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אודי כץ  ,CLUנשיא הלשכה ,בישיבת הוועד המנהל:

"חברות הביטוח מודעות לכשלי השירות שלהן
וללשכה תרומה רבה בפעילותן לתיקון אותם כשלים"
בתוך כך מסר כץ בישיבה כי בחודש יולי בלבד הצטרפו  41חברים חדשים לשורות הלשכה
ישיבת הוועד המנהל ,שהתקיימה
ביום ב' ,27.7.09 ,עסקה בחמישה
נושאים עיקריים :התקדמות הטיפול
באמנת השירות ,פוליסות ריסק ואובדן
כושר עבודה לחברי הלשכה ,הקמת
המסלקה ,סיכום יום העיון הארצי
שערכה הלשכה בנושא" :פעילות
הסוכן בעולם המשתנה" ודיווח אודות
השינויים בפוליסה התקנית ברכב על
בסיס טיוטה להתייחסות שפרסם משרד
האוצר .אודי כץ  ,CLUנשיא הלשכה,
פתח את הישיבה ושמח לחלוק עם
החברים את השבחים שהרעיפו מנהלי
סוכנות ההסדרים של "מגדל" ,בכנס
שנערך לאחרונה ,על רמתם המקצועית
המשודרגת של סוכני הביטוח ,השפעתם
הרבה על קהל המבוטחים ומעמדם
האיתן.
הנשיא הוסיף ועדכן את חברי הוועד על
צירופו של איציק אוסטשינסקי כיועץ
כלכלי-מסחרי להסכמי סוכנים חברי
לשכה עם חברות הביטוח" .צירופו של
אוסטשינסקי נועד לחזק כל סוכן ביטוח,
בכל היקף פעילות ,מול חברות הביטוח,
במסגרת מחויבותה של הלשכה לדאוג
לכל סוכן ביטוח הנמנה על שורותיה.
אין לי ספק כי ליועץ כלכלי-מסחרי
בדמותו של אוסטשינסקי יש את היכולת
לשפר את עבודתו ,רווחתו ותנאיו של
סוכן הביטוח" ,דברי כץ .כן ביקש
הנשיא לעדכן כי אושר מתן הלוואות
במסגרת קרן העזרה ההדדית שהקימה
הלשכה לשלושה חברים שפנו לסיוע.
כמבוא לדיון בנושא השירות אמר כץ כי:
"חברות הביטוח מודעות לכשלי השירות
שלהן וללשכה תרומה רבה בפעילות
החברות בתיקון אותם כשלים" .דבריו
של הנשיא קיבלו חיזוק בדבריו של

רם אמית ,ראש התחום המקצועי
בלשכה ,שפירט בפני חברי הוועד על
המפגשים שעורכת הלשכה עם מנכ"לי
החברות ,במטרה להטמיע את אמנת
השירות שגיבשה הלשכה ולשדרג את
הסטנדרטים בשירות בענף לטובת
ציבור הסוכנים ולקוחותיהם .אמית
אמר כי הביטוי המוחשי לצעדים אותם
נוקטות החברות לשדרוג השירות טמון
בשינויים המבניים שערכו חלקן ולטיפול
הרציני שלהן בניסיון לייעל ולתגבר
את מערכי השירות שלהן .כן ביקש
אמית למסור דיווח על סטטוס הטיפול
בפוליסת הריסק ואובדן כושר העבודה
לחברי הלשכה ,בעקבות התייחסויות
חברי הוועד לנושא בישיבה האחרונה.
לאחר פירוט מרכיבי הפוליסה ,נערך דיון
נוסף בנושא ונקבע כי הלשכה תמשיך
ותפעל להגיע לכדי הסכם ,לרווחת
חבריה .מוטי קינן ,מנכ"ל הלשכה,
מסר דיווח על רעיון משרד האוצר בדבר
הקמת מסלקה להעברת מידע וכספים
בין היצרנים בשוק החיסכון ארוך
הטווח .קינן מסר כי הבנקים לוחצים
בנושא ובשלב זה נאותה הלשכה
להיכנס לשלב הבחינה הראשונית של
הקמת המסלקה מתוך כוונה לשמור
על האינטרסים של חבריה .בתוך כך
ציין עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי
ללשכה ,כי נערכת בימים אלה בחינה
אודות ההיבטים המשפטיים הכרוכים
ברעיון משרד האוצר והיבטים אלו יוצגו
בפני החברים עם סיומה .רוני שטרן,
ממלא מקום וסגן הנשיא ,ביקש לסכם
את יום העיון הארצי שקיימה הלשכה
ב 16.7.09-בחסות חברת "מגדל" ,וציין
כי "יום העיון שיקף עוצמה רבה והביא
כבוד רב ללשכה".

שטרן מסר כי כ 1,100-איש השתתפו
ביום העיון ,לרבות נציגי משרד האוצר
ומנכ"לי חברות הביטוח והודה לחברי
הוועדה לביטוח פנסיוני ,בראשות שלמה
אייזיק ,למוטי קינן ולרם אמית ,על
העבודה המקצועית המאומצת בהכנת
מסמך הנמקה אלקטרוני קל ,ידידותי
ומתקדם לשימוש חברים ,כמו גם הפקת
יום עיון מרשים ומאורגן להפליא .קובי
צרפתי ,יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי,
חתם את פרק הנושאים בישיבה ,עת
תיאר בפני החברים אודות השינויים
המוצעים על ידי משרד האוצר בנוגע
לפוליסה התקנית ברכב" .משרד האוצר
מבקש לערוך שינויים בפוליסה בעקבות
פסיקות בתי המשפט ותלונות שהצטברו
אצלו" ,אמר צרפתי ,שהוסיף כי מאז
 1986לא חלו כל שינויים בפוליסה
התקנית לרכב.
בדבריו התייחס צרפתי לשינויים
המוצעים בנושאים כגון כינון אחרי
נזק ,הגבלת משקל הרכב המסחרי
ל 3.5-טון ,אביזרים ,חלקי חילוף,
אמצעי מיגון ,השבתה ,ביטול הפוליסה,
השתתפות עצמית ועוד .צרפתי אף
עדכן את החברים בדבר המגעים
שקיימה הלשכה עם משרד האוצר  -אגף
הביטוח ,בדבר דרישה לקבלת פיצוי
בגין ירידת ערך לפי יום האירוע ולא לפי
יום התשלום ומתן האפשרות לחוות
דעת מקצועית של שמאי לקבוע ירידת
ערך ולא על פי קריטריונים ארכאיים
שנקבעו בעבר ("ועדת ששון") .הנשיא
שיבח את צרפתי על פעילותה הנמרצת
של הוועדה בראשה הוא עומד וביקש
למסור נתון מעודד ביותר טרם סיומה
של הישיבה :במהלך חודש יולי בלבד
הצטרפו ללשכה  41חברים חדשים!

