ביטוח

הצלחה
ל"מיזם
החברתי"

ופיננסים
inf.org.il

כ 70-נשים
הגיעו לכנס
הראשון
בכרמיאל

עמוד 8

גיליון מס'  26 … 619בינואר 2017

בעקבות הלחץ
של הלשכה
וסוכנויות הביטוח

סלינגר
משנה
את חוזר
המוכרנים
בסוכנויות

"עשינו סדר"

לשכת סוכני ביטוח
מציגה את התקנון החדש
| עמוד 3

התשואה הממוצעת
בענף הפנסיה -
4.47%
הפניקס ממשיכה להוביל
עם תשואה של 6.04%
במהלך 2016

| עמוד 6

לפי הערכות ,השינויים בחוזר יכללו שינויים בהיקף
השיחות שלהן נדרש הסוכן להקשיב ,פיקוח ישיר של
הסוכן וצירוף הקלטות השיחות לחברות הביטוח 
אברמוביץ" :אין לקבוע רף מוגדר לשיחות להאזנה"
עמוד 2

נשלל רשיונה של
סוכנות הביטוח
"בינה"
הממונה על
שוק ההון קנסה
את "בינה"
במיליון שקל
בגין הטעיית
המבוטחים

עמוד 5
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"אף חברת ביטוח
לא רוצה להיות
הראשונה"
חברות הביטוח
טרם הציגו מודל
חדש להפרדת
דמי הניהול
מתגמול
הסוכן

עמוד 4

המדריך לסוכן

כל מה שעליכם לדעת
על תשואה דמוגרפית
| עמוד 11

חדשות הביטוח

מסתמן :הממונה תגביל גם את
מוכרני חברות הביטוח

רשות שוק ההון צפויה לבצע שינויים בטיוטת החוזר להעסקת מוכרני ביטוח בסוכנויות בעקבות הביקורת
מצד הלשכה וסוכנויות הביטוח  ‰גורמים ברשות שוק ההון" :אנחנו קשובים למה שאומרים בשוק"
רונית מורגנשטרן

פרסום
ראשון

ב

עקבות הביקורת מצד לשכת
סוכני ביטוח וסוכנויות הביטוח
צפויים שינויים בטיוטת החוזר
להעסקת מוכרני ביטוח בסוכנויות.
"אנחנו קשובים לשוק .הטיוטה הזאת
היא בנפשנו וכשהביקורת רלוונטית
אנחנו בהחלט מקשיבים לה" ,אמרו
גורמים ברשות.
על פי ההערכות השינויים הצפויים
בדוח הם :הצורך במנהל עסקים
שיכתוב דוח בקרה ,כמות השיחות להן
נדרש הסוכן להקשיב (על פי הטיוטה,
 50%משיחות המוכרנים) ,וחיוב צירוף
הקלטות כל השיחות עם הלקוח לחברת
הביטוח ,בטרם היא מצרפת אותו
לפוליסה .הרשות מתכוונת לפרסם
טיוטה מפורטת להעסקת מוכרנים גם
בידי גופים מוסדיים.
בנובמבר האחרון קבעה הממונה כי
סוכן ביטוח יהיה רשאי לבצע פעולות
שיווק באמצעות מוכרנים רק לגבי
מוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני
ולצרכים מוגבלים .בין היתר לשם מתן
מידע ראשוני על מוצר ביטוח בהתאם
לתסריט שיחה שהוכתב על ידי סוכן
ביטוח ,ובלבד שלאחר מתן המידע סוכן
ביטוח שוחח עם הלקוח וכלל בשיחה
את כל פרטי מוצר הביטוח; איתור
לקוחות; קבלת פרטים טכניים מהלקוח
כגון פרטי תשלום ופרטי התקשרות;
העברת הצעת ביטוח לידי הלקוח
והחתמתו.

 50%משיחות המוכרנים

אריה אברמוביץ" :על סוכן הביטוח לערוך
בדיקות מדגמיות מעת לעת על מנת לבחון
את איכות השיחות של עובדיו .זו מחויבותו
ואחריותו המקצועית ,ואין מקום לקבוע רף
מוגדר של שיחות להאזנה על ידי הסוכן"

הטיוטה מחייבת דוח הקשבה
של הסוכן ללפחות  50%משיחות
המוכרנים ,פעילות המוקד תתקיים רק בבית
העסק של סוכן הביטוח ,ויתבצע פיקוח ישיר
על המוקדנים –  5מוקדנים לסוכן מורשה
מפקח .בנוסף ,פרטי המוכרן וסוכן הביטוח
שהיו מעורבים בעריכת עסקת ביטוח יישלחו

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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ללקוח בדואר אלקטרוני ובהודעת sms
בתום עריכת עסקת הביטוח .אם אין ללקוח
כתובת מייל או מכשיר נייד ,יישלחו פרטים
אלה באמצעות הדואר.
כמו כן ,מנהל עסקים יסקור  30%מדוחות
הבקרה אשר נכתבו על ידי סוכן הביטוח,

ויכתוב דו"ח בקרה בהתאם .כל
פעולה המבוצעת על ידי מוכרן
או סוכן ביטוח שנוגעת לשיווק
ומכירת פוליסה תהיה מתועדת
וכל פעולת שיווק טלפונית ללקוח
תהיה מוקלטת .התיעוד או ההקלטה
יישמרו למשך שבע שנים לפחות לאחר
שהלקוח חדל להיות מבוטח.
הממונה על שוק ההון ,דורית
סלינגר ,הורתה לחברות הביטוח לא
לקבל בקשת צירוף מסוכן ביטוח
אם לא צורפה לה הקלטה של כל
שיחות המכירה .לשכת סוכני ביטוח
טענה לאפליית הסוכנים מול גופים
מוסדיים ,שמפעילים מוקדי מכירות
לשיווק ישיר עם מוכרנים בעלי
הכשרה זהה וללא רישיון ,וכי הטיוטה
משיתה עלויות גבוהות שסוכנים
יתקשו לעמוד בהן.
"דרישה להאזנה לשיחות המוכרנים
הינה חלק מעבודת סוכן הביטוח ,אין
מקום לקביעה כי יש להאזין להיקף של
 .50%על סוכן הביטוח לערוך בדיקות
מדגמיות מעת לעת על מנת לבחון את
איכות השיחות של עובדיו .זו מחויבותו
ואחריותו המקצועית ,ואין מקום לקבוע
רף מוגדר של שיחות להאזנה על ידי
הסוכן" ,טען אריה אברמוביץ ,נשיא
הלשכה.

הלשכה תומכת

עם זאת ,לשכת סוכני ביטוח תומכת
בהגבלת מוקדי מכירות טלפוניים ,הן
בקרב הגופים המוסדיים והן בסוכנויות
הביטוח" .אנו דוגלים בכך שעל מוצרי
ביטוח להימכר רק על ידי בעל רישיון.
יתר על כן ,בביטוחים ארוכי טווח ,יש הכרח
בפגישה פרונטאלית אחת לפחות ,על מנת
לתת את השירות הטוב ביותר למבוטח,
ולתפור את החליפה המדויקת לצרכיו" ,נמסר
מהלשכה.

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.ilלפרסום במגזין :אורלי קורן טל' 5977433־korenly1@gmail.com ,054

חדשות הלשכה

אושר התקנון החדש של לשכת סוכני
הביטוח" :עשינו סדר בכל פרקי התקנון"
בין החידושים הבולטים שהתווספו :תתכנס מועצת נציגים במקום האסיפה הכללית; בנוסף ,יושבי
ראש המחוזות של הלשכה ייבחרו ישירות על ידי חברי המחוז בו הם מכהנים .אברמוביץ באסיפה
הכללית“ :אני מביט לאחור בגאווה על ההצלחה ההיסטורית שלנו כסוכני ביטוח"
רונית מורגנשטרן

