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"אנו רואים בלשכה
שותפים מלאים"

אתי אלישקוב
לצמרת קבוצת
איילון
ב
ל
עד

אלישקוב תמונה למנכ"ל איילון
אחזקות אלישקוב לביטוח ופיננסים:
אני נשארת בתפקיד בכיר בענף

יו"ר מגדל
ביקר השבוע
בלשכה

י

עמוד 2

אברמוביץ למבקר
המדינה ושרת
המשפטים:
בדקו תנאי צינון
בכירי האוצר

עמוד 10

לא רק דמי
הניהול נמוכים –
גם התשואות
קרנות ברירת המחדל רשמו
את התשואות הנמוכות ביותר
בעשור האחרון

בעקבות דרישת הלשכה  -ביטלה סלינגר את השתתפותה בכנס אלמנטר

עמוד 9

עמוד 3

פרשנות העיתונאי דוד ליפקין על קבלת החלטות ותקופות צינון

לטובת מי הם פועלים?
"כאשר עובדים בכירים באגף עוברים
לתפקידים בכירים בחברות שנמצאו
בפיקוחם ,החלטותיהם במסגרת עבודתם
באגף הופכות למפוקפקות :האם פעלו למען
ציבור המבוטחים או שתפקידם העתידי

בחברת הביטוח קרץ להם והכתיב את
עבודתם? האם התפקיד הבכיר והמשכורת
הגדולה בחברת הביטוח גברו על הצורך
להגן על האינטרסים של המבוטחים?"
המאמר המלא בעמוד 4

הפניקס נמכרת
לסינים  -האם
סלינגר תאשר?

גם בעלי השליטה במיטב דש
מנהלים מו"מ למכירתה
עמוד 7
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חדשות הביטוח

פרסום ראשון:

ב
ל
עדי

אתי אלישקוב תמונה
למנכ"ל איילון אחזקות

מנכ"ל הכשרה לשעבר תצטרף לצמרת איילון בראיון לביטוח ופיננסים ,אישרה כי היא נשארת
בענף בתפקיד בכיר

יונל כהן (מימין) ולוי רחמני

רונית מורגנשטרן

ר

ו"ח אתי אלישקוב ,מנכ"לית הכשרה
ביטוח היוצאת ,תישאר בענף הביטוח
ותצטרף לקבוצת איילון בתפקיד מנכ"ל
איילון אחזקות המחזיקה באיילון ביטוח .אם אכן
תמונה לתפקיד המנכ"ל ,אלישקוב תחליף את לוי
רחמני ,מייסד החברה ובעל השליטה בה (,)64%
המכהן גם בתפקיד זה.
רחמני מסר בתגובה כי "אכן מתנהל משא ומתן
מתקדם עם אלישקוב לתפקיד מנכ"ל איילון
אחזקות .הודעה מסודרת תצא כנראה במהלך
השבוע הקרוב".
בראיון ל"ביטוח ופיננסים" ,אישרה אלישקוב
כי היא נשארת בענף הביטוח בתפקיד בכיר
בחברה ציבורית ,הכולל חבילת מניות ,וכי
הודעה מסודרת על המינוי החדש שלה תפורסם
בשבועיים הקרובים .על פי ההערכות ,מנכ"ל
איילון ביטוח ,אריק יוגב ,ושותפו של רחמני ,יונל
כהן ,מסתייגים מהמינוי המסתמן של אלישקוב.

הפרדת כוחות

בשבוע שעבר פרסמה איילון הודעה יוצאת
דופן לבורסה ,לפיה רחמני וכהן ,שרכש כ־22%
ממניות איילון בשנה האחרונה ,עדכנו את
הסכם השותפות ביניהם שיאפשר "הפרדת

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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אריק יוגב

אתי אלישקוב

בשבוע שעבר פרסמה איילון הודעה יוצאת דופן לבורסה,
לפיה רחמני וכהן ,שרכש כ 22%-ממניות איילון בשנה
האחרונה ,עדכנו את הסכם השותפות ביניהם
כוחות" מסודרת .השניים סיכמו על הענקת
אופציה לרחמני ,לרכוש את אחזקותיו של
כהן בחודש דצמבר בכל אחת מהשנים 2016
ו־ .2017במקביל ,לכהן תהיה זכות לחייב את
רחמני לרכוש את אחזקותיו ולקבל חזרה את
השקעותיו בחברה .בהודעה הרשמית ניתן הסבר
למהלך ,לפיו מדובר ב"בחינת האסטרטגיה
העסקית של החברה לרבות בקשר עם מבנה
ההון שלה וההשקעות הנוספות בה".

צ'ק ביטחון

כהן נכנס להשקעה באיילון לפי שווי של 438
מיליון שקל לחברה ,כששילם עבור אחזקותיו 96
מיליון שקל .השבוע דיווחה איילון כי כהן יעמיד
לחברה הלוואה בהיקף של  12מיליון שקל ,אשר
תיפרענה במאי  .2019ההלוואה נושאת ריבית שנתית
של פריים פלוס  19%והיא תשולם אחת לרבעון ,החל
מספטמבר הקרוב .ההלוואה שהעמיד כהן היא חלקו
היחסי בהלוואת בעלים שהוזרמה לאיילון ביטוח,
לצורך עמידה בדרישות ההון .אשתקד לקחה החברה

הלוואה בסך  55מיליון שקל מרחמני.
פרט מעניין נוסף בהודעה של איילון לבורסה,
הוא כי לכהן "יימסר צ'ק בטחון למלווה על
סכום ההלוואה" .צ'ק ביטחון דומה יינתן גם
לרחמני ,אם יבקש.
אירוע נוסף שמאותת כי משהו מתרחש
באיילון ,הוא התפטרותו בשבוע שעבר של יו"ר
איילון אחזקות יצחק לקס 8 ,חודשים בלבד
לאחר מינויו בינואר .2016
"ביטוח ופיננסים" קיים ראיון מיוחד עם
אלישקוב ,אשר יתפרסם במגזין שיופץ בכנס
האלמנטר ,שיתקיים בתאריכים .19-22.9
למרות מספר פניות לקבוצת איילון ,לא
התקבלה תגובה.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי .עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :לייה שחף | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן | korenly1@gmail.com | 054-5977433

צינון הבכירים

אברמוביץ" :לבדוק את תקופות הצינון בקרב
בכירי האוצר" סלינגר בתגובה  -ביטלה
השתתפותה בכנס אילת
נשיא הלשכה פנה לשרת המשפטים ולמבקר המדינה בדרישה לבחון את ניגוד העניינים
מערכת ביטוח ופיננסים
שיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברמוביץ,
פנה בשבוע שעבר במכתב לשרת המשפטים,
איילת שקד ,בבקשה לבחון את הקיצור
האוטומטי של תקופות הצינון בקרב בכירי
האוצר במעבר לתפקידים בחברות הביטוח.
"בהמשך לפרסום על המעבר של הגברת
שרונה פלדמן ,מנהלת מחלקת ביטוח בריאות
באגף שוק ההון לשעבר ,לעבוד בהפניקס חברה
לביטוח בע"מ ,בתפקיד סמנכ"ל ,מנהלת מטה
ביטוח הבריאות" ,כתב נשיא הלשכה במכתב.
"למותר לציין כבר עתה ,כי הפניקס הינה גוף
מוסדי אשר היה מפוקח על ידי הגברת פלדמן
במסגרת תפקידה באגף שוק ההון ,חודשים
ספורים לפני פרסום ההודעה על סיום העסקתה.
משכך ,הנני מתכבד לפנות אליך בבקשה לשקול
ולבחון מחדש את אופן התנהלות ושיקולי הוועדה
לרבות התייחסותה לבקשות לקיצור תקופות
הצינון אשר פועלת על פי חוק שירות הציבור".
אברמוביץ הביא במכתבו דוגמאות נוספות
לקיצור האוטומטי של תקופת הצינון שמאשרת
הוועדה לקיצור תקופות הצינון" .על המעבר של
רג'ואן גרייב ,סגן בכיר לממונה על שוק ההון,
לחברת הפניקס  -השיבה הוועדה כי אין מניעה
להיעתר לבקשה; הילה בן חיים ,סגנית בכירה
לממונה על שוק ההון ,אשר עברה לשמש משנה
למנכ"ל וובי סוכנות לביטוח  -השיבה הוועדה
כי אין מניעה להיעתר לבקשה; על המעבר של
רו"ח אורי פלג פלוך ,מנהל מחלקת פיקוח על
גופים מוסדיים באגף שוק ההון לאיילון חברה
לביטוח ,גם השיבה הוועדה כי אין מניעה
להיעתר לבקשה".

