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ירידה בגניבות כלי הרכב מתחילת השנה
מנתונים שהציגה יחידת אתגר עולה
כי בחודשים ינואר-פברואר 2008
נרשם שיעור גניבות כלי הרכב הנמוך
ביותר ב 4-שנים האחרונות ,וירידה
מצטברת של  31.67%לעומת התקופה
המקדימה אשתקד  4,051 -כלי רכב
גנובים ב 2008-מול  5,929ב.2007-
הירידה החדה ביותר נרשמה במחוז
ירושלים ,46.7% ,אחריו מחוז המרכז
עם שיעור ירידה של כ 38.2%-ומחוז
ת"א עם שיעור ירידה של  .31%סוגרים
את הרשימה מחוזות ש"י ,צפון ודרום,

עם ירידות של  13.6 ,16.66ו13.2-
אחוזים בהתאמה .מהנתונים עולה עוד
כי מרבית הגניבות מתרחשות באזור
המרכז ,30.9% ,ובמחוז ת"א.23.9% ,
מניתוח דגם הרכב הפופולארי ביותר
בקרב הגנבים מכלל כלי הרכב ,נמצא
כי סובארו ליאונה תופס את המקום
הראשון  300 -כלי רכב מדגם זה נגנבו
בחודשים ינואר  -פברואר  .2008אחריו
מיצובישי לנסר ,עם כ 200-גניבות ,ופיאט
אונו  .150 -דגמים אחרים של סובארו
ומיצובישי ,אגב ,כמו אימפרזה ולאגסי

(סובארו) וסופר לנסר (מיצובישי) ,נמצאו
הכי פחות פופולאריים בקרב גנבי הרכב.
נתון מעניין נוסף :סקירה של גניבות כלי
רכב חדשים שגילם עד  4שנים ,מצביעה
על קטנוע סאן יאנג במקום הראשון עם
 72גניבות ,ובמקום השני יונדאי גטס
עם  66גניבות.יצויין כי פילוח הנתונים
מבוסס על מערכות רכב גנוב.
שיעור הגניבות הגבוה ביותר של
הרכב הדו גלגלי היה במחוז תל אביב
 55.9%ובמקום השני מחוז המרכז
שם .15.4%

אודי כץ  ,CLUנשיא הלשכה:

"פריזמה תצא מחוזקת מהמשבר שפקד אותה"
אודי כץ  ,CLUהתייחס השבוע לפרשת
פריזמה בית השקעות בראיון עיתונאי
מקיף שנתן לקראת כנס ביטוח החיים
והפיננסים של הלשכה באילת .נשיא
הלשכה הביע את תמיכתו בבית
ההשקעות ואמר כי "פריזמה הוא בית
השקעות שנותן שירות טוב לסוכני
הביטוח ,הן מבחינת היחס והן מחשוב
ותמיכה טכנית" .כן ציין כץ ,שבניגוד לשנים
עברו ,שבהן קופות שונות רשמו הפסדים
כספיים כבדים ,ולמרות זו המשיכו לגבות
דמי ניהול מלאים ,הרי הצעדים שבם נקטה
פריזמה  -לקיחת אחריות מיידית ,שקיפות
ומתן פיצוי לעמיתים  -ראויים להערכה.

לדבריו ,סוכני הביטוח מתמקדים כרגע
בשימור הלקוחות של חרמון ותבור  -ולא
בשיווק הקופות" .בעיקרון" ,הוא הוסיף,
"אנחנו לא רואים פסול בשיווק הקופות,
גם לאחר הפרשה .הן נחשבות לקופות
הבטוחות ביותר ,שיזכו מעתה להשגחת
יתר" .בהתייחסו לפתיחתן של קופות גמל
קטנות על ידי בתי ההשקעות ,ביקש כץ
מהמפקח על הביטוח כי יבדוק העניין
ויסדירו אחת ולתמיד ,כדי להבטיח את
תקינות פעילותן של הקופות והבטחת
כספי העמיתים .יחד עם זאת ,הוא אינו
מתנגד לניוד של לקוחות לקופות קטנות.
"אחד הפרמטרים שלפיו נבחנות קופות

הגמל הוא התשואה לה זוכה העמית,
ואם הקופות רושמות תשואות טובות,
זה בהחלט לגיטימי" ,לדברי כץ" ,ובלבד
שפעילות זו תתנהל על פי התקנות
והנהלים המחייבים".
חדשות נוספות מפריזמה :יובל גביש,
מנכ"ל בנק לאומי למשכנתאות ,מונה
למנכ"ל בית ההשקעות ,והוא מחליף את
דב קוטלר ,שפרש מתפקידו בתחילת
השנה.
כן מונו מאיר מזוז ורו"ח שמעון כהן
למשנים למנכ"ל ,כאשר מזוז יהיה אחראי
על ראש תחום קרנות הנאמנות ותעודות
סל ,וכהן על תחום החיסכון ארוך הטווח.