ה

אסיפה הכללית של לשכת
סוכני הביטוח אישרה אתמול
ברוב מוחלט את התקנון החדש
עליו עמלה בשלוש השנים האחרונות
ועדת התקנון בראשות עו”ד אריה
אופיר ובהובלת המנכ”ל רענן שמחי.
בפתח הישיבה ,נשיא הלשכה ,אריה
אברמוביץ ,הציג את שורת האתגרים
וההישגים של הלשכה בשנה החולפת,
ביניהם הניצחון בתביעה נגד ביטוח
ישיר בביהמ”ש המחוזי והערעור
שמתקיים בבית המשפט העליון.
“אני מביט לאחור בגאווה על
ההצלחה ההיסטורית שלנו כסוכני
ביטוח ,באישור הצעת החוק על
הפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול.
הצעת החוק מחייבת את המוסדיים
לייצר מודל חדש של תגמול לסוכני
הביטוח .הצעת החוק תביא סוף סוף
ליצירת תגמול הוגן וראוי לסוכן
שבאמת תכבד את עבודתו ותשים סוף
אריה אופיר
אחת ולתמיד למראית העין השלילית
שיוצר המודל הנוכחי” ,הדגיש
נוהל נפרד לבחירות .כמו כן ,על פי התקנון
אברמוביץ.
בנוסף ,הוזכרו פרויקט סוכן הביטוח  ,2030החדש אנו מוקירים את החברים הוותיקים,
עבודת ועדת סער לבחינת עתיד ענף הביטוח ,בני ה 80-ומעלה שיקבלו פטור מתשלום דמי
מהפיכת האקדמיזציה בשיתוף המכללה חבר .שינוי חשוב נוסף הוא אופן בחירת ועד
האקדמית נתניה ,והמיזם לחיבור בן הדור
הצעיר לוותיק .עוד עדכן אברמוביץ כי
אופיר" :חוק העמותות
הלשכה תפתח בשבועות הקרובים השתלמויות
שנחקק ב־ 1980יצר
בנושאים הפנסיוניים והאלמנטאריים בכל
התנגשויות עם התקנון שלנו.
המחוזות.
יו”ר ועדת הכספים ,אבי ברוך הציג את
בתקנון החדש שערכנו ,דאגנו
תקציב הלשכה לשנת  4.6( 2017מיליון שקל,
שלא יהיו התנגשויות עם
כמו אשתקד) שאושר ברוב מוחלט של קולות.
דרישות החוק"
יו”ר המחוזות ייבחרו ישירות על ידי חברי
המחוז.
עו”ד אריה אופיר ,יו”ר ועדת התקנון בלשכה ,מנהל ללשכה בהתאם לחוק העמותות (בחירה
אמר עם הצגת התקנון החדש“ :תקנון הלשכה ולא מינוי) – יו”ר מחוזות ייבחרו בבחירות
הקיים נכתב טלאים טלאים לפני  70שנה .חוק ישירות על ידי חברי המחוז ויהיו חברים בוועד
העמותות שנחקק ב 1980-יצר התנגשויות המנהל .הוועד המנהל יהיה ברובו ממונה 7 :על
עם התקנון שלנו .בתקנון החדש שערכנו ,ידי נשיא הלשכה וכן נשיא הלשכה הנבחר -
דאגנו שלא יהיו התנגשויות עם דרישות סה”כ  8חברים" .כמו כן ,סקרו את פעילותם:
החוק .עשינו סדר בכל פרקי התקנון ,והוקצה אלי אנגלר ,יו״ר ליסוב; דויד בכר ,יו״ר ועדת
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ביקורת; ורענן שמחי ,מנכ״ל
לשכת סוכני ביטוח.

מועצת נציגים

כאמור ,שינוי עיקרי בתקנון
הוא ,הפיכת האסיפה הכללית
ל”מועצה ארצית” וכינון מועצת
נציגים ,בהתאם לסעיף  24לחוק
העמותות ,שאומר שכל עמותה
מעל  200חברים רשאית לבחור
אסיפת נציגים שתתכנס ותחזיק
בסמכות של אסיפה כללית .מספר
החברים ייקבע באופן יחסי לפי
מספר החברים בכל סניף .כל סניף
ישלח את נציגיו לאסיפת נציגים
והמועצה עצמה תקבל סמכויות
של אסיפה כללית .המועצה
הארצית תורכב מנשיא הלשכה
הנבחר ,יושבי ראש המחוזות
הנבחרים ,יושבי ראש הסניפים
הנבחרים (סניף שהיו”ר שלו הוא
גם יו”ר מחוז לא ישלח נציג נוסף
במקומו) ,נציגי הסניפים שנבחרו
בבחירות (על כל  80חברים – נציג אחד
במועצה) ,נשיא הלשכה היוצא ,אלא אם הודיע
שאינו מעוניין להיות חבר מועצה ,יו”ר ועדת
תקנון שיאושר על ידי המועצה בישיבתה
הראשונה ויו”ר .MDRT
שינוי חשוב נוסף הוא בחירת ועד מנהל
ללשכה בהתאם לחוק העמותות; הועד
המנהל הוא הגוף המנהל והפעיל של הלשכה.
מספר חבריו יהיה  15לפי ההרכב הבא :נשיא
הלשכה הנבחר ,שיהיה יו”ר הוועד;  6יושבי
ראש המחוזות; (אם בעתיד ישתנה מספר
המחוזות ,מספר חברי הוועד המנהל ישתנה
בהתאם); יו”ר המועצה הנבחר; מועצת
הנציגים הנבחרת ,בישיבתה הראשונה,
מיד לאחר הבחירות ,תבחר בהצבעת רוב,
נציג אחד בכל הצבעה ,את הנציגים הבאים
לוועד המנהל עפ”י המלצת הנשיא הנבחר:
מ”מ נשיא הלשכה ,סגן נשיא הלשכה ,יו”ר
ועדת כספים ,יו”ר ועדה פנסיונית ,יו”ר ועדה
אלמנטרית ,יו”ר ועדת בריאות ,יו”ר הועדה
לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן.

חדשות הלשכה

חוק איסור הזיקה בדמי הניהול:
החברות לא ממהרות להגיב
חברות הביטוח טרם הציגו מודל המפריד בין דמי ניהול לתגמול הסוכן  ‰בכיר בענף“ :חברות
הביטוח מתנגדות עקרונית לעניין .הדבר דורש גם היערכות מסובכת ,נתנו לנו חודשיים וחצי
להיערך – זו משימה קשה ביותר"
רונית מורגנשטרן

ה

חוק האוסר זיקה בין תגמול הסוכן לדמי
הניהול בחיסכון פנסיוני ייכנס לתוקף
ב־ 1באפריל ,אך עד כה לא הציגה חברת
ביטוח כלשהי ,או בית השקעות ,מודל חדש
בהתאם לחוק (למעט הלמן אלדובי שיצאו עם
מודל כזה לפני כשנתיים).
בכיר בענף הביטוח אמר ל"ביטוח ופיננסים":
"חוץ מהעובדה שחברות הביטוח מתנגדות
עקרונית לעניין ,הדבר דורש גם היערכות
מסובכת ,כולל היערכות טכנולוגית .נתנו לנו
חודשיים וחצי להיערך – זו משימה קשה ביותר".
יש לציין ,כי הממונה הציגה את דרישתה להפרדה
כבר לפני שנתיים ,וחברות הביטוח הגישו בג"צ
בנושא ונדחו.
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בתגובה אמר יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לחיסכון
פנסיוני בלשכה" :החוק אושר לפני שבועיים
וחצי ,אבל לחברות היו שנתיים להיערך לכך.
עד היום לא קיבלו הסוכנים מהחברות שום
מודל חדש להסכם תגמול על פי החוק .כנראה
שאף חברת ביטוח לא רוצה להיות הראשונה
שתצא עם מודל חדש" .יש לציין ,כי החוק קובע
סנקציות חמורות על חברה שתפר אותו – שנת
מאסר למנהליה ,או קנס כספי שינוע בין 226
אלף שקל ל־ 7.3מיליון שקל ,לפי נתוניה של
החברה המפרה.
בנוסף ,ישנם  3מודלים אפשריים לתגמול
הסוכן .1 :עמלה מהפרמיה .2 .עמלה מהצבירה.3 .
עמלת שיווק בגין כל מכירה.

עוד הוסיף יובל ארנון" :על פי החוק ,על כל
מכירה חדשה ,החל מה־ 1באפריל ,יחול איסור
זיקה בין עמלת ההפצה לדמי הניהול .אני מניח
שלא תהיה לחברות ברירה ,אלא לפעול לפי
החוק".
לשכת סוכני הביטוח ניהלה מאבק ממושך
לטובת ההפרדה ,ואף ליוותה את יוזמי הצעת
החוק (חברי הכנסת מיכל בירן ,עומר בר־לב
ומיקי זוהר) בחקיקה .הלשכה דרשה להפריד את
דמי הניהול מהעמלה בשל החשש למראית עין
של ניגוד אינטרסים הנובע מהטיה אפשרית מצד
הגופים המוסדיים כלפי סוכנים פנסיונים כדי
שאלו ימליצו ללקוחותיהם על מוצרים בעלי דמי
ניהול גבוהים.

חדשות הביטוח

הרשות מאזינה לשיחות
המוקדנים של חברות
וסוכנויות ביטוח

נשלל לשנתיים רישיון סוכנות הביטוח “בינה" ,שנקנסה במיליון שקל
בגין הטעייה חמורה של מבוטחים בידי מוקדניה  ‰סלינגר“ :השיחות
נמצאו מטעות ומשקפות התנהגות לא חוקית ולא הולמת בעל רישיון"

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
דורית סלינגר ,החליטה לשלול
לשנתיים את רישיון סוכנות הביטוח
"בינה" מתל אביב ולהטיל עליה עיצום כספי בסך
מיליון שקל .החלטה זו נבעה מממצאי ביקורת
חמורים ,שהובילו בצעד חסר תקדים להשבתת
הפעילות הפסולה ולהטלת עיצומים משמעותיים
על הסוכנות .בית המשפט המחוזי אישר את
החלטת הממונה כאשר דחה את ערעור הסוכנות.
החלטת הממונה התקבלה לאחר ביקורת שביצעה
רשות שוק ההון ,בעקבות כ 120-תלונות שהוגשו
לרשות כנגד הסוכנות ומנהליה ,למעלה ממחציתן
בין השנים  .2015-2010מדובר במספר תלונות
גבוה וחריג בהיקפו.

