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הלשכה תפעל למימוש הסכם
פנסיית חובה במשק
ועדת הכספים של הכנסת קיימה השבוע
דיון בנושא יישום הסכם פנסיית חובה
במשק .בדיון השתתפו לצד חברי הכנסת
בכירי הארגונים הכלכליים במשק .את
לשכת סוכני ביטוח ייצגו בדיון רוני שטרן
ושלמה אייזיק.
בעקבות ישיבת ועדת הכספים פנה
נשיא הלשכה ,אודי כץ  ,CLUליו"ר
ועדת הכספים סטס מיסז'ניקוב ולחברי
הועדה והדגיש את מחויבותה של

הלשכה וחבריה לפעול למימוש ההסכם,
לפקוד את העסקים אשר חלה עליהם
החובה לביטוח עובדיהם ולדאוג לבטחם.
הלשכה הפיצה בקרב חבריה את פרטי
ההסכם הקיבוצי שנחתם.
בפנייתו ליו"ר ועדת הכספים כותב נשיא
הלשכה אודי כץ  :CLUהלשכה מברכת
את החלתו של ההסכם הקיבוצי הכללי
לביטוח פנסיוני מקיף במשק וצו ההרחבה
שנחתם על ידי סגן ראש הממשלה ושר

התמ"ת מר אלי ישי.
אנו רואים חשיבות רבה בקיומה של
מערכת פנסיונית יציבה המעוגנת
במסגרת יחסי העבודה הקיבוציים
בישראל ,כך שכל עובד במדינת ישראל
יהיה זכאי לביטוח פנסיוני .
סוכני הביטוח חברי הלשכה החליטו
להתגייס למימוש ההסכם ,ולפקוד את
כל העסקים אשר חלה עליהם החובה
לביטוח עובדיהם ולדאוג לבטחם.

קופות הגמל המסלוליות מחזיקות רק ב2%-
מהנכסים בענף
נכון למחצית הראשונה של  ,2007מתוך
 636קופות גמל הקיימות בישראל 197
קופות הן מסלוליות  -כ .30%-עם זאת,
היצרנים אולי פותחים קופות נוספות,
אבל הציבור לא שש להשקיע בהן את
כספו 98% .מהכסף שמושקע בקופות
הגמל מושקע בקופות הגמל הכלליות,
כך עולה מנתונים שמפרסם אגף שוק
ההון באוצר.
הקופות
הן
המנייתיות
הקופות
הפופולריות ביותר מתוך הקופות
המסלוליות ,ואחריהן הקופות האג"חיות.

לאורך השנים היה גידול גם במספר
וגם בהיקף הנכסים בקופות המנייתיות
והאג"חיות .לעומת זאת ,בקופות
השקליות ,שאף הן פופולריות יחסית בין
הקופות המסלוליות ,היה לאורך השנים
גידול במספר הקופות .ואולם החל ב-
 2004היתה ירידה קלה בהיקף הנכסים
המושקע בהן.
באוצר מציינים שיש להגדיל את
מעורבות הציבור בבחירת מסלול
החיסכון הרצוי לו לעת פרישה ,וראוי
שמסלול החיסכון של אדם המתקרב

לגיל הפרישה יהיה שונה מזה של צעיר-
כדי למקסם את הצבירה ולהתאים את
הסיכונים לגילו של החוסך .עם זאת,
ממחקר שערך האוצר עולה כי אף
שלפרטים יש אפשרויות לבחור בעצמם
את מסלול ההשקעה רבים מהם
נמנעים מהבחירה .במדינות שבהן
ננקטו צעדים נמרצים להנחלת מידע
פיננסי ונעשו מאמצי שיווק מקיפים של
מנהלי הקרנות והממשלה ,יותר ויותר
חוסכים בחרו את מסלול הפנסיה אשר
רצוי להם.