עמוד

2

 30ביולי www.insurance.org.il 2009

מתוך 8

"הכשרה ביטוח" מחזקת את מעמדה בביטוחי הפרט
נמשך מבצע ריסקים בחברת "הכשרה
ביטוח" .בשלב הזה של המבצע מציעה
החברה הנחות נוספות לרוכשים
פוליסות ביטוחי חיים .כזכור ,בראשית
חודש יולי השנה פתחה חברת 'הכשרה
ביטוח' במבצע ריסקים ,שיימשך עד
ל .31.12.09-במסגרת המבצע מעניקה
החברה למבוטחים הרוכשים ריסקים
למקרה מוות 30 ,אחוזי הנחה למשך
שנתיים .המבצע היווה יריית פתיחה
לשורה ארוכה של מבצעי סוף שנה
והטבות ,שבחברת "הכשרה ביטוח"
החליטו להציע לרוכשים כבר עכשיו.
בחברה הבהירו עם פתיחת המבצע כי

זו רק תחילתו של תהליך וכי בתקופה
הקרובה תכריז בהדרגה על מבצעים
נוספים שהיא יוזמת בתחום ביטוח
החיים ,שימשיכו עד סוף השנה .הבטיחו
וקיימו :השבוע הודיעה החברה כי
בהמשך למבצע הריסקים ,היא מציעה
מבצעים נוספים בתחום ביטוחי החיים ,כך
לדוגמא ,תינתן הנחה של  25%לשנתיים
עבור רכישת פוליסה למחלות קשות ,וכן
הנחות של  20%לשנתיים ליחיד ו25%-
הנחה לשנתיים לזוג ,ברכישת פוליסת
'גג בטוח'  -פוליסה המשלבת כיסויים
של מוות ,מוות מתאונה ,נכות מתאונה
ומחלות קשות .בהכשרה ביטוח מעריכים

כי השוק צועד לתחום ביטוחי הפרט .לכן,
בחברה שמים דגש על תחום זה ומפתחים
כלים חדשים ,שיסייעו גם לסוכני הביטוח
להעמיק את פעילותם בתחום .שמעון
מירון ,סמנכ"ל ,מנהל אגף ביטוח חיים
ובריאות ב"הכשרה ביטוח"" :הכשרה
ביטוח שמה דגש על תחום ביטוחי
הפרט .מעבר לכך שהחברה חושבת
כל העת כיצד ניתן להוזיל את תעריפי
הפוליסות ללקוחות ,היא גם מסייעת
לסוכני ביטוח בעלי תיק ביטוחי מנהלים
להטמיע את תחום הפרט .הנחות אלו
הן חלק מהכלים אותם מעניקה 'הכשרה
ביטוח' לסוכניה".

יונל כהן מונה ליו"ר חבר הנאמנים של האגודה לסוכרת נעורים
יונל כהן ,מנכ"ל חברת "מגדל" ויו"ר
התאחדות החברות לביטוח חיים ,קיבל
על עצמו תפקיד התנדבותי חדש ,עת
נעתר לשמש כיו"ר חבר הנאמנים של
האגודה לסוכרת נעורים .לדברי כהן

נושא סוכרת הנעורים קרובה לליבו
ואמר" :ברצוני לעזור ולתמוך בחולים
ובמשפחותיהם על ידי קידום מחקר
הסוכרת והמודעות למחלה ,המשנה
כליל את אורל החיים" .במסגרת

תפקידו יפעל כהן לצרף אנשי עסקים
וגורמי מפתח במשק הישראלי כחברים
באגודה ובהעלאת המודעות הציבורית
לפעילותה למען חולי סוכרת הנעורים
בישראל.

הסכום על תעודת הביטוח היה שגוי  -הדואר יפצה
אדם שילם בדואר על תעודת ביטוח חובה
לרכב בנו ,כשסכום הביטוח לפי התעודה
הוא  1,595שקל .בתביעה שהגיש לבית-
המשפט לתביעות קטנות בירושלים טען כי
למרות זאת ,עובד דואר ישראל שטיפל בו
הדפיס על גבי תעודת ביטוח החובה 595
שקל כסכום שנתקבל .לטענת התובע ,הוא
מסר לפקיד  1,600שקל וקיבל ממנו עודף
של  5שקלים .להפתעתו ,כעבור מספר
ימים קיבל הודעה מחברת הביטוח לפיה
עליו לשלם  1,000שקל נוספים ,וכך אכן
עשה כדי להבטיח קיומו של ביטוח חובה
לרכב הרלוונטי .בתביעתו דרש מדואר
ישראל  1,000שקל  -ההפרש שבין שני
הסכומים .דואר ישראל טענה ,כי התובע

שילם  595שקל בלבד ,וזה הסכום שהודפס
באמצעות מחשב הדואר כסכום התקבול.
לטענתה ,הספרה " "1בעמודת ה"אלפים"
במספר  ,1,595שרשום על גבי תעודת
ביטוח החובה כסכום לתשלום ,מצויה
מחוץ לרובריקה המיועדת לסכום לתשלום,
באופן שעלול להטעות .עוד נטען ,כי ביום
הרלוונטי לא התגלו הפרשים בקופתו
של הפקיד .סוגיה זו נדונה ,אם כן ,בבית
המשפט לתביעות קטנות ,כאשר בסיום
הדיון קיבל השופט מוריס בן עטר את
התביעה .השופט קבע כי קיימות למעשה
שתי אפשרויות :או שהתובע מסר לפקיד
 1,600שקל ,ואילו זה שלשל לכיסו 1,000
שקלים ,או שהתובע שילם  595שקלים

בנק דיסקונט החל במתן ייעוץ
פנסיוני לוועדי עובדים
בנק דיסקונט ,הנחשב לאחד
מהבנקים הפעילים ביותר בענף
הייעוץ הפנסיוני ,שם לו למטרה
להרחיב את פעילותו בקרב
ציבור השכירים והחל בפיילוט
ייעוץ פנסיוני מול ועדי עובדים.
בתוך כך החל הבנק לעבוד
באחרונה מול ועד עובדי הבנק
עצמו וכן מול שני ועדי עובדים

של בתי חולים .על פי ההערכות,
כ 44-אלף לקוחות קיבלו
ייעוץ פנסיוני בבנקים במהלך
 ,2008מתוכם כ 20,000-בבנק
דיסקונט .ב 2,009-נאמד מספר
הלקוחות שקיבלו ייעוץ פנסיוני
בבנק דיסקונט על כ,6,000-
המחזיקים שווי נכסים פנסיוניים
של מיליארד .₪

בלבד מבלי להעמיד את הפקיד על טעותו.
לפי כל אחת מהאפשרויות הללו ,ציין
השופט ,מי מבעלי-הדין פעל בחוסר יושר
ובתרמית .השופט קבע שתעודת ביטוח
החובה המקורית מטה את הכף לטובת
התובע .זאת ,כיוון שבתעודה המקורית,
להבדיל מצילום התעודה ,הספרה " "1מתוך
המספר  ,1,595אמנם מודפסת קצת מחוץ
לרובריקה המיועדת לציון הסכום לתשלום,
אך בכל זאת בולטת ואינה מובלעת בתוך
הסימן "ש"ח" .בהתאם לכך ,חויבה חברת
דואר ישראל לשלם לתובע  1,000שקל,
וכן הוצאות משפט של  500שקל .עם זאת
נפסק ,כי התובע אינו זכאי לפיצוי מעבר
לכך ,שכן לא הוכח כל נזק או הפסד נוסף.