נ

להסיר ניגוד עניינים

אברמוביץ הוסיף במכתבו לשרה שקד" :למען
הסר ספק ,יובהר כי אין באמור כדי לפגוע
בפרנסתם של עובדי ציבור אלו ואחרים ,ואולם
נראה כי יש מקום לבקש את כבוד השרה לעשות
שימוש בסמכות שניתנה לה על פי סעיף  20לחוק
ולאכוף בצורה דווקנית את תכליתו של החוק על
מנת להסיר את ניגוד העניינים והשיקולים ,ולו
למראית עין ,למול אותם עובדי פיקוח ,בשלב בו
אותם עובדים 'עוברים צד' ופונים לעבוד באותם
גופים מפוקחים ,חודשים בודדים לאחר שפיקחו
עליהם ,על כל המשתמע מכך וזאת תוך מציאת
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אברמוביץ" .הבכירים מדלגים למשרות נחשקות"

סלינגר .נעדרה גם מהוועדה לבחינת עתיד הביטוח

פתרון שיסדיר להם שכר ראוי באותה תקופת
צינון אשר נכפתה עליהם".
כמו כן ,פנה נשיא לשכת סוכני ביטוח
למבקר המדינה ,יוסף חיים שפירא ,על מנת
שיפעל להורות על בחינת אופן קיצור תקופות
הצינון של בכירי האוצר" .הנני מתכבד לפנות
אליך בבקשה לבחון את התנהלות של נציבות
שירות המדינה והתייחסותה לבקשות לקיצור
תקופות הצינון בהתאם לחוק שירות הציבור",
כתב אברמוביץ" .בכירי האוצר מדלגים לאחר
תקופה קצרה ביותר למשרות נחשקות עתירות
שכר והטבות בגופים המוסדיים ,אשר חודשים
ספורים קודם לכן הם פיקחו עליהם והיו ממונים
על פעולותיהם".
"יש מקום לבדוק מדוע לא נאכפת תכליתו
של החוק ומדוע המדינה לא מוצאת פתרון כספי
ראוי לאותם עובדים אשר תקופת הצינון נכפתה
עליהם" ,סיכם נשיא הלשכה במכתבו למבקר.

צעד מפתיע

לא תשתתף

כנס אלמנטר  ,2016שיתקיים ב־19־22
בספטמבר  2016באילת ,יתקיים השנה ללא
השתתפות נציגי הפיקוח על הביטוח.
בשבוע שעבר ביטלה המפקחת על הביטוח,
דורית סלינגר ,את השתתפותה בכנס ואת
השתתפות אסף מיכאלי ,סגן בכיר למפקחת,
ואוהד מעודי ,מנהל צוות ביטוחי רכוש.
סלינגר ביטלה את השתתפותה בכנס לאחר
פניותיו של אברמוביץ לשרת המשפטים ומבקר
המדינה ,בבקשה לבחון את קיצור תקופת
הצינון של בכירי אגף שוק ההון באוצר.
התנהלותה של סלינגר מפתיעה ,מאחר והיא
עצמה מנעה את מינויו של עודד שריג ליו"ר
מגדל .אם כן ,מדוע הפעם כשמדובר בסגנים
שלה ,היא מאפשרת למינויים לעבור?

בכירים בלשכה אומרים כי הודעת סלינגר
התקבלה בהפתעה" :צר לנו שזאת החלטת
המפקחת ,אבל זה מה שהיא החליטה .אנחנו
עובדים בשיתוף פעולה עם הפיקוח ,וגם כשיש
לנו ביקורת אנחנו משמיעים אותה .זו לא
הפעם הראשונה שאנחנו יוצאים נגד מדיניות
המפקחת ,ולכן הצעד שלה מפתיע".
יש לציין ,כי המפקחת סירבה גם להגיע
לדיוני הוועדה הציבורית מטעם הלשכה
לבחינת עתיד ענף הביטוח בישראל .בראש
הוועדה עומד השר לשעבר גדעון סער,
והשתתפו בדיוניה שרים ,ח"כים ומפקחי ביטוח
לשעבר ,כמו שריג ודורון שורר .בישיבת
הוועדה האחרונה ,תקף שר הרווחה חיים כץ
את הפיקוח על הביטוח וטען ל"עודף רגולציה".
הוא אף ביקר את קרנות ברירת המחדל שיזמה
סלינגר עם שר האוצר.
מהאוצר נמסר ,כי "אגף שוק ההון משתתף
בכל שנה בכנס לשכת סוכני ביטוח .לצערנו,
בשל אמירות לא ראויות מצד נשיא הלשכה
כנגד עובדי האגף ,ניאלץ השנה להיעדר.
נמשיך לקיים קשר רציף עם כלל הגורמים
בשוק ,כולל סוכני הביטוח":
בכנס אלמנטר ,שיעמוד השנה בסימן
"מחוברים  -קשר אישי הוא אלמנטרי",
ישתתפו  1,700סוכנים ובכירים בענף
הביטוח ,לצד שרים וחברי כנסת :שר העבודה
והרווחה ,חיים כץ; יו"ר ועדת הכספים ,משה
גפני; יו"ר ועדת הרפורמות ,ח"כ אלי כהן; רכז
הקואליציה בוועדת הכספים ,ח"כ מיקי זוהר;
מנכ"ל איגוד חברות הביטוח גיא רוטקופף;
יו"ר אמון הציבור ,גלית אבישי; השר לשעבר
סער; נשיא לשכת רואי החשבון ,רו"ח יזהר
קנה ועוד.

צינון הבכירים

דרושים :כללי צינון נוקשים יותר
במגזר הציבורי
דוד ליפקין

מ

סתמנים לאחרונה מקרים רבים בהם
עובדים בכירים באגף שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון במשרד האוצר ,שהיו ממונים על
שמירת האינטרסים של ציבור המבוטחים ,עוברים
לתפקידים בכירים בחברות שנמצאו בפיקוחם .יש
להנהיג כללי צינון ארוכים ונוקשים יותר לגבי
מעבר עובדי ציבור לרשות שוק ההון והביטוח,
ולצמצם את יכולותיהן של ועדות ציבוריות
לקצר את תקופת הצינון .זה הזמן לפעול להארכת
תקופת הצינון לשנתיים־שלוש שנים.
כאשר עובדים בכירים באגף עוברים לתפקידים
בכירים בחברות שנמצאו בפיקוחם ,החלטותיהם
במסגרת עבודתם באגף הופכות למפוקפקות:
האם פעלו למען ציבור המבוטחים או שתפקידם
העתידי בחברת הביטוח קרץ להם והכתיב את
עבודתם? האם התפקיד הבכיר והמשכורת הגדולה
בחברת הביטוח שהביאו לפרישת העובדים גברו
על הצורך להגן על האינטרסים של המבוטחים
במסגרת תפקידם?

סימני שאלה

חברת הפניקס הצליחה לגייס לשורותיה שני
בכירים יוצאי אגף שוק ההון .נוכחותם בחברה
עשויה לסייע בהתדיינות עם הממונה דורית
סלינגר על מכירתה לחברת "פוסון" הסינית.
לפני יותר משנה וחצי עבר רג'ואן גרייב,
סגן בכיר לממונה ,לחברת הפניקס עם תקופת
צינון קצרה .אך התמיהה הגדולה באמת מגיעה
מכיוונה של שרונה פלדמן ,שכיהנה עד פברואר

השנה כמנהלת מחלקת ביטוח
את האמון באגף שוק ההון ,יש לקבל
בריאות באגף שוק ההון
את תביעתו של נשיא לשכת סוכני
והביטוח ,ועברה לתפקיד
ביטוח ,אריה אברמוביץ ,למניעת
מנהלת מטה הבריאות של
קיצור תקופת הצינון של בכירים
הפניקס .זאת ,לאחר שהצליחה
באוצר העוברים לעבוד בחברות
לקצר את תקופת הצינון.
ביטוח ובחברות פיננסיות .להפך,
פלדמן מילאה תפקיד
יש לפעול להארכת תקופת הצינון
בהובלת רפורמות גדולות
לשנתיים או שלוש שנים ,אחרת
בתחומי הסיעוד והבריאות,
גם בכנסת לא יתייחסו לאנשי
אך לא השלימה אותן .היא
האגף ברצינות מאחר והם חותרים
לא מצאה פתרונות לבעיית
לקבלת משרה בחברת ביטוח .כך
פוליסות הסיעוד הקבוצתיות .פלדמן .המעבר התמוה ביותר אי אפשר לנהל רשות ממשלתית
עתה תצטרך לטפל בעתיד הפוליסות של ביטוחי עם סמכויות נרחבות בצורה יעילה ואפקטיבית,
בריאות ויש להניח כי תפעל לפי האינטרסים של במיוחד כאשר משקיעים זרים נכנסים להשקעה
חברת הביטוח ותפגע במבוטחים .האם נמצא בכיר בתחומי הביטוח והפיננסים.
באגף שוק ההון והביטוח שיתמודד מול פלדמן,
תקופת צינון מקובלת בתפקידי מפתח
אשר עד לתחילת השנה היתה ה"בוסית" של אותו ותפקידים רגישים בסקטור העסקי .לכן הדרישה
עובד אשר גם הוא רואה את עתידו בחברת ביטוח לפעול לפי כללי הצינון אינה חריגה בנוף העסקי
עם תנאי שכר קוסמים? במצב הזה ,ספק אם האגף ואין צורך לקצר ביד חופשית את תקופת הצינון
יכול לפעול בצורה אפקטיבית ולהגן על זכויות משנה לחצי שנה כפי שנעשה ביחס לכמה מבכירי
המבוטחים.
אגף שוק ההון והביטוח .משרד המשפטים ונציבות
בעבר נרשמה הקפדה רבה יותר על מילוי תקופת שירות המדינה חייבים לדרוש לפעול לפי כללי
הצינון במעבר מהמגזר הציבורי לפרטי .העובדים הצינון ולא להיכנע ללחצים ,ובמקביל לפעול
שהיו בצינון תוגמלו בשכר בהתאם לתפקיד להארכת תקופת הצינון .אין זו כפיה ,אלא דבר
הממשלתי ,ולכל היותר היו רשאים לעשות בסיסי ומחויב המציאות שיש לדרוש מכל מי
"חלטורות" כגון הרצאות בכנסים ובימי עיון.
שעובד בתפקיד מפתח באגף שוק ההון.
דוברות האוצר