עבר בקריאה ראשונה :דמי אבטלה לעצמאים
עצמאים שבתי העסק שלהם נסגר יהיו
זכאים לדמי אבטלה -כך עולה מהצעת
חוק שעברה ביום שלישי ( )8.1בקריאה
ראשונה במליאת הכנסת.
לפי הצעת החוק ,עצמאי יהיה זכאי לדמי

אבטלה ,אם עמד בשלושה קריטריונים:
קריסה כלכלית של בית העסק ,סגירת
תיק במס הכנסה ,במע"מ ובביטוח הלאומי
ושינוי סטטוס מעצמאי לשכיר או למובטל.
לדברי נשיא לשכת ארגוני העצמאים

(לה"ב) ,עו"ד יהודה טלמון" ,זהו רגע
גדול לעצמאים ולבעלי עסקים" .בהצעת
החוק תמכו גם יו"ר ההסתדרות ,עופר
עיני ,ונשיא התאחדות התעשיינים,
שרגא ברוש.
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קרנות הנאמנות הכספיות מסכמות שבוע השקה מוצלח:
מיליארד שקל בתוך שבוע
שהושקו במסגרת
הנאמנות ,מרכזות
הלב מבין הקרנות
לגייס מאות מיליוני

הקרנות הכספיות
הרפורמה בקרנות
את מירב תשומת
החדשות ומצליחות
שקלים ביום.
"אומרים שפריזמה ופסגות מגייסים
עשרות מיליוני שקלים ביום" ,אמר בכיר
בשוק ההון" .מדובר בגיוסים גדולים,
אבל זה ממש לא מרשים אותי .מדובר
במוצר שאתה מפסיד בניהולו .שהקרנות
הכספיות לא יבלבלו  -תעשיית הקרנות
הקלאסית עדיין סובלת מפדיונות".
בקדמת טבלת המגייסות נמצאים פסגות
שגייסה כבר  500מיליון שקל ופריזמה

שחצה אתמול את מחסום ה 300-מיליון
שקל" .מי שכביכול הכי מרוויח מסנטימנט
הגיוסים בקרנות הוא פריזמה" ,הוסיף
בכיר בבית השקעות" .למרות שהם לא
מרוויחים על הניהול בקרנות הכספיות,
הגיוסים ממצבים אותם כגוף שמגייס
ומטשטשים את הפדיונות הגדולים שהם
סופגים .בנוסף ,הם מקווים שהסנטימנט
החיובי ינזול גם לקרנות נוספות .זו הסיבה
לכך שהם הציעו בתחילה דמי ניהול 0%
בקרנות שלהם" ,הוא מסביר.
כמה ימים לפני השקת הקרנות העביר
פריזמה הודעת בורסה וקבע דמי ניהול
של  0%בקרנות הכספיות במשך שלושה

חודשים .פסגות לא נשארה חייבת,
והודיעה על דמי ניהול אפסיים לתקופה
ארוכה יותר  -חצי שנה .רשות ניירות ערך
לא אהבה את התמחור החדש והודיעה
כי מנהלי הקרנות לא יוכלו לגבות בקרנות
הכספיות דמי ניהול שיהיו נמוכים מעמלת
ההפצה שגובהה .0.125%
בימים אלו מתקיימים דיונים ,ופעילים
בשוק מעידים על מחלוקת" .יו"ר הרשות
משה טרי בעד ,הוא לא רוצה להתערב
במחירים .מצד שני ,יש חשש שגופים
קטנים לא יוכלו להציע דמי ניהול אפסיים
והמהלך ייטיב עם הגופים הגדולים בלבד",
מוסיף הבכיר.

איילון נאמנים זכתה במכרז הפנסיה של קרנות הסוהרים
סוכנות ניהול ההסדרים איילון נאמנים ,מקבוצת איילון חברה לביטוח
שבשליטת משפחת רחמני זכתה במכרז לניהול הסדרים פנסיוניים של
חברי עמותת קרנות הסוהרים
לראשונה ,נערך מכרז קרנות הסוהרים
להסדרי פנסיה וגמל לכעשרת אלפים
סוהרים וגמלאים .מדובר באחד המכרזים
הגדולים בתחום שנעשו בישראל בשנים
האחרונות .השב"ס ,החל את הטיפול בנושא
ההסדרים הפנסיונים לפני למעלה משנה
ולפני כחודשיים החל שלב הגשת ההצעות
למכרז בנושא ,שהוכרע בשבוע האחרון.
חברי העמותה הינם כלל הסוהרים
ומרבית גמלאי שרות בתי הסוהר בישראל.
העמותה מונה כ 10,000-חברים מתוכם כ
 7000אנשי סגל :סוהרים וקצינים מתחומי
הביטחון ,לוחמים ביחידות מבצעיות
ייחודיות ,אנשי טיפול ומטה ,עובדים
סוציאליים ,רופאים וקציני חינוך וכ3000 -
גמלאים .הגיל הממוצע לעובדים החדשים
המצטרפים לשורותיה הינו  .25שכר