תראו איך מגייסים עובדים
ב"ביטוח ישיר"...
ב"ביטוח ישיר" התחבטו כיצד לפתה עובדים להצטרף
לשורות המוקד הטלפוני שלהם ומצאו פתרון מקורי:
הנהלת "ביטוח ישיר" הודיעה כי עשרת העובדים
הראשונים שחבריהם יקלטו לעבודה בחברה (בשיטת
"חבר מביא חבר") ,יזכו בזוג כרטיסים להופעה של
הזמרת מדונה בישראל .זאת ,בנוסף לתמריץ הקבוע
לעובדים המגייסים חברים לעבודה בחברה ,שעומד
על  .₪ 1,555אכן" ,מקצועיות" היא אבן דרך ב"ביטוח
ישיר"...
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אודי כץ  CLUיהיה חבר בצוות ההיגוי להקמת המסלקה הפנסיונית
משרד האוצר קבע צוות היגוי ,שייבחן
את הדרכים להקמת המסלקה בין
המפיצים ליצרנים בשוק הפנסיוני .בראש
הצוות תעמוד הילה בן חיים ,מנהלת
מחלקת סוכנים ויועצים באגף שוק ההון,
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר .אודי כץ
 ,CLUנשיא הלשכה ,יהיה חבר בצוות
ועמו האישים הבאים :איציק מלאך,
סמנכ"ל בכיר ,ראש מערך תפעול
ומנהלה ומנהל סיכונים תפעוליים בבנק
לאומי; גדעון מילוצקי ,מנכ"ל ,מרכז
סליקה בנקאי בע"מ; מאיר אוזן ,יו"ר
פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים; אלי

בבלי ,סמנכ"ל ,פסגות קופות גמל; דודי
ליידנר ,מנהל תחום מוצרים במנורה
מבטחים פנסיה; אבי באום ,מנכ"ל חילן
טק; ימית ליבנה ,אינטל ישראל .בתוך
כך שלח יואב בן אור ,המשנה לממונה
על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון ,מכתב
לגופים המוסדיים ,בו הוא מסביר כי
הכוונה היא לבעלות משותפת שווה
על המסלקה הפנסיונית בין המפיצים
והגופים המוסדיים .מטרת המסלקה,
לדברי בן אור ,היא לייעל את תהליכי
העבודה בהעברת מידע וכספים וליצור
שפה טכנולוגית משותפת לכל הגורמים

הפעילים בענף הפנסיוני .בן אור מונה
במכתבו שורה של יתרונות נוספים
להקמת המסלקה ,לרבות הגברת
מהימנות המידע וזמינותו ,ניהול ופיקוח
טובים יותר ,וכן שקיפות רבה יותר בכל
הקשור לניהול החסכונות הפנסיוניים של
הציבור .הלשכה חתמה על מזכר הבנות
בנושא ,שנשלח מטעם משרד האוצר,
והחליטה לבחון את הדברים מ"בפנים",
על מנת להגן על האינטרסים של סוכני
הביטוח חברי הלשכה ולהבטיח כי
רעיון המסלקה לא יפגע במעמדם מול
המערכת הבנקאית.

הצעת חוק להגביל את גובה דמי הניהול בקרנות ותיקות
ח"כ אמנון כהן (ש"ס) הגיש השבוע בכנסת
הצעת חוק המבקשת להגביל את גובה דמי
הניהול בקרנות הוותיקות .על פי הצעת
החוק ,מבקש ח"כ כהן לצמצם את הפער
שבין דמי הניהול בקרנות החדשות לבין
אלו שבקרנות הוותיקות ,כך שדמי הניהול
בקרנות הוותיקות יעמדו על  0.2%לעומת
 1.75%המשולמים כיום .בהצעתו כותב
ח"כ כהן כי דמי הניהול לקרנות ותיקות הם
גבוהים מאוד ובשיעור לא סביר .הצעת חוק
זו מהווה ,למעשה ,המשך להצעות קודמות
דומות שהוגשו בכנסת הקודמת על ידי
ח"כ שלי יחימוביץ' וחיים כץ ,כאשר גם
סגן שר האוצר ,יצחק כהן (ש"ס) ,התבטא
בחריפות בסוגיה ביום העיון הארצי של
הלשכה ,שנערך ב ,16/7/09-באומרו
כי" :איני שבע רצון מהגידול העקבי שחל
בגובה דמי הניהול הנגבים מעמיתי קופות
הגמל ,ובכוונתי לבחון ,בשיתוף הגורמים
המקצועיים ,את הכלים העומדים לרשותנו
כדי לעצור מגמה זו" .בתוך כך ,האוצר
מתכוון להפחית עד סוף השנה את זכויות

עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
 "עמיתים"  -בשיעור מוערך של כ.1.6%-זאת ,בגין השלכות ההסכם הקואליציוני של
הממשלה ,במסגרתו נקבע כי ההתאמה
למדד של הקצבאות המשולמות תיעשה
מדי שנה ולא פעם בשנתיים ועלותה נאמדת
בכ 2-מיליארד שקל או בכ ,1%-ובגין שינוי
בתקנון האחיד של הקרנות .נישנם עוד
תהליכים שצריכים להתבצע בטרם יחל
התהליך להפחתת הזכויות .בראש השינויים
בתקנון האחיד של הקרנות שבהסדר ניצב
התיקון בנוגע להשוואת זכויות האלמנים
לאלו הקיימים לאלמנות של עמיתי הקרנות
שבהסדר .נושא זה נדון בוועדת הכספים
בכנסת והטיפול בו טרם הסתיים .בכנסת
הובעה התנגדות מצד ח"כים למימון עלות
השינוי באמצעות העמיתים והועלתה
הדרישה כי האוצר יממן שינוי תקנון זה.
לאור זאת הועבר הנושא לבחינה תת-
ועדה .שינוי זה צפוי לגרוע כ0.6%-
מזכויות העמיתים .מהאוצר נמסר כי "ועדת
הכספים דנה בתיקון התקנון האחיד לקרנות

הפנסיה הוותיקות שבהסדר .קרנות אשר
בשנת  2003היו למעשה בפשיטת רגל,
והמדינה התחייבה להזרים להן סכום חסר
תקדים בגובה  80מיליארד שקל .מאז,
כל גירעון או עודף בקרנות הוותיקות צריך
להתאזן בין כל העמיתים והפנסיונרים של
הקרנות" .התיקון כולל שינויים המיטיבים
עם העמיתים ,כאשר התיקון המשמעותי
ביותר הינו השוואת הקצבאות של אלמנים
לאלמנות .המשמעות היא הכפלת הקצבאות
של האלמנים ב 1.6-מיליארד שקל ,שבה
צריכים לשאת כל העמיתים באופן של קיזוז
בזכויות בשיעור של  ."0.6%מעמיתים
נמסר כי "לא ידוע לנו על כל הפחתה
צפויה בזכויות העמיתים .קיימת הצעה
לשינוי תקנון המונחת על שולחנה של ועדת
הכספים אך היא אינה כוללת הפחתת
זכויות .קרנות הפנסיה הוותיקות נמצאות
באיזון אקטוארי ,וזאת הודות לניהול שמרני
של תיק הנכסים .מצבן הכספי המאוזן של
הקרנות אינו מחייב כל הפחתה בזכויות
העמיתים".

