנים יהודיים
בהנחה שלא קיימים במדינה סוכנים
"ללא עמלה״ ,מדגיש מחאג'נה" ,רק כדי
קובי צרפתי
ערבים  -התוצאה הכללית בחברות הביטוח
שלקוחותיהם יוכלו לרכוש ביטוח חובה .הם
מרוויחים מביטוח הרכוש/ביטוח צד ג' .לקוחות לא משתנה .לכן הדגש צריך להיות על זיהוי
אחרים פשוט נוסעים עשרות קילומטרים לסוכן וחסימת הלקוח הבעייתי ולא על חסימת הסוכן”.
ה"פול" הודיע כי הוא מאפשר מתחילת החודש
ביטוח יהודי כדי לקנות אצלו את הביטוח.
הפקה מלאה של תעודת ביטוח חובה דיגיטלית
דרך האתר שלו .זה לא עוזר לפתרון הבעיה?
"זה בגדר אקמול ולא טיפול בבעיה; לחלק גדול
״האפליה זועקת לשמיים ,ואני לא מדבר כאן על
אפליה על רקע פוליטי דווקא״ ,טוען מחאג'נה :בציבור הערבי ,וגם לחלק בציבור היהודי ,אין

הזדמנות היסטורית

יותר תביעות

עאדל מחאג׳נה ׀ צילומים :באדיבות המצולמים

כרטיס אשראי ,שנדרש ברכישה הדיגיטלית ,כך
שלגביהם אין פתרון".
כדי לקדם את הצעת החוק ,תקיים הלשכה
פגישות עם ח"כים ושרים מהחברה הערבית
והדרוזית ,וכן גם עם ח"כים יהודיים ,במטרה שאחד
מהם או יותר יקדמו את הצעת החוק המדברת על
שוויון הזדמנויות לאזרחים במדינה גם בביטוח
חובה" :אנחנו מתכוונים לגייס לובי חוצה קווים
בסוגיה זו ,ומשרד הלובינג החדש שלנו (בן הרוש),
נרתם למשימה בימים אלה״ ,מציין מחאג'נה.
נשיא הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן מוסיף" :בגלל
מבנה הממשלה ,נוצרה הזדמנות היסטורית לתקן
עוולה שנמשכה שנים רבות .הלשכה בראשותי
מחויבת לציבור סוכני החברה הערבית ותעשה הכל
על מנת שלכל הסוכנים תהיה הזדמנות שווה ללא
קשר למוצאם".
סו"ב קובי צרפתי ,יו"ר הוועדה האלמנטרית,
מוסיף" :חברות הביטוח רבות מסרבות לעבוד עם
סוכנים מהמגזר הערבי בביטוחי חובה .הבעיה קיימת
שנים רבות ללא שום פיתרון ,והדרך היחידה היא
חקיקה בכנסת .כל סוכן ביטוח בעל רישיון יוכל
להפיק תעודת חובה בכל חברות הביטוח ובתנאי
שבעל הרכב והנהגים לא היו מעורבים בתאונות
דרכים במשך  3שנים לפחות .זה לדעתי הפיתרון
היחידי ,וזאת הזדמנות ההיסטורית שמפלגה ערבית
נמצאת בקואליציה".
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הממונה ברקת" :לרשות אין תקציב מתאים
לשמירה על החוסכים והמבוטחים"
בדיון בוועדת הכספים התריע הממונה כי תקציב הפעילות הנדרש הוא כ־ 220מיליון ש"ח ,לעומת
 90מיליון ש"ח כיום > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,והביטוח במקום האחרון מבחינת סדר העדיפויות
ד"ר משה ברקת ,התריע במסגרת של המדינה .הוא ציין כי הרשות ניצבת ללא
סקירה בפני ועדת הכספים כי הרשות תקציב מתאים לשמירה על החוסכים והמבוטחים,
ניצבת ללא תקציב מתאים לשמירה על החוסכים וכי הדבר "פוגע ביכולת שלנו להביא אנשים
ברמות בכירות יותר".
והמבוטחים .לדבריו תקציב הפעילות
ברקת הוסיף כי תקציב הרשות
הנדרש הוא כ־ 220מיליון ש"ח ,לעומת
קטן משמעותית לעומת תקציב
כ־ 90מיליון ש"ח כיום ,מהם 20
הפיקוח על הבנקים והרשות
מיליון ש"ח מותנים בהכנסות:
לניירות ערך" :הפערים
"אם מישהו חושב שניתן לאורך
בלתי סבירים ,זה פשוט
זמן לקיים את זה ,זו טעות .יש
מצב שהתקציב לא מתאים
 2טריליון ש"ח בפיקוח ,בהעדר
לשמירה על הכסף שגדל,
תקציב אני לא מבצע מספיק
על כל המורכבויות של
ביקורת בקרב תקציבים אלה".
הפעילויות שלנו" .לדבריו,
הדברים נאמרו בישיבת ועדת
אין גידול בתקציב הרשות ביחס
הכספים הזמנית ,בראשות ח"כ אלכס
לגידול בסכום הכספים המפוקחים
קושניר ,בנושא 'סקירת הממונה על
ברקת ׀ צילום :גיא קרן
בפנסיה ,ביטוח וגמל.
שוק ההון ד"ר משה ברקת' ,במסגרת
ישיבות ההכנה לדיוני תקציב המדינה.
ברקת הציג כי הכסף המנוהל בידי הגופים
"העדר תקצוב פוגע בתפקוד הרשות ומביא
המפוקחים על ידי רשות שוק ההון מהווה כ־50%
מנכסי הציבור ,והעריך כי עם הגידול הממוצע לחוסר פיתוח שירותים חדשים לציבור ,והעדר
שעומד על  7.58%בשנים האחרונות" ,נגיע להרבה כחו אדם נדרש .משאבים הוסטו מהפיקוח על
יותר ,שיעורים שמתקרבים ל־ 70%בסימולציות .הפנסיה והביטוח לטובת פעילות השירותים
הפיננסים המוסדרים .בסוף יש לדבר הזה מחיר,
הכספים מצטברים והאחריות על הרשות גדלה".
לפגוע בפיקוח והבקרה ,יש לזה מחיר.
"זו רשות עם תפקיד משמעותי" ,הוסיף הממונה,
ברקת קרא להגדלת תקציב הרשות והדגיש כי "והיא צריכה להיות ברמת התקציב הזה .אני צריך
בהשוואה לרגולטורים פיננסים אחרים ,הפנסיה יותר אנשי ביקורת שיעשו ביקורת על הכסף של

תפקיד משמעותי

במקום האחרון

הציבור .ממונה בא והולך ,הרשות נשארת .היא
צריכה להיות חזקה למען אזרחי ישראל".
ברקת הציג את הרפורמות שמתכננת הרשות ,בהן
רפורמת המס בחיסכון הפנסיוני לטובת הצעירים
ובעלי הכנסות נמוכות" :הרבה אנשים בעלי
הכנסות נמוכות לא חוסכים לפנסיה .מצאנו פתרון,
בדמות מס הכנסה שלילי על ההכנסות לפנסיה".
בהמשך ציין הממונה כי רמת התחרות בשוק
הפנסיה עלתה בשנים האחרונות והציג צעדים
שצפויים בתחום" :הגענו לדמי ניהול שנמוכים
ברמה בינ"ל .אנחנו ממשיכים ומשפרים .הסיבה
שראש רשות התחרות נתנה לאלטשולר שחם
להתמזג עם פסגות ,זה כי היא אמרה שאין בעיה
בתחרות ,רמת הניוד היא  ,15%לעיתים זה יותר
מידי ,ואנחנו מטפלים גם בזה .צפויים שחקנים
חדשים בתחום הפנסיה ,ושם יש אמירות חברתיות -
את דמי הניהול מהפקדה ,שהתקרה היא  ,6%הגבלנו
במכרז הזה ל־ .1%מי שייהנה זה קודם כל צעירים
ובעלי הכנסה נמוכה ,שאין להם הרבה צבירה".

עמלה אחידה

ברקת הציג גם מספר צעדים מתוכננים בשוק
הביטוחים :רפורמה בביטוחי הבריאות ובביטוחי
הסיעוד" :לעניין הכפל הביטוחי  -אנחנו הולכים
לעשות משהו דרמטי בנושא" ,ציין ברקת .הוא
הציג את רפורמת הסוכן האובייקטיבי לפיה יובטח
ההיצע הרחב ביותר לצרכן ועמלה אחידה לסוכן
שאינה מוטת יצרן.