אכיפה והסדרה של הנושא

ל”ביטוח ופיננסים” נודע כי ברשות שוק ההון
עוקבים גם באמצעות האזנה של שיחות למוקדי
מכירות של גופים עליהם התלוננו לקוחות.
גורמים ברשות מסרו כי המאבק במוקדי

המכירות הוא “מטרה עליונה” של הרשות ,והיא
תתמודד איתה באמצעות הגברת האכיפה על
המוקדים ,הסדרת המכירה באמצעות מוקדים
ובדיקה מדוקדקת של מבקשי רישיון להפעלת
מוקדים.
בביקורת שביצעה הרשות לגבי סוכנות “בינה"
עלה כי הסוכנות הטעתה בתיאור עסקאות ביטוח,
ואף רכשה עבור המבוטחים פוליסות ללא ידיעתם
והסכמתם .בנוסף ,הסוכנות הפעילה מוקד טלפוני
על ללא רישיון מתאים“ .הטעיית המבוטחים
נעשתה בדפוסי פעולה שונים ,בינהם הסוואת
מטרת השיחה מהלקוח ,העברת נתונים מוטעים
ללקוח ,טשטוש דרישת אישור תשלום עבור
המוצר החדש ,הטעיית הלקוח לגבי סכום הפרמיה
החודשית ,הקראת הצהרת בריאות ללא הקדמה
וללא הסבר מלווה והימנעות ממתן תשובות
ישירות” ,קבעה הממונה“ .השיחות נמצאו מטעות
ומשקפות התנהגות לא חוקית שאינה הולמת
התנהגות בעל רישיון .השיחות גרמו לנזק של
ממש ללקוחות ומבוטחים”.

דורית סלינגר

תופעה פסולה

סוכנות הביטוח "בינה" הוקמה בשנת 2002
על ידי רם רוזנטל כעסק משפחתי שהכפיל
את מכירותיו בשנים האחרונות" .לא מן הנמנע
שבעקבות שימוש מאסיבי ומובנה בשיטות
מכירה פסולות באמצעות המוקד הטלפוני",
נקבע בביקורת .ביום בו החלה הביקורת מטעם
רשות שוק ההון העסיקה הסוכנות למעלה מ50-
עובדים ,והיקף הכנסותיה הסתכם במיליוני
שקלים.
"הביקורת שביצענו היא חלק מפעילות ענפה
של רשות שוק ההון נגד הפעלתם של מוקדים
טלפוניים למכירת מוצרי ביטוח .נמשיך לפעול
למיגור התופעה הפסולה של מכירת ביטוחים
בלתי מקצועית ובלתי ראויה במוקדים טלפוניים",
אמרה סלינגר.
בתגובה נמסר מסוכנות "בינה" כי החלטת
המפקחת לוקה בפגמים רבים ,וכי היא תערער
על ההחלטה בימים הקרובים לבית המשפט
העליון.

מישל סיבוני חוזר לתפקיד
מנכ"ל הראל השקעות
רונית מורגנשטרן

ד

ירקטוריון הראל השקעות אישר ביום
ראשון את מינויו של מישל סיבוני,
המכהן כמנכ"ל הראל ביטוח ,החברה
המרכזית בקבוצת הראל ,למנכ"ל קבוצת
הראל ביטוח ופיננסים (הראל השקעות) .וזאת
בנוסף לתפקידו כמנכ”ל הראל ביטוח .בשבוע
שעבר הודיע מנכ"ל הראל השקעות הנוכחי,
רונן אגסי ,על רצונו לפרוש מתפקידו .סיבוני
ייכנס לתפקיד לא יאוחר מסוף הרבעון השני
של .2017
סיבוני מכהן כמנכ”ל הראל ביטוח החל משנת
 ,2009והוא כיהן כמנכ”ל משותף של הראל
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מישל סיבוני

השקעות בשנים  .2015-2011הוא פרש לאחר
שהוחלט בהראל כי סיבוני יתרכז בתפקידו
המרכזי כמנכ”ל הראל ביטוח ,וזאת על מנת
להוביל מהלך של שינוי אסטרטגי בקבוצה.
בעקבות זאת מונה אגסי למנכ”ל החברה
במקומו.

ללא תמורה נוספת

בהודעת הראל לבורסה נמסר כי בעקבות
הודעת הפרישה של אגסי מהראל (כמנכ”ל וגם
מיתר תפקידיו) ,הסכים סיבוני לקחת על עצמו
שוב גם את תפקיד מנכ”ל הקבוצה ,וזאת ללא כל

צילום :ורדי כהנא

סיבוני יחליף בתפקידו את רונן אגסי שהודיע על פרישתו לפני
כשבוע  ‰ימשיך לכהן בתפקידו כיום כמנכ"ל הראל ביטוח

תמורה נוספת .תגמולו הכולל של סיבוני הופחת
בעקבות כניסתו לתוקף של חוק תגמול לנושאי
משרה בתאגידים פיננסיים המגביל את השכר
השנתי עד  2.5מיליון שקל.
בנוסף דיווחה הראל על מינויו של אריק פרץ
לתפקיד מנהל כספים ,אשר ישמש גם כמנהל
חטיבת כספים ומשאבים של הראל ביטוח.
פרץ מכהן בשלוש השנים האחרונות כסמנכ”ל
כספים ומטה בקבוצת מיטב דש ,ומחזיק בתפקיד
אסטרטגי ובכיר בקבוצה זו .לפני כן שימש
כסמנכ”ל בכיר בפסגות וכסגן בכיר למפקח על
הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר.

חדשות הביטוח

סיכום  :2016אנליסט מובילה בתשואות קופות
הגמל  -הפניקס מובילה בפנסיה

הפניקס ממשיכה להוביל את ענף הפנסיה עם תשואה של  6.04%במהלך שנת  ‰ 2016אי.בי.אי ופסגות
הן האחרונות בתשואות קופות הגמל לטווח הארוך

יובל הירשהורן

ש

נת  2016הייתה שנה פרועה בשוקי
המניות והסחורות הבינלאומיים,
בכלכלה הפוליטית ובגיאופוליטיקה.
השנה שהתחילה עם נפילות מטרידות בבורסה
הסינית ועם משבר חמור במחירי הנפט בעולם
(שבשיאו הגיעו לשפל של כ־ 26דולר לחבית),
המשיכה תוך אירועי ענק ביחסים הבינלאומיים,
מההחלטה הבריטית לפרוש מהאיחוד האירופי
ועד לבחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות
ארצות הברית.
למרות הכל ובניגוד לחששות הרבים ,בסיכום
השנה נראה כי מרבית המדדים המובילים
“שרדו” יפה את התהפוכות הללו .למשל ,כשמדד
ה־ 500 S&Pשבר מספר פעמים שיאים חיוביים
בחודשים האחרונים .העלייה במדדי המניות
בעולם (וגם בישראל) לצד עליות בשערי האג”ח
הקונצרני כאן אצלנו הובילו בסופו של דבר
לתשואות חיוביות עבור החוסכים בשוק הגמל
והפנסיה.

קופות גמל
ענף הגמל רשם תשואה ממוצעת של כ3.6%-
בשנת  .2016כמדי חודש ,בחנו גם בסיכומו של
דצמבר את התשואות שרשמו מסלולי החיסכון
הגדולים ביותר בענפי הגמל ,הפנסיה וההשתלמות

של החברות המובילות (כלומר המסלול המנהל את
היקף הנכסים הגדול ביותר של כל חברה מובילה,
בהתעלם ממסלולים שמוגבלים לקבוצות גיל
מצומצמות) .בראש תשואות קופות הגמל הגדולות
(למעלה ממיליארד שקלים) ניצב בסיכום שנת
 2016בית ההשקעות ילין לפידות ,עם תשואה
שנתית מצטברת של  .5.21%שני בסיכום השנה
נמצא המסלול הכללי של מיטב דש ,עם תשואה
מצטברת של  ,3.72%ואילו מסלול האג”ח (עד 25%
מניות) של הראל סיים את השנה שלישי עם %
 3.47תשואה.
מעל לכל אלו ,ראשון בפער ניכר בענף הגמל
עם תשואה שנתית מצטברת של  ,9.66%ניצב
מסלול גמל ישראל של בית ההשקעות אנליסט,
המנהל כ 657-מיליון שקלים .מסלול זה מוביל
לאורך כל התקופות ,עם תשואות מצטברות
של  51.43%בחמש השנים האחרונות ו18.9%-
בשלוש השנים האחרונות .עוד בטווחים הארוכים
ניתן לציין את ילין לפידות והפניקס ,שתשואות
מסלולי הגמל שלהם הן השנייה והשלישית,
בהתאמה ,בשתי התקופות ( 5ו 3-שנים).
הפניקס (שמנהלת קצת יותר מ 320-מיליון
שקל במסלול הגמל שלה לבני  50ומטה) היא גם
מי שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש
דצמבר  2016עבור חוסכיה –  .1.13%בתחתית

סולם התשואות השנה בענף הגמל ניצבות הלמן
אלדובי ( )1.28 %ואי.בי.אי ( ,)1.40%כשאי.בי.אי
ופסגות הן גם האחרונות בתשואות לטווח הארוך
בסיכום השנה.
עם תחילת השנה החדשה אישרה רשות שוק
ההון שני מיזוגים משמעותיים בענף .מסלולי
הפנסיה והגמל של איילון יעברו מידי חברת
הביטוח לניהולו של בית ההשקעות מיטב
דש ,מה שמעלה את הנתח שלו בשוק הגמל
וההשתלמות לכמעט  .11%נוסף על כך ,נכסי
הגמל וההשתלמות של אקסלנס יעברו לניהול
ישיר של החברה האם הפניקס ,באישור הממונה
על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון באוצר ,מה
שיביא את הנתח שמחזיקה בו הפניקס בשוק
הגמל וההשתלמות לכ־ .7המהלך משלים את
העברת כלל מכשירי החיסכון לטווח ארוך
שנוהלו באקסלנס לניהול הפניקס (לאחר שגם
נכסי הפנסיה הועברו לניהול החברה האם).