נאור רהב באדיבות מעריב

בעבר נרשמה הקפדה רבה יותר על מילוי תקופת הצינון במעבר מהמגזר הציבורי לפרטי,
ומשרד המשפטים ונציבות שירות המדינה חייבים לדרוש לפעול לפי כללי הצינון פרשנות

אסור להיכנע ללחצים

אם משרדי האוצר והמשפטים אינם רוצים לערער

הכותב הוא פרשן המגזין Global Finance
בישראל ,ולשעבר נציג  Lloyd's Listבישראל

אנליסט השתלמות כללי

מהמובילות בתשואות לשלוש שנים*

5.96% 2.69%

תשואה  12חודשים אחרונים

()8/15 - 7/16

()1

תשואה ממוצעת  3שנים אחרונות

()8/13 - 7/16

()1

5.99%

תשואה ממוצעת  5שנים אחרונות

()8/11 - 7/16

()1

1.80%

מדד אלפא  5שנים אחרונות

()2

()8/11 - 7/16

דסק הסוכנים שלנו ישמח לעמוד לרשותך  -טל' | 03-7147168 :דוא"לsochnim@analyst.co.il :
*על פי הנתונים באתר הגמל נט של משרד האוצר .נכון לתאריך  .31.07.16אנליסט השתלמות כללי במקום השני בתשואות בשלוש השנים האחרונות מבין כלל קרנות ההשתלמות במסלול הכללי המנהלות נכסים בשווי של מעל  500מיליון .₪
ביום  1.1.16מסלול ההשקעה אנליסט השתלמות כללי ,מ.ה  560מוזג לתוך מסלול אנליסט השתלמות כללי ב' ,מ.ה  .962המסלול הממוזג נקרא אנליסט השתלמות כללי ,קידוד מוצר פנסיוני אנליסט השתלמות כללי
 .511880460-00000000000560-0962-000מדיניות השקעה תקנונית החל מיום  1.1.16בהתאם להוראות חוזר הממונה "מסלולי השקעה בקופות הגמל" מיום  )1( .16.9.15תשואות נומינליות ברוטו-לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על
תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד )2( .מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון
חשיפות .לחברה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה .אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.
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כנס אילת

ביטול הגעתה של סלינגר לכנס אילת -
עדות להשפעה הגדולה של הלשכה
פעילי הלשכה עומלים רבות כדי להגן על הציבור ,הענף ועל פרנסתם ועתידם של סוכני
הביטוח הישגי הלשכה מאותתים כי היא לא מתכוונת להרכין ראש בפני הפיקוח
ליאור רוזנפלד
ביטול הגעתה של המפקחת על הביטוח דורית
סלינגר לכנס אלמנטר באילת מעיד על עוצמתה
של לשכת סוכני ביטוח .אנחנו חזקים ומשפיעים
יותר ממה שאנו לעיתים מעריכים את עצמינו.
מדוע סלינגר לא מגיעה?
הלשכה חסמה מספר רפורמות אנטי צרכניות
ופעולות שביקשה לבצע .הלשכה מתנגדת
למינוי בכירים מהאגף לתפקידים בחברות
ביטוח ללא תקופת צינון.
הלשכה הקימה ועדה ציבורית לבחינת עתיד
הסוכן ,שהתארחו בה בכירי אנשי הביטוח
והפנסיה בישראל ,כולל קודמיה בתפקיד דורון
שורר כחבר הוועדה ,ועודד שריג כאורח .התארחו
בה גם פרסונות בעלי שם והשפעה ,כדוגמת שר
העבודה והרווחה ,חיים כץ ,שר הבריאות ,יעקב
ליצמן ,יו״ר דיסקונט ,יוסי בכר ועוד.
ללשכה יש ח"כים שעומדים לצדנו בוועדות
הקובעות בכנסת ובצמתים המרכזיים ,על מנת

לשמור על ציבור המבוטחים ,ולא מאפשרים לא
קפריזה של הרגולטור לעבור.
הלשכה הגיעה להישג בביטול קמפיין שוקה,
גם אם הוא הופר כעת באופן זמני ונמצא עדיין
בדיון משפטי בנושא ביזיון בית המשפט .זהו
קמפיין שהמפקחת לא נקפה אצבע לעצור
אותו ,למרות בקשת נשיא הלשכה לעצור את
מסע ההשמצות.
הלשכה והסוכנים שיפרו את מעמדם
בתקשורת בשנה האחרונה ,במיוחד לאחר הסרת
קמפיין שוקה במתכונתו הקודמת.

שבעי רצון

את כל אלו עשו ועושים פעילי הלשכה בעבודה
קשה ,סיזיפית ויומיומית ,בהתנדבות מלאה ,תוך
ויתור על שעות פנאי ,עבודה ומשפחה.
נכון ,יש עוד מה לעשות .נכון ,לעתים אין
מאה אחוז הצלחה .אפשר גם לבחון פעולות

עם כיסוי מקיף למנויים בשגריר
הכולל שירות כיסוי לפנסים
ומראות צד ברכב

נוספות ,ומותר גם לא תמיד להסכים .אבל בואו
נהיה שבעי רצון מההישגים עד כה.
המפקחת על הביטוח ,אשר קיבלה ומקבלת
כבוד גדול מראשי הלשכה ,בחרה לא להגיע כי
חזונה לראות אותנו קטנים לא התממש? הבעיה
היא לא שלנו.
מה מצפים מאיתנו? שנוריד את הראש בפני
כל חוזר ,כל טיוטא גם אם אנחנו מאמינים שהיא
לא נכונה לציבור ולסוכנים? התשובה היא חד
משמעית לא!
נבחרנו כדי להגן על הציבור ,הענף ,וכן גם על
פרנסתם ועתידם של סוכני הביטוח ,עובדיהם
ובני משפחותיהם.
גם לא נאפשר שבעתיד תתקיים תעשיית
הביטוח בישראל ללא סוכני ביטוח .כל ניסיון
ליתר אותנו ,את הערך המוסף שאנו מעניקים
למבוטח ואת המקצועיות שלנו  -ייחסם ולא
יצלח.

אפשר
להיות
רגועים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות "פנסים ומראות":
• החלפה של פנס קדמי/אחורי ,מראה צד חיצונית בחדש במקרה שבר
• כל הפנסים והמראות שיוחלפו הם בעלי תו תקן
• השירות ניתן ללא הגבלה של מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי
• את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות :כלל ,מגדל ושומרה

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :

 | 343פוינטר | סטריפ | גודל | 200/126 :תאריך13.6.16 :
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הפניקס לסינים?

ועדת הכספים מתנגדת להסכם למכירת הפניקס
לקבוצה הסינית יאנגו תמורת  1.95מיליארד שקל
דלק שבראשות יצחק תשובה דיווחה השבוע לרשות ניירות הערך כי חתמה על ההסכם למכירת
אחזקותיה בחברת הפניקס העסקה מותנית באישור הממונה וגופים נוספים
מה־ 1בינואר .2017
ההסכם עם יאנגו הסינית
כולל מצגים מפורטים של
החברה בהתייחס לקבוצת
הפניקס והתחייבויות של
החברה ממועד החתימה ועד
מועד הסגירה לרבות בהקשר
להמשך עסקי הפניקס ואופן
ניהולה וכן התחייבויות לאחר
הסגירה בהקשר של אי תחרות
עם עסקי הפניקס .בנוסף ,כולל
ההסכם התחייבות לשיפוי
המוגבלת בסכום ובתקופה
בקשר עם הפרה של מצגים,
התחייבויות וכן שיפויים ספציפיים לאירועים
מיוחדים.

מערכת ביטוח ופיננסים

ד

לק חתמה על ההסכם
אחזקותיה
למכירת
בחברת הפניקס ()52.3%
ליאנגו גרופ הסינית תמורת
 1.948מיליארד שקל .כך
דיווחה הקבוצה שבראשות יצחק
תשובה לרשות ניירות ערך.
ההסכם נחתם עם חברת Yango
Investment PTE. LTD
שהינה חברה פרטית שמקום
התאגדותה בסינגפור והיא חברת תשובה
בת של חברת Fujian Yango
 ,Group Co. Ltdקבוצת אחזקות משמעותית
המאוגדת ופועלת בסין במגוון תחומים שונים
ובכללם פיננסים ,חינוך ,בריאות ,נדל"ן ומסחר
בינלאומי.

ועדת הכספים מתנגדת

לאחר הודעת דלק על ההסכם עם תאגיד
יאנגו הסיני ,פנה יו"ר ועדת הכספים משה גפני
(יהדות התורה) אל סלינגר" .מדובר בעסקה
הכוללת  160מיליארד שקל כספי מבוטחים
ישראליים" ,כתב גפני" .ועדת הכספים כידוע
לך קיימה דיון ב־ 12.07.16והביעה התנגדות
לכך .במקביל ביקשה הוועדה עדכון בטרם
החלטתכם בנושא עקרוני וחשוב זה".
חברת ועדת הכספים ויו"ר מרצ ,ח"כ זהבה
גלאון ,קראה לכנס בדחיפות את ועדת הכספים
לדיון בעסקה" .בעד תשלום של  1.95מיליארד
שקל תזכה יאנגו הסינית לשליטה בכספי
ציבור ישראליים בשווי  160מיליארד שקל".