הרשות להגבלים עסקיים בודקת חשדות נגד איגוד השמאים
חוקרי הרשות להגבלים עסקיים פשטו
השבוע על משרדי איגוד השמאים ,החרימו
מסמכים וחקרו את יו"ר האיגוד ,עזרא
שוהם .מהרשות להגבלים עסקיים נמסר
כי "מדובר בחקירה בחשד להפרה של
חוק ההגבלים העסקיים" וכי נחקר חשד
שהאיגוד העביר לחבריו הנחיות אסורות על
פי חוק .מדובר ,כך נראה ,במכתב שהעביר
לאחרונה יו"ר האיגוד לחברות הביטוח
כדי לשפר את שכר הטרחה של השמאים
חברי האיגוד ,על רקע טענות רבות טענות

רבות הנשמעות בשנים האחרונות מכיוון
שמאי הביטוח כנגד חברות הביטוח וגורמים
אחרים ,לפיהן קיימת שחיקה ניכרת בשכרם
ובהכנסותיהם .בעקבות סירובן של חברות
הביטוח לקבוע שכר טרחה אחיד לשמאים -
כפי שהאיגוד דרש  -הנחה האיגוד את חבריו
לקבוע מחירי מינימום לשירותים הניתנים על
ידם  -מחירים שלא יהיו פחות מהמחירים
שבהם נקב .בכך ,למעשה ,נמנעת תחרות
חופשית ואמיתית ובסופו של דבר הצרכנים,
הרוכשים את שירותי שמאי הרכב ,נפגעים.

מאיגוד שמאי הביטוח נמסר בתגובה:
"האיגוד נשמע להוראות הרשות להגבלים
עסקיים .במשך השנים ,למרות לחצים עזים
מצד חברות הביטוח להורדת שכר הטרחה
ולמרות פניות של חברים בודדים באיגוד
כדי שהנשיאות והמזכירות יתארגנו ליצירת
טבלת שכר ,תמיד הייתה התנגדות נחרצת
מקיר לקרי של כל חברי הוועדים באיגוד.
מעולם לא נעשה שום צעד בניגוד להוראות
הרשות להגבלים והיועץ המשפטי של
האיגוד שומר שכך יישמר המצב".
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נפלאות החקיקה
אלון דור ,בוגר ( ).B.Aבביטוח ,סוכן ביטוח פנסיוני ,חבר לשכה
במהלך השבועות הקרובים יאושר בכנסת
התיקון ל'-חוק הגנת השכר' ,לפיו תחשב
הלנת שכר לעבירה פלילית .עפ"י החוק
יהא שר התמ"ת רשאי להטיל קנס על
מעסיק שילין שכר ובבית משפט יוכלו אף
לפסוק עונשי מאסר למעסיקים שילינו שכר
במשך תקופה ארוכה.
חשוב לציין שהתיקון לחוק נעשה ביוזמת
ההסתדרות המאגדת ומייצגת מאות אלפי
עובדים בישראל .בפועל ,התיקון ל'-חוק
הגנת השכר' יהפוך ,הלכה למעשה ,כל
אדם שלישי בישראל לעבריין ,מדוע? ובכן,
בואו נבחן את הנושא לעומקו.
'חוק הגנת השכר' ,עוד בטרם השינוי האמור,
קובע בסעיף ( 1הגדרות) "שכר עבודה -
לרבות תשלומים בעד ...ותשלומים אחרים
המוסיפים לעובד עקב עבודתו ובמשך
עבודתו" .עוד קובע הסעיף כי "קופת גמל
היא קופת תגמולים ,קרן פנסיה או ביטוח...
שהמעביד והעובד...חייבים לשלם לה

מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה או."...
בסעיף  19א לחוק הגנת השכר נאמר כי:
"יראו בשכר מולן גם סכום שמעביד חייב
לקופת גמל."...
ב 01/01/08 -נכנס לתוקפו צו הרחבה
לפנסיית חובה ,שדינו הוא כדין חוק
בישראל (כיוון שאת "כוחו" הוא שואב מ-
'חוק ההסכמים הקיבוציים ,תשי"ז .)'1957
צו ההרחבה הנ"ל קובע כעקרון חובת ביטוח
פנסיוני לכל המעסיקים בישראל כלפי כל
עובדיהם (עפ"י התנאים המנויים בצו).
עכשיו ,כאשר נסתכל על התמונה הכוללת
הקובעת כי:
1.1מעסיק חייב להפריש "פנסיית חובה"
לעובדו ולהפקידם במועדים שנקבעו
בחוק.
2.2אי תשלום פנסיה בכלל או עיקוב
בתשלומים לקרן פנסיה דינם כדין הלנת
שכר.
3.3ועפ"י התיקון לחוק ,הלנת שכר פירושה

ביטול החובה לדרוש חתימת מעסיק ע"ג
מסמך הצטרפות של עמית שכיר לקופת גמל
המפקח על הביטוח פירסם היום
חוזר לעניין חתימת מעסיק על מסמך
הצטרפות לקופת גמל .בחוזר מציין
המפקח את ביטול החובה להחתים את
המעסיק ומדגיש כי לפי סעיף (20א) לחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) ,התשס"ה  ,2005 -כל עובד הזכאי
להצטרף כעמית לקופת גמל רשאי לבחור
את קופת הגמל שבה הוא מעוניין לחסוך
והמעביד לא יוכל להתנות את הפקדת
הכספים מצידו בבחירת קופת גמל
מסוימת או מתוך רשימה של קופות .בכך
מושג חופש לעובד בבחירת הגוף שינהל
את כספי החיסכון הפנסיוני שלו וניתוק
התלות שלו בהחלטתו של המעביד לגבי
קופת הגמל .בהתאם להוראת הסעיף,

הכינוס ה23-

אלמנטר2009
2-5/11/09

יש לבטל את החובה לדרוש כי על מסמך
הצטרפות של עמית-שכיר לקופת גמל
תופיע חתימתו של המעסיק.
ביטול החובה לדרוש חתימת מעסיק
על גבי מסמך הצטרפות של עמית-
שכיר לקופת גמל
סעיף  3.8לחוזר גמל  - 2005-2-5בטל
ובמקומו יבוא הסעיף הבא 3.8" :עמית-
שכיר  -פרטי המעסיק (שם ומען)".
תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על קופות גמל לא
משלמות לקצבה שאינן קופות ביטוח ועל
קרנות השתלמות.
תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