הכינו רכבכם לקיץ בדרכים
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דוח רשות התחרות בתחום הבריאות :לאסור
תשלומים ובונוסים מחברות הביטוח לסוכנים
התגמול היחיד לסוכן יבוא מהמבוטח ,או שיש לשנות את מבנה העמלות כך שלא ייגזרו מהפרמיה ‰
הלשכה" :חוסר הבנה של מהות הטיפול המקצועי שמעניק סוכן הביטוח ללקוחותיו ושל מהות המוצר
הנמכר" > רונית מורגנשטרן

ר

הרשות אף ממליצה לאסור על
מתן תגמול בצורת בונוסים ,פרסים
והטבות כמו גם תגמול בעבור עמידה
ביעדים מחברות הביטוח לסוכן,
ולקבוע כי כל תגמול חייב להיות
בדרך של תשלום כספי בלבד" .צעד
זה יהפוך את התגמול לסוכן לברור
יותר ובהתאם קל יותר לשיקוף
למבוטח".

שות התחרות פרסמה אתמול
את החלק השני בדוח שלה
על מחקר ביטוחי הבריאות,
שמתייחס בעיקר ל"השפעת תמריצים
כלכליים על מכירות הסוכנים".
מסקנת המחקר היא כי "במבנה
השוק הנוכחי ,סוכן הביטוח אינו
פועל בצורה מיטבית על מנת לסייע
למבוטח לקבל את הביטוח המתאים
ביותר עבורו" .המחקר הוא בתחום
ביטוחי הבריאות ,כאמור ,אך הרשות
טוענת כי "ייתכן שחלק מההמלצות
מלשכת סוכני הביטוח נמסר
עשוי להיות רלוונטי ,בהתאמות
בתגובה:
הנדרשות ,גם לתחומים נוספים".
"נראה כי רשות התחרות במסקנותיה
בחלק הראשון של הדוח ,שפורסם
לפני מספר חודשים כדוח ביניים ,לסוכן רצון אחד  -בניית תיק כיסויים שמתאימים ללקוח העומד מולו | צילום shutterstock :בחרה לחפש את המטבע מתחת
לפנס .ההמלצות שהוצגו מלמדות כי
הוצגו ממצאים לפיהם רוב הסוכנים
בתחום הבריאות עובדים רק עם חברה אחת או ביטוח יתר ("כפל ביטוח") ולהעדפה של מכירת הרשות בחרה להתעלם מחשיבות פעילות הסוכן
שניים .המחקר בוצע לבקשת רשות שוק ההון פוליסות יקרות יותר למבוטחים .עם זאת היא ושיקוליו ,לטובת מבוטחיו .לסוכן הביטוח יש רצון
לקראת רפורמה בתחום הבריאות ורפורמת הסוכן מדגישה ,כי סוכני הביטוח אינם הגורמים אחד ויחיד – לבנות חליפת כיסויים ביטוחיים
הבלעדיים לתופעת ביטוח היתר ,וחלקה נובעת שמתאימים ללקוח העומד מולו ,לו ולמשפחתו.
האובייקטיבי שהיא מקדמת.
הרשות טוענת כי סוכני ביטוח הבריאות ממכירות של חברות ישירות או מוקדי מכירה הלשכה מאחלת לכל קהל לקוחותיה שלא
יזדקקו לממש את הפוליסה אף פעם ,שהלקוחות
מושפעים מהתמריצים של חברות הביטוח כשהם ישירים של חברות הביטוח המסורתיות.
כדי לשנות את המצב ממליצה רשות התחרות יטוסו לחו"ל וישובו בשלום ,שלא יהיו מעורבים
בוחרים במוצר ביטוח בריאות עבור הלקוח .כמו
כן ,הבונוסים השנתיים שניתנים לסוכני הביטוח שינוי יסודי במבנה התגמול של סוכנים" ,בדרך בתאונות ושיחיו בבריאות שלמה .עצם הרעיון
על פי עמידתם ביעדים משפיעים על דפוסי של איסור על תשלומים מחברת הביטוח לסוכן .שעל תביעות שישולמו יקבל הסוכן עמלה מחברת
המכירה של הסוכנים" .נמצאו ממצאים מעורבים האיסור האמור למעשה ינתק את היחסים בין הביטוח מלמדת על חוסר ההבנה של מהות הטיפול
לגבי השפעת הניסיון לעמוד ביעד על מידת חברת הביטוח לסוכן ויביא לכך שהתגמול היחיד המקצועי שמעניק סוכן הביטוח ללקוחותיו ושל
ההתאמה של הפוליסה למבוטח ,כפי שזו באה לידי של הסוכנים ישולם על ידי המבוטחים בתמורה מהות המוצר הנמכר.
"גם לגופו של עניין ,הדוח לא ערך הבחנה בין
ביטוי בהסתברות לתביעה .עוד נמצא ,שסוכנים לשירותים".
מכירה על ידי מוכרנים שכל מטרתם למקסם
שעובדים עם מספר גדול של חברות מוכרים את
עמלות למול מכירה מקצועית של סוכני ביטוח
הפוליסות השכיחות בשוק במחירים נמוכים יותר
אך לאור חשש שמביעה הרשות לנכונות אשר מכיר אישית את לקוחותיו ומתאים להם
מאשר סוכנים שעובדים עם מספר מצומצם של
המבוטחים לשלם על שירות סוכן הביטוח שקודם כיסוי ביטוחי על פי צורכיהם .הדוח לא עשה
חברות".
קיבלו חינם ,ממליצה רשות התחרות לבחון גם אבחנה בין סוכנות בבעלות חברות ביטוח לעומת
שינוי במבנה תגמול הסוכנים מהחברות .בבסיס סוכני הביטוח עצמאיים המיוצגים על ידי הלשכה,
מסקנת המחקר" :בעוד שחלק גדול מהמבוטחים ההמלצה  -צמצום משקלן של עמלות מבוססות שהם סוכנים עצמאיים ללא קשרי שליטה עם
בשוק סבורים שהסוכן עובד 'לטובתם' ,הממצאים פרמיה מתוך כלל העמלות שישולמו לסוכן ,חברות ביטוח .עוד מוסיפה לשכת סוכני הביטוח
מלמדים שחברות הביטוח מספקות תמריצים למשל בדרך של קביעת שיעור מרבי לעמלות כי ההשוואה לענפים אחרים אינה דומה ולא
בצורה שמשפיעה על הסוכנים לשקול את שיקולי אלה .הצעה אחרת היא "עמלת תביעה" שתיגזר ניתן לגזור גזירה שווה לענפי הביטוח .הלשכה
ההכנסה שלהם (ולא את שיקולי טובת המבוטח מסכום הפיצוי ללקוח .שתשולם לסוכן "עמלת מחזקת את עמדת הציבור ותוסיף ותטען כי ציבור
בלבד) כאשר הם מוכרים פוליסות ביטוחי בריאות .תביעה" שנגזרת מהחזרי תביעות ששולמו על המבוטחים לא טועה בקביעה לפיה סוכן הביטוח
מנקודת המבט של רווחת המבוטחים בשוק ,סוכני ידי חברות הביטוח למבוטחים שרכשו ממנו עומד לצידו ולטובתו ,כך היה וכך ימשיך להיות.
הביטוח פועלים בצורה לא מיטבית מאחר ושיקולי פוליסות" .בכך ,ייווצר לסוכן תמריץ למכור הלשכה תפעל מול רשות שוק ההון על מנת
ההכנסה שלהם משפיעים על שיקולי המכירה למבוטחים את המוצרים אשר צפויים למקסם את לשמור על זכויותיו של סוכן הביטוח הן בתחום
תוחלת ההחזר שלהם – היינו ,המוצרים שהכי סוכן הביטוח החדש בענף הבריאות והן ביחס
שלהם".
לכלל ענפי הביטוח השונים".
הרשות טוענת כי המצב הנוכחי מביא לתופעת כדאיים להם".