עדיין אין אישור

לפני כחודש וחצי חתמה דלק עם יאנגו גרופ
מזכר הבנות למכירת השליטה בחברת הפניקס
במחיר שלא יפחת מ־ 1.85מיליארד שקל ,התמורה
עליה חתמה דלק עם חברת פוסון הסינית לפני
כשנה .הסכום בו נמכרה הפניקס ליאנגו גבוה
ב־ 100מיליון שקל .יש לציין ,שפוסון לא קיבלה
אישור לעיסקה מהמפקחת על הביטוח ,דורית
סלינגר .גם העסקה עם יאנגו מותנית באישור
הממונה .עוד מציינת קבוצת דלק בדיווח שלה ,כי
התמורה תשלם במלואה במזומן במועד הסגירה,
וכי היא תישא ריבית בשיעור  4.75%בשנה החל

מתקדם המו"מ
למכירת מיטב דש
לקרן הבינלאומית
XIO
צבי סטפק ואלי ברקת מנהלים משא
ומתן למכירת בית ההשקעות מיטב
דש שבשליטתם (כל אחד מהם מחזיק
 28.5%ממניות בית ההשקעות) לקרן
בינלאומית בשם  .XIOהקרן מרכבת
ממשקיעים מסין ומאירופה והתעניינה
בעבר ברכישת כלל ביטוח .נודע
כי נציגי הקרן ביקרו כבר פעמיים
בישראל לטובת המו"מ ואף נפגשו
עם הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון באוצר דורית סלינגר.
מיטב דש נסחרת בבורסה לפי שווי
של  860מיליון שקל ומנוהלת בידי
אילן רביב .ההערכות בשוק הן שמיטב
דש קיבלה הצעה גבוהה ב־ 60%משווי
השוק שלה (כ־ 1.4מיליארד שקל) .בית
ההשקעות המנהל כ־ 122מיליארד שקל
זכה רק לאחרונה בהפעלת אחת משתי
קרנות ברירת המחדל של משרד האוצר
לתקופה של שנתיים.

אנשים לשרות אנשים

פוליסות העסקים
החדשות של איילון
כיסויים חדשניים
פתרונות מותאמים לצרכי הלקוח
תעריפים תחרותיים חיתום מקצועי
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פרטים נוספים בקרוב...

עתיד הביטוח

סוכן הביטוח  :2030העתיד מתחיל היום

יש מי שחושבים שהעיסוק בתוכנית "סוכן הביטוח  "2030הוא עתידי בלבד ,אבל הדברים גם מתחילים
להתרחש בפועל ראיון עם אליעוז רבין
רונית מורגנשטרן

ח

זון ופרויקט "סוכן הביטוח  "2030עבר
לאחרונה משלב המחקר והחזון לשלב
המעשים ,שבמרכזם קורס סוכן ממ"ש
שייפתח בנובמבר הקרוב .משיחות שערך אליעוז
רבין ,מנהל הפרויקט בלשכה ,עם מנהלי סניפים
ומחוזות ,התברר ,שהסוכנים הבינו שמדובר בפרויקט
לעתיד הרחוק ,למרות שתובנותיו ורעיונותיו
ישימים כבר היום .בריאיון עם אליעוז רבין עשינו
סדר בדברים לטובת סוכני הלשכה.
מה הבנתם מהשיחות עם סוכני הביטוח עמם
נפגשתם?
"מתברר שיש מי שלא הבין את המסר ,וסבר
שפרויקט שכותרתו ' '2030הוא משהו עתידי ,רחוק
וערטילאי .אבל המציאות היא שהשינוי ,הפרקטיקה
והרחבת פעילות הסוכן לכיוונים החדשים מתחילים
כבר היום".
רבין מסביר כי הלשכה כבר החלה ביישום בפועל
של המסקנות העיקריות של תוכנית סוכן  .2030בין
היתר הובן כי למרבית הסוכנים חסרים כלי ניהול
וכלי מדידה .חלוקת הזמנים בין מטלות מתגמלות
(מכירה) למטלות שאינן מתגמלות לא הגיונית
ותפקיד הלשכה כאן להעניק כלים פרקטיים לסוכן
כך שיוכל להקטין את הוצאותיו ,ולהגדיל את
הכנסותיו בכל יום עבודה נתון.
נושא נוסף הוא תחילת פעילות הסוכן
כ"סוכן מניעה" ,כשתפקיד הלשכה כאן
הוא להעניק לסוכן ידע ,כלים ומוצרים כך
שיוכל להגדיל את עוגת ההכנסות שלו
במידה ניכרת.
איך כבר היום יכול הסוכן להשתמש
בתכנית ממ"ש כדי לייעל את עבודתו?

"המטלות האדמיניסטרטיביות של הסוכן הולכות
וגדלות והעמלה לכל מכירה הולכת וקטנה .רק מי
שירכוש היום ידע ניהולי שיאפשר לו להתמודד
טוב יותר עם חלוקת הזמן שלו ,ולהכניס שיקולי
רווחיות לעבודתו  -יוכל ליעל את עבודתו .תוכנית
הלימודים 'מומחה המניעה המשפחתי (ממ"ש)' עושה
בדיוק את זה".
לדבריו ,התוכנית מעניקה לסוכן ידע חדש
ושימושי בשיטות ניהול מתקדמות ובהכנסת מדדי
רווחיות לעבודתו" .היא פותחת בפני הסוכן המודרני
עולם מרתק של עשייה ,ידע ומכירות שלא רק
שיגדילו את הכנסתו ,אלא אף ישפרו את תדמיתו
בעיני הלקוח" ,אומר רבין" .אחרי הכל הלקוח תמיד
מעדיף את מי שמונע ממנו צרה ,על פני מי שמפצה
אותו לאחר שהצרה כבר מתרגשת עליו".
הסוכן באמת יכול למנוע מוות? מחלות? נזקים?
"בוודאי .במסגרת ההכנות לקורס 'מומחה ממ"ש'
מצאנו שורה של שותפים אסטרטגיים נפלאים,
מהמובילים בתחומם ,שיכולים לספק לסוכן את
הידע והכלים לעמוד בהבטחה .למשל ,כלים לבדיקה
גנטית פשוטה הנותנים ללקוח תמונה עתידית
של מחלותיו וסיכוני הבריאות שלו ,ומאפשרים לו
להימנע או להקטין מאד את הסיכון על ידי ביצוע
המלצות החברה הבודקת .דוגמה נוספת :אמצעים
טכנולוגיים זמינים וזולים שהסוכן יוכל לספק
ללקוחותיו כך שסיכוני המוות והפציעות בנהיגה
יקטנו .אמצעים פשוטים וזולים המאפשרים לטפל
בבעיה הכואבת של השארת ילדים ברכב ,ועוד.
כדי להמשיך ולפרוח גם בעתיד ,הסוכן צריך
לפעול היום .לשנות את הרגלי העבודה שלו,
להתחיל לנהל את עסקו על פי שיקולים ניהוליים
כלכליים ,ולהיכנס לעולם הרווחי והמרתק של
מניעת נזקים ואסונות".

אליעוז רבין

אנשים לשרות אנשים

חדש! פורטל סוכני איילון
עולה לאוויר
כלים ומערכות מובילות
לשירותכם
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דנינו :רואה בלשכה
כגורם חשוב בענף
הביטוח
יו״ר מגדל ביטוח ,יוחנן דנינו ,ערך
השבוע (ג׳) סיור במכללה לפיננסים
וביטוח וקיים פגישה אישית עם נשיא
לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברמוביץ.
בפגישה מצאו השניים כי הם רואים עין
בעין את עתיד ענף הביטוח ,ושילוב
הסוכנים בו.
דנינו ציין כי ״מעמד סוכן הביטוח חייב
להתחזק ולהתאים את עצמו לשינויים
בעולם הביטוח ,כפי שהלשכה מובילה
את עבודת הצוות בראשות גדעון סער.
אנו במגדל רואים בכם שותפים מלאים
שלנו״ .עוד הדגיש דנינו ,כי הוא רואה
בלשכה גורם חשוב בענף הביטוח.
אברמוביץ הודה לדנינו על הביקור
החשוב ,והשניים סיכמו על המשך
קידום שיתופי פעולה.

חדשות הביטוח

ביצועים מאכזבים לקרנות ברירת מחדל

התשואות הנמוכות ביותר בפנסיה בעשור
האחרון  -של הלמן אלדובי ומיטב דש
משרד האוצר מציג את התפתחות תשואות קרנות הפנסיה בעשור האחרון
ארנון מסביר :מה משקל אחוז התשואה ודמי הניהול על פני ציר הזמן?