היכונו!
לכנס

אלמנטר 2009

 2-5בנובמבר  2009ט"ו-י"ח בחשון תש"ע ,באילת

עבירה פלילית והעיצומים הנלווים לחוק.
מסקנה ברורה היא ,כי מיום כניסת
התיקון ל'-חוק הגנת השכר' לתוקף הרי
שכל אדם שמעסיק בשכר אדם אחר ולא
משלם לו תשלומים לקרן פנסיה כסדרם,
מבצע עבירה פלילית וחייב בדין.
מרבית העובדים אצל המעסיקים הגדולים
והבינוניים במשק אותם מייצגת ההסתדרות
מקבלים תשלומי פנסיה כסדרם (פחות או
יותר) ומעסיקיהם "נקיים" עפ"י דין זה,
אולם כל אותם עובדים כמו מרבית אזרחי
מדינת ישראל מעסיקים עובדים רבים
במשרות מגוונות בביתם ,לדוגמא :עוזרות
בית ,מנקים ,מטפלות וכדומה .מעסיקים
פרטיים אלו ,לצערי ,אינם משלמים בעבור
עובדיהם תשלומי פנסיה כקבוע בחוק ולכן
ביום היכנסו לתוקפו של התיקון לחוק הגנת
השכר הם יהפכו כולם לעבריינים.
ועל זה נאמר ,ידידי ,מר עופר עיני ,סוף
מעשה במחשבה תחילה.

מינויים חדשים
יוסי הראל מונה
למנהל פיתוח עסקי
בסוכנות "אליפים"
יוסי הראל לשעבר מנכ"ל הלשכה,
מונה למנהל פיתוח עסקי בסוכנות
הביטוח "אליפים" .הראל ,מבכירי
וותיקי ענף הביטוח ,הצטרף בימים
אלו לסוכנות אליפים ,במטרה לרכז
את החיתום העיסקי של הסוכנות
ובמסגרת זו יפעל לצירוף סוכנים
ורכישת תיקים בפלטפורמה ייחודית
לנוחיותו של סוכן הביטוח ולהגדלת
הכנסותיו.

לשכת סוכני ביטוח בישראל
משתתפת בצערם של:
להורנפלד דורון חבר לשכה
ובני המשפחה משתתפים בצערכם
במות האם יפה ז"ל
שלא תדעו עוד צער
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לשכת סוכני ביטוח בישראל

האם כבר הצטרפת
לתוכניות הביטוח שמציעה הלשכה לחבריה?
אחריות מקצועית
תוכניות ביטוח ייחודיות לחברי
הלשכה המותאמות לפעילות הסוכן
בעולם המשתנה
ביטוח בריאות וסיעוד
לחברי לשכה ,לבני משפחותיהם ,הוריהם
ועובדי הסוכנויות כיסויים נרחבים ורצף
זכויות מפוליסות קודמות

לפרטים :טל' lisov@insurance.org.il 03-6396676

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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בעין משפטית
מאת :עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי ללשכה

האם ניתן לעקל כספי חסכון הפנסיוני וביטוחי מנהלים?
שאלה עקרונית וחשובה ,המתעוררת מעת
לעת היא ,האם ניתן לעקל כספי פנסיה
או את זכאותו של מבוטח לתגמולי ביטוח
בפוליסת ביטוח מנהלים ,וכן מהו המועד
בו ניתן להטיל עיקולים כאמור ,ועל ידי מי.
בכתבה זו נסקור את ההגדרות הרלוונטיות
שבחוק ,וננסה להבהיר חלק מהנקודות
החשובות בנושא .האמור בכתבה זו אינו
בא להחליף ייעוץ משפטי ,הניתן בהתייחס
לנסיבות כל מקרה ומקרה.
ראשית נעמוד על סוגי המוצרים הפנסיוניים,
אשר לגביהם קיימות הוראות ספציפיות
בדבר האפשרות להעביר בהם זכויות,
לשעבדם ולהטיל עיקולים עליהם ועל הזכויות
הנובעות מהם*.
סוגי המוצרים מנויים בסעיף ההגדרות לחוק
הייעוץ והשיווק ,תחת ההגדרה למונח "סוג
מוצר פנסיוני" ,וכוללים קופות גמל ,תוכניות
ביטוח שאושרו כקופות גמל על פי סעיף 13
לחוק הפיקוח על הגמל ,קרנות השתלמות,
ומוצרים נוספים לפי החלטת שר האוצר.
תקנות מס הכנסה עורכות אבחנה בין סוגי
קרנות פנסיוניות וקופות הגמל ,וזאת על
מנת לקבוע הוראות נפרדות לגבי כל אחד
מהמוצרים הפנסיוניים ,אפיקי ההשקעה
המותרים לגביו ,הוראות מיסוי וכיו"ב.
באופן כללי ,האבחנה הינה בין קופות גמל
שאינן מנוהלות על ידי חברות ביטוח (קרנות
פנסיה ותיקות  -שאושרו מלפני ,1995
קרנות פנסיה חדשות מקיפות וקרנות פנסיה
חדשות כלליות) ,לבין קופות גמל המנוהלות
על ידי חברות ביטוח (תוכניות ביטוח שאושרו
כקופות גמל) ,כגון תוכניות ביטוח לתגמולים,
קרנות/קופות לתגמולים ,לפיצויים ,לקצבה,
לחופשה ,להשתלמות או קופה מרכזית
להשקעות של קופות גמל .קופת הגמל
הנפוצה ביותר מהסוג השני ,הינה תוכנית
ביטוח מנהלים ,שאושרה כקופת גמל
לתגמולים ולפיצויים.
נבהיר ,כי תקנות מס הכנסה מפנות לצורך
הגדרת המונח "קופת גמל" ,לפקודת מס
הכנסה ,אך בתיקון  ,148משנת ( 2005עם
הרפורמה בשוק ההון) בוטלה ההגדרה
בפקודה .ההגדרה למונח זה על פי חוק
הפיקוח על הגמל שנכנס בעקבות הרפורמה,
כוללת כל קופה/קרן/תכנית ביטוח ,שאושרו
על ידי המפקח על שוק ההון לפעול כקופת
גמל לתגמולים ,לפיצויים או לקצבה.
כעת ,על מנת לדון בשאלות הנוגעות לזכויות