התעלמות משיקולים
מרכזיים

"עמלת תביעה"

"ביטוח יתר"

ודאו
שהלקוחות
שלכם יודעים
איפה הפנסיה
שלהם
דאגו לעתיד לקוחותיכם וצרפו אותם לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם
מקום ראשון בתשואות ב 5-השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל*
*הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה נומינלית
ברוטו מצטברת לתקופה שמיום  1.6.2016ועד ליום ( 31.5.2021כולה) של קרן הפנסיה המקיפה של החברה
במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בשוק בתקופה
זו .אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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"מקצוע שדורש התמקצעות כמו
של עו"ד ורו"ח"

לאחר זיהוי פרקטיקות פסולות ,הרשות תסדיר את הליך התמחות סוכן הביטוח  ‰הלשכה מברכת
על הסדרת ההליך" :הסטנדרטים ישפרו את מקצועיות הנכנסים לענף" > רונית מורגנשטרן

"

לאחר זיהוי ובחינה של פרקטיקות פסולות
שמצאה הרשות בביקורות שערכה ,אנו
מוצאים מואת לנכון כי יש צורך אמיתי
להסדיר כללים ונורמות לקיומה של התמחות
נאותה ,הן מצד המאמן והן מצד המתמחה .הוראות
אלה יגבירו את נאותות וטיב ההתמחות וישפרו
את מקצועיות המתמחה בבואו להיכנס בשערי
מקצוע סוכן הביטוח ,יועץ או משווק פנסיוני",
נאמר בהודעה שפרסמה רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון בטיוטת חוזר תחת הכותרת "כללים
בנוגע להתמחות נאותה" ,במסגרת חוזר סוכנים
ויועצים" .הרשות רואה חשיבות רבה בכך שהגורם
עימו מתייעצים המבוטחים בנוגע למוצרי הביטוח
והפנסיה יהיה מקצועי ובעל רמת אמינות גבוהה",
נכתב.
בין היתר ,מוצע לקבוע כי "לפני קבלת מתמחה
להתמחות תחת פיקוח של מאמן ,יוודא המאמן
מול המתמחה את התאמתו של המתמחה ויבהיר
למתמחה את הציפיות והדרישות המצופות
ממנו .כמו כן ,מוצע לקבוע תנאים נאותים
להתמחות כגון מספר ימי עבודה בשבוע ומיקום
המתמחה בקרבת המאמן על מנת לאפשר פיקוח
קרוב ושוטף .הוראות דומות קיימות גם בכללי
לשכת עורכי־הדין (רישום מתמחים ופיקוח על
התמחות) ,התשכ"ב־ 1962ובתקנות רואי חשבון,
התשט"ז־."1955

התמחות בשכר

מוצע לקבוע מספר מינימלי של תכנים אשר
יהוו את הבסיס המקצועי להתמחות נאותה של
בעל רישיון לרבות עבודה מעשית מול מבוטחים,
עבודה משרדית כהכנה לפגישות מול מבוטחים,
וכן פעולות שנדרש מבעל רישיון לבצע גם לאחר
הפגישות מול המבוטחים .בנוסף ,קיימת חשיבות
רבה שהמתמחה יכיר מוצרים קיימים ששווקו
בעבר ואינם משווקים עוד על מנת שיידע לתת
מענה מקצועי בבוא היום להיקף רחב ככל האפשר
של מבוטחים ומוצרי ביטוח.
במקרים בהם יש ניגוד עניינים הנובעים
מכפיפות של מאמן למתמחה בהווה או בעבר,
לא ניתן יהיה להכיר בהתמחות כנאותה .מדובר
במקרה בו המאמן כפוף למתמחה ביחסי עוסק
מעסיק עד עשר שנים לפני למועד תחילת
ההתמחות .כפיפות תחשב גם במקרה בו המתמחה
הוא בעל מניות בסוכנות הביטוח בה מתבצעת
ההתמחות.
מתמחה לא יעבוד ללא שכר ושכרו יהיה בהתאם

התמחות בשכר .הוראות דומות קיימות גם בכללי לשכת עוה"ד | צילוםshutterstock :

התמחות אפקטיבית
שתכשיר באופן אמיתי
ותבנה ארגז כלים למתמחה
עם צאתו לשוק העבודה
לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז־ .1987המתמחה
יקבל תלוש שכר ולא תוצא לו חשבונית ,דבר
שאינו הולם את תקנה  16לתקנות ההתמחות.
במקום עבודה בו מספר מסוים של מתמחים,
יוגדר גורם (בנוסף למאמן) אשר אמון על קיומן
של הוראות החוזר ויוודא כי כל התנאים לקיומה
של התמחות נאותה מתקיימים.

חובת תיעוד הפעילות

הרשות ממליצה חובת דיווח של מאמן לרשות
וזאת בהתקיים מצבים העלולים לפגוע בנאותות
ההתמחות .מדובר במצבים כמו עזיבה של המאמן
את מקום ההתמחות ,עזיבה של המתמחה ,הפסקת
התמחות מכל סיבה שהיא ,היעדרות של המתמחה
לתקופה העולה על  14יום ברציפות שלא נגרמה
בשל חופשת לידה או שירות מילואים וכן כל

דיווח מהותי אחר.
לסיום ,מוצע לקבוע כי ההתמחות ,בדגש על
פעילות המאמן והמתמחה ,תתועד בדרך שניתן
יהיה לבקר ולפקח עליה ולוודא כי ההתמחות
נאותה ביחס להוראות של חוזר רשות שוק ההון.

שיפור המקצועיות

תגובת הלשכה" :לשכת סוכני הביטוח רואה
בסוכן הביטוח איש מקצוע וכפועל יוצא מכך היא
מברכת על הסדרת הליך ההתמחות בחוזר מוגדר
ומפורט אשר מדריך הן את המאמנים והן את
התלמידים המבקשים להיכנס להתמחות לקראת
הכשרתם כסוכני ביטוח  -באופן המבהיר כיצד
עליהם לפעול במהלך ההתמחות ,תוך מתן דגשים
על התמחות אפקטיבית ,ממוקדת וראויה אשר
תכשיר באופן אמיתי ותבנה ארגז כלים משמעותי
וישים למתמחה עם צאתו לשוק העבודה ,לרבות
בפעילות אקטיבית וימי השתלמות יעודיים
להעמקת הידע בענף נשוא ההתמחות.
"יש לציין כי מקצוע סוכן הביטוח דורש
מיומנויות רחבות והכרות מעמיקה עם תחומים
רבים הנושקים לעולם הביטוח ואין ספק כי קביעת
סטנדרט של מקצועיות מינימלי כפי שהוגדר
בטיוטה הינו ראוי לטובת שיפור המקצועיות
והכשרת הנכנסים לענף".
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עסקת ווישור־איילון יוצאת לדרך
ווישור העבירה למנהל העזבון באיילון מקדמה בסך  16מיליון ש"ח על חשבון רכישת השליטה
בחברה  ‰בימים אלה בוחנת החברה את החלופות למימון העסקה > רונית מורגנשטרן

ו

וישור גלובלטק העבירה מקדמה בסך  16מיליון
ש"ח במסגרת העסקה לרכישת השליטה באיילון
אחזקות .מדובר ברכישת  50.44%באיילון אחזקות
תמורת  354.5מיליון ש"ח.
על פי דיווח ווישור לבורסה ,המקדמה היא חלק
מהתחייבותה בעסקת הרכישה  -מידי עו"ד מורן
מאירי ,מנהל העיזבון של לוי יצחק רחמני ז"ל,
לשעבר בעל השליטה באיילון אחזקות .בידי מנהל
העיזבון קיימות מניות נוספות של איילון ,המהוות
כ־ 16.5%מהון החברה (ההערכה היא שמדובר
במניותיו של הבן ,נגה רחמני) ,ועו"ד מאירי רשאי
להודיע עד ל־ 1באוגוסט  2021כי מניות אלה או
חלקן יימכרו לווישור גלובלטק במועד השלמת
העסקה ,וזאת תמורת סכום נוסף של כ־118.2
מיליון ש"ח .החברה מדווחת כי העסקה כפופה
להתקיימות תנאים מתלים ולאישורים ,לרבות
אישור הממונה על התחרות ואישור הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
החברה פרסמה מצגת למשקיעים ,שבה נקבע כי
ה־ 1במאי  2022הוא מועד השלמת התנאים לעסקה.
במצגת מוצגים יתרונות העסקה ,בין היתר:
 ‰קידומה של איילון המסורתית לעולם הדיגיטלי
החדש ,באמצעות היכולות הטכנולוגיות והידע
הקיימות ב־.weSure

 ‰התרחבות אפשרית של  weSureלתחומי
פעילות חדשים בלו"ז קצר יותר (במצגת מתכננת
החברה להיכנס לתחום ביטוחי הבריאות באמצעות
שירותים דיגיטליים במהלך (.)2022-2023
 ‰קפיצת מדרגה משמעותית בהיקפי הפעילות של
קבוצת גלובלטק.
 ‰העברת יותר סוכנים לעולם הדיגיטלי בדרך
של מתן כלים חדשים לארסנל הכלים שיעמוד
לרשותם.