פנסיוני התחלתי של עובד הינו 5000
 .₪כיום ל 90%-מהעובדים בשב"ס קיים
הסדר פנסיוני במבטחים ואילו לשאר
בחברות אחרות .לכל העובדים ישנה גם
קרן השתלמות.
העובדים מועסקים ב  28אתרים ברחבי
הארץ מ "קציעות" בדרום ועד "צלמון"
בצפון ,ואחראים על החזקת אסירים
ועצורים במשמורת חוקית .
זהו אחד מהמכרזים הגדולים מסוגם
בישראל ,בענף הביטוח הפנסיוני .מדובר
בניהול תוכניות הפנסיה ,הביטוח והפיננסים
בעמותה ,בכללם תכנון ,יישום ובקרה של
המדיניות הפנסיונית בארגון.
למכרז אשר בוצע ע"י רול יועצים,
ניגשו החברות הגדולות בתחום הסדרי
הפנסיה .הפרטים המדוייקים לגביי שווי

מינויים חדשים
אורי גינוסר  -ראש אגף קשרי חוץ בקבוצת כלל ביטוח,
פנסיה ופיננסים

אורי גינוסר מונה לתפקיד ראש אגף קשרי
חוץ בקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים.
במסגרת תפקידו יהיה אחראי על מערך
הדוברות של הקבוצה ,פרסום ,קשרי
משקיעים וקשרי ממשל.
בשלוש השנים האחרונות שימש גינוסר
כמנהל קרן השקעות פרטית שהתמקדה

בפיתוח עסקים בנגב .קודם לכן היה
יועץ התקשורת הכלכלי של שר האוצר
בנימין נתניהו ,מנהל פרסום ויחסי ציבור
במוטורולה ישראל ולפני כן שימש כ15-
שנה כעורך וכתב כלכלי בכיר בחדשות
ערוץ  2ובמעריב.
גינוסר יחל בתפקידו בשבועות הקרובים.

התיק ,נותרו חסויים .יחד עם זאת ,ניתן
בברור לומר כי מדובר במכרז בשווי
מאות מליוני  ( ₪כשבעת אלפים עובדים.
משכורת ממוצעת של עובד בשב"ס
עומדת על כ  ₪ 8,000ולמעלה מ 20%
מהשכר מופרש לטובת קרן הפנסייה \
קופות הגמל \ קרנות ההשתלמות מדי
חודש .כ  15,000מליון פרמיה נפרעת
שוטפת לחודש  -כ  200מליון  ₪שנתי).
סגירות של קרנות מאות מליונים מקרנות
הפנסייה של העובדים הנמצאים בקרן
פנסייה צוברת.
יאיר דנגור מנכ"ל הסוכנות " :אנו פועלים
בשוק דינמי ותחרותי מאוד .אין לי כל
ספק כי זכייה זו מבססת את מעמדה של
איילון נאמנים כסוכנות המובילה בתחום
ניהול ההסדרים"

מבצעים מיוחדים
והטבות לחברי לשכה
באתר הלשכה
www.insurance.org.il
באייקון רווחה
לפרטים03 - 6396676 :
לתמר כהן
pirsum@insurance.org.il
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עדכון תקרות וסכומים לשנת המס 2008
מאת :רו'ח (משפטן) צביקה משבנק  -יועץ הלשכה למיסוי פנסיוני

ביום  07.01.2008פרסמה רשות המסים בישראל את השינויים במערך הניכויים לשנת המס  2008לפי שינוי במדד בשיעור .2.79%

להלן עדכון תקרות וסכומים רלוונטיים לשנת המס :2008
הערות
הסכום
הנושא

שווי  1נקודת זיכוי ממס
"קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9א שבגינה מגיע
פטור ממס
תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה
תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה
תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 47
 1/12מתקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת לפי
סעיף 47

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה שאינה ממשכורת לפי
סעיף 47
הסכום המינימאלי שבגינו מוענק זיכוי ממס לפי סעיף 45א
סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה מיגיעה אישית"