העמיתים/מבוטחים בקופות הגמל ובתוכניות
הביטוח שאושרו כקופות גמל ,יש לבחון מהי
מסגרת הדינים הרלוונטיים ,ובפרט לענייננו,
לאיזה חוק יש לפנות על מנת להשיב לשאלה
אם ניתן להטיל עיקולים על כספי החסכון או
על הזכויות בהם.
כיום ,כ 3-שנים וחצי מאז כניסת הרפורמה
לתוקף ,לא ברור לחלוטין האם בכל מקרה
יש לפנות לחוק הפיקוח על הגמל ,או
לתקנות מס הכנסה .לדעתנו ,ובהתאם
להוראות המעבר שבחוק הפיקוח על הגמל,
בכל הנוגע לזכויות ,דרכי הניהול ,פרוצדורות
האישור ויתר העניינים המהותיים הנובעים
מחסכון באמצעות קופות גמל ,יש לפנות
לחוק הפיקוח על הגמל ,אולם לגבי הזכות
למשיכת כספים ,שנחסכו בתקופה שלפני
תחילת החוק (בהתאם לסעיף  23לחוק
הפיקוח על הגמל) ,יש לפנות לתקנות מס
הכנסה [כאמור בסעיף (86ט) לחוק הפיקוח
על הגמל].
בבר"ע ( 2662/04ת"א) גל קור נ' קרן
מקפת ,ניתן ביום ( 23.12.2008להלן:
"פרשת גל קור") ,ציין בית המשפט שהוראות
תקנות מס הכנסה הוחלפו בהוראות חוק
הפיקוח על הגמל ,החל מכניסתו לתוקף,
ביום .10.11.2005
לפיכך ,בכל הנוגע להעברה ,שעבוד ועיקולים
של כספי החסכון ,נפנה לסעיף  25לחוק
הפיקוח על הגמל .סעיף  25הנ"ל מתיר
העברת זכויותיו של חוסך בקופת גמל
(ולצורך העניין ,גם בתוכנית ביטוח ,שאושרה
כקופת גמל ובביטוח מנהלים כאמור) לאדם
אחר ,וכן שעבודם והטלת עיקול עליהם אך
ורק בכפוף לתקנות שיותקנו מכוחו.
אולם ,בניגוד לתקנות הניוד שהותקנו מכוח
סעיף  23לחוק הפיקוח על הגמל (מכוחן
רשאי העובד 'לנייד' את כספי החסכון
הפנסיוני שלו בין הקופות הקיימות בשוק,
ללא תלות במעבידו) ,טרם הותקנו תקנות
מכוח סעיף  25לחוק.
דהיינו ,וכפי שפסק בית המשפט בפרשת
גל קור ,לא ניתן כיום לשעבד את כספי
החסכון ,להעביר את הזכויות בהם לאדם
אחר או להטיל עליהם עיקולים ,כל עוד
לא התגבשה זכותו של המבוטח/עמית
לקבלתם (דהיינו ,כל עוד הם אינם ניתנים
לפדיון) .כן נדגיש ,כי לאחר שמתגבשת
הזכות לכספי החסכון ,הכספים מוגנים לגמרי
מפני נושיו של המעביד (אם מדובר בכספים

המופרשים על ידי המעביד לעובדו ,כגון
בביטוח מנהלים ,קופת גמל לשכירים וכו').
משמע ,הכספים אינם ניתנים לעיקול על ידי
נושי המעביד ,אלא לכל היותר רק על ידי
נושיו של העובד .הטעם לכך הוא ,שבשלב
זה הדין מתייחס אליהם ככספים השייכים
לעובד ,שעבורו נחסכו הכספים ,ולו בלבד.
בפרשת גל קור ,נדונו כספי חסכון פנסיוני
במסגרת צבירה לפיצויי פיטורים ,אשר עליהם
חלות הוראות חוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג-
( 1963להלן" :חוק פיצויי פיטורים") ,ובפרט
סעיף  26שבו ,המקנה לדברי בית המשפט
הגנה הן על כספי הפיצויים והן על הכספים
שנחסכו בקרן במסגרת רכיב הקצבה.
ההלכה שנפסקה בפרשת גל קור ,לאור תיקון
מס'  18לחוק פיצויי פיטורים ,היא ,שסעיף 26
לחוק אכן מעניק הגנה מוחלטת לעובד מפני
נושיו של מעבידו ,אשר תמנע מהם לעקל
את זכויות העובד  /העמית בקרן .אולם ,בכל
הנוגע לעיקול כספים על ידי נושי העובד עצמו,
ההגנה היא יחסית .משמע ,טרם התגבשו
הזכויות (עד למועד בו יוכל העמית לממש
את זכויותיו) ,ההגנה הינה מוחלטת ,על מנת
שיוכל ליהנות מהם בגיל פרישה ,ואילו ממועד
זה ואילך ,עוברים הכספים לבעלות העמית,
ועל כן ניתן ,משלב זה ,לעקלם.
בנוסף הדגיש בית המשפט בפרשת גל קור,
כי על הכספים שנחסכו במסגרת קרן הפנסיה
והזכויות בהם ,חלות בנוסף להוראות חוק
פיצויי פיטורים ,גם הוראות מחוק הפיקוח על
הגמל ,ובפרט סעיף (25ב) בו ,אשר קובע,
כאמור ,שכל עוד לא הותקנו תקנות המורות
כיצד ניתן לעקל את כספי החסכון ,הם אינם
ניתנים לעיקול .אולם ,בית המשפט השאיר
בצריך עיון את דינו של עיקול חדש שיוטל על
כספי החסכון ,קרי עיקול שיוטל לאחר מועד
התגבשות הזכות לכספים.
לדעתנו ,על כל המוצרים הפנסיונים המוזכרים
לעיל ,וביניהם קרנות פנסיה ,ביטוחי מנהלים,
קופות גמל על סוגיהן השונים ,ובכלל תוכניות
ביטוח שאושרו כקופות גמל  -על שלל
רכיביהן ,חלה ההוראה החד משמעית הבאה:
המוצרים הפנסיוניים והזכויות הנובעות מהם
אינם ניתנים לעיקול ,לשעבוד או להעברה
לאחר ,כל עוד לא התגבשו הזכויות בהם,
ובכל מקרה הואיל וכיום כספים אלה נחשבים
לחלק מנכסיו של העמית/מבוטח/עובד ,לא
יוכלו נושיו של המעביד לעקלם ולא ניתן יהיה
לשעבדם לטובת נושי המעביד.