נבחנת הכנסת שותפים

יתרונות אפשריים של העסקה בהיבט
ההתרחבות לחו"ל:
 ‰ביצוע של טרנסופרמציה דיגיטלית לחברה -
איילון תחזק את המודל העסקי אף יותר ותשרת
את ההתפתחות הצפויה של הקבוצה לארה"ב.
 ‰שיתוף פעולה עמוק ורחב יותר עם מבטחי
המשנה בראיה כוללת (הן בארץ והן בעולם).
 ‰אסטרטגיית ההתרחבות בארה"ב מבוססת על
צמיחה אורגנית לצד רכישות ,מיזוגים ושיתופי
פעולה אסטרטגיים ,כך שהמהלך תואם אסטרטגיה
זו.
 ‰כניסה לארה"ב כגוף דיגיטלי משמעותי שיודע
לייצר צמיחה לצד רווחיות נאותה בזמן קצר

לא ארזנו
את זה לבד.
אתם עזרתם לנו.

מימין :צעיר־הרים ווינשל | צילום :רמי זרנגר

יחסית.
על פי המצגת ,אמיל וינשל וניצן צעיר־הרים,
בעלי השליטה בווישור ,בוחנים חלופות שונות
למימון ,לרבות אפשרות לשילוב ביניהן:
 ‰הון – Equity/הכנסת שותף/שותפים באמצעות
הנפקה פרטית/ציבורית (נבחנות אלטרנטיבות
לביצוע בשכבות שונות בקבוצה).
 ‰גיוס חוב מסוגים שונים (במינון ובסכומים
רלוונטיים).
 ‰שיתופי פעולה/עסקאות עם מבטחי משנה
ליצירת כלי מימון מתקדמים.

תודה לכם שעזרתם לנו להיבחר לטובים ביותר.
"המבחן של המדינה" * קבע:
ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל ,הטוב והמשתלם ביותר.
כולם יודעים שביטוח נסיעות לחו"ל הוא למעשה ביטוח בריאות
וביטוח בריאות ,זה הראל.

34%
24.4%

פספורט

A.I.G

12.8%
7.8%

הסקר בוצע על ידי מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה עבור חברת "המבחן של
המדינה" יולי 2021

34127.6

הפניקס
כלל

20.8%

חוסכים לכם
גם בזמן וגם בכסף

מפיקים פוליסות רכב בכלל ביטוח ופיננסים,
ישירות מסימולטור באפי ונהנים
מהנחה של  ₪ 50מהפרמיה הסופית

היכנסו והפיקו עוד היום בסימולטור באפי

ההנחה תינתן רק למפיקים פוליסת הרכב בכלל ישירות מסימולטור
באפי | בכפוף לתנאי הפוליסה וחברת כלל ביטוח ופיננסים בע"מ.
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“תעשו מה שאתם חושבים שאתם
לא יכולים”
הגדרת מטרות ספציפיות בכל תחומי החיים תעזור בהשגת יותר ויותר יעדים ,וככל שכובשים
יותר יעדים זוכים ליותר מוטיבציה וממשיכים בדרך להצלחה > רים שוקחה

ב
צילומים ,shutterstock :באדיבות המצולם

שנת  2020היה לכולנו זמן
רב לחלום ולתכנן ,לחשוב על
השנים שעברו ולהבין שכולנו
נולדנו שווים ,אך האישיות שלנו התעצבה
במהלך השנים בעקבות האנשים שהקיפו
אותנו ,ההשכלה שרכשנו והחשיבה שלנו.
להשתייך לארגון בכירי סוכני הביטוח
כמו ה־ Mdrtמעודד אותנו להיות
גרסה משופרת של עצמנו ,ומזכיר לנו
שצריכים לעשות דברים קשים בכדי
לזכות בחיים קלים ,ושהפחד יעביר אותנו לשלב
הבא בחיים.
להרבה מהאנשים סביבנו יש קול פנימי שמהדהד
ואומר“ :את/ה לא יכול/ה לעשות את זה” .הקול
הזה גם יכול להגיע מאנשים שמסביבנו .זה מחזיק
אותנו באזור הנוחות ודווקא כשמתחילים לחשוב
על החלומות והיעדים שלנו ומרגישים שזה
רחוק ,הקול מתעצם ומרחיק אותנו יותר ויותר
מהחלומות.
תחשבו מה הייתם מוכנים לעשות אם ידעתם

שלא תיכשלו ,תחשבו שיש לכם כוח־על ושום
דבר לא יכשיל אתכם .נראה לי ששום דבר לא
ימנע מכם להגיע למטרה שהצבתם לעצמכם.

תכנון הדרך למטרה

הקול הפנימי הזה נובע מפחד ,חוסר בתוכנית
עבודה והגדרת מטרות ,חוסר ידע ,חוסר בניהול
זמן ועצלנות .הגדרת מטרות ספציפיות בכל תחומי
החיים תעזור בהשגת יותר ויותר יעדים ,וככל
שכובשים יותר ויותר יעדים זוכים ליותר ויותר

מוטיבציה ונמשיך בדרך להצלחה .הכי
חשוב לא להתמקד במה שאנחנו לא רוצים,
אלא במה שאנחנו רוצים.
ואם חושבים לרגע מה קורה כשמפחדים
זה ממריץ את הדם בגוף ,מתחילים
לחשוב אחרת ,מנסים פתרונות יצירתיים,
מרגיעים את עצמנו בהחדרת מחשבות
חיוביות ,ועושים ניסיון ,ואז יש סיכוי
שנצליח.
זמן זה דבר שבשליטתנו .אפשר לבלות
זמן רב בצפייה בסדרות ,כי נוח לנו ,כי מגיע לנו
לנוח ולהתפנק ,ואפשר לנצל חלק מהזמן הזה
לעשייה ,לחשיבה ,לתכנון וללמידה שתקנה לנו
ביטחון ותעזור לנו להשיג את המטרות שהצבנו
לעצמינו.
תעשו מה שאתם חושבים שאתם לא יכולים  -כי
אין לכם מה להפסיד.
הכותבת היא חברת הנהלת  MDRTישראל,
TOT, MCC

מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מבית לשכת סוכני הביטוח
ע"ש שלמה רחמני ז"ל

השתלמות
און ליין

כמה מוטיבציה יש לך בימים אלה?
רבים מאיתנו נכנסו בעקבות הקורונה ל"נמנמת" שלא לומר קיפאון.
השתלמות חובה לכולם
מרצה :סו"ב דורית לוז ,מאמנת עסקית

מועד :יום שני | 19.07.21
שעה13:30-12:30 :

השתלמויות

ללא
עלות!

ליצירת קשר:

*5823

ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח

השתלמות
און ליין

לתבוע בלי לטבוע
סוכני הביטוח רואים ביום התביעה את שיא
של תהליך מערכת היחסים עם המבוטח.
האם הסוכן חייב בכלל לטפל בתביעות מבוטח?
האם מותר לגבות ממבוטח תשלום בעת טיפול בתביעה?
מרצה :סו"ב דורון הורנפלד,
בעלים ומייסד  iclaimהביטוח של הביטוח שלכם
השתלמויות

ללא
עלות!

מועד :יום רביעי | 21.07.21
שעה13:30-12:30 :

ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח

ליצירת קשר:

*5823
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מנכ"ל מגדל רן עוז ימונה למנכ"ל ישראכרט
במגדל הופתעו מהודעת ההתפטרות של עוז ,שמכהן בתפקיד רק שנתיים ,ומתחילים
באיתור מנכ"ל חדש לחברת הביטוח הגדולה > רונית מורגנשטרן