יובל

יובל ארנון
תשואות קרנות הפנסיה ודמי הניהול בעשור האחרון (לתקופה 08/2006־( )07/2016במיליוני שקלים)
הקרן

שיעור דמי ניהול ממוצע ב־2015

תשואות פיננסיות

הפקדות

נכסים

מצטברת לתקופה ממוצעת שנתית  3שנים ממוצעת שנתית  5שנים אחרונות
58.81%
מיטב דש פנסיה מקיפה
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 59.10%
71.02%
הפניקס פנסיה מקיפה
74.44%
איילון־פיסגה קרן פנסיה
83.14%
מבטחים החדשה
95.20%
כלל פנסיה
98.41%
הראל פנסיה
101.67%
הראל גילעד (לא פעילה)
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה* /
/
פסגות פנסיה מקיפה**

5.36%
4.30%
5.79%
4.93%
5.72%
5.48%
6.18%
6.18%
5.86%
5.33%

6.11%
4.70%
5.93%
5.31%
6.33%
6.36%
6.59%
6.59%
7.04%
6.03%

1.99%
3.41%
3.98%
3.94%
3.04%
3.22%
2.93%
2.71%
3.60%
4.32%

0.24%
0.29%
0.33%
0.35%
0.25%
0.26%
0.29%
0.33%
0.33%
0.28%

86.42%

5.75%

6.35%

3.15%

0.27%

סה"כ

*לתקופה 07/2008־** | 07/2016לתקופה 01/2011־07/2016
נתונים מרכזיים
קרנות חדשות
קרנות כלליות
סה"כ כלל הקרנות

נ

תשואות פיננסיות
מצטברת לתקופה ממוצעת שנתית  3שנים ממוצעת שנתית  5שנים אחרונות
6.23%
5.65%
87.29%
5.54%
4.74%
80.53%
6.22%
5.64%
87.17%

תוני מערכת ה"פנסיה  -נט" באחריות משרד
האוצר ,מראים את התפתחות התשואות
הנצברות לאורך העשור האחרון  -בין אוגוסט
 2006ליולי  .2016באופן מפליא ,שתי הקרנות
אשר זכו רק לפני זמן קצר כקרנות ברירת
מחדל (הלמן אלדובי ומיטב דש) מראות את
הביצועים הגרועים ביותר ביחס לשאר הקרנות.
בניהול כסף יש גם משמעות לגודל :האם מדובר
בניהול של עשרות מיליארדים או רק בעשרות
מיליונים או מיליארדים בודדים? אין ניהול אחד
שדומה לשני והמורכבות בוודאי גדולה יותר
ככל שיותר כסף מנוהל .גם ההזדמנויות ,מצד
שני ,גדולות יותר לבעלי הממון בביצוע עסקאות
מניבות כאלו ואחרות.
כאשר משווים את כמות הנכסים המנוהלים
בשתי הקרנות הזוכות מול שאר הקרנות ,ההבדלים
מהותיים ביותר .ההפרשים בתשואות הם לא פחות
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מהותיים ואף צורמים יותר.
ראוי לציין כי הפרש של  1%בתשואה על שנות
חיסכון של חוסך פנסיוני יכול להביא להשפעה
של כ־ 20%יותר או פחות בהתאם לביצועי הקרן.
ההשפעה של הפרשים בדמי הניהול על הצבירה
ועל השוטף הם הרבה פחות מהותיים ביחס לנושא
התשואה.
מכאן אנו למדים את המשוואה הבאה שכדאי
לזכור:
דמי ניהול נמוכים עם תשואה נמוכה נותנים
פחות צבירה מדמי ניהול גבוהים יותר אבל עם
תשואה גבוהה יותר .מתמטית ניתן להוכיח כי דמי
ניהול אפס עם תשואות נמוכות נותנות צבירה
נמוכה יותר מדמי ניהול ממוצעים עם תשואות
גבוהות יותר  -כך שלא הכול שחור ולבן בממלכת
הרפורמה בפנסיה.
כמובן שיש עוד פרמטרים ,כגון תשואה

שיעור דמי ניהול ממוצע ב־2015
נכסים
הפקדות
0.28%
3.17%
0.67%
/
0.28%
3.17%

דמוגרפית ,תקנון כפוף לשינויים ,ביטוחי משנה
ועוד.
לסיכום ,לא כל הנוצץ זהב הוא .נכון
שחסרים שחקנים בשוק הפנסיה שהוא מאוד
מאוד ריכוזי .מצד שני ,זו עדיין לא סיבה
לקפוץ על כל עגלה מזדמנת אשר מונעת
רק על ידי דמי ניהול נמוכים .לצערי ,כאשר
אין תחרות ראויה  -רמת השרות נפגעת גם
היא .האם הכניסה של שתי הקרנות הזוכות
תגרום לשינוי בפקטור זה? ימים יגידו .האם
המצטרפים לקרנות אלו אכן יזכו לראות יותר
כסף בצבירה שלהם? ימים יגידו .חכמת ניתוח
ההיסטוריה היא קטנה ביחס ליכולת לצפות
לעתיד .חומר למחשבה.
הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת
סוכני ביטוח

טיפ פיננסי

הדרך אל ההון עוברת אצל מומחה לחיסכון
רוב האנשים ,גם אלו המשתכרים ברמה גבוה ,מתקשים לעקוב אחר התוכניות
הפנסיוניות והפיננסיות שלהם כיצד נוכל לעזור?
יוסי ורסנו
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תרבות ה"יהיה בסדר" מונעת מהלקוח ומהסוכן הפנסיוני למקסם את יחסיהם הפיננסים

מה התשואה בהשוואה למוצרים זהים בתקופות
זהות? מה המצב האקטוארי (בקרן פנסיה)? מהם
דמי הניהול? האם ישנם תנאים חוזיים נוספים
שכדאי לקחת בחשבון?
לוודא שהלקוחות מבינים  -זה הזמן להבהיר
שבפיננסים אנחנו המקצוענים .בעידן של "עולם
המניעה" ,חשוב ליזום פגישות בקרה מידי תקופה
קבועה ועדכון התכניות בהתאם לשינויים:
בשווקים הפיננסים ,הרגולציה ,היבטי המס והמצב

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח
אלמנטרי

עסק
בקליק

דירה
בקליק

המשפחתי־כלכלי של החוסך .כך נוכל למנוע לא
מעט תקלות עבור הלקוחות ,ואף לסייע בקבלת
החלטות לצבירת הון ומקסום זכויות.
מומחים שווים יותר  -להיות סוכן פנסיוני
שיודע למקסם את מצבו הפיננסי של הלקוח ,זהו
קלף שלא ניתן למיקוח.
הכותב הוא יו"ר תת הוועדה לפיננסים בלשכת
סוכני ביטוח

המכלול שלי

טכנולוגיה להמשך שנים של צמיחה.

b13627/15601

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

פוטוליה

ה

דבר שהכי מפתיע אותי לאורך כל השנים
בהן אני פועל בתחום הפנסיוני־פיננסי,
זו העובדה שרוב האנשים ,גם המשכילים
והמשתכרים הגבוהים ביותר ,מתקשים לבצע
מעקב תקופתי אחר התוכניות הפנסיוניות
והפיננסיות שלהם.
אם למשל בתחומי ביטוח החיים ,ישנו המחסום
הפסיכולוגי של להימנע מלחשוב על דברים רעים,
הרי שבכל הקשור ליצירת הון פיננסי ,ניצול הטבות
מס ודאגה כלכלית לעתיד האישי והמשפחתי ,חוסר
המעורבות הבסיסית תמוה.
שהרי רוב רובו של הציבור ,מנסה לחסוך בכל
פינה הקשורה לצרכנות וכמובן להשתכר קצת יותר.
יש המגדילים ומוצאים עיסוק נוסף או הולכים
לקורסים שונים ליצירת "עצמאות כלכלית",
קורסים שהתפתחו מאוד בעשור האחרון .נראה
שתרבות ה"יהיה בסדר" היא שמונעת מהלקוח
ומהסוכן הפנסיוני ,למקסם את יחסיהם הפיננסים.
כך נוכל לעזור ללקוחות להבין ולקבל החלטות:
פגישות שירות קבועות ,בכל "עונת דוחות" -
במקום שהלקוח יתעלם ויתחמק מהדוח ,או יפנה
בחצאי שאלות של הדיוטות ,מומלץ ליזום סבב
פגישות לקראת עונת הדוחות.
עדכון פרטים אישיים  -כדאי לבחון את נכונות
הפרטים ,כגון שם ,כתובת ,אמצעי התקשרות,
מצב משפחתי ,עיסוק ופרטי המוטבים.
להסביר על סוג המוצר הפנסיוני/הפיננסי -
מהו מסלול ההשקעות ובעיקר אילו נכסים הוא
מכיל? מה הן רמות הסיכון שבהם הכסף מנוהל?

ברירת מחדל?

לקרנות ברירת המחדל אין סיכוי
לעבוד בצורה יעילה ונכונה
יו"ר מחוז חיפה והצפון בטור מודאג על קרן ברירת המחדל ,הלקוחות שעלולים להיפגע
ומשבר קרנות הפנסיה שבפתח
פוטוליה

מיכה אדוני

ל

אחרונה זכו החברות הלמן אלדובי ומיטב
דש במכרז משרד האוצר וקבעו דמי ניהול
נמוכים מאוד בקרנות הפנסיה .שר האוצר
והמפקחת על הביטוח ,רואים בכך מהלך צרכני
להורדת יוקר המחיה ולהגדלת הפנסיה העתידית.
אין ספק שזה יגרום לכל החברות האחרות,
המהוות  97%מהשוק ,להוריד גם הן את דמי
הניהול הנמצאים זה שנים במגמת ירידה .רפורמה
קרן ברירת המחדל ,בה זכו שתי חברות מהקטנות
בשוק ,גורמת לכל הענף הפנסיוני להתמקד
בעיקר בדמי הניהול ,דבר שימשוך את כל השוק
כלפי מטה.
בד בבד ,כל העת יש גידול בעלויות הניהול
של התיק הפנסיוני .ככל שהתיק גדול יותר ,צריך
יותר כסף לנהל אותו ,כדי לשמור עליו ולתת
שירות.