קרנות השתלמות

המשולש ילין לפידות–אנליסט–הפניקס
מוביל גם את תשואות ענף קרנות ההשתלמות
השנה .ילין לפידות ,שהשיגה בדצמבר דווקא
את התשואה הנמוכה בענף ( ,)0.49%היא
המובילה בו בסיכום השנה בכל התקופות ,עם

תשואות ענף ההשתלמות ,דצמבר 2016
יתרת הנכסים נכון
ל( 12/16-באלפי )₪

תשואה
לחודש
דצמבר 16

תשואה
מצטברת
מתחילת
השנה

תשואה
מצטברת
ל 3-שנים
המסתיימות
ב12/16-

תשואה
מצטברת
ל5-שנים
המסתיימות
ב12/16-

אלטשולר שחם השתלמות כללי
מגדל  -השתלמות כללי
פסגות שיא השתלמות כללי
מיטב דש השתלמות עד  6שנות וותק
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

13,187,600
11,159,570
9,654,600
9,231,503
8,702,750

1.03%
0.84%
0.80%
0.81%
0.49%

4.78%
3.21%
2.75%
3.44%
6.60%

13.72%
9.29%
11.48%
10.77%
16.98%

43.65%
31.73%
36.90%
35.33%
45.51%

כלל השתלמות כללי

6,227,776

0.81%

1.72%

9.24%

33.71%

אקסלנס השתלמות כללי
הראל השתלמות מסלול כללי
מנורה מבטחים השתלמות מסלול להבה כללי
הלמן אלדובי השתלמות כללי

5,348,300
4,024,000
2,887,757
2,650,500

0.90%
0.92%
1.05%
0.94%

3.76%
3.81%
3.39%
1.08%

13.02%
11.94%
11.85%
9.30%

36.36%
38.48%
35.67%
33.93%

אנליסט השתלמות כללי

2,603,800

0.89%

6.17%

14.83%

43.18%

איילון השתלמות כללי

1,454,680

0.75%

3.41%

9.17%

33.40%

הפניקס השתלמות כללי

1,121,255

1.14%

5.19%

13.65%

39.01%

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול כללי

690,922

0.85%

2.39%

11.58%

35.90%

שם הקופה
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חדשות הביטוח
תשואות ענף הפנסיה ,דצמבר 2016
יתרת הנכסים נכון
ל( 12/16-באלפי )₪

שם הקופה
מנורה כללי א'
מגדל מקפת אישית  -מסלול כללי
"כלל פנסיה" מקיפה

69,533,395
47,211,301
43,423,200

תשואה מצטברת
תשואה
ל 3-שנים
תשואה לחודש
מצטברת
המסתיימות
דצמבר 16
מתחילת השנה
ב12/16-
15.87%
4.45%
1.07%
12.55%
3.99%
0.94%
13.38%
2.85%
0.96%

תשואה מצטברת ל 5-שנים
המסתיימות ב12/16-
42.78%
36.74%
41.45%

הראל פנסיה  -גילעד כללי

33,577,579

0.98%

5.01%

15.97%

43.86%

הפניקס פנסיה מקיפה לבני  50ומטה
מסלול מיטב דש מקיפה לבני  50ומטה
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה

9,305,466

1.03%

6.04%

17.06%

44.11%

2,042,600
349,400

1.09%
0.96%

5.38%
3.44%

14.49%
10.30%

38.92%
30.18%

תשואה של  6.6%ב 16.98% ,2016-בשלוש
השנים האחרונות ו 45.51%-בחמש השנים
האחרונות .התשואה הממוצעת שרשמו החברות
שנבדקו בענף ההשתלמות עומדת על כ3.7%-
במהלך  .2016מסלול ההשתלמות הכללי של
הלמן אלדובי השיא ב 2016-את התשואה
הנמוכה בענף –  ,1.08%ואיילון ,כלל ומגדל
חותמות את הענף בתחתית רשימת התשואות
המצטברות ב 3-וב 5-שנים.

פנסיה

בענף הפנסיה השיגו חמש החברות הגדולות
בענף תשואה ממוצעת של  .4.47%ממוצע זה

נותר כמעט ללא שינוי גם כשמכלילים את
שני מסלולי החיסכון הפנסיוניים שמוגדרים
כמסלולי ברירת מחדל מאז הרבעון הקודם
– של מיטב דש ושל הלמן אלדובי .הפניקס
ממשיכה להוביל את הענף בתשואותיה6.04% :
במהלך  17.06% ,2016מאז  2014ו44.11%-
מאז  .2012קרן הפנסיה המקיפה של כלל
היא שהשיגה בשנה החולפת את התשואה
הנמוכה ביותר –  .2.85%בטווחים הארוכים
שני בתי ההשקעות שמנהלים את מסלולי
ברירת המחדל השיגו תשואות נמוכות (או
שוות) לממוצע בענף ,אך את  2016סיימה
קרן הפנסיה המקיפה לבני  50ומטה של

מיטב דש עם תשואה של  – 5.38%שנייה רק
לפניקס .המסלול השיג גם את התשואה הטובה
ביותר בחודש דצמבר .הלמן אלדובי ,לעומת
זאת ,השיגה תשואה נמוכה מהממוצע גם
בסיכום השנתי של  .3.44% ,2016ההתמקדות
בתשואותיהן של החברות מעניינת במיוחד
מאז השקת מסלול ברירת המחדל ,משום שזהו
מוקד התחרות בין המסלולים השונים שיכול
למשוך את הלקוחות בחזרה אל החברות
הגדולות (נזכיר כי ההחלטה על הענקת המכרז
לניהול מסלולי ברירת המחדל התקבלה על
בסיס דמי הניהול הנגבים על ידי החברות ולא
על סמך התשואות).

מרכזי השירות של שגריר  -הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח
רכב חלופי מהיום הראשון

בהסדר
עם:
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מפתח תמורת מפתח
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח
מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה

חדשות הלשכה

סדנת "פריצת דרך" של
מועדון הסניורים זכתה
לתגובות נלהבות
רונית מורגנשטרן

37

סוכנים וסוכנות השתתפו בקורס
הראשון של סדנת "פריצת דרך"
של מועדון הסניורים ,שהתקיימה
במכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה .מדובר
בהצלחה לקורס ,מאחר שהמכסה שהוקצבה
מראש הייתה  30איש בלבד.
במפגש הראשון הרצה נציג חברת תו"ת –
תקשורת ותוצאות ,לאימון אישי ועסקי ,תוך
אינטראקציה עם כל הנוכחים ,על המחויבות
להיכנס לתהליכים לקראת פרישה ,מכירת

"המשתתפים יצאו מחושמלים מהמפגש"

העסק ,העברתו ועוד" .כל אחד מהסוכנים
התוודה שהוא מוטרד מהנושא ,סיפר על העסק
שלו ומה הוא רוצה לפתור" ,סיפר יוסי אנגלמן,
יו"ר סניף נתניה ,יוזם מועדון הסניורים לסוכנים
מעל גיל  60במחוז השרון .הכוונה להרחיב את
המועדון לכל מחוזות הלשכה .במפגש השתתף
גם דני קסלמן ,יו"ר מחוז השרון.
עו"ד ליאור קן דרור ,היועץ המשפטי של מחוז
חיפה והצפון ,הרצה על ההיבטים המשפטיים
אליהם צריכים לשים לב בהעברת תיק ביטוח

ואיך עושים הערכות שווי .בנוסף ,הרצה קן דרור
על החשיבות שבהכנה נכונה של צוואה ,והחיבור
של נושא זה לטובת הפרישה ,העברת העסק ועוד.
הסדנה מורכבת מ־ 5מפגשים בני  4שעות כל
אחד ,והיא מסובסדת על ידי הלשכה.
"המשתתפים יצאו מחושמלים מהמפגש" ,מספר
אנגלמן" .קיבלתי תגובות נלהבות ,שהנושא היה
צריך להיות מטופל כבר מזמן ,שחשוב לדעת
איך לצאת מעסק ולא רק איך להיכנס לעסק,
ושההרצאות היו מרתקות" ,אמר אנגלמן.