ד

ירקטוריון קבוצת ישראכרט אישר
ביום ב' השבוע פה אחד את המלצת
ועדת האיתור של הדירקטוריון ,ובחר
ברן עוז ,המכהן היום כמנכ"ל מגדל ביטוח,
להיות מנכ״ל קבוצת ישראכרט הבא .עוז יחליף
בתפקיד את ד"ר רון וקסלר ,אשר הודיע לפני
כחודש על פרישתו מהתפקיד לאחר שהשלים
כהונה של כ־ 6שנים כמנכ״ל הקבוצה.
לרן עוז ,בן  ,54תואר  MBAבכלכלה ומנהל
עסקים ותואר  BAבכלכלה וראיית חשבון,
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,והוא בעל
רישיון רו״ח .בשנתיים האחרונות הוא מכהן
כמנכ״ל חברת מגדל ביטוח.
לעוז היכרות עמוקה עם תחום כרטיסי
האשראי ,לאחר שכיהן כיו״ר קבוצת כאל
בשנים  2017-2019וכדירקטור בישראכרט
בשנים  .2009-2014בין שאר תפקידיו בעבר
כיהן גם כראש חטיבת שווקים פיננסיים בבנק
דיסקונט ,שותף בקרן ויולה ומשנה למנכ״ל רן עוז ׀ צילום :פזית עוז
וסמנכ״ל הכספים בקבוצת בזק.
דירקטוריון החברה ,ויו״ר הדירקטוריון ,תמר על ניהול חברה גדולה בהרבה כמו מגדל ,כמו
יסעור ,הביעו תמימות דעים לגבי התאמתו של עוז גם מערכת העבודה המורכבת מול בעל השליטה
לחברה ולגבי התמודדותו עם האתגרים המצפים לו שלמה אליהו.
במגדל הופתעו מהודעת ההתפטרות של רן עוז,
כמנכ״ל ישראכרט.
״רון וקסלר הביא את ישראכרט להישגים רבים במיוחד לאחר שבשנה האחרונה קיבל עוז את גיבוי
בתקופתו כמנכ״ל ועמד היטב בכל האתגרים הדירקטוריון ובעלי השליטה במאבק שניהל נגד
שבפניהם ניצב ,והוא משאיר לרן עוז חברה במצב מינויו של מוטי רוזן ליו"ר מגדל .עוז העמיד אז
מצוין .לרן מצפים אתגרים תחרותיים וטכנולוגיים אולטימטום בפני הדירקטוריון לפיו יאלצו לבחור
רבים ,ועל סמך ניסיונו הרב ,אני משוכנעת שיידע מי מהשניים יישאר ,חברי הדירקטוריון בחרו בעוז
להצעיד את החברה במסלול הנכון ,כדי לשמר ורוזן הודח לאחר שלושה חודשים בלבד בתפקיד
את מעמדה כמובילה בשוק ובעולם החדש ,כחברה היו"ר .מגדל לא הוציאה תגובה בנושא למעט דיווח
המתקדמת ביותר בתחום וכבעלת השירות הטוב על התפטרות רן עוז והמעבר שלו לישראכרט.
ביותר ללקוחות״ ,אמרה יסעור.

שכר של  4מ׳ ש״ח

עוז ייכנס לתפקידו לאחר קבלת אישור בנק
ישראל וביצוע חפיפה מסודרת עם המנכ״ל היוצא,
רון וקסלר .הוא הודיע גם במגדל כי יישאר עד
לבחירת מנכ"ל חדש וככל שיידרש .עוז היה
המועמד המוביל לתפקיד מנכ"ל ישראכרט לאחר
שמיכל קיסוס־הרצוג ,מנכ"לית פפר ,בעקבות
מגעים שניהלה עם ישראכרט לקבלת התפקיד,
פוטרה בידי מנכ"ל לאומי חנן פרידמן .היא חויבה
ל־ 9חודשי צינון ,מה שטרפד את סיכוייה להתמנות
למנכ"לית ישראכרט.
יש לציין ,כי מאז שאינה חברת בת של בנק
הפועלים ,ישראכרט אינה כפופה לחוק המגביל
את שכר הבכירים בתאגידים ,וזאת לעומת מגדל
שכן כפופה .ההערכה ששכרו של עוז בישראכרט
יטפס לכ־ 4מיליוני ש״ח בשנה לעומת כ־ 3מיליון
ש״ח במגדל .זו אחת הסיבות שעוז מעדיף לוותר

השתתפות עצמית

הפתעה במגדל
במכתב ששיגר עוז לדירקטוריון מגדל ,בו
הודיע על סיום תפקידו ,הוא כתב ,בין היתר:
"בימים האחרונים קיבלתי פנייה מוועדת
האיתור של ישראכרט לחזור לחברה ולשמש בה
מנכ"ל .מהרגע שהגיעה אלי ההצעה ,הדברים
התגלגלו במהירות שיא .ההחלטה לחזור
לישראכרט באה מרצון אישי לסגור מעגל
בארגון שאני מעריך ואוהב ,שמשלב מיקוד
בפיננסים וטכנולוגיה ,ושימשתי בו שנים
כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון .אני מניח שזה
תופס אתכם בהפתעה ,אבל האמת ,גם אותי".
עוז הוסיף" :בשנתיים האחרונות במגדל
הובלנו מהלכים שהביאו את החברה לרווחיות,
צמיחה ומובילות ,בדיוק כפי שהצבנו בפנינו
בתוכניות העבודה .באופן אישי ,הייתה זו תקופה
מאתגרת אך גם מלאת סיפוק ,עשייה ,שינויים
והצלחות .המהלכים שביקשנו להוביל לא
הושלמו במלואם ,אך החברה עשתה בתקופה
זו כברת דרך משמעותית ,ואני מותיר חברה עם
שדרה ניהולית חזקה ,יעילה ,הנמצאת בתנופה של
צמיחה ורווחיות" ,הוא כתב.
מגדל נקלעה לבעיה אמיתית משום שרק לאחרונה
מונה לה יו"ר חדש  -יפתח רון־טל ,שכיהן קודם
כיו"ר חברת חשמל ,ואולם הוא אינו מכיר את
עולם הביטוח ,מה שמחייב את מגדל למנות מנכ"ל
מקצועי מהתחום בתוך זמן קצר.
ההערכה בענף שהמנכ"ל הבא של מגדל יבוא
מתוך החברה .בין השמות שעלו נמצא ליאור רביב,
משנה למנכ"ל מגדל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי
ההפצה.

| רונית מורגנשטרן

שמעון גליל עוזב את
קבוצת שחר (דרכים)
לאחר  4שנים בתפקיד משנה למנכ"ל קבוצת
שחר אחזקות וניהול ,שכוללת גם את חברת
שירותי הדרך "דרכים" ,הודיע שמעון גליל
להנהלת הקבוצה על פרישתו מהתפקיד.
גליל אמר ל"ביטוח ופיננסים" כי הוא עוזב
את תפקידו בתחושה של סיפוק" :נהניתי
מהעבודה בקבוצת שחר ,אבל היום אני רוצה
לעשות דברים אחרים .כנראה שאפתח עסק
עצמאי בענף הביטוח שבו אציע מוצרים
חדשים וחדשניים בתחום הביטוח ,הקשורים
לטכנולוגיה מתקדמת״.

שמעון גליל ׀ צילום
באדיבות המצולם

מרכז ההכשרה
למקצועות הביטוח
מבית לשכת סוכני הביטוח
ע"ש שלמה רחמני ז"ל

השתלמות
פרונטאלית

השתלמות מחוז השרון
10:00–09:00
10:15–10:00

10:40–10:15
11:10–10:40
11:30–11:10
11:50–11:30
12:15–11:50
12:45–12:15

התכנסות וכיבוד
דברי פתיחה
סו"ב דניאל קסלמן ,יו"ר מחוז השרון
סו"ב יוסי אנגלמן ,מ"מ נשיא הלשכה
עו"ד בשמת כרמון ,מנכ"לית לשכת סוכני הביטוח בישראל
חידושי התיישנות ופסיקת בית המשפט העליון
עו"ד עדי בן אברהם ,יועמ"ש לשכת סוכני הביטוח
טכנולוגיות רפואיות חדשות וההתמודדות עם תביעות ביטוח בגינן
ד"ר אודי פרישמן ,מומחה לביטוחים קבוצתיים "פרש קונספט"
הערכות נכונה למתקפות סייבר והדרך לפתרון
עו"ד טובי פארי ,קן-דרור ,הראל ושות' משרד עו"ד ומגשרים
הפסקה
עדכונים חשובים משולחנה של הועדה האלמנטרית
סו"ב קובי צרפתי ,יו"ר הועדה לביטוח אלמנטרי
טיפים להשבחת תיק הלקוחות של סוכן הביטוח
סו"ב אבי רוזנבאום ,יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח

מועד :יום שלישי |  | 20.07.21שעות12:45-09:00 :
מכללת ( connectקונקט)
בניין 'דנ–אביב'  -המלאכה  8קומת קרקע ,נתניה
אפשרויות חניה:
 – 1חניון ציבורי בתשלום ברחוב המלאכה 23
 – 2חניית כורכר ללא עלות מול פינת הרחובות הבונים  2למלאכה 25

לפרטים והרשמה  -לחצו כאן
מספר מקומות מוגבל | כל הקודם זוכה!
ההשתתפות בהרשמה מראש ועבור חברי לשכת סוכני הביטוח מחוז השרון בלבד

ליצירת קשר:

*5823
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חדשות ׀ בריאות

|  15ביולי 2021

אתר ספקי בריאות דיגיטלי לרופאי ההסדר
של מנורה
האתר החדש יקצר משמעותית את זמני הטיפול וההמתנה לניתוחים " ‰משפרים את חווית
הלקוח ומדייקים את המענה של הצוותים הרפואיים עבור המטופלים" > רונית מורגנשטרן