אנו מודיעים כי

ההרשמה לכינוס נסגרה
ומודים למאות חברי הלשכה ,אנשי ענף הביטוח ובתי השקעות
על הרשמתכם לכינוס "ביטוח ופיננסים"  2008באילת

מצפים לראותכם בכינוס אלמנטר  8-11בספטמבר 2008
ומאחלים לכולם כנס פורה ומהנה
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מוצר חדשני עומד לצאת לשוק בסוף השנה:
קופות גמל אישיות
ועדת הכספים צפויה לאשר את טיוטת
התקנות הסופיות עליהן חתם רוני בר-
און ,שר האוצר ,בנוגע להסדרת פעילותן
של קופות גמל אישיות בישראל .קופות
אלו נפוצות בעולם המערבי ,כאשר שליש
מהכספים בארה"ב המיועדים לחיסכון,
לדוגמא ,מתבצעות באמצעותן .קופות

הגמל האישיות הן למעשה תיקי השקעות
אישיות ארוכות טווח ,הכוללות הטבות מס
על פי תקנות החלות על קופות הגמל .כוונתן
היא לאפשר לעמית לנהל בעצמו את תיק
ההשקעות שלו ואפיקי החיסכון שברצונו
להשקיע .כך ,אחת מתקנות קופות הגמל
האישיות אינה מתירה תשלום עמלת הפצה

ליועץ פנסיוני או השקעות באמצעות מכשיר
זה .לאור ההתפתחויות האחרונות בנושא,
נערכים בתי ההשקעות על פיתוח פתרונות
למוצר חדשני זה .אישורים מתאימים מצד
הרגולטור צפויים להינתן בסוף השנה
לגופים פיננסים שיציגו יכולת תפעולית
התואמת את דרישות המוצר.

משרד האוצר השיק את מערכת "ביטוח נט"
לאחר מערכת גמל-נט ופנסיה-נט,
השיק השבוע אגף ההון של האוצר את
מערכת ביטוח נט .מדובר במערכת
ממוחשבת להשוואת תשואות ,מדדי
סיכון וביצועי פוליסות הביטוח והחיסכון
של חברות הביטוח ,כגון ביטוחי
מנהלים .המערכת דומה במאפייניה
לשתי המערכות הממוחשבות שפותחו
מכבר באוצר ,והניתוח בה מתבסס על
הפרופיל הרצוי למשתמש בכל נקודת
זמן ולכל טווח זמן .כן מוצגים במערכת
החדשה דמי הניהול שנגבו על ידי

הדולר יורד -
קריאת חברות
הביטוח עולה
הירידות המתמשכות בשער הדולר,
נותנות אותותיהן בענף הביטוח.
לאחרונה נודע כי חברות הביטוח
פנו למבוטחים להגדיל מיידית את
הפוליסות שברשותם על מנת שלא
להגיע למצב של "תת ביטוח" .מצב
זה עלול להתרחש למשל בפוליסות
ביטוח ימי ,כאשר המבוטח העריך את
נזקיו האפשריים לאורך תקופת הביטוח
בסכום שקלי כולל כנגד רכישת פוליסת
ביטוח הנקובה בדולרים.

חברות הביטוח בקרנות ובמסלולים
השונים  -הן מהנכסים והן מההפקדות
 והיא למעשה הכלי הראשון המאפשראת פרסומם של הנתונים אודות דמי
הניהול מההפקדות .ביטוח נט פועלת
על פי דיווחי התשואות החודשיות של
החברות לאגף שוק ההון באוצר ,על
פי מדדי שוק נבחרים ,המוצגים על ידי
הבורסה בתל-אביב ,ועל נתוני תשואות
נומינליות ללא ניכוי דמי ניהול .בהודעת
האוצר נמסר כי מערכת זו מיועדת
להעניק מידע צרכני לציבור ,והשימוש