*ההוראות הרלוונטיות נמצאות ב 3-חוקים הדרים זה לצד זה ,על אף שלעיתים ישנן כפילויות ואף סתירות בין ההוראות השונות ,בפרט החל משנת
 ,2006עם כניסת החוקים שאומצו על פי דו"ח הצוות הבינמשרדי לרפורמה בשוק ההון ("ועדת בכר") ,ואלה הם :חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) ,תשס"ה( 2005-להלן" :חוק הפיקוח על הגמל"); חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) ,תשס"ה-
( 2005להלן" :חוק הייעוץ והשיווק"); תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ,תשכ"ד( 1964-להלן" :תקנות מס הכנסה").
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פעילות במחוזות ובסניפים
מפגש אחה"צ מחוז חיפה  -בנושא :די לתאונות הדרכים
ביום חמישי  6באוגוסט  2009בשעה  16:30יתקיים מפגש אחה"צ במסעדת אהל ירח באיזור סכנין  -עראבה.
המפגש ייערך בחסות :נתי שרותי דרך וגרירה .התכנסות וכיבוד קל.
דברי פתיחה :קובי ורדי יו"ר סניף טבריה ,הגליל והעמקים .אריה אברמוביץ' ,יו"ר מחוז חיפה והצפון .גנאים מאזן ,ראש העיר סכנין.
"תקציבים ותשתיות במגזר הערבי והקשר לתאונות הדרכים" ,סעיד מועדי ,יועץ שר הפנים.
"שרותי דרך"  -הכדאיות לסוכן הביטוח ,נתי דייני ,מנכ"ל נתי שירותי דרך" .הרפורמה בבטוחי "חובה" בענף הרכב ,פיני שחר ,מנהל
מח' ביטוח כללי במשרד המפקח על הביטוח" .הביטוח האלמנטרי בעתיד  -בעיני הסוכן" ,קובי צרפתי ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי.
"בינינו לבין עצמנו" ,חזי מנדלאוי ,סגן נשיא הלשכה .ארוחת ערב עשירה.
לצורך התארגנות אנא אשר השתתפותך בהקדם לירדנה בסניף חיפה בטלפון  04-8405495פקס 04-8405496 :או במייל snifh@bezeqint.net

רשמים מטיול לילי לירושלים סניף השרון
במסגרת פעילותו השוטפת של סניף השרון ,אירגנו יו"ר סניף השרון עמנואל רז וחברי הועד טיול לחברי הסניף .כ  50 -סוכנות וסוכנים
ובני זוגם זכו לחוויה מדהימה של סיור העשרה לילי בירושלים .בחסות :שגריר-פוינטר מערכות בע"מ.
הקבוצה יצאה ממקום המפגש ברמת השרון לביקור קצר למוקד המבצעי החדש של שגריר-פוינטר בחולון שם התקבלה עם כיבוד
מכובד ובחום ע"י שמעון גליל סמנכ"ל שגריר ,וידיד סוכני הביטוח ,שמעון יחד עם אנשי צוותו הסביר את אופן פעילותו של המוקד.
התחנה הראשונה בירושלים היתה במוזיאון מנחם בגין ראש הממשלה לשעבר ,ביקור שהעלה למשתתפים זיכרונות מהעבר והתפעלות
למכביר ,במוזיאון בגין זכתה הקבוצה לביקור ולברכתם של נשיא הלשכה אודי כץ  CLUומ"מ וסגן הנשיא רוני שטרן ,הקבוצה המשיכה
לשער יפו ,ושם עלתה לסיור לילי על חומת ירושלים סיור מרהיב ומודרך באווירת אויר ההרים הצלול כיין ,רוח קרירה ,ומראות מדהימים
אחרים .בהמשך ביקרו ברובע היהודי השוקק חיים ,ובמסעדת "ציון הגדול" התקיימה ארוחת הערב שכללה מכל טוב והרבה מצב רוח.
לאחר הארוחה לא פסחו על תצפיות הלילה על ירושלים וחזרו לרמת השרון לקראת השעה  2לפנות בוקר לא עייפים אך מאד מרוצים.
יו"ר הסניף עמנואל רז ,מבקש להודות לכל חברי הסניף על העזרה בארגון ובביצוע.
פרסום מודעות דרושים קניה  /רכישה  /מכירת תיק ביטוח עבור חברי לשכה ,ללא תשלום
זמן פרסום המודעה הוא למשך חודש ימים בלבד ,חבר לשכה המעוניין בהמשך פרסום המודעה
נא לשלוח בפקס 03-6396322 :או במייל  shivuk@insurance.org.ilלתמר

לוח דרושים
ל"ארנון את וינשטוק" בחיפה

סוכנות קפלן ,נעים ושות' בע"מ
מציעה לסוכני הביטוח מגוון פתרונות,
נשמח לבחון סיוע בהעמדת הלוואות
כמו גם אפשרויות השקעה.
לפרטים :אייל ,054-4755655
eyal_w@naim.co.il

לסוכנות איכותית בת"א

ל"קולן"-סוכנות לביטוח בע"מ ברמה"ש

לקמפוליסה סוכנות לביטוח בע"מ
מקבוצת קובי ורדי

עם נסיון .קו"ח למייל pninam@012.net.il

עם נסיון ,והמלצות.
לפנות טלפונית לדני קסלמן כל יום בין
השעות 15:30-17:00
לטלפון נייד,0505-333048:
קו"ח למייל . kolan-99@012.net.il

בתחום החיים והפיננסים :רישיון מורשה,
וותק וניסיון מוכח ,יכולת ניהול והדרכה
לסוכני הקבוצה,יחסי אנוש מעולים
מגורים באזור הצפון  -חובה.
קו"ח נא לשלוח לkobi@campolisa.co.il :

אליפים סוכנות לביטוח

מעוניינת ברכישת תיקי ביטוח
אלמנטר  /חיים עם אפשרות לשותפות
מלאה  /חלקית .כל סוכן יכול להצטרף
לפלטפורמה שיווקית ייחודית
לפרטים :יוסי הראל050-5248248 ,
טלפון03-5157200 :

דרוש/ה פקיד/ה אלמנטארית

לסוכנות ביטוח ברחובות

דרוש/ה פקיד/ת תביעות אלמנטר
למשרה חלקית נסיון הכרחי
לפרטים052-8454558 08-9315506 :

דרוש/ה פקיד/ה

לסוכנות ביטוח בפ"ת
ידע בבטוח אלמנטרי .שעות גמישות
קורות חיים לפקס מס' 03- 9246953
מיילshmuela100@gmail.com -
סוכן ביטוח מעוניין

בקניית תיק ביטוח אלמנטרי

באזור המרכז טלפון 0523-686824 -

דרוש/העוזר/ת מנכ"ל

סוכן ביטוח ותיק

מעוניין ברכישת תיק ביטוח
באזור המרכז 054-6677396

סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית

מעוניינת ברכישת תיקי ביטוח
באיזור הצפון .גמישות ,הסדרים ותנאים
מעולים .סודיות מובטחת
שי052-8033305 -
קו"ח למיילshay@klauzner.co.il :
סוכנות ביטוח

מעוניינת לרכוש תיק ביטוח

באיזור השרון
בפרטים נא לפנות לטל'050-8266455 :

דרוש/ה חתמ/ת עסקים

עם ניסיון מוכח .קו"ח נא להעביר למייל:
 .yuval@lasochen.co.ilסודיות מובטחת.