שוש כהן-גנון“ :המיזם החברתי משדרג את
תדמית הסוכנים כבעלי מקצוע"

סגנית נשיא הלשכה ומיוזמות הפרויקט מספרת על הצלחה אדירה לכנס הראשון של “המיזם
החברתי" של הלשכה בכרמיאל“ :גם הציבור וגם הסוכנים מרוויחים ממנו"

רונית מורגנשטרן

כ

לדברי כהן-גנון ,המיזם יהיה ארוך טווח ,והלשכה
 70נשים הגיעו לכנס הראשון של “המיזםתהיה אחראית ליישומו באופן מקצועי בהמשך.
החברתי” של לשכת סוכני ביטוח .הכנס
זאת בעקבות סיכום על כך בין כהן-גנון ,שתפרוש
התקיים במועדון נעמ”ת בכרמיאל ,וזכה
מתפקידה בנובמבר ,לרענן שמחי ,מנכ”ל הלשכה.
להצלחה אדירה מבחינת ההיענות ומבחינת
לצד כהן-גנון ,שותפה במיזם החברתי מיכל
סקרנות המשתתפות ,שהרבו בשאלות.
וינצר ,יו”ר הוועדה לפעילות בקהילה .השתיים
את ההרצאות בנושא “צרכנות נבונה פיננסית”
עומדות להיפגש עם ראשי נעמ”ת וויצ”ו כדי
העבירו דרור שפיר ,חבר הוועדה הפנסיונית ומוביל
לקדם את המיזם בכל הארץ ,וכן עם רשויות
המיזם באזור הצפון ,ויעל לוי ,סוכנת ביטוח מראש
מקומיות ,מתנ”סים ועוד“ .כל הפעילות
פינה וחברת הוועדה לביטוח פנסיוני .שפיר הציג
היא בהתנדבות על ידי סוכני הלשכה.
את לשכת סוכני ביטוח בישראל ופעילותה ואת
ההיסטוריה והמקורות של עולם הביטוח והפנסיה פיילוט ראשון
עמדתי על כך שבכל מפגש תהיה גם
סוכנת ביטוח ,משום שמראש המיזם
שוש כהן-גנון ,סגנית נשיא הלשכה
בארץ ישראל עד לימינו .הוא אף סיפק טיפים
ומיוזמות הפרויקט ,מציינת כי “סוף סוף מיכל וינצר מכוון להעצמה נשית ולמשפחות .כך היה
לצרכנות נבונה פיננסית .לוי דברה על יישום
גם בכרמיאל במפגש בו השתתפה הסוכנת
עלינו עם פיילוט ראשון שהיה מוצלח
התיאוריה בשטח ,כולל דוגמאות מניסיון
במיוחד .יצרתי קשר עם נעמ”ת כרמיאל יעל לוי” ,מדגישה כהן-גנון“ .כולם מקבלים
העבודה שלה כמנהלת בכירה בבנק,
והחלטנו על סדרת הרצאות לחברות אותנו בזרועות פתוחות .כל מפגש מותאם לקהל
לרבות מתן טיפים לקהל של עשה ואל
המועדון ,ולמי שירצה להצטרף .מיניתי את המשתתפים :אם אלה פנסיונרים ,אנחנו מכוונים
תעשה.
דרור שפיר כמי שיוביל את המיזם שם .המיזם לנושאים כמו פיננסים ,אם אלו נשים – ניהול
“ההמלצה של שנינו הייתה לפנות
שוש כהן-גנון
החברתי הוא מצב של “ .”Win-Winהציבור פיננסי של המשפחה ,צעירים – על חשיבות
למסלקה הפנסיונית ועם הנתונים לסוכן
הביטוח (איש האמון של המשפחה) לקבלת מרוויח מידע והצעות יישומיות על נושאים כמו החיסכון הפנסיוני ,וכדומה” ,היא מוסיפה.
לדבריה ,ישנם סוכנים שכבר הפעילו קשרים
התייחסות אישית” ,מספר שפיר“ .בתום ההרצאות צרכנות פיננסית נבונה ,ביטוחי דירה ורכב ,פנסיה
על נושא לא פשוט זה  -זכינו למחיאות כפיים .ועוד .הלשכה וסוכני הביטוח מרוויחים מהמיזם גם בגופים שונים כדי ליצור איתם שיתופי פעולה
זה אומר הכל .כמו כן ,נשארנו לענות לשאלות כן ,כי הוא משדרג את התדמית שלנו כבעלי מקצוע לגבי המיזם“ .סוכנים שיצרו את הקשרים יהיו
לאחר תום היום .אנחנו מודים למנכ”ל המכללה ,בכל הנושאים האלה ומכוון את הקהל לפנות לסוכן אלה שיובילו את המיזם באותו מקום .אנחנו
רונן דניאלי ,שהתגייס ושלח חומר לימודי הביטוח ככתובת לנושאים אלה .נעזרנו בראשי קוראים לכל הסוכנים לפנות אלינו בנושא”,
מסכמת כהן-גנון.
הוועדות בלשכה כדי לבנות את ההרצאות”.
מעניין".
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“חייבים להגדיל את כמות האסטרוגן בענף"

סוכן צעיר
בכל שבוע נארח צעיר שיספר על עצמו ,על השתלבותו במקצוע ועל עתיד המקצוע
בעיניו  ‰השבוע :מעיין ישראל ,בעלת סוכנות “ישראל ביטוחים" בראשון לציון
גיל33 :
מצב משפחתי :נשואה 1 +
ותק במקצוע 12 :שנים .בעלת רישיון
באלמנטרי ולומדת לקראת רישיון בביטוח
חיים ופנסיוני.
איך הגעת לעולם הביטוח?
“בשנת  2006עבדתי כפקידה בסוכנות ביטוח.
דווקא נרשמתי למכינה ללימודים בתחום מדעי
המוח אך מהר מאוד נשאבתי לעולם הביטוח
שהלהיב אותי מאוד .ב 2007-התחלתי ללמוד
במכללה של הלשכה והוצאתי רישיון ,ולאחר
ועדת בכר ב ,2008-הבוס שלי יעץ לי להתמחות
באלמנטרי ,מה שהתברר כטיפ מצוין .לאחר מכן
עבדתי כשכירה בסוכנויות ,וב 2012-עבדתי גם
בחברת הביטוח הראל כחתמת של  30סוכנים.
לאחר הלידה החלטתי לצאת לעצמאות”.
למה החלטת להיות עצמאית?
“היה לי קשה להתמודד עם הלחץ המטורף
של פרודוקציה ומכירות ,לצד אי תגמול
מספק .המשכורות לא היו טובות וסמכתי על
עצמי שמתאים לי לצאת לעצמאות בתחום.
כעצמאית אני מרוויחה הרבה יותר ,אמנם
לקח לי שנה וחצי לבנות את עצמי אבל יש לי
כבר  300לקוחות .אני לומדת הרבה יותר ,כי
אני צריכה להתמודד עם הרגולציה בעצמי,
להתחדש כל הזמן ולדעת לשווק נכון .למזלי
אני צעירה ,מודרנית ,מאוד פרו מחשב .הכל
אצלי סרוק ,אין תיקיות וניירת ,והתקשורת
שלי עם הלקוחות מתנהלת הרבה בוואטסאפ.
יש לי תמונה באתר שלי כשהשיער שלי
צבוע לג’ינג’י כי זה הסלוגן של העסק שלי –
מכניסים צבע לעולם הביטוח”.
איפה תהיי בעוד עשר שנים?
ביטוחי רכב מאוד מונגשים היום ,הלקוח יכול
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“לא לפחד להיות עצמאים .זה
אומנם לוקח זמן להצליח ,אבל
ממליצה לא להישאר במשבצת
המגבילה של השכיר .להיעזר
בשיתופי פעולה עם סוכנים
ותיקים ואנשים שמתמחים
בביטוחים בהם אתם פחות
בקיאים  -כולל הפניות”
לעשות באופן עצמאי השוואת מחיר בקליק
אחד ,עם זאת לי כאשת מקצוע יש את
הניסיון והידע הדרושים כדי לייעץ לו ולספק
לו ערך מוסף מעבר להשוואת המחירים.
אני משקיעה בעיקר בביטוחי בריאות ,עסקים
וכדומה".
אנשים משלמים לך על ייעוץ?
“בוודאי .פגישת ייעוץ עולה כסף ואנשים

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
בקליק

דירה
בקליק

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b13627/16573

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

"אני די חריגה בעולם הביטוח ,גם כאישה וגם כצעירה"