ביטול התחרות

השינויים שיחולו בקרנות הפנסיה משמעותיים
מאוד .הרפורמה שיצאה לפועל ,מבטלת למעשה
את התחרות ברבדים השונים .לדעתי ,היא יוצרת
מוצר אחיד עם תחרות אפסית וזאת באמצעות
תקנון אחיד.
היא גם מייצרת תהליך הצטרפות מוגבל ,עם
טפסים אחידים .רפורמה זו ,גם לא שמה דגש
ואף מתעלמת מכיסויים ביטוחיים ,וזאת בהתאם
לצרכי העמית ומצבו המשפחתי :נשוי עם ילדים
קטנים ,שונה מרווק ,שונה מאלמן ,שונה מגרוש.
כל אחד צריך כיסוי ביטוחי שונה.
יש חשיבות רבה גם לתשואות שהקרן תצליח
להשיג ,כמו מתן שירות ברמה גבוהה שתצטרך
לתת .כיוון שהדגש הוא על דמי ניהול נמוכים,
יצטרפו אליהן אוכלוסיות חדשות וחלשות ,ואף
יהיו ניודים מקרנות פנסיה אחרות ,לקרנות
ברירת המחדל החדשות .זה יצריך הרבה עבודה
ויקשה על חברות קטנות אלה ,לקלוט סכומים
כה גדולים ,בפרק זמן כה קצר .לדעתי ,הם לא
ערוכים לכך.
אני מקווה שהלקוחות שיצטרפו ,לא ייפגעו,
כי כנראה לקרנות החדשות לא יהיה מספיק כסף
לתת שירות יעיל.
יוזמת האוצר הייתה טובה ,אך האם היא נכונה?
ימים יגידו .אני אישית ,לא חושב שיהיה לזה
סיכוי לעבוד בצורה יעילה ונכונה.
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ברור שהמשבר בקרנות הפנסיה יגיע

המשבר יגיע

העמיתים ,יאלצו לעבוד באופן ישיר מול
קרנות הפנסיה ,ללא ליווי מקצועי וזה לא יהיה
להם פשוט להתנהל לבד ,ללא בעלי מקצוע .רוב
הציבור ,לא מתמצא ברזי הפנסיה וחלקו אף אינו
יודע היכן הוא מבוטח.
זה שוק שרוב הציבור לא ידע להתמודד אתו
בצורה נכונה ,ויצטרך כנראה לשלם לבעלי
מקצוע .המהלך נועד לנסות ולפתור את משבר
הפנסיה ,שהוא גדול מכפי שחושבים .המשבר
יגיע ,והסיבות לכך רבות ומגוונות .אין לי ספק
שהמשבר בפתח.
כך למשל ,הצעירים שמחליפים מקומות עבודה
חדשות לבקרים ,מושכים את כל כספי הפנסיה
שנצברו ,ולא אכפת להם לשלם מס של ,35%
כאשר המדינה משתתפת "בחגיגה" הכל כך לא
צודקת ,שבה דווקא האוכלוסייה החלשה היא
שמושכת את כספי הפנסיה .אוכלוסייה זו מרוקנת
את קרן הפנסיה וגורמת נזק לעצמה ולכלל
העמיתים.
תוחלת החיים גדלה :גיל  65של פעם זה גיל 50
של היום .זה מצריך את הקרן לשלם יותר שנות
פנסיה לעמית.
החסכונות לא גדלים ,הציבור בישראל מוציא
יותר מהכנסתו ,השוק נמצא במצב של ריבית
אפסית .כל זה יגרום להקטנת הפנסיות שישולמו
בעתיד לעמיתים־ ויעמיד אותם בפני שוקת
שבורה.
המדינה צריכה לקחת את תחום הפנסיה ביתר
רצינות ,כי זה נוגע בכולנו .צריך לקבוע דמי
ניהול הגיוניים ואחידים ,כי מישהו צריך לנהל

ולתת שירות ואף לקבל תמורה על עבודתו .אי
אפשר לעשות זאת בחינם.
לדעתי ,האוצר צריך לאסור בתקנה משיכת
כספים מקרן הפנסיה עד לגיל הפרישה.
המדינה מגנה כיום על  30%מהכספים בקרנות
הפנסיה באג"ח ממשלתיות; המדינה צריכה גם
להגן על הכספים של כולנו ב־ 100%אג"ח
ממשלתיות ולא ב־ .30%לאסור מתן הלוואות
לטייקונים ולעצור את כל "התספורות"
למיניהן.
בהתנהלות הקיימת כיום ,אני לא צופה עתיד
ורוד לקרנות הפנסיה והמדינה צריכה לעשות
יותר ולבצע רפורמה אמיתית .היא צריכה
להתעסק בעיקר ,ויפה שעה אחת קודם.
לי ברור שהמשבר בקרנות הפנסיה יגיע  -והוא
יהיה לא פחות מטלטל ,ממשבר הבנקים שמדינת
ישראל חוותה בעבר.
הכותב הוא יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכת
סוכני ביטוח

אירועי הלשכה
סניף חיפה יערוך מפגש אחה"צ
לחבריו ב 6.9-בין השעות 16:00-
 .18:15כיתת ההדרכה של לשכת
סוכני ביטוח ,רחוב בעלי המלאכה
 ,26קומה ב' ,חיפה .מספר
המקומות מוגבל וההרשמה
מראש בלבד

רגע משפטי

לקוח רכש ביטוח מבנה? המבטחת
לא חייבת להציע לו ביטוח צנרת
אדם שבביתו אירע פיצוץ בצנרת מים ונאלץ לתקן את הנזקים על חשבונו  -תבע
את חברת הביטוח בית המשפט פסק לטובת חברת הביטוח ,שטענה כי ההרחבה
לביטוח נזקי צנרת נמכרת בנפרד וכתוספת לפוליסה
עו"ד ג'ון גבע

ב

בנוסף טענה חברת הביטוח ,כי אף על פי שלא
חלה עליה כל חובה להציע הרחבות לפוליסה ,הרי
שבהתאם לנהלים הקיימים ,מציעים נציגיה את
ההרחבות הרלוונטיות לכל לקוח המבקש לרכוש
פוליסה .במקרה דנן ,הוצע לתובע להוסיף רכיב
"ביטוח נזקי צנרת" לפוליסה ,אולם הוא דחה את
ההצעה.
יתרה מזאת ,התובעת טענה שנזקיו של התובע
מצויים גם במתקני האינסטלציה ובצנרת עצמה.
בהסתמך על סעיף (3א) לתקנות ,נזקים אלו

חברת הביטוח הציעה הרחבה

fotolia

בית המשפט לתביעות קטנות בפתח
תקווה ,נידונה תביעתו של אדם אשר נאלץ
בית המשפט קיבל את עמדתה של חברת
לתקן נזקי צנרת על חשבונו ,כנגד חברת
הביטוח ,לפיה ביטוח "נזקי צנרת" נחשב כהרחבה
הביטוח איי.די.איי .פסק הדין ניתן במאי ,2016
לפוליסה שרכש התובע ,וזאת בהסתמך על
בהיעדר הצדדים ,לטובת חברת הביטוח ,מאחר
סעיפים  2ו־(3א) לתקנות .בית המשפט בחן מספר
והתובע החליט לא לבצע הרחבה של הפוליסה.
שיחות שנערכו בין התובע לבין נציגים של
ב־ 23.10.2014אירע פיצוץ בצנרת מים ,אשר
חברת הביטוח ,וציין כי הגם שמדובר בהרחבה,
מצויה מתחת לריצוף דירתו של התובע .בפוליסת
הוצע לתובע כיסוי ביטוחי משלים לפוליסה בגין
הביטוח מבנה ותכולה של המבוטח ,התברר כי
"נזקי צנרת" .כמו כן ,משיחות אלה עולה בבירור
אין התייחסות לרכיב "נזקי צנרת" .לפיכך ,נאלץ
שהתובע מפנה בכל עת לקריטריון המחיר ,וכי
התובע לתקן את הנזקים על חשבונו.
הוא אינו מעוניין בשמיעת פרטים
התובע טען כי מהקלטת שיחה,
נוספים הנוגעים להרחבת הפוליסה.
שנערכה ב־ 2.1.2014בינו לבין נציג
בית המשפט ציין ,כי גם אם הייתה
חברת הביטוח ,במסגרת רכישת
מוטלת חובה על חברת הביטוח להציע
הפוליסה ,ניתן ללמוד שלא הוצע לו
לתובע הרחבה של ביטוח נזקי צנרת,
רכיב "ביטוח נזקי צנרת" ,ולפיכך
אזי הוכח לפנינו שכך אכן קרה,
לא הוכנס רכיב זה לפוליסה .בנוסף
והתובע הוא זה שהחליט לא לרכוש את
טען התובע ,כי ב־ ,25.12.2014עת
ההרחבה לפוליסה .כדברי בית המשפט,
ביקר בדירה שמאי מומחה מטעמה של
"משהחליט התובע שלא לבצע הרחבה
חברת הביטוח ,הביע השמאי הסתייגות
של הפוליסה הקיימת ולא לכלול בה
מהיעדר קיומו של רכיב "ביטוח נזקי
רכיב של נזקי צנרת ,אין לו אלא להלין
צנרת" בפוליסה.
על עצמו".
התובע עתר לבית המשפט שיורה
יתר על כן ,בית המשפט הוסיף כי גם
לחברת הביטוח לפצותו בסכום של
אם התובע היה רוכש הרחבה לפוליסה
 26,300שקל ,מאחר וזו התרשלה כאשר
בגין נזקי צנרת ,לא היה בכך די על
לא הציעה לו הוספה של רכיב "ביטוח התובע טען שחברת הביטוח התרשלה
מנת לסייע לו לקבל את מלוא הפיצוי
נזקי צנרת" לפוליסה .בכך נותר התובע,
שדרש .זאת מאחר ובחשבונית שהגיש
מול נזקיו הרבים ,כשידיו על ראשו.
אין פירוט של העבודות שנערכו בדירתו
בית המשפט" :משהחליט התובע שלא
סכום התביעה מורכב מתשלום ששילם
 אשר חלקן בוודאי מתייחס למערכתלבצע הרחבה של הפוליסה הקיימת
התובע לשרברב ,דו"ח בדיקת התקנת
האינסטלציה עצמה ,אשר בכל מקרה
צנרת חדשה ,אובדן  8ימי עבודה וכן
אינה מכוסה בהרחבה .בהשלמה לכך,
ולא לכלול בה רכיב של נזקי צנרת,
חומרים ועבודה עצמית.
קיבל בית המשפט את טענתה של חברת
אין לו אלא להלין על עצמו"
חברת הביטוח טענה להגנתה ,כי
הביטוח ,שסעיף  20לפוליסה מחריג
ההרחבה לביטוח נזקי צנרת נמכרת
כיסוי ביטוחי לנזקים תוצאתיים ,כגון
בנפרד וכתוספת לפוליסה ,וזאת בהתאם לסעיף מוחרגים במפורש ,וההרחבה לכיסוי נזקי צנרת אובדן ימי העבודה של התובע.
 2לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה חלה בכל מקרה רק על הנזקים שיגרמו למבנה
בהתאם לאמור לעיל ,בית המשפט דחה את
לביטוח דירות ותכולתן) ,התשמ"ו־ .1986היא אף הדירה.
התביעה וחייב את התובע לשלם לחברת הביטוח
ציינה כי ב־ 15.1.2012יצר התובע קשר עם חברת
לבסוף ,חברת הביטוח הדגישה כי דרישתו של הוצאות משפט.
הביטוח ,וביקש במסגרת חידוש פוליסת התכולה התובע לפיצוי בגין אובדן ימי עבודה ,מנוגדת
* עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם
שהייתה לו אצלה ,להרחיב את הפוליסה גם לנזקי לסעיף  20לפוליסה ולסעיף  28לתקנות ,אשר הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.
מבנה .חברת הביטוח טענה כי בשיחה הזו ,הציע שוללים כיסוי לנזק תוצאתי כלשהו שייגרם
נציג חברת הביטוח לתובע לכלול בפוליסה כיסוי לתובע כתוצאה מהסיכונים המכוסים על ידי הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי לשכת
סוכני ביטוח במחוז תל אביב ומרכז
הפוליסה.
לנזקי צנרת ,אולם התובע סירב לכך בכל תוקף.
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מגמת ירידה