בה משלים את המידע החוץ לצרכן
בנוגע לחיסכון הפנסיוני ,נותן בידיו כלים
להשוואה בין מוצרי החיסכון הפנסיוני,
מסייע לו בבחירה ביניהם ומגביר את
התחרות בין חברות הביטוח .בהקשר
זה ,חשוב לציין שביטוח-נט היא חלק
ממערך שלם של צעדים שעל הצרכן
לשקול ולבחון טרם בחירתו במוצר
הפנסיוני ואין היא מחליפה את הצורך
בפנייה לייעוץ פנסיוני מוסמך בנושא.
לעיון במערכת ביטוח-נט:
h t t p : / / b i t u a c h n e t . m o f . g o v. i l

סיכום מפגש צהריים סניף
רחובות/נס  -ציונה
במפגש הבוקר הראשון של סניף רחובות/
נס ציונה ,שהתקיים ביום ג'  10.3.08נשא
דברים מוטי דהרי  ,CLUיו"ר סניף רחובות/
נס ציונה ומחוז השפלה ,אשר תיאר את
מגמות הלשכה והיערכותה בנושא כניסת
הבנקים בנושא הייעוץ הפנסיוני.
הסניף אירח את היועץ המשפטי של
הלשכה ,עו"ד ג'ון גבע ,אשר סקר בפני
הנוכחים הלכות חדשות מבית מדרשם של
בתי המשפט אשר ניתנו לאחרונה.
שני נושאים ריתקו במיוחד את קהל
הסוכנים:
הנושא הראשון :הערכות הלשכה בנושא
החתמת הלקוחות על הסכם לייעוץ

פנסיוני ,והאפשרויות הפתוחות בפני סוכני
הביטוח ,להתמודדות עם סיטואציה זו,
במיוחד הדרך לבטל את הסכם הייעוץ עליו
חתם הלקוח בבנק.
הנושא השני  -בתחום אובדן כושר עבודה.
בנושא זה נחשפו הסוכנים בפני סוגים שונים
של ניסוחים בהגדרת העיסוק של המבוטח,
כמפורט בהצעת הביטוח .במיוחד הודגמו
הגדרות ,העשויות לפעול היום לטובת
המבוטח בקרות אירוע אובדן כושר עבודה.
כמו כן ,הובאו הלכות חדשות מתחום
ההתיישנות בנושא גניבות כלי הרכב ,כאשר
המבוטחים היו עסוקים בפעילות ספורטיבית
ומפתחות הרכבו נגנבו מבגדיהם.
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הפניקס מגבירה את פעילותה הפיננסית
נמשכת המגמה על פיה חברות הביטוח
אינן מסתפקות עוד בניהול חסכונות
ארוכי טווח של המבוטחים (כספים
פנסיונים) ,אלא מחפשות דרכים
להרחיב פעילותן הפיננסיות קצרות
המועד .הדוגמא האחרונה לכך היא
הפניקס .החברה ,שהוציאה בעבר את
ניהול תחום החסכונות לטווח קצר לידי

בית ההשקעות אקסלנס ,שבבעלותה
החלקית ,החליטה כעת לפתח תחום
זה בתוכה .בשלב הראשון ינוהל התחום
החדש של הפניקס במסגרת תחום
החיסכון לטווח ארוך שבחברה ,ויתבסס
על מוצרי אקסלנס .מדובר בתיקים
פיננסים המספקים למבוטחים חלופות
לפקדונות בבנקים ,לקרנות הנאמנות

ולקופות הגמל ,ומתנהלים תחת כללי
המס החלים על פוליסות ביטוח .בשלב
מאוחר יותר מתכוונת הפניקס להרחיב
היריעה ולפתח מעבר למוצרי אקסלנס
גם מכשירים וכלים פיננסים חדשים .כמו
כן השלימה לאחרונה הפניקס את רכישת
השליטה בגמא  -חברה העוסקת בסליקת
שוברי תשלום של חברות האשראי.