משלמים .אני בדעה שמי שמקבל שירות
חינם לא יעריך את השירות שהוא מקבל ,אני
זמינה כל שעות היממה ,גם בשש בבוקר ,ולא
פעם בשלוש לפנות בוקר .זה נותן שקט נפשי
ללקוחות שלי ,גם אם הם משלמים 100-200
שקלים יותר”.
איזה טיפים תוכלי לתת לסוכנים צעירים כמוך?
“לא לפחד להיות עצמאים .זה אומנם לוקח
זמן להצליח ,אבל ממליצה לא להישאר
במשבצת המגבילה של השכיר .להיעזר
בשיתופי פעולה עם סוכנים ותיקים ואנשים
שמתמחים בביטוחים בהם אתם פחות
בקיאים  -כולל הפניות .אני מורשית גם
בביטוח סיעודי ,ובהתחלה מצאתי את
התחום מסובך מאוד ,אז הפניתי לסוכנים
מומחים .זה עזר לי וללקוחות שלי שקיבלו
מענה .בנוסף ,טכנולוגיה זה העולם החדש
ויש להשתמש בו .צריך להנגיש את הידע
ללקוחות ,לבנות אתרים משוכללים משלכם,
לשדרג אותם כל הזמן ולהיות זמינים 24
שעות ביממה”.
למה לא רואים מספיק נשים בענף?
“אני סבורה שמקומן של הנשים קטן בעולם
העצמאים בכלל ובעולם הביטוח בפרט .זה
עולם מאוד תובעני מבחינת שעות העבודה,
צריך לשדר המון כוח מול חברות הביטוח
אתן אנחנו מנהלות מלחמות קשות ,וזו גם
מעמסה נפשית .אני די חריגה בעולם הביטוח
גם כאישה וגם כצעירה .עם זאת ,אני סבורה
שלנשים יש דווקא יתרון במכירות ובייעוץ
לניהול תא משפחתי .אני מצפה לראות יותר
נשים בתחום הביטוח ,חייבים להגדיל את
כמות האסטרוגן בענף”.
רונית מורגנשטרן

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

רוב הצרכנים בעולם ספקנים לגבי
בטיחותן של המכוניות האוטונומיות

צפויה לעבור לעיר אחרת באירופה

 74%מהאמריקאים סבורים כי מכוניות אוטונומיות לא בטוחות

מ

חקר של חברת רואי החשבון והמס
דלויט קובע כי רוב הצרכנים בעולם
מגלים ספקנות ביחס לבטיחות של
המכוניות האוטונומיות ,ואינם מתכננים בשלב
זה לרכוש רכב אוטונומי.
המחקר של דלויט הקיף  22אלף צרכנים
בשווקים העיקריים  -ארה”ב ,גרמניה ,יפן,
דרום קוריאה ,סין והודו .הממצא העיקרי של
המחקר הוא הספקנות ביחס לבטיחות הנסיעה
במכונית אוטונומית ,והוא המכשול העיקרי
בקידום מכירת המכוניות האוטונומיות בכל
מדינה שנכללת במחקר הזה 81% .מהנשאלים

בדרום קוריאה הביעו דאגה רבה בעניין בטיחות
המכוניות ,ואילו בארה”ב  74%מהאמריקאים
סבורים כי מכוניות אוטונומיות אינן בטוחות.
יחד עם זאת 68% ,מהנשאלים בארה”ב
ציינו כי הם עשויים לשנות את דעתם לאחר
שיוכח בניסוי ממושך כי הנהיגה בהן בטוחה.
בנוסף %54 ,מהנשאלים השיבו כי ייסעו ברכב
אוטונומי שישתייך למותג רכב אמין.
מתברר כי  76%מהצרכנים היפניים מביעים
אמון במפעלי הרכב המסורתיים שיכנסו לתחום
הרכב האוטונומי .מאידך ,לצרכנים בסין ובהודו
יש אמון נמוך במפעלי הרכב המסורתיים.

הפנסיה של אובמה תעמוד
על  205אלף דולר בשנה

ב

צילומיםfotolia :

רק אובמה ,נשיא ארה”ב לשעבר ,עבר
בסוף השבוע החולף למקבלי הפנסיה
מהממשל האמריקאי .מעתה הוא יקבל
פנסיה שנתית של  205אלף דולר ,למרות
שאמר כי הוא לא פורש מפעילות .שכרו
השנתי של נשיא ארה”ב עומד על  400אלף
דולר .הפנסיה צמודה לשכר של שר בקבינט
הממשלתי.
בנוסף לכך ,אובמה יקבל חיסכון פנסיוני של
 383,535דולר ממדינת אוהיו ,שצבר במהלך
 8שנות חברותו בבית הנבחרים של אוהיו,
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וישולם לו כאשר יצא לפנסיה.
הממשל יכסה גם את הוצאותיו של אובמה;
כמו נסיעות; משרדים ,וצוות עוזרים .הוצאה
זו טעונה את אישור הקונגרס .אנשי אבטחה
של השירות החשאי ימשיכו ללוות אותו בכל
תנועותיו בארצות הברית ובחו”ל .אובמה גם
יקבל שכר של  7חודשי הסתגלות.
הפנסיה של סגן הנשיא הפורש ,ג’ו ביידן,
תתבסס על כהונתו כנשיא הסנאט ,ותעמוד על
 248,670דולר בשנה .עם זאת ,ביידן לא יהיה
זכאי לאבטחה של השירות החשאי.

לויד'ס
מתכננת
לעזוב את
לונדון

ב

משך שנים נחשבה לונדון כמרכז
העולמי של תעשיית הביטוח ,כאשר
תאגיד לויד’ס עומד במרכזה .ללויד’ס
מגיעים מנכ”לי חברות הביטוח והחתמים
מעסקי ביטוחי משנה מכל העולם ,כולל
ישראל.
אולם ,כוונתה של בריטניה להאיץ את
פרישתה מהאיחוד האירופי ולא להשתייך
לשוק האירופי האחיד ,מזעזעת את העולם
הפיננסי והביטוחי .ראשי לויד’ס מתכננים
להעביר את פעילותה מלונדון למדינה
אירופית אחרת ,במהלך שיחייב מאות עובדים
לעבור מלונדון לעיר שתיבחר.
הערים שנבדקות בשלב זה הן דבלין,
לוקסמבורג ואמסטרדם .בכירי לויד’ס כבר
מוצפים בהצעות להטבות מצד הערים
המתחרות על משרדי החברה .ההחלטה צפויה
להתקבל כבר בשבועות הקרובים.

אירועי הלשכה
… מחוז ירושלים יערוך יום עיון ביום ה' ,ה 2.2
בין השעות  ,9:00-13:00במרכז הכנסים רמת
רחל ,קיבוץ רמת רחל .היום ייערך בשיתוף
קבוצת שגריר .חניה חופשית באזור המתחם
-

חשוב להכיר

“תשואה דמוגרפית" – הנתון השקט
שלא מדברים עליו

יש לה השפעה על החיסכון הנצבר בקרן הפנסיה ולא ניתן לחזות את
התנהגותה  ‰כל מה שעליכם לדעת על תשואה דמוגרפית
יובל ארנון

ת

צילוםfotolia :

שואה דמוגרפית בתחום הפנסיה היא
הנתון השקט ,עליו בדרך כלל לא
מדברים .לפעמים זה מזכיר קצת את לחץ
הדם  -לא מרגישים שיש בעיה עד שהיא פורצת.
כאשר מדברים על קרן פנסיה ,מתייחסים לדמי
הניהול ,תשואות ושרות ,אך יש עוד פקטור
שאיש אינו יכול לחזות כיצד יתנהג ,ויש לו
השפעה על החיסכון הנצבר אצל כל חוסך וחוסך
בעתיד .למעשה ככל שהתשואה הדמוגרפית
גבוהה יותר ,יש תוספת לחיסכון הנצבר .מאידך,
כאשר התשואה הדמוגרפית שלילית ,כפי
שמסתמן בשנים האחרונות ברוב הקרנות ,יש
גריעה מהחיסכון הנצבר.
בקרן פנסיה שעובדת על בסיס ההדדיות,
כל עמית ערב לשני ,בין אם ירצה בכך ובין
אם לא .הקרן מניחה הנחה אקטוארית לגבי
רמת התביעות הצפויה בקרן בתחום השאירים
והנכות ולמעשה ,מדובר במנגנון חודשי מבחינת
הבדיקה שלו ,אבל במונחים שנתיים ,אם הקרן
שגתה בהנחות שלה והיו יותר תביעות שאירים
או נכות באותה שנה ממה שהונח מלכתחילה,
אז בסוף שנה הקרן תמצא את עצמה בגרעון
אקטוארי שתצטרך לגבות מחברי הקרן .הקרן
חייבת לשאוף לאיזון אקטוארי ,והמימון לכך
מגיע מכיסי החוסכים .לעומת זאת ,במצב של
עודף אקטוארי ,העודף מחולק בין חברי הקרן על
אותו בסיס של שאיפה לאיזון אקטוארי.
אז איפה יותר כדאי להיות חבר  -בקרן גדולה
או בקרן קטנה? כאשר יש עודף אקטוארי בקרן
קטנה ,היא יתפזר על פחות נכסים וכל עמית
ייהנה יותר מאשר אם זה היה בקרן גדולה.
לעומת זאת ,כאשר יש גרעון אקטוארי בקרן