הראל ,כלל ומנורה מציגות ירידות
חדות ברווחים
הרווח הכולל של הראל ברבעון האחרון ירד ב־ 85%ושל מנורה ב־ 73%כלל רשמה הפסד של 293
שקל ברבעון הקיטון ברווחי החברות נובע בעיקר מהגדלת ההתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מיישום
המלצות ועדת וינוגרד
רונית מוגנשטרן

ק

בוצת הראל מדווחת כי הרווח הכולל שלה
במחצית הראשונה של  ,2016הסתכם בכ־42
מיליון שקל ,לעומת רווח כולל בסך של
כ־ 280מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הקיטון ברווחים נובע בעיקר מהגדלת ההתחייבויות
הביטוחיות במגזר ביטוח כללי בסך של  112מיליון
שקל לאחר מס בעקבות המלצות ועדת וינוגרד
בנוגע לקביעת ריבית ההיוון בענפי רכב חובה
וחבויות .בנוסף ,הגדילה החברה את ההתחייבויות
הביטוחיות במגזר ביטוח חיים בסך של כ־ 94מיליון
שקל לאחר מס בעקבות הירידה בריבית חסרת
סיכון המשמשת בהיוון התחייבויות הביטוחיות.
הרווח הכולל של הראל ברבעון השני של 2016
הסתכם בכ־ 28מיליון שקל ,לעומת כ־ 125מיליון
שקל ,ברבעון המקביל אשתקד .הקיטון ברווח
הכולל נובע בעיקר מאותן סיבות שציינה החברה
לגבי החציון.

גידול בהכנסות

סך הפרמיות ודמי הגמולים שגבתה הראל
הסתכמו במחצית הראשונה של  2016בכ־7.9
מיליארד שקל ,לעומת כ־  2.9מיליארד שקל
בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול של כ־ .6%סך
הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים הסתכמו ברבעון
השני של  2016בכ־ 5מיליארד שקל ,לעומת כ־5.4
מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול
של כ־.11%
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה
עמד ,נכון ליום  30ביוני  ,2016על כ־ 84.4מיליארד
שקל ,וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של 107

חברת
הביטוח

סה"כ
נכסים

מיליון שקל בחודש אפריל האחרון .לאחר תאריך
המאזן הכריזה הראל השקעות על חלוקת דיבידנד
בסך של כ־ 64מיליון שקל.
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח,
קרנות פנסיה ,קופות גמל ,קרנות נאמנות
ושירותים פיננסים הסתכם ,נכון ליום  30ביוני
 2016ב־ 9.178מיליארד שקל.
רונן אגסי ,מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים,
מסר כי "התוצאות הכספיות בסוף המחצית
הראשונה של שנת  2016ממשיכות להעיד על
יציבותה והמשך צמיחתה של הקבוצה .הראל
ממשיכה לשמור על מעמדה בענף הביטוח ,זאת
לצד איתנות פיננסית גבוהה .מגמות אלו ראויות
לציון על רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים
הפיננסיים בישראל ובחו"ל".

הפסדים לכלל

הפרשות בסך כ־ 492מיליון שקל לטובת
התחייבויות בביטוחי סיעוד וחיים על רקע
הריבית הנמוכה במשק ,הביאו את כלל ביטוח
להפסד של  293מיליון שקל ברבעון השני של
 ,2016לעומת רווח כולל של  176מיליון שקל
ברבעון המקביל אשתקד .במחצית הראשונה של
השנה רשמה החברה הפסד כולל של  542מיליון
שקל לעומת רווח כולל של  238מיליון שקל
במחצית המקבילה אשתקד.
ההכנסות מפרמיות ברבעון השני של ,2016
ירדו לכ־ 2.2מיליארד שקל לעומת כ־2.3
מיליארד שקל אשתקד .היקף הנכסים המנוהלים
בקבוצה הסתכם בכ־ 170מיליארד שקל לעומת
כ־ 168מיליארד שקל בסוף .2015
החברה ציינה כי בבחינה של עמידת החברה

בהוראות סולוונסי  ,2יש לה עודף הון אם
מתחשבים בהקלות ובהוראות המעבר .אם לא
מתחשבים בהקלות ובהוראות המעבר ,לחברה
יש גירעון לא מהותי בהון.
איזי כהן ,מנכ"ל כלל ביטוח ,מסר כי החברה
"ממשיכה להציג תוצאות טובות בפעילותה
העסקית השוטפת בהתאם למדיניותה לגידול
ברווח החיתומי בעסקי הליבה .סביבת הריבית
הנמוכה ממשיכה להשפיע על תוצאות החברה
כפי שהן מפורסמות היום ,עקב הצורך לביצוע
הפרשות משמעותיות בתיקי ביטוח חיים וביטוח
סיעודי של החברה ,אך עלייה בריבית צפויה
להשפיע על הקטנת הפרשות אלה".

מנורה מציגה ירידה

בשבוע שעבר דיווחה מנורה מבטחים על
ביצועיה ברבעון השני של  2016והציגה רווח
כולל של  15מיליון שקל לעומת רווח של 8.54
מיליון ברבעון המקביל אשתקד  -ירידה של
כ־ .73%מאז תחילת השנה רשמה מנורה הפסד
של כ־ 14מיליון שקלים ,כאשר בחציון הראשון
של  2015דיווחה החברה על רווח כולל של 147
מיליון.
בין היתר ,במנורה מסבירים את התוצאות
באמצעות ההפרשות הגדולות שביצעה הקבוצה
להתחייבויות ביטוחיות במהלך החציון 204 -
מיליון שקל ברבעון הראשון ו־ 35מיליון
ברבעון השני (לפני מס)  -כתוצאה מיישום
המלצות ועדת וינוגרד ,אשר תיקנו את תוחלת
החיים ושיעור הריבית לצורך היוון הקצבה
השנתית .יצוין כי לאחרונה הודיע האוצר על
כוונתו לבטל את העדכון.

רווח (הפסד) כולל (במיליוני שקלים)
אפריל־יוני
2016

אפריל־יוני
2015

אחוז השינוי

ינואר־יוני 2016

ינואר־יוני 2015

אחוז השינוי

הראל

92,580

42.3

280.3

-84.93%

28.0

125.4

-77.69%

כלל

95,139

-293

176

ל.ר.

-542

238

ל.ר.