שומרה השיקה פוליסת תאונות אישיות חדשה
חברת הביטוח שומרה השיקה לאחרונה
את שומרה  - Eפוליסה מודולרית לביטוח
תאונות אישיות ,המציעה כיסוי מפני תאונות
אישיות על פי שלושה מסלולים :החל משקל
ליום ועד לשלושה שקלים .לדברי יוסי
וינשטוק ,מנכ"ל שומרה ,מאופיינת פוליסה
זו בכיסוי נרחב ובמחיר אטרקטיבי .הכיסוי

הבסיסי של הפוליסה ,התקף בכל העולם,
 24שעות ביממה 365 ,ימים בשנה ,כולל
פיצוי במקרה מוות ,נכות חלקית או מלאה
כתוצאה מתאונה ,ופיצוי שבועי בגין אובדן
כושר עבודה מתאונה (עד  104שבועות).
הכיסוי המורחב של הפוליסה מתייחס
לסיכון מלחמה פאסיבי ואף פיגועי טרור

וחבלה ,כיסוי לתאונות בעלות אופי אזרחי,
גם בעת שירות מילואים ,ופיצוי שבועי כפול
עבור התקופה בה היה המבוטח מאושפז
בבית החולים .רכישת הפוליסה איננה
מותנית במילוי שאלונים רפואיים או בדיקות
רפואיות וסוכני שומרה יכולים להפיקה
באמצעות האינטרנט.

"הכשרה ביטוח" במבצע מאתגר מיוחד

יום כיף אתגרי לסוכני ביטוח חיים עם מנכ"ל החברה
חברת הכשרה ביטוח ,מקבוצת אלעזרא,
יוצאת במבצע מנכ"ל מיוחד לסוכני ביטוח
החיים של החברה .במסגרת המבצע,
סוכני ביטוח חיים אשר יעמדו ביעדי
התפוקה שנקבעו לחודש מרץ ,יזכו ליום
כיף חוויתי ואתגרי עם מנכ"ל החברה,
עופר טרמצ'י .יום הכיף יכלול תחרות
יאכטות ,ארוחות מפנקות ועוד הפתעות
רבות .עופר טרמצ'י ,מנכ"ל הכשרה
ביטוח" :הפכנו את מבצע המנכ"ל

למסורת ב'הכשרה ביטוח' והוא אחד מיני
רבים שעושה ותמשיך לעשות החברה
על מנת לטפח את הקשר עם סוכניה.
לסוכנים שיזכו במבצע מצפה יום גיבוש
אתגרי ,מלא חוויות והפתעות .אני סמוך
ובטוח שפרט להנאה הרבה שיפיקו
הסוכנים מהיום הזה ,הוא גם יתרום
רבות לגיבוש ביניהם ולחיזוק הקשר
שלהם עם החברה" .המבצע ייערך בין
התאריכים -31 1 :במרץ  .2008כמו כן

ערב לזכרו של
ברוך בן בסט ז"ל
ביום שלישי השבוע התקיים
בבאר שבע ערב לזכרו של
ברוך בן בסט ז"ל ,שנפטר
בפתאומיות בדצמבר 2006
והוא בן  .61ברוך החל
את דרכו בענף הביטוח
ה,80-
שנות
בתחילת
כבעליה המשותפים של
סוכנות שחפים בבירת
הנגב .בהמשך הפך לבעליה
היחידים של הסוכנות,

ששמה הוסב לניצנים.
בנו של ברוך ז"ל  ,יוסי,
ממשיך כיום את דרכו
של אביו ומנהל בהצלחה
את הסוכנות ,שמתמחה
בביטוחי חיים ואלמנטרי.
בערב המרגש השתתפו
רבים ממכריו וממוקיריו של
ברוך ז"ל ,שהלכו יחד עמו
בדרך החברות והנאמנות
שכה אפיינו אותו.

נמסר מהכשרה ביטוח על הצטרפותה
לאיגוד חברות הביטוח ,כאשר עופר
טרמצ'י יכהן כחבר בהנהלת האיגוד.
יו"ר האיגוד ,גדעון המבורגר ,ומנכ"ל
האיגוד ,זאב אבן חן ,קידמו בברכה את
הצטרפותה של הכשרה ביטוח וציינו כי
למרות שלא הייתה חברה באיגוד לפני
כן ,היא סייעה לפעילותו רבות בשנתיים
האחרונות ,במימון פעילות יחידת אתגר
למלחמה בגניבות כלי הרכב.