הקרן חייבת לשאוף לאיזון
אקטוארי ,והמימון לכך מגיע
מכיסי החוסכים .לעומת זאת,
במצב של עודף אקטוארי,
העודף מחולק בין חברי הקרן
על אותו בסיס של שאיפה
לאיזון אקטוארי
גדולה ,ההפסד יתחלק על יותר נכסים ,וכל חבר
בקרן יפגע פחות מחבר בקרן קטנה.
בשנים האחרונות החיתום הרפואי בקרנות נזיל,
לאור קבלת מסות של חברים בהסכמי רבים,
כך שהחיתום למעשה נשמר על בסיס תקופת
ההכשרה ולניהול התביעות יש כיום חשיבות רבה.
בנוסף ,לסוג העיסוק של החברים בקרן יש משקל.
ככל שיותר חברים בקרן עוסקים במקצועות
“צווארון כחול” ,הסבירות לרמת תביעות בתחום
אובדן כושר עבודה ושאירים גבוהה יותר מאשר
בקרן ,בה רוב העמיתים נוטים יותר למקצועות
של “צווארון לבן” .אך גם תחומים אילו מטשטשים
לאט לאט בהרכב הקרנות ,בניגוד לקרנות
הוותיקות שהיו הרבה יותר סקטוריאליות.
בשנת  2016חלק גדול מהקרנות הציגו גרעון
אקטוארי ,דבר שהקטין את התשואות של קרנות
אלו במידה מסוימת .מה יהיה בהמשך  -איש
אינו יכול לדעת .ההנחה היא שהמגמה תימשך
או לחילופין ,הנחות הריבית ישתנו ותעריפי
אובדן כושר עבודה ושאירים יתייקרו בחזרה ,דבר

שיאפשר לקרנות להראות נתונים טובים יותר.
כל קרן מנהלת מחויבת בדוחות לעמיתיה
וצריכה להתייחס לנושא מנגנון האיזון ,ולהמחיש
במספרים כמה כסף נגרע או נוסף לחסכון בקרן,
לאור הפעלת מנגנון האיזון האקטוארי.
כפי שהצגתי במאמרים קודמים ,דמי הניהול
חשובים אך מעבר להם יש חשיבות גם לתשואות
הקרן ,לרמת השירות לעמיתיה ,לחוסנה
הפיננסי ,לתשואות הדמוגרפיות ולמערך ניהול
התביעות של הקרן .כיוון שתקנון הקרנות יהיה
אחיד וימנע מהקרנות להטיב עם חבריהם ביחס
למתחרים ,הרי שמשקלם של המשתנים שצוינו
לעיל יעלה והשפעתם תגבר על החוסכים.
לכן ,בחירת קרן פנסיה ומעקב על המתרחש
בה אינו משחק ילדים ,ורק סוכן ביטוח מורשה
יכול לעזור ללקוחות כיצד לבחור את המסלול
המתאים ,הקרן המתאימה ,וכיצד להתנהל בכל
האירועים המתרחשים על ציר הפנסיה.
הכותב הוא יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה

מחשבים
ערך מחדש
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רגע משפטי

סוכן ביטוח חייב ליידע את המבוטח
על סייגים לפוליסה

האם מוסך זכאי לכיסוי ביטוחי לנזקים של צד שלישי ,במקרה של תאונה
בין כלי רכב בפיקוח המוסך
עו"ד ג'ון גבע

ב
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הסוכנות לא נהגה ליידע את המוסך בטרם נעשו החידושים הקודמים

צילומיםfotolia :

בית משפט השלום בתל אביב נדונה
תביעתה של מגדל חברה לביטוח בע"מ
כנגד מאהר חאסים ומוסך נצח תור
בע"מ .הנתבע והמוסך הגישו הודעת צד שלישי
כנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
באחד הימים שהה אוטובוס ,שבוטח על ידי
התובעת ,במוסך לשם טיפולים .במהלך שהותו
במוסך התנגש בו כלי רכב בו נהג הנתבע,
עובד המוסך .הטנדר היה בבעלות המוסך ובוטח
באמצעות הפניקס .התובעת טוענת כי בעקבות
האירוע נגרמו נזקים לאוטובוס ,שבגינם
היא שילמה תגמולי ביטוח לבעל האוטובוס.
התובעת שלחה דרישת שיבוב לחברת הפניקס,
ואילו האחרונה דחתה את הדרישה .בעקבות
זאת הגישה מגדל כתב תביעה לבית המשפט,
וביקשה פיצוי בגין הכספים ששילמה עקב
האירוע.
הפניקס טענה כי יש לדחות את התביעה כנגדה
על הסף .לשיטתה ,הפוליסה אינה מעניקה כיסוי
ביטוחי לאירוע בנסיבות דנן לאור קיומו של
חריג בה ,ולפיו לא יינתן כיסוי ביטוחי לנזקים
של צד שלישי ,כאשר כלי הרכב המעורבים
מצויים בפיקוח של המוסך .בהשלמה לכך נטען
כי האוטובוס והטנדר היו בפיקוחו של המוסך
ועל כן אין לבוא בדרישות כלפי הפניקס.
הנתבע והמוסך הודו בנסיבות האירוע.
לטענתם ,פרשנותה של הפניקס לעניין הפוליסה
היא שגויה והפוליסה לא נמסרה לנתבע ולמוסך
ולכן הם כלל לא היו מודעים לחריג שעליו
הסתמכה הפניקס .כמו כן ,הסוכנות כלל לא
הסבירה להם על אותה החרגה ,והם סברו כי
קיים כיסוי ביטוחי גם לנסיבות האירוע .לפיכך,
הסוכנות הפרה את חובתה כלפי המוסך.
הסוכנות השיבה לטענות שהועלו כנגדה
וטענה כי היא פעלה במיומנות ובמקצועיות
בהנפקת הפוליסה למוסך .הפוליסה נערכה
בהתאם לצרכים ,כאשר מידי שנה נערכה שיחה
עם נציג המוסך בעניין הכיסוי המתבקש ובה
נמסרו כל הפרטים הנדרשים לצורך הנפקת
הפוליסה .עוד נטען כי בכל פוליסה קיימים
חריגים כאלו ואחרים לכיסוי הביטוחי ,אך
הסוכנות לא התרשלה כלפי המוסך ולא הציגה
כל מצג שווא.
פסק הדין ניתן בדצמבר  ,2016בהיעדר
הצדדים ,מפי כבוד השופט נצר סמארה .בית

"תפקידו של סוכן הביטוח אינו מסתיים בחידוש פוליסת הביטוח אצל
אותה חברת ביטוח ,כי אם גם בבדיקה בדבר קבלת ההצעה הטובה ביותר
עבור המבוטח מול כל חברות הביטוח עמן הוא עובד .כל פרשנות אחרת
חוטאת לתפקיד הסוכן"
המשפט ציין כי ההליכים כנגד הפניקס נמחקו
בהסכמתם של שני הצדדים ,כי הפוליסה אינה
מכסה את האירוע .לפיכך ,לבית המשפט נותר
להכריע בשאלה האם הסוכנות התרשלה כלפי
המוסך בהתאמת הפוליסה לצרכיו.
השופט ציין כי על מנת לבסס את עוולת
הרשלנות המצויה בפקודת הנזיקין יש להוכיח
מספר יסודות :קיומה של חובת זהירות של הנתבע
כלפי התובע ,הפרת החובה ,ונזק שנגרם עקב
כך .בעניין חובת הזהירות של סוכן ביטוח קבע
בית המשפט כי הסוכן מחוייב לפעול במיומנות
ובזהירות במסגרת עבודתו .לסוכן הביטוח יש
חובת זהירות כלפי הבאים להתייעץ עמו ולנהל
משא ומתן לצורך רכישת ביטוח .מהעדויות
שהוצגו בהליך עלה כי בשלב שלפני החידוש
האחרון של הפוליסה ,לא הזכירה הסוכנות בפני
המוסך את נושא החריגים לכיסוי הביטוחי ,וכי
הסוכנות לא נהגה ליידע את המוסך בטרם נעשו
החידושים הקודמים.
בנוסף ,לא מן הנמנע שהסוכנות סברה שממילא
בעת אירוע כזה אמור להיות כיסוי ביטוחי
במסגרת הפוליסה של הטנדר .בדיעבד התברר
כי הפוליסה אינה מעניקה כיסוי ביטוחי לאירוע
כאמור ,ומדובר בטעות בעלת חשיבות גבוהה
למוסך ,שהאירוע הינו אירוע טבעי שעלול
להתרחש בשטחו.