מנורה

46,433

15.0

54.8

-72.68%

-14.1

147.1

ל.ר.
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משולחן

MDRT

חשיבות החמצן הכלכלי

ביטוח חיים בסיסי חשוב מאין כמוהו כדי להמשיך בחיים כהרגלם * סוכן הביטוח יכול לסייע ללקוחות
למצוא את ביטוח החיים המתאים להם
אלפונסו פרנקו ,קנדה

פעמים רבות שואלים אותי מדוע צריכים
ביטוח חיים בסיסי .האם נחוץ ביטוח חיים לעצמי?
למשפחתי?
כדי לענות על שאלה זו ,אני עושה השוואה
עם טיסה :כשאתה במטוס ,מהן הוראות הבטיחות
שמציגים לך?
במקרה חירום ,אומרים לנו ,שמסכות חמצן
תרדנה; מציגים לנו בסרטון באיזו צורה לחבוש
את המסכה מעל האף הפה ,תחילה לעצמנו ,ורק
אחר כך לעזור לאלה הנמצאים סביבנו.
בדומה ,אני אומר  -אם אין לך את החמצן
הכלכלי שנחוץ למשפחתך ,לצורך המשך
החיים הסדירים ,איך תוכל לעזור לאלה
הנמצאים סביבך  -ילדיך ,אשתך ,שותפיך
העסקיים? כדי להושיט להם עזרה ,הדבר תלוי
רק בך.
אני ,סוכן הביטוח ,נמצא כאן לצדך כדי לסייע
בידך למצוא את החמצן הכלכלי הנחוץ לך
ולמשפחתך.

שווי ביטוח החיים

רוני מוהאל ,סוכן ביטוח מדרום אפריקה ,הציג
בפני חברי מועדון  MDRTדרך מאתגרת להציג
בפני מבוטח מהו שוויו של ביטוח החיים הקיים
שלו.
"מר גולדברג ,אני בטוח שהענקת למשפחה
שלך בית חם ,אהבה ויופי ,ואתם נהנים מרמת
חיים נאותה .לכן ,אני מבקש ברשותך דקה
מזמנך; בבקשה רשום סכום על דף זה.

לא אביט בו ,ולא אשאל מהי ההכנסה
החודשית שלך או מהו סכום הביטוח שרכשת.
אם תרצה לעדכן אותי בסכומים אלו ,נתייחס
אליהם בהמשך.
כרגע ,אני מבקש שתרשום על דף זה רק את
גובה סכום הביטוח שרכשת.
עכשיו ,תמחק את שני האפסים האחרונים
מהמספר שרשמת .את הסכום הנותר תחלק ב.4-
הסכום שהתקבל הוא הסכום שהמשפחה שלך
תקבל כל חודש מביטוח החיים שלך ,וזאת בהנחה
שהשקיעו אותו בריבית של  3%לשנה.
מר גולדברג ,תשווה סכום זה מול הסכום
החודשי נכון להיום כדי להתקיים.
סכום זה מפליא אותך?
בוא נשקיע יחד כמה דקות ,כדי לראות מה
נכון לך כדי שביטוח החיים ייתן למשפחה שלך
את ההכנסה שהיא אכן זקוקה לה?"

הטור תורגם על ידי הרולד מידלדורף ונערך
על ידי חוה פרידמן וינרב

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
סוכן ביטוח בירושלים שמתעסק בחסכון
ארוך טווח בלבד ,מעוניין להשכיר חדר
במשרדו לסוכן ביטוח .לפרטים :רודן
גורדון rodan@yeuls.co.il
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה
פקידת אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב
ודירות ,ידע בענפים נוספים  -יתרון.
קורות חיים לduby@s-sapir.co.il :
למשרד ביטוח ותיק דרושה פקידת
חיתום המתמצאת בכל ענפי הביטוח
האלמנטרי ,ידע וניסיון  5שנים לפחות!
יש לשלוח קורות חיים במייל בלבד:
ilan1946@netvision.net.il
לסוכנות ביטוח מובילה דרושים סוכני
ביטוח (בעלי רישיון משווק מורשה
ורישיון נהיגה בתוקף) עם ידע וניסיון
בתחום הפרט (בריאות/סיעוד/חיים).
יכולת מכירה גבוהה! לסגירת פגישות
מתואמות ע"י מוקד איכותי .שכר ובונוסים
גבוהים! רכב/מחשב תנאים מיוחדים
נוספים למתאימים .ליצירת קשר  -חגי
054־7000072
לבית סוכנים מוביל מבניין ב.ס.ר  3בב"ב
דרושים סוכנים איכותיים המעוניינים
לחבור אליו ולהגדיל משמעותית את
מכירות ביטוחי הפרט ,למתאימים:
אפשרות לקבלת משרד מפואר
בשכירות ,בחצי מחיר! קואצ'ר אישי
ומקצועי מלווה ,שמכריח אותך להצליח,
לו"ז פגישות
מתואמות צפוף ע"י מוקד איכותי! תגמול
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ראוי! שירותי משרד! פרסים ומבצעים!
ליצירת קשר־
חגי  054-7000072דרוש סוכן ביטוח
אלמנטרי .לעבודה במשרד .ניסיון מוכח
של שנתיים .נא לפנות לאייל טל':
058-5001268
לסוכנות הסדרים בפ"ת דרוש/ה נציג/ת
בק אופיס לטיפול בנושאי גביה (ביטוח
חיים) ומשימות בנושא ביטוח חיים
(הסדר פנסיוני) מול חברות הביטוח.
דרישות :ניסיון שנה  -חובה ,משימות
שונות בתחום ההסדר הפנסיוני ,יכולת
עבודה בסביבה ממוחשבת קורות חיים
ל .igalm@misgav.co.il :המשרה פונה
לנשים וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות ביטוח בפתח תקוה העובדת בכל
רחבי הארץ דרושים סוכני ביטוח לקוחות
פנסיונים
(בעלי/ות רישיון משווק מורשה) .עבודה
בצמוד למתאמת פגישות ומנהלת לקוח.
שכר ובונוסים גבוהים ,רכב/טלפון
סלולרי/מחשב ,דיסקרטיות מובטחת.
דרישות חובה :רישיון סוכן מורשה
 /משווק ,רישיון נהיגה ,הבנת והכרת
מוצרי הביטוח הפנסיוני ,יתרון  -לבעלי/
ות ידע בתחום הפרט (בריאות/סיעוד/
חיים) ,יכולות מכירה גבוהות ,עמידה
ביעדי מכירה יכולת עבודה בצוות אך גם
עצמאות ויכולת ניהול עצמאי קורות חיים
ל־ .igalm@misgav.co.ilהמשרה פונה
לנשים וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה
היושבת בפתח תקווה ,דרוש/ה  -חתם/ת
רכבים ודירות

לטיפול בחידושים והפניות לביטוחי רכב
דירה .דרישות התפקיד :הכרת תהליכי
החידוש
מול חברת הביטוח .הכרת ממשק עבודה
מול החברות הגדולות ,יכולת מתן שרות
ללקוחות
החברה והגדלת התיק הביטוחי ללקוח.
ניסיון בתחום חובה! מיידי ,דיסקרטיות
מובטחת.
קורות חיים לigalm@misgav.co.il :
המשרה פונה לנשים וגברים .פניות
מתאימות תיענינה.

 74מ״ר מחולק ל־ 5חדרים ,כולל פינת
קבלה ,מטבח ,שירותים ,מחסן ,מרכזיה,
פינת מחשוב ,ארון תקשורת וריהוט .חניה
באזור .לפרטים :אטי 054-4522961
לסוכנות ביטוח פעילה ,המעוניינת
לשכור שולחן במשרדה ,במחיר מסובסד,
המשרד כולל  -ריהוט ,מחשב ,אינטרנט,
טלפון ,שירותים ,ומטבחון ,המחיר
כולל את המיסים הדרושים .הרעיון -
שיתוף פעולה עסקי עם סוכן המעוניין
בהתקדמות בענף .עדיפות לסוכן חיים
לטובת שת"פ .לפרטים :אלמוג כהן
shivukalmog@gmail.com
050-9880807

להשכרה משרד בסוכנות ביטוח בראשון
לציון במרכז העיר 2 ,חדרים מסודרים
קומפלט
בכניסה נפרדת ,בניין משרדים שעבר
שיפוץ כחדש .כולל ריהוט ,ציוד ותקשורת
וחנייה
צמודה .לפרטים :אורי 052־2496104
לסוכנות ביטוח פנסיונית היושבת
בבורסה ברמת גן מתפנה חדר  +שרותי
משרד מלאים עבור סוכן ביטוח חיים
תנאים מעולים .לפרטים050 :־5293836
להשכרה במשרד סוכנות לביטוח בפתח
תקווה בקריית מטלון ,אזור מרכזי ,חדר

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

שכירות משנה

OPEN +
 .SPACEאפשרות לשירותי משרד +

טלפונים .לפרטים :שיר 03-9239292
שלוחה 1
להשכרה משרד ברחוב פייבל בתל אביב.

למכירה חברה בע"מ (תאגיד ביטוח)
ללא תיק ביטוח .ליצירת קשר :חיים־
050־6350150
בי פור יו .מעוניין לרכוש תיקי ביטוח
אלמנטרי וחיים .בתנאים גמישים .כולל
שירותי משרד
מלאים .סודיות מובטחת לשליחת
קורות חייםMichaele@b4-u.co.il :
0528741331
סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח
חיים  /אלמנטרי
לפרטיםa1a@zahav.net.il :
סוכן ביטוח מעוניין בשת"פ לפתיחת סניף
ביטוח חיים ואלמנטרי בעיר מודיעין.
בעל רישיון
תושב האיזור .ליצירת קשר050-5240046 :
או shalom224@gmail.com