מ

נורה הקימה אתר ספקי בריאות שיסייע
למנתחי ההסדר שלה לספק שירותים
למטופלים בצורה מהירה ומדויקת יותר
ואף תקצר משמעותית את זמני הטיפול .המערכת
החדשה –"אתר ספקי הבריאות" ,מיועדת לרופאי
הסדר שיפעלו מול מנורה מבטחים ,ללא צורך
בפעולה מצד המבוטחים ,תסייע בצמצום משמעותי
של הבירוקרטיה הרפואית ותקצר את זמני ההמתנה
לאישור כתבי התחייבות לפרוצדורות ניתוחיות.
באמצעות המערכת ,מנתחי ההסדר יוכלו לבדוק
את זכאותו של המטופל לכיסוי ביטוחי במנורה
מבטחים ,לקבל אישור להליך רפואי עבורו ולעקוב
אחרי ההליך מהצעד הראשון ועד סיומו .המערכת
החדשה תביא לביצוע מדויק ונוח יותר של התהליך
עבור ספקי הבריאות ומטופלים ,באופן מסודר
ויעיל .בנוסף ,ניתן יהיה לראות תמונת מצב מלאה
ומפורטת של תהליכי הבקשה לכל אורך הדרך ובכל

רגע נתון.
טל לנגביץ־אברהם ,סמנכ"ל ומנהלת תחום
דיגיטל וחדשנות במנורה מבטחים" :אנחנו ממשיכים
את התנופה הדיגיטלית ומברכים על אתר ספקי
הבריאות החדש שהקמנו .מדובר בבשורה של ממש
לציבור המבוטחים .באמצעות המערכת שהשקנו
היום ,אנו משפרים את חווית הלקוח ומדייקים את
המענה של הצוותים הרפואיים עבור המטופלים,
שיוכלו לקבל כתבי התחייבות בצורה קלה ומהירה
הרבה יותר".
"למנורה מבטחים רשימת מנתחי ההסדר הרחבה
ביותר בענף המונה למעלה מ־ 1,800מנתחים .אתר
ספקי הבריאות החדש הינו צעד נוסף שיאפשר
למבוטח לקבל מענה מהיר יותר ברגע האמת",
הוסיפה יעל פליישר־גולני ,מנהלת תחום תביעות
בריאות בחברה.
לדברי ד"ר לויה ניסים ,מומחה לרפואת עיניים

יעל פליישר־גולני ׀ צילום :יעל צור

וניתוחי קטרקט" ,הפחתת הבירוקרטיה חשובה
ומשמעותית עבור הרופאים והמבוטחים כאחד.
הכנסת פלטפורמות מסוג זה מסייעות לקצר באופן
משמעותי את הליך כתבי ההתחייבות".

יצא לאור

ביטוח חבויות בישראל
מאת יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר ,בהוצאת פוליסה ,כולל יותר מ 450-עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים ,דברי חקיקה ,נהלים ונתונים עדכניים להצגת
נושאי הספר ולתועלת הקורא .הספר מיועד לחתמים ,סוכני ביטוח ,פרקליטים ומתעניינים בנושא.
פרקי הספר
• הגדרת הסיכון
• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח
• תנאי הפוליסה לביטוח
• כיסויים וחריגיהם
• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים
• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה
• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות
מעודכנת
מחיר הספר 450 :ש״ח כולל מע”מ
דורה חדשה וקב קיהל
למנויי עיתון פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ
מה ספרו של יע ישראל״
חבויות ב
ל
״ביטוח
לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן
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השפעת שינויי האקלים על מגזר הביטוח,
פנסיה ופיננסים
הנציבות האירופית מקדמת אסטרטגיה חדשה ,רגולציה סביבתית ולנטרית של מוסדות
פיננסיים בינלאומיים  -מימון בר קיימא  ‰סו״ב יוסי מנור מסביר

ה

נציבות האירופית אימצה ב־ 6ביולי את
האסטרטגיה החדשה למימון בר־קיימא,
שקובעת מספר יוזמות להתמודדות עם
שינויי האקלים ואתגרים סביבתיים אחרים ,תוך
הגדלת ההשקעה – והכלתם של ארגונים קטנים
ובינוניים במעבר של האיחוד האירופי לכלכלה
בת־קיימא.
לדברי הנציבות ,קיימות היא המאפיין המרכזי
של התאוששות האיחוד האירופי ממגפת
 COVID-19והמגזר הפיננסי יהיה המפתח
בסיוע בעמידה ביעדי העסקה הירוקה האירופית.

האסטרטגיה החדשה למימון
בר־קיימא כוללת ,בין היתר ,את
הפעולות הבאות:
 .1הנציבות תציע קריטריוני קיימות מינימליים
למוצרים פיננסיים (מוצרים פיננסיים המקדמים
מאפיינים סביבתיים או חברתיים) ,על מנת
להבטיח ביצועים מינימליים של קיימות של
מוצרים אלה כדי לחזק עוד יותר יישום הרמוני
של התקנה ולתמרץ מאמצי מעבר.
 .2הנציבות תבקש מ־( EIOPAהרשות
האירופית לביטוח ופנסיה תעסוקתית) לנתח את
מסגרת הפנסיה ,להעריך את הצורך הפוטנציאלי
להרחיב את המושג "האינטרסים ארוכי הטווח

המגזר הפיננסי יהיה המפתח לעמידה ביעדי התוכנית | צילוםshutterstock :

של מבוטחים ומוטבים" ולהציג את הרעיון כפול,
תוך התחשבות בהעדפות הקיימות של לקוחות
ומוטבים ויעדים חברתיים וסביבתיים רחבים
יותר ולהעריך אם יש לקבל הבהרה של כלל
"האדם השקול”.
 .3הנציבות תזמין את  EIOPAלהמשיך בעבודתה
על זיהוי פרקטיקות על ידי ענף הביטוח בהקשר
הרחב יותר של אספקת מוצרים (כולל תמחור
וחיתום) או שירותים לניהול סיכונים הקשורים
לשינויי אקלים על ידי לקוחות .בהתבסס על
עבודתו של  ,EIOPAהנציבות תשקול אם
פעולות חקיקה או אי-חקיקה על כללים זהירים
או אחרים יכולות להקל על ספיגת הפרקטיקות
הטובות שזוהו.

דיאלוג חוסן אקלימי

יוסי מנור ׀ צילום :באדיבות המצולם

 .4על מנת לשפר את ניהול סיכוני הקיימות
בענף הביטוח ,יידרשו המבטחים לבצע ניתוח
"תרחיש שינוי האקלים" למטרות זהירות.
 .5הנציבות תבקש מ־ EIOPAלהמשיך בפיתוח
לוח המחוונים לאסון טבע עד אמצע  2022והיא
תבחן את השימוש בלוח המחוונים להערכת אבחון
לפי המדינות החברות.
 .6הנציבות תשיק דיאלוג חוסן אקלימי עד
שנת  ,2022בתמיכת תעשיית הביטוח ,רשויות

לאומיות ,מקומיות ובעלי עניין אחרים ,כדי
להחליף שיטות עבודה מומלצות ולזהות דרכים
להתמודד עם פער ההגנה על האקלים ולהגביר
את החוסן האקלימית באמצעות המלצות או
באמצעות התחייבויות
 .7במסגרת בחינת הוראת האשראי למשכנתאות,
הוועדה תבחן דרכים לתמוך בקליטת משכנתאות
חסכוניות באנרגיה עד סוף  .2022יתר על כן,
הנציבות תשיק קמפיין מידע ברחבי האיחוד
האירופי הממוען לעסקים ומשקי בית על התכונות
והיתרונות של הלוואות כאלה.
 .8בכפוף להערכה נוספת ,תשקול הנציבות נקיטת
צעדים לחיזוק המומחיות וההסמכה לקיימות של
יועצים פיננסיים ,בהתאם לתוכנית הפעולה של
איגוד שוק ההון.
 .9הנציבות תשקול אפשרויות בהיקף מסגרת
הטקסונומיה של האיחוד האירופי .עד סוף 2021
תפרסם הנציבות דו"ח המתאר את ההוראות
שיידרשו לכיסוי פעילויות כלכליות שאין להן
השפעה משמעותית על הקיימות הסביבתית ועל
הפעילות הכלכלית הפוגעות באופן משמעותי
בקיימות הסביבתית.
הכותב הוא חבר ועדת ההיגוי של לשכות
הביטוח באירופה ,יו"ר מטה אירופה
ואוקיאניה בארגון .MDRT
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צירוף לביטוח והסבר על עיקרי הפוליסה
עו"ד עדי בן אברהם חוזר ומדגיש את תהליך הצירוף  -והפעם על חשיבות תיעוד
ההסבר אשר ניתן ללקוח ,בין היתר ,ביחס לעלויות הכיסוי הביטוחי