₪ 189
₪ 7,200

₪ 10,500
₪ 21,010
₪ 7,400
₪ 7,400

₪ 10,500
₪ 144
₪ 43,500

לשנה ₪ 1,728 -
בתנאי שנקבעה נכות של לפחות  365יום
לשנה ₪ 522,000 -
אם נקבעה נכות בין  185-364יום  -גם לגבי "הכנסה
מיגיעה אישית"
אם נקבעה נכות עד  184יום  -לא מגיע פטור ממס
לשנה ₪ 62,640 -
₪ 223,200

₪ 15,712

לשנה ₪ 188,544 -

₪ 224,000

התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 5(17א)

₪ 15,720

התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס  -ראה/י חוזר
לקוחות מס' 7
מומלץ להפקיד את מלוא הסכום ,ללא קשר לגובה
הניכוי לפי סעיף 5(17א)

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה שאינה מיגיעה
אישית"

₪ 5,220

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי הכנסה מריבית ורווחים
על פיקדון ,תוכנית חסכון ו/או קופת גמל בשל סכום ששולם
כפיצוי בשל נזק גוף
המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות
לשכירים פטורה ממס
תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה בקרן
השתלמות לעצמאים
תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות לעצמאים

₪ 18,600

שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת
גמל לתגמולים/לקצבה
ההוצאה שמותרת בניכוי לחברה בשל הפקדה בקופת גמל
לפיצויים ו/או לקצבה בשל "חבר בעל שליטה"
 4פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף (3ה)3
שכר חודשי ממוצע במשק = ₪ 7,663
תקרת "הפקדה מוטבת" בקופת גמל לתגמולים

לשנה ₪ 2,268 -
פטור ממס בשיעור של  35%מגיע רק ב"גיל פרישה"
או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה של 75%
מוענק חלק יחסי גם לחלק משנת עבודה
מוענק חלק יחסי גם לחלק משנת עבודה
לשנה ₪ 88,800 -
התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית
שההפרשה בעדה לקופת גמל לתגמולים פטורה ממס.
אולם ,יש לקחת גם בחשבון את המשכורת שבעדה
הופרשו לקופת גמל לקצבה
לשנה ₪ 126,000 -

₪ 3,710
₪ 875
₪ 30,652
₪ 20,400

לשנה ₪ 10,500 -
התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית
שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס
התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס  -ראה/י חוזר
לקוחות מס' 7

להלן שיעורי המס לפי סעיף  121ל"הכנסה מיגיעה אישית":
חודשי

2007

עד 4,390
מ 4,391 -עד 7,810

10%
16%

מ 7,811 -עד 11,720
מ 11,721 -עד 16,840
מ 16,841 -עד 36,260
מכל שקל נוסף

26%
33%
35%
47%
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בעין משפטית
מאת :עו"ד ג'ון גבע  -היעוץ המשפטי ללשכה

שימוש בקביים לא הוכר כהגבלה בהליכה לצורך
פוליסת הביטוח הסיעודי
בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-
יפו ,ניתן לאחרונה פסק דין בעניינה של
רות מלי (להלן" :רות") ,שיוצגה על ידי
עו"ד עופר שרגיל ,כנגד "דקלה" חברה
לביטוח בע"מ (להלן" :דקלה") ,שיוצגה
על ידי עו"ד שירית אושרוב ,אשר עסק
בפרשנותה של פוליסת ביטוח סיעודי.
את פסק הדין נתנה כבוד השופטת מיכל
לויט ,ולהחלטתה הצטרפו ,פה אחד ,נציגי
הציבור ,מר בילוגורסקי ומר המר.

רקע

רות הייתה מבוטחת אצל דקלה בפוליסת
בביטוח סיעודי ,אשר נתנה כיסוי ביטוחי,
בין היתר ,למקרה של מוגבלות בפעילויות
יומיומיות (להלן" :הפוליסה").
במועדים הרלבנטיים לתביעה ,נזקקה
רות לקביים לצורך הליכתה ,אשר על כן,
פנתה לדקלה בתביעה למימוש זכאותה
על פי הפוליסה.
מכיוון שתביעתה של רות לתגמולי ביטוח
נדחתה אצל דקלה ,מהנימוק שהיא אינה
עונה על ההגדרה בפוליסה למצב סיעודי,
הוגשה תביעה לבית הדין האזורי.