דרוש/ה חתמ/ת רכב דירה
"הפול" מערב ירושלים

סוכן/ת נכבד/ה ביטוח חובה של
"הפול" ישירות למשרדך

אם ברצונך להעניק למבטחיך שרות
מיוחד נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד:
לאופנועים ,טרקטורונים ,רכבי השכרה,
ביטוחים לתקופות קצרות ואו כל כיסוי
ביטוחי "ללקוחות בעיתיים" שלא נעשה
בחברת הביטוח שלך.
אנו מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או
כל יעד אחר תוך  24שעות ביטוח חובה -
לא מושלם בדואר אקספרס על חשבוננו!
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ואו בקשה.
טל' ,02-6233666 :פקס02-6255888 :
נייד054-6011160 :
סוכנות איכותית בתל-אביב

מעוניינת ברכישת תיק ביטוח

סודיות מובטחת  052-2425226פנינה

עמוד

8

מתוך 8

 30ביולי www.insurance.org.il 2009

לוח דרושים
לסוכנות ביטוח בראשל"צ

דרוש/ה חתמ/ת ביטוח

למשרה חלקית
א'-ה'  .8:00-13:00ו' לסירוגין .חובה נסיון
בביטוח אלמנטרי .שליטה בעבודה עם
מחשב .אדיבה ,חרוצה וראש גדול
קו"ח למיילsochen6673@hotmail.com :

לסוכנות ביטוח דרוש/ה פקיד/ה
במושב ליד גדרה
יתרון לניסיון בתחום החיים
קו"ח יש לשלוח לפקס 08-8680172
או למיילofer@nachman-biz.co.il :
לסוכנות באיזור ראש-העין

דרוש/ה פקיד/ה

עם נסיון בתחום האלמנטרי עם אוריינטציה
שיווקית .קו"ח לפקס  03-9075552או
למייל "neeman-ins@012.net.il
לסוכנות ביטוח בירושלים

דרוש/ה פקיד/ה לביטוח חיים וגמל
נסיון וידע חובה למשרה חלקית  /מלאה
קו"ח לפקס050-8971499 :
לסוכנות ביטוח בבת-ים

דרוש/ה פקיד/ת אלמנטר

נסיון הכרחי קו"ח לפקס03-5072496 :

דרוש/ה פקיד/ה

בתחום אלמנטר
קו"ח לפקס03-5332286 :
או למייל urieini@neyvision.net.il
לסוכנות ביטוח בבת ים

דרוש/ה פקיד/ה אלמנטרי

(נסיון הכרחי) קו"ח לפקס03-50072496 :
לסוכנות ביטוח בת"א

דרוש/ה חתמ/ת רכב

מנוסה ומקצועית למשרה מלאה
לפרטים,03-5604089 :
052-2585245
חושב על פרישה? אין דור המשך?
רוצה להמשיך ולקבל עמלה כל חייך?

התשובה = אנחנו !!!

בוא וניפגש ,טלפון052-2545469 :

לניהול אדמיניסטרטיבי

של משרד סוכן בטוח,
מתפנה בעל/ת ניסיון ניהולי מתאים
054-4987900

קבוצת גשר

מעוניינת לבצע רכישה חלקית ומלאה
של תיקי ביטוח
לפרטיםdani@gsr.co.il :
למשרד ביטוח בבת-ים

דרוש/ה פקיד/ה

ידע בביטוח אלמנטרי וחיים
ניסיון במגע עם לקוחות
לתאום פגישה :דן050-4600242 ,

סוכנות ביטוח מובילה באזור השרון
מציעה לסוכני הביטוח
סביבת עבודה מאתגרת וממוחשבת
כולל נהול הסדרים חיתום אלמנטרי
וחיים תחת קורת גג אחת.
לפרטים :יגאל 0547729679
או לפקס 098644652

לסוכנות ביטוח בירושלים

לסוכנות מובילה
בשוק ההון והפיננסים בחיפה

בביטוח חיים
לפלאפון 050-3243323 :דני

דרוש/ה מנהל/ת מכירות

לתחום הפיננסים לאזור הצפון
דרישות התפקיד :רישיון חובה,
אוריינטציה שיווקית ,עמידה ביעדים,
התמדה והשקעה.
תנאים מעולים למתאימים קו"ח למייל:
shay@klauzner.co.il
לקבוצת גשר  -סניף נתניה

דרוש/ה מנהל/ת צוות אלמנטרי
dani@gsr.co.il

סוכן ביטוח מעונייין בקניית
תיק ביטוח אלמנטרי ו/או חיים
באזור ירושלים והסביבה
טלפון052-6699979 :
משרד בגבעתיים

מעוניין ברכישת תיק ביטוח
סודיות מובטחת077-9106644 ,

להשכרה!

חדר בסוכנות ביטוח קיימת
בפתח תקוה קריית מטלון
•כולל מטבחון
•שימוש בחדר ישיבות בתאום מראש
•חנייה אחת
•שרותי משרד כאופציה
טלפון לתאום 050-5236616 :אילן

דרוש/ה פקיד/ה

למשרד ביטוח ניסיון בתחום חיים
בריאות/פנסיוני
מוטי דהרי 052-3865555
לסוכנות חיתום מובילה במרכז ת"א

דרושה חתם/ת עסקים

עם נסיון מוכח
בחברת ביטוח  /סוכנות חיתום
קו"ח במייל Israelf41@gmail.com
לסוכנות חיתום מובילה במרכז ת"א

דרושה פקיד/ה אלמנטרי

עם נסיון של שנתיים בתפקיד דומה
(עבודה מול לקוחות)
התמצאות במע' מחשוב שונות.
קו"ח במייל Israelf41@gmail.com

לסוכנות ביטוח בת"א

דרוש/ה פקיד/ה

מקצועי/ת ומנוסה בתחום האלמנטרי
קו"ח לפקס03-5664716 :
מיילhezi@bitt.co.il :

דרוש/ה פקיד/ה מקצועי/ת
פורום סוכנות לביטוח

בית הסוכן מציעים לך

להצטרף ולשבת במשרדי הסוכנות בת"א
לתאום פגישה :ישראל 054-4451894
חיים 054-2521266

דרוש/ה עובד/ת

מקצועי/ת ומנוסה באלמנטארי (רצוי גם חיים)
בניהול משרד סוכן בחולון.
רצוי בשעות9:00-16:00 :
קו"ח בפקס03-5053791 :
לפתרונות ביטוח

דרוש/ה פקיד/ה

עם ניסיון בבטוח אלמנטארי.
לפרטים 050-8739396
קו"ח למיילpitronot.ka@gmail.com :
סוכנות ביטוח גדולה

מעוניינת ברכישת תיקי ביטוח
סודיות מובטחת
נייד050-5208202 :
קבוצת אביעד

קולטת סוכנים ומשווקים פנסיוניים.

אנחנו יודעים ביחד להגדיל
את ההכנסה

ולצורך זה אתה חייב לעשות רק דבר אחד,
ליצור עימנו קשר!
מיכה 052-4578732 -
micha@aviad-carmel.co.il
סוכן ביטוח מעוניין

ברכישת תיק אלמנטרי סולידי
במרכז הארץ
לפרטים 03-6244060 :אמיר
לסוכנות ביטוח בנתניה

דרוש/ה חתמ/ת עסקים

לסוכנות דינאמית ומתפתחת
דרישות התפקיד:
אמין/ה ,מקצועי/ת בעל/ת וותק והכרות
אל מול מס' חברות ביטוח שונות התפקיד
הינו תפקיד מרכזי וחשוב.
לפרטים 054-7730969 09-8920700 :אורן