ח

וזר הצירוף הינו חוזר שמשקף את הליך
צירוף המבוטח לכיסוי ביטוחי .סוכני
הביטוח נדרשים להליך בירור צרכים
מפורט אשר מטרתו להביא לידיעת המועמד
לביטוח את פרטי הכיסוי הביטוחי המוצע לו .אחד
הדברים החשובים בהליך הינו תיעוד ההליך אשר
משקף את דרך הצירוף וההתנהלות מול המועמד
לביטוח.
השבוע נדבר על תביעה של לקוח כלפי סוכנות
הביטוח שלו בטענה כי נגבו ממנו פרמיות גבוהות
מהסכומים אשר סוכמו עימו לעניין ביטוח חיים
למשכנתא.
המבוטח סיפר בתביעתו כי פנה לסוכנות הביטוח
על מנת להוזיל את הפרמיה החודשית בפוליסת
ביטוח המשכנתא על שמו .לאחר פנייתו הציעה
לו סוכנות הביטוח הנחה בעלות הפרמיה.
במקרה זה ,ציינה הסוכנות ,כי עקב טעות
נשלחה למבוטח בדואר פוליסת ביטוח שבה
התשלום המצטבר לכל אורך תקופת הביטוח הינו
בסכום נמוך בשיעור של  20אלף ש״ח מהסכום
אשר נאמר בשיחת הטלפון עם המבוטח.

תיעוד השיחה

סוכנות הביטוח ציינה כי הסבירה למבוטח כי
מדובר בטעות והפוליסה שהודפסה בשוגג ע"י
חברת איילון כוללת כאמור טעות טכנית ,ולאחר
שחברת הביטוח גילתה את הטעות היא תיקנה את
הפוליסה ושלחה למבוטח פוליסה חדשה ומתוקנת
המתאימה להצעת הביטוח כפי שסוכם והוצג
למבוטח במועד הצירוף לביטוח.
המבוטח טוען כי נגבו ממנו פרמיות גבוהות
יותר ממה שסוכם מולו ומשכך הוא דורש
שסוכנות הביטוח תחזיר לו את ההפרש .סוכנות
הביטוח הבהירה במהלך הדיון בבית המשפט כי
אומנם נשלחה למבוטח פוליסה שגויה ,אך בהצעה
שנערכה בטלפון ותועדה בהקלטה אשר נשמרה
במשרדי הסוכנות ,נמסרו למבוטח כל הפרטים
והעלויות והמבוטח הסכים להם.
סוכנות הביטוח אף השמיעה בדיון את הקלטת
שיחת הצירוף לביטוח ממנה ניתן לשמוע באופן
מפורש כי המבוטח מקבל מידע על הסכום הכולל
שייגבה ממנו במהלך השנים ,באופן שהסכום אשר
נאמר לו תואם את הסכום אשר נגבה ממנו.

הפקת פוליסה שגויה
צילום ראש :גיא קרן

בנוסף ,ציינה הסוכנות כי לוח הסילוקין נשלח
בדואר אלקטרוני למבוטח על מנת להראות
לו כי אכן הסכום הכולל תואם את התשלומים
החודשיים אשר משלם המבוטח כפי שסוכם עימו.
הסוכנות הבהירה כי המבוטח נתפס לטעות

יש לתת חשיבות ביחס לתיעוד המסמכים והשיחות מול המבוטחים ,דבר אשר מוכיח את עצמו בעת תביעה | צילוםShutterstock :

כאשר הוא מתבסס על הפוליסה השגויה ,שהרי
מיד עם גילוי הטעות על ידי חברת הביטוח הם
תיקנו את הטעות – טעות בגובה ההנחה  -והפיקו
פוליסה חדשה ותקינה על פי הסיכום עם המבוטח
ופוליסה זו אף נשלחה למבוטח.

יש לשקף ללקוח את
העלויותף ההשתתפות
העצמית ,הפוליסה ותנאיה
בדגש על הכיסויים והסייגים
בנסיבות אלו הציע בית המשפט הסדר דיוני
לפיו אם בהתאם לשיחת הצירוף לביטוח (השיחה
המוקלטת) יוכח כי המבוטח קיבל מסוכנות הביטוח
תיעוד של לוח הסילוקין בהתאם לסכומים שנגבו
ממנו בפועל ,התביעה תמחק ללא צו להוצאות.
ואכן ,סוכנות הביטוח שלחה למבוטח את עותק
לוח הסילוקין אשר נשלח אליו במייל ,אלא
שהמבוטח טען שהוא אינו חתום על המסמכים
ולכן יש להמשיך בתביעה.
בית המשפט בפסק דינו קובע כי לאור העובדה
שסוכנות הביטוח הציגה תכתובת מייל עם המבוטח
ממנה עולה כי בניגוד לטענת המבוטח נשלח אליו
לוח הסילוקין הנכון וכן נשלח אליו מייל מפורש
ביחס לפרמיה המצטברת ,והואיל ונאמר למבוטח

בשיחת הצירוף (כפי שתועד בשיחה המוקלטת)
סכום הפרמיה המצטבר ,הרי שהמבוטח ידע על
הסכומים הנכונים ואין הוא יכול להסתמך על
הטעות של חברת הביטוח במשלוח פוליסה עם
הנתונים השגויים.
בית המשפט דוחה את התביעה של המבוטח.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

שקיפות מול המבוטח

מהמקרה המתואר ,ניתן ללמוד על החשיבות
של מתן הדגשים ביחס לכיסוי הביטוח למול
המועמדים לביטוח ,בעת רכישת פוליסת ביטוח
חדשה .יש לתת חשיבות ביחס לתיעוד המסמכים
והשיחות מול המבוטחים ,דבר אשר הוכיח את
עצמו בעת התביעה הנ"ל ,כאשר במקרה אשר
תואר לעיל ,חרף טענותיו של המבוטח ,על
כי לא קיבל את המסמכים ולא ידע על גובה
הפרמיה  -הוכח כי המסמכים והסכומים נמסרו
לו .דגש נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא
לנושאי העלויות והפרמיות  -לשקף ללקוח
את העלויות ,השתתפויות עצמיות ,להציע לו
לעבור על הפוליסה ותנאיה (לשלוח לו לבקשתו
את המסמכים הרלוונטיים ,למשל ,גילוי נאות,
פוליסת ביטוח) על מנת שיוכל לבחון את
הכיסויים והסייגים ובעיקר לתת למועמד לביטוח
שיקוף רחב של המוצר הביטוחי המוצע לו.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש
הלשכה
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דוד ליפקין

מבטחת אמריקאית בצעד ענק בנקאות בריטי ישלם קנס על
מפתיע :מגייסת 6,400
הטעיית מבוטחים
עובדים עד סוף השנה

ה

צילוםshutterstock :

מבטחת האמריקאית הגדולה ״פרוגרסיב״ מפתיעה
את סקטור הביטוח  -השלימה תוכניות לגייס
 6,400עובדים נוספים לשלוחות החברה ברחבי ארה"ב
עד סוף השנה .הצורך בגיוס העובדים היא תוצאה של
זינוק בעסקי הביטוח בשנת הקורונה ,שתרם לגידול
במאגר הלקוחות.
פרוגרסיב פועלת כחברת אחזקות בתחום הביטוח ויש
לה יותר מ 70-חברות בנות .היא ידועה במיוחד כמובילה
בביטוחי רכב מכל הסוגים בארה"ב ,וכן כמבטחת רכוש
ונזיקין .החברה פועלת בביטוחי חיים וביטוח מנהלים.
הפעילות שלה מבוססת על רשת של כ־ 30אלף סוכנויות
ביטוח ,ברוקרים ויועצים .היא מספקת גם שירותי ניהול
השקעות.
אלפי העובדים שיגוייסו ישובצו במגוון תפקידים,
במיוחד כטכנאים ,עובדים שיטפלו בתביעות ,שירות
למבוטחים ,אנליסטים ומשפטנים .חלק מהעובדים
שיגוייסו יוכלו לעבוד מהבית ,במיוחד אלה שנותנים
שירותים למבוטחים.