טענות הצדדים

דקלה טענה להגנתה כי ,בהתאם לתנאי
הפוליסה ,מצב סיעודי לא יכלול בתוכו מי
שמסוגל ללכת תוך כדי שימוש באמצעי
עזר ,למעט כסא גלגלים ,וכי מקרה
הביטוח יחול לגבי אדם הזקוק לעזרה
בהליכה ,רק אם אותו אדם מרותק למיטה
או לכסא גלגלים.
טענתה של רות בתביעה הייתה ,כי יש
לפרש את המונח "עזרה בהליכה" על פי
הפוליסה ,בצורה רחבה ,כך שלא נדרש,
לצורך הפעלת הפוליסה ,ריתוק למיטה
או לכסא גלגלים ,וכי בהתאם תוכל רות,
בשל קשייה בהליכה ותמיכתה בקביים,
ליהנות מתגמולי הביטוח הסיעודי.
דקלה הפנתה לחוזר המפקח על הביטוח,
מיום ( 14.04.2003להלן" :החוזר"),
אשר על אף שהתייחס לפוליסות מאוחרות

לפוליסה הנטענת בכתב התביעה ,מצא
בית הדין לנכון להתייחס אליה כאמת
מידה לבחינת כוונת המפקח על הביטוח,
בהגדרתו את מקרה הביטוח בפוליסות
ביטוח סיעודי.

הדיון המשפטי

בית הדין התייחס לחוזר ,אשר בסעיף
 )6(1שבו הוגדרה פעולת הניידות
כ"יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע
ממקום למקום" .על פי החוזר ,כל עוד
יכול המבוטח לבצע פעולה זו באופן
עצמאי ,הגם שישתמש לצורך כך בקביים,
מקל וכד' ,ולמעט בכסא גלגלים וריתוק
למיטה ,לא תיחשב לו פגיעה ביכולתו
העצמית לנוע.
לאור האמור בחוזר ,פסק בית הדין ,כי אין
לראות בשימוש בקביים כפגיעה ביכולת
הניידות של המבוטח.
בית הדין קרא את הגדרת מקרה הביטוח
בפוליסה ,כלשונה ,בהתאם להלכה
שבערעור אזרחי  11081/02דולב חברה
לביטוח בע"מ נ' סיגלית קדוש ,הקובעת,
שפרשנות פוליסות ביטוח תתבצע על דרך
הכלל על פי לשון הפוליסה .רק במקרים
מיוחדים ,מציין בית הדין ,כאשר קיים מצב
של אי בהירות בלשון הפוליסה ,אזי יש
להידרש לפרשנות לפי הכלל כנגד המנסח,
ותוך הגנה על הצד החלש-המבוטח.
הואיל ולשון הפוליסה ,לדעת בית הדין,
הייתה ברורה בהגדרתה את מקרה
הביטוח ,ולא משתמעת לשתי פנים,
כמקרה בו המבוטח נזקק לעזרה כדי
ללכת  -עזרה בדמות ריתוק למיטה או
לכסא גלגלים ,נפסק שאין להשתמש
במקרה זה בכלים פרשניים לצורך
הבנת הפוליסה.
בפרשנות העצמאות בניידות ,אשר
אינה מזכה בתגמולי ביטוח סיעודי ,פסק
בית הדין ,כי ניתן ,על מנת לבחון את
מידת התלות בביצוע פעולות היום יום,
להשתמש במבחני הזכאות לגמלת סיעוד
על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

תשנ"ה ,1995-אשר על פיהם קיימת
עצמאות בהליכה ,גם בשימוש המבוטח
במכשירי הליכה כגון מקל וקביים.
בית הדין ציין בפסק דינו ,כי פוליסת הביטוח
והגדרת המקרה הביטוחי ,לא נועדו להכליל
בגדרם מצבים רבים מאלה שהתכוונה
אליהם חברת הביטוח ,וכי למבטחת
שמורה הזכות המלאה לקבוע את תנאי
חוזה הביטוח ואת גדרי הכיסוי הביטוחי,
אותם תרצה לבטח ולהציע למבוטחיה.

תוצאת פסק הדין

לאור כל האמור ,פסק בית הדין ,כי
בפרשנות העזרה בהליכה ,לצורך בחינת
הזכאות לתגמולי ביטוח ,המונח כפי
שהופיע בפוליסה "ללכת (מרותק לכסא
גלגלים או למיטה)" ,בהקשר לעזרה
סיעודית ,מתייחס אך ורק למי שאכן
מרותק לכסא גלגלים או למיטה.
אשר על כן ,רות ,אשר לא הייתה
מרותקת בפועל לכסא גלגלים או
למיטה והייתה הולכת באמצעות קביים,
איננה נכללת בתור מי שזקוקה לעזרה
בהליכה כמשמעות הפוליסה הנדונה,
בביטוח סיעודי.
התביעה נדחתה ,אך מכיוון ונושא
התביעה היה בתום הביטחון הסוציאלי,
לא נפסקו הוצאות.