החל הקרב בין קופות הגמל
המרכזיות להשתתפות
בפנסיה תקציבית
שישה גופים נכנסו עד כה לשוק החדש של קופות הגמל המרכזיות
להשתתפות בפנסיה תקציבית .הגופים הם :הראל ,מנורה
מבטחים ,פריזמה ,מיטב ,מקפת וכלל ביטוח .כן הקימה עיריית
ת"א קופה ייעודית לעובדיה .על פי הערכות מדובר בלמעלה
מ 100,000-עובדים בשוק המוסדי ,הזכאים להפרשת פנסיה
לקופה מרכזית  -המקור הראשון לתשלום הקצבה החודשית של
העובד לאחר פרישתו .גורמים בענף מעריכים כי היקף השוק
בתחום נאמד כיום בלמעלה מ 200-מיליון  ₪בהפקדות קבועות,
ובעל פוטנציאל התרחבות בשנים הבאות.
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בעין משפטית
מאת :עו"ד מיכאלה ייגר  -מנהלת המחלקה המשפטית בלשכה

בית משפט המחוזי בת"א:
ביטוח כפל חל ללא קשר לאחריות המבוטח
השופט שאול שוחט מבית המשפט המחוזי
בתל אביב ביטל את קביעת בית משפט
השלום ,לפיה אין מקום לביטוח כפל כאשר
מבוטח התובעת אחראי ,בהתרשלותו
לנזק (בר"ע (ת"א-יפו) .)1366/07

עובדות המקרה

מדובר בבקשת רשות ערעור על החלטת
השופטת ברק-נבו מבית משפט השלום
בת"א שדנה בשאלה העקרונית האם יש
מקום לתביעה בעילת כפל ביטוח מקום בו
מבוטח התובעת (או מי מטעמו) אחראי
בהתרשלותו לנזק.
המערערת ,איילון חברה לביטוח בע"מ,
ביטחה את חב' דניה סיבוב בע"מ וחב'
מחצית היובל בע"מ ,בפוליסת ביטוח
"עבודות קבלניות" בגין הקמת מבנה
משרדים על ידן .המשיבה ,הפניקס חברה
לביטוח בע"מ ,ביטחה את אלקו התקנות
ושירותים בע"מ ,שנשכרה לצורך הקמת
המעליות במבנה ,בפוליסת ביטוח "כל
הסיכונים קבלנים" בקשר עם התקנת
המעליות בפרויקט .איילון שיפתה את
מבוטחיה בגין נזקים שנגרמו למעליות
במבנה בשל שני ארועי הצפה .אין
מחלוקת ,שהמעליות שניזוקו במהלך
האירועים הנ"ל בוטחו הן באמצעות איילון
והן באמצעות הפניקס ,וכי הסיכון נושא
התביעה בבימ"ש שלום מכוסה תחת שתי
הפוליסות .איילון הגישה תביעה בבימ"ש
שלום בעילה של ביטוח כפל ,כהגדרתו
בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א-
 ,1981ודרשה מהפניקס להשתתף עימה
בנטל השיפוי .בימ"ש השלום נתבקש
לדון בשאלה" :האם יש מקום לתביעה
בעילת ביטוח כפל ,מקום בו התובעת (או
מי מטעמו) אחראי בהתרשלותו לנזק".
בימ"ש השלום קבע ,כי התשובה לכך היא

שלילית ,וכי עילת כפל הביטוח אינה גוברת
על העילה הנזיקית.

טענות הצדדים

המערערת (איילון) טענה ,כי בית משפט
השלום טעה משקבע ,כי אין מקום לתביעה
בעילת ביטוח כפל מקום בו מבוטח
התובעת התרשל ,וכי עילות ביטוח הכפל
נסוגה מפני העילה הנזיקית .לטענתה,
בהלכת סיגנא נקבע הלכה למעשה ,כי
בפוליסות רכוש נסוגה זכות השיבוב מפני
ביטוח הכפל ולכן באותו המקרה נקבע
כי על חברת סיגנא שביטחה את הניזוק
לשפות את חברת מגדל אשר ביטחה את
המזיק על פי עקרונות דיני כפל הביטוח.
על כן ,אפילו נגרם הנזק בענייננו ,באשמת
מבוטחי איילון ,אין לכך כל רלוונטיות.
לטענת המשיבה (הפניקס) ,צדק בית
משפט השלום בהחלטתו ,ולגישתה יש
סייג לתחולת סעיף (59ד) לחוק חוזה
ביטוח ,הקובע את חלוקת ההשתתפות
במקרה של כפל ביטוח ,והוא חל רק
במקרים בהם אין אחד המבוטחים נושא
באחריות לנזק שנגרם למבוטח האחר.