ע

נק הבנקאות הבריטי לוידס ספג מכה כשהרשות הבריטית לאיתנות פיננסית
( )FCAהטילה עליו קנס בסך של  90מיליון ליש״ט בשל הטעיית מבוטחים.
הרגולטור הבריטי האשים את זרוע הביטוח של הבנק בהטעיית מאות אלפי מבוטחים.
האשמה היא ,שזרוע הביטוח של התאגיד שלחה הודעות על חידוש הביטוחים תוך
הבטחה שייהנו מ"מחיר תחרותי" בעת החידוש .אולם בדיקה שנעשתה העלתה
שהמבטחת לא עמדה בהבטחתה,
ולא ניתנה כמעט הנחה לפרמיות
הביטוח .הבדיקה העלתה שהודעות
כאלה נשלחו ל־ 9מיליון מבוטחים
בין ינואר  2009לנובמבר .2017
גם הבדיקה של הרגולטור
גילתה שכחצי מיליון מבוטחים
קיבלו הודעות על הנחות שיינתנו
בשל "נאמנות" .בדיקה העלתה
שהמבוטחים האלה לא זכו לקבל את לוידס .ישלם על הטעיית המבוטחים
ההנחה המבוקשת.
בקביעת גובה הקנס התחשבו בפעולה של לויד'ס בנק בפיצוי המבוטחים על ההודעה
המטעה .הבנק כבר שילם  13.5מיליון ליש"ט למבוטחים שקיבלו הודעות מוטעות.
כעת ,הוא ממשיך במבצע של פיצוי המבוטחים ,תוך תיאום עם הרשות הבריטית
לאיתנות פיננסית.
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות ,המתמחה בשיווק
כיסויי ביטוח בתחום הסיכונים פרט ,חיים/בריאות,
דרושים :רפרנט/ית שימור לקוחות ,אנשי מכירות
עם רישיון לסגירת עסקאות מרחוק/בשטח ,מתאמי
פגישות עם ניסיון ויכולת גבוהה בתחום ,מזכירה
בכירה עם ניסיון ,תנאים וסביבת עבודה מעולים!
לפרטים 054-700072 :חגי".
לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן ,דרוש/ה
עוזרת אדמיניסטרטיבית בתחום האלמנטרי ,עם נסיון
בתחום וידע בתוכנות של חברות הביטוח .עבודה
לטווח ארוך .התחלה מיידית .שעות העבודה בימים
א'-ה'  8:30-16:00יום ו' ,פעם בחודש 9:00-12:00 ,נא
לשלוח קורות חיים למיילcochi@shir-ins.com :
לסוכנות ביטוח רפרנט/ית רכב ודירה .העבודה מהבית
באופן קבוע .משרה לטווח ארוך .לשלוח קו"ח למייל:
boazb@bezeqint.net
לסוכנות ביטוח בצפון דרוש/ה פקיד/ה אלמנטרי עם
ניסיון בלבד! ניהול כל תחום האלמנטרי ,ניהול תיקי
לקוחות ועבודה מול החברות .יש אופציות קידום! שכר
גבוה למתאימים! המשרה עם ניסיון בלבד! יש לשלוח
קו"ח למיילtomerinsur@gmail.com :
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש שותף להמשך פיתוח
המשרד וניהול שוטף .לצד פעילות מסורתית ,המשרד
פועל בתחום  -תכנונים פנסיונים ,מיסוי ,תהליכי
פרישה ,גורם מתפעל .קורות חיים/מידע נוסף במייל
ibn1976@gmail.com
לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה עובד/ת ביטוח
אלמנטרי (דירות /עסקים/רכב) עבודה בסביבה
נעימה ומשפחתית – קורות חיים לשלוח ל-
avi@ashani.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה תפקיד מנהל עסקים
בתחום הביטוח פנסיוני  /אלמנטרי  -שיפור ניכר
בתנאיםRh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -
חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית
ומקצועית באזור roznerbit@walla.co.il

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לסוכנות ביטוח גדולה מאוד בפריסה ארצית ,דרוש/ה
עובד/ת שטח מוכשר/ת למשרת גיוס סוכנים/
סוכנות .ניסיון קודם הכרחי .קורות חיים למייל:
star202118@gmail.com
לסוכנות מובילה בנס ציונה דרוש/ה עוובד/ת ביטוח
אלמנטרי מיומן ומקצועי חשוב ניסיון בביטוחים
עסקיים ויכולת ניהולית אפשרות שיתוף פעולה עם
סוכן עם רישיון אלמנטרי מהאזור  ,כולל אפשרות
לשותפות עתידית israel@di--ins.co.il .נייד -
0544260833
קבוצת ברק פיננסים מגייסת סוכני ביטוח מקצועיים
וחדשים בענף שמעוניינים לקבל לידים ,פגישות
מתואמות והכשרה .לתיאום פגישה לא מחייבת עם
גביgabin@barak-fin.com 0522759119  :
לביחד סוכנות ביטוח בבני ברק דרוש/ה רפרנט/ית
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון ברכבים דירות ,עסקים,
למטרת ביצוע חידושים ,פיתוח עסקי ותפעול ,שעות
גמישות .עבודה באווירה נעימה ומקצועית ,דרישות
 :יחסי אנוש טובים ורצון להצליח ,מוטיבציה גבוהה
וראש גדול יתרון ,קורות חיים יש לשלוח

חשמל ,ארנונה ,אינטרנט ,ועוד 4,000 :ש"ח  +מע"מ.
לפרטים ,שמוליק054-4946290 :
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים.
גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054-5210974
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם
בגין  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'
0522445755
בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד
שנלר udi98@shneller.co.il 050-5237770
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,מוטה גור  9פתח תקווה .החדר מרוהט
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת .עלות כולל
חשמל ארנונה וכו' 2,000 :ש"ח  +מע"מ .לפרטים,
שמוליק 054-4946290:
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל משה
אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות התפעוליות
הנדרשות אפשרות להתמחות 050-5293836
במגדל רסיטל היוקרתי בדרך בגין  156ת”א ,להשכרה
בקומה  20חדר במשרד מפואר .אפשר גם שירותי
משרד .טלפון  054-4647407מאיר
להשכרה חדר 2+עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה
*חניה בשפע *שירותי משרד  -אופציונלי יש לפנות
לאודי054-3117755 ,
להשכרה משרד  2חדרים עם דלת מקשרת "בית
צרפתי "רחוב הרצל  91ראשון לציון לפרטים יוסי
סוללר 050-5240011

להשכרה במשרד מפואר ,חדר גדול כולל חלון
ענק .המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי ,חניה
חופשית ,השכירות חודש בחודשו ,מחיר פיקס כולל
(דמי ניהול ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון יומי) .ניתן לקבל
מרוהט ,שלמה 052-2944888
להשכרה  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח תקוה .החדרים
מרוהטים ,בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת .העלות הנדרשת כולל

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

MOSHE@BEYAHAD-INS.COM

gil@beyahad-ins.com
נייד  052-4526944משה נייד  052-7703399גיל
דרושים  5סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם,
הפניות ועוד יתרונות ייחודיים .ניתן לפנות המייל:
 afikf.gabi@gmail.comאו בהודעת ווצאפ :
 .0587305550בתודה גבי נתן

שכירות משנה

סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות
 /עצמאים  /פרטיים.
אנו מתמחים ביועץ למשכנתה (חדשה  /מיחזור /
איחוד הלוואות  /ועוד) .נשמח לשת"פ עמך על תיק

המבוטחים שלך ,ובמקביל ללמד אותך את התחום.בוא
נפגש לקפה ,שלמה קרקסוני052-2944888 ,
https://www.facebook.com/krsmartmoney

סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת ברכישת תיק
ביטוחי (אלמנטרי ופנסיוני ) לפרטים ניתן לפנות
yanivaghion@gmail.com
אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ
ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו
ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את
הפתרון הכי מתאים עבורכם .ביחד סוכנות לביטוח
מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים
קיימים .אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי
פעולה שבהם כולם מרוויחים (יש לנו שת"פים
שעובדים יום יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים
בדבר וזה בדוק) שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו
רק כדי שתוכלו לקבל את כל המידע על מנת לקחת
החלטה מושכלת .ניתן לפנות אלינו במייל /בנייד נייד
 052-7703399גיל  052-4526944משה
gil@beyahad-ins.com
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות
חדשים .מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ?
רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח
שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך .אנא
פנו אלינו בנייד  052-7703399או במייל:
gil@beyahad־ins.com
למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ( חיים ואלמנטר) יש
לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת
וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il
"אתר פרישה למכירה – טל'־ 057-0059951
()www.prisha.co.il