מה יכול ללמוד סוכן הביטוח
מפסק הדין?

סוכן הביטוח יכול ,לאור תוצאת פסק הדין,
להבין ,כי דרך פרשנותו של חוזה ביטוח,
אשר מילותיו אינן מתפרשות ליותר
מאופציה תקפה אחת ,וכי הן ברורות,
תהיה על פי לשון הפוליסה המפורשת,
ואין מקום לייבא כלים פרשניים כגון הכלל
לרעת המנסח.
כמו כן ,לגבי ביטוחים סיעודיים ,יחול
מקרה הביטוח ,כאשר נדרשת למבוטח
עזרת הזולת באופן משמעותי ,אשר
ללא עזרה כנ"ל ,לא יוכל המבוטח לבצע
פעילויות יומיומיות ,כגון הליכה.

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ
בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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לפי ההנחיות האחרונות שהוצאו על ידי המפקח על הביטוח ,לפיהן מחויבות חברות הביטוח לערוך
שינויים מהותיים בפרק התרופות שאינן בסל הבריאות .שינויים אלה יכנסו לתוקף בחודש יוני .2008
כמו כן חברות הביטוח מחויבות לעדכן בשינויים את כל ציבור המבוטחים שרכשו בעבר ביטוח תרופות
בין כפוליסה עצמאית ובין כנספח לפוליסת בריאות .שני המהלכים שהזכרנו מחייבים נקיטת עמדה
שיווקית יעילה מצד סוכני הביטוח ולצורך זה גובשה השתלמות מיוחדת בת יום לימודים אחד.

השתלמות מיוחדת

ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות
ההשתלמות מיועדת לציבור רחב של סוכני הביטוח ומטרתה לתת ידע וכלים מעשיים להערכות
משרד הסוכן לשיווק ומכירה של ביטוחים אלה.
ההשתלמות תתקיים ביום חמישי  14.02.2008בין השעות  09:30-14:15במכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח
בישראל ,רח' המסגר  ,18תל-אביב .להלן התכנית:
09:30 - 10:30 
			

חוק בריאות הממלכתי ,התייחסות לפרק התרופות
המרצה :גב' שולי ברמלי ,חוקרת בכירה ,ג'וינט  -מכון ברוקדייל.

10:45 - 11:45 
			
			

השב"ן ,שירותי הביטוח הנוספים של קופות החולים .עמדת משרד הבריאות והמפקח על
		
הביטוח בנושא תרופות ,ביטול כיסוי תרופות בשב"ן ,חוזר המפקח על הביטוח.
המרצה :ד"ר אודי פרישמן ,היועץ הרפואי של הלשכה.

12:00 - 13:00 
			

ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות וביטוח השתלות.
המרצה :מר אלי שמש ,ראש חטיבת הבריאות ,הראל  -חב' לביטוח בע"מ.

13:15 - 14:15 
			
			

"מסתערים על היעד"  -הערכות משרד הסוכן לשיווק ממוקד (ניתוח תיק לקוחות קיים ,שיטות
פניה ללקוח ,הכנת טופס גילוי נאות ,שיווק ומכירות.
המרצה :מר רם אמית ,יו"ר ועדת בריאות והסיעוד.

עלות ההשתלמות + ₪ 100 :מע"מ.

ספח הרשמה

לכבוד
המכללה לפיננסים וביטוח
					
המסגר  ,18ת.ד ,57696 .תל-אביב 61574

באמצעות פקס03-6395811 :

הריני מבקש/ת לרשום אותי להשתלמות "ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות"
שם משפחה ופרטי של הסוכן
רצ"ב שיק ע"ס של  115 -ש"ח (מחיר לחבר לשכה) לפקודת ליסוב בע"מ.
פתיחת ההשתלמות מותנית במספר מינימלי של נרשמים

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות ישירות אל המכללה לפיננסים וביטוח
טל ,03-6395820 .פקס03-6395811 :
machon@insurance.org.il