פסק הדין

בית המשפט המחוזי בת"א דן במשמעותו
של סעיף  59לחוק חוזה ביטוח לאור
"הלכת סיגנא" לפיה המבוטחים ישאו בנטל
החיוב על פי היחס שבין סכומי הביטוח ,וזו
קיימת קיימת גם כאשר אין זהות בין בעלי
הפוליסות או בין המוטבים על פי הפוליסות,
אך קיימת זהות באינטרס המבוטח .כלומר:
אין מניעה כי הוראת סעיף  59לחוק חוזה
ביטוח תחול גם במקרה של שתי פוליסות
שנרכשו על ידי מבוטחים שונים ,ובלבד
שבוטח "סיכון אחד".
השופט שוחט קובע ,כי "משאין מחלוקת

פלאפון
חברת
של
מיוחד
מבצע
לסוכני הביטוח חברי הלשכה ,עובדיהם
ובני משפחותיהם

לפרטים נוספים או לרכישה התקשרו למאור דוידוביץ:
 050-3004535או במיילmaorda@pelephone.co.il :
את פרטי העסקה ניתן לראות באתר הלשכה
 www.insurance.org.ilבאייקון רווחה

כי במקרה דנן הן המבקשת והן המשיבה
הנפיקו פוליסות רכוש שכיסו את אותו סיכון
נושא התביעה בבימ"ש קמא (יש הסכמה
דיונית של הצדדים בעניין זה עליה אף חזרו
הם בפניי בישיבת יום  ,)6.2.08יישום של
הלכת סיגנא לעניינו מביא למסקנה כי לא
ניתן לקבל את הטענה כי זכות ההשתתפות
במישור היחסים בין המבטחות לא חלה מן
הטעם כי אחד המבוטחים נושא באחריות
לנזק שנגרם למבוטח האחר ,היות וסוגייה
זו עניינה במישור נפרד למישור הרלוונטי
לשאלה אם חלה זכות ההשתתפות אם
לאו .לפיכך ,סבורני כי שגה בימ"ש קמא
משביסס מסקנתו כי זכות ההשתתפות לא
חלה במקרה עסקינן מן הטעם האמור".
השופט מוסיף וקובע ,כי שאלת היחס
הראוי בין עילת כפל הביטוח (שעניינה
במישור היחסים בין חברות הביטוח בינן
לבין עצמן) לבין העילה הנזיקית (שמקורה
במישורים אחרים  -מזיק וניזוק ,וכן מבוטח
מול מבטח) שאלה כבדת משקל היא
ומנוע הוא מלקבוע בה מסמרות במסגרת
החלטתו זו .שאלה זו לא נדונה אף בבית
משפט השלום והסוגיה אם חלה זכות
השיבוב מקום שחלה זכות ההשתתפות
אם לאו  -לא הוכרעה כאמור אף בהלכת
סיגנא ובית המשפט העליון טרם אמר בה
את דברו.

לסיכום

בית המשפט קיבל את הערעור באופן
שקביעתו של בית משפט השלום לפיה אין
מקום לתביעה בעילת ביטוח כפל מקום בו
מבוטח התובעת ,או מי מטעמו אחראי,
בהתרשלותו ,לנזק  -מבוטלת .כמו כן ביטל
בית המשפט את ההוצאות בסך ₪ 3500
בתוספת מע"מ שנפסקו לחובת המערערת
בהחלטתו של בית משפט השלום.

לשכת סוכני ביטוח בישראל
למשפחת מילשטיין
הרעיה חנה והילדים
משתתפים בצערכם במות

ראובן

ז"ל
חבר לשכה

שלא תדעו עוד צער

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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נפתחת ההרשמה
לקורסי הכשרה לקבלת רשיון סוכן ביטוח
ולמגמה הרב שנתית להכשרת עובדי חברות וסוכנויות ביטוח

קורסי הכשרה לקבלת רשיון סוכן ביטוח
קורסי הכשרה לבחינות ביסודות
יסודות ודיני ביטוח
כלכלה
חשבונאות
סטטיסטיקה
מימון

17.06.2008
28.07.2008
31.07.2008
25.08.2008
28.08.2008

קורסי הכשרה לבחינות גמר
ביטוח תאונות
ביטוח רכוש
ביטוח פנסיוני
ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים

04.06.2008
10.06.2008
16.06.2008
28.08.2008

קורסי הכשרה לעובדי חברות וסוכנויות ביטוח

המגמה הרב שנתית ,מיסודו של איגוד חברות הביטוח
קורס דו-שנתי לחתמים ומסלקי תביעות בביטוח כללי
קורס חד-שנתי להכשרה בביטוח פנסיוני

26.10.2008
27.10.2008

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