בית המשפט הוסיף כי בין הסוכנות למוסך
שררו יחסי אמון ארוכי טווח שיצרו פערי
מידע ביחס לפוליסה .בהקשר זה שוכנע בית
המשפט כי המוסך לא ידע על ההחרגה ,הואיל
וסבר שקיים כיסוי ביטוחי ,תוך מתן אמון מלא
בסוכנות .הסוכנות שגתה כאשר לא דאגה לבטח
את המוסך בהתאם ,כך שיהיה כיסוי ביטוחי עבור
נסיבות האירוע .לכל הפחות ,היה על הסוכנות
ליידע את המוסך בדבר ההחרגה שבפוליסה.
"תפקידו של סוכן הביטוח אינו מסתיים
בחידוש פוליסת הביטוח אצל אותה חברת ביטוח,
כי אם גם בבדיקה בדבר קבלת ההצעה הטובה
ביותר עבור המבוטח מול כל חברות הביטוח עמן
הוא עובד .כל פרשנות אחרת חוטאת לתפקיד
הסוכן" ,נכתב בפסק הדין.
מאחר שהסוכנות לא פעלה כנדרש ,הרי שהיא
הפרה את חובתה כלפי המוסך .הפרת החובה
הובילה לכך שהמוסך נאלץ לשפות את התובעת.
בית המשפט קיבל את התביעה כנגד הנתבע
וכנגד המוסך ונקבע כי על הסוכנות לשפות את
הנתבע והמוסך.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם
הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא יועץ משפטי לחברי לשכת סוכני
ביטוח במחוז תל אביב והמרכז

חדשות הלשכה

תואר פרופ' חבר מקצועי הוענק לזיו רייך
דיקן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה קיבל תואר פרופסור חבר מקצועי  ‰בעבר
כיהן כסגן יו"ר הוועדה לפיקוח על המוסדות הפיננסים באגף שוק ההון וכיו״ר הוועדה לדוחות
כספיים בחברת החשמל

רונית מורגנשטרן

פ

רופ' זיו רייך ,רו"ח ודיקן
בית הספר לביטוח במכללה
האקדמית נתניה ,קיבל תואר
פרופ' חבר מקצועי .ההחלטה התקבלה
בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה
שקובעת כי תארי פרופסור חבר מקצועי
נועדו לבעלי מקצוע מעולים ,עם הישגים
מיוחדים בתחומים מקצועיים ,שלהם
יש מוניטין מקצועי ייחודי גם אם אינם
בעלי תואר אקדמי או עוסקים בפעילות
מחקרית.
פרופ׳ זיו רייך ,דיקן בית הספר לביטוח
במכללה האקדמית נתניה ,הוא מומחה
פרופ' זיו רייך
בעל הישגים כבירים בתחומי הביטוח,
חשבונאות המימון ושוק ההון .הוא כתב
הפיננסים באגף שוק ההון ,וכחבר הוועדה
ספרי לימוד רבים ,עמד בראש ועדת
התעריפים של דואר ישראל ובנק הדואר ,המקצועית המייעצת לרשות ניירות ערך
כיהן כסגן יו"ר הוועדה לפיקוח על המוסדות בנושא הבורסות החלופיות .בנוסף ,כיהן כיו״ר

הוועדה לדוחות כספיים בחברת החשמל
במשך שתי קדנציות ,כנשיא איגוד
המבקרים הפנימיים ובחברות פיננסיות
רבות אחרות .כיום הוא מכהן כיו"ר
ועדת השקעות של שלמה חברה לביטוח
וכמומחה מטעם בית המשפט בנושאי
ביטוח חשבונאות מימון ושוק ההון.
בית הספר לביטוח במכללה האקדמית
נתניה הוא היחיד המעניק תואר ראשון
מוכר בביטוח .לאחרונה נחתם הסכם שיתוף
פעולה בין המכללה לפיננסים וביטוח של
לשכת סוכני ביטוח עם מכללת נתניה לפיו
הלימודים במכללת הלשכה יוכרו כשנת
לימודים לתואר ראשון במכללת נתניה,
למי שירצו להמשיך לתואר אקדמי .בנוסף,
בוגרי מכללת הלשכה יקבלו גם הנחה
משמעותית בתשלום ללימודים לתואר ראשון
במכללת נתניה.

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח פרטית וותיקה בשרון דרוש /ה
סוכן ביטוח בעל רישיון להצטרפות לצוות של
 5עובדים ,לתפקיד הכולל ניהול ,תמיכה וטיפול
בתיקי ביטוח ,פנסיה ופיננסים .רשיון בביטוח
פנסיוני – חובה .הבנה בפנסיה ,ביטוחי מנהלים
ובביטוחי סיכונים בריאות וסיעוד .יתרון גדול
לבעלי ניסיון .אוריינטציה שיווקית ומכירתית.
יכולת עבודה בצוות שליטה בכל יישומי ותוכנות
המחשב :אלמגור ,באפי ,אופיס .יכולת ביטוי
טובה בכתב ובע"פ .המשרה מיועדת לנשים
וגברים כאחד למתאימים הזדמנות להתקדמות
אישית מקצועית ועסקית .לפרטים יש לפנות
ל :אתי דמבו  052-2428130קורות חיים למייל-
call@kesher-ins.co.il

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצערה של חברת
הלשכה דורית יאמין
במות אביה,

חמאני-רחמים
יאמין
ז"ל
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להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק
לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836
להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח
בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות וכולל
עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל המוקד.
לפרטים לפנות למאיר 0522248252
להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות
ביטוח בפתח תקווה .במשרד כל השירותים
הנלווים .לפרטים :יגאל .050-8316594
להשכרה משרד מפרטי ברחוב פייבל בתל אביב 5
חדרים  +שירותים ומטבחון בשטח של כ־ 74מ"ר –
 5,480ש"ח לחודש .ליצירת קשר054-4522961 -
משרדים להשכרה בפתח תקווה 196 ,מ"ר,
מתאים למוקד מכירות ,כ 60-עמדות ,אפשרות
להשכרה חלקית קובי  ,050-5233671מייל

לאתר מס-פיק חיסכון פיננסי דרושים סוכני/ות
ביטוח צעירים ועצמאיים המעוניינים להשתלב
כסוכני משנה בסוכנות הביטוח הדיגיטלית של
החברה .קבלת לידים ברמה היומית מהפניות של
האתר בעלי אוריינטציה טכנולוגית בעלי יכולת
גבוהה בטלפון מול לקוחות
 jobs@maspick.co.ilאודי 050-8210573
לסוכנות ביטוח בבורסה ברמת גן דרוש/ה
מתמחה בביטוח פנסיוני למכירות /הכשרה
ועבודה אתגרית בתחום הביטוח 09-7738381
דרושה חתמת/פקידה לתחום האלמנטרי בחצי
משרה לסוכנות ביטוח וותיקה בעמק יזרעאל.
קו"ח במייל avi@avicaspi.co.il :לפרטים
נוספים לפנות לאבי052-3291955 :
דרוש/ה מתאמ/ת פגישות ביטוח ללקוחות קיימים.
עדיפות לבעלי/ות נסיון .משרה גמישה באיזור
דרום תל אביב .לפרטים :בן 052-4830150
לסוכנות ביטוח צוות קוואטרו דרוש/ה רפרנט/
Jacob@eshel-ins.co.il
ית ביטוח למשרה מלאה .המשרדים ממוקמים
במגדל צ'מפיון בבני ברק (מול קניון אילון) .אווירה משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים
קומה ב .החל מהתאריך  1לאפריל  2017לפנות
צעירה ,תנאים מעולים 7 ,דק' הליכה מרכבת בני
לאבי ענבר 054-4535632
ברק .לפרטים וקורות חיים – idan@q-i.co.il
משרד להשכרה כ 180-מטר בהר חוצבים
שכירות משנה
(קרוב לאינטל) .המתחם מוכן ,מסודר ומחולק
למשרדים .מתאים למשרד לסוכני ביטוח ,עורכי
להשכרה מיידית במשרד ביטוח יפהפה ותיק
דין ועוד .אפשרות לשיתופי פעולה .אכלוס מה-
ואיכותי מאוד בקניון עזריאלי במודיעין :שתי
 .1.10.16לפרטים לפנות לנטלי ,052-8196304
עמדות עבודה מאובזרות לחלוטין ,קישוריות
yosi@faynermanbituah.co
לכל חברות הביטוח  ,שירותי משרד מלאים
לרבות מטבחון מאובזר מתאים לפקידות  /סוכן להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה .לפרטים :מאיר
 /מוקד מכירות ושיווק  /נציגות משרד מעיר
052-2248252
אחרת וכד' לפרטים :איל 052-2334332
להשכרה חדר לסוכן ביטוח ,עם כל התשתיות
eyal@sos-ins.co.il

הדרושות ,ביד חרוצים בתל אביב ,בסוכנות
ביטוח איכותית .השכירות כוללת שימוש בחדר
ישיבות מכובד ,מטבח מאובזר ,בקיצור הכל מוכן,
להביא רק מחשב נייד .ליצירת קשר:
amitdav26@gmail.com
להשכרה בסוכנות ביטוח במתחם הבורסה
ברמת גן חדר מרוהט ,כולל תשתיות
תקשורת ,שימוש במטבחון ,חדר ישיבות ,כולל
ארנונה ,חשמל ,ועוד .אפשרות לשירותי משרד
ו/או השתלבות בקבוצת סוכנים פעילה .אווירת
נעימה ותומכת .טלפון –  052-4002406אריה
להשכרה במתחם הבורסה ברמת גן בסוכנות
ביטוח פעילה ,מוקד טלפוני מאובזר כולל 7
עמדות ועמדת אחמ"ש המוקד מאובזר במלואו
קו אינטרנט נפרד ,במחשבים ,מרכזיה  IPהכוללת
הקלטה ,האזנה ,חטיפה ,לחישה,הפקת
דוחות בחתכים לפי דרישה ,מכונת צילום,
טלויזיה ,מצלמות במעגל סגור ,פקס  2מייל,
תוכנת  crmועוד .מטבחון ,חדר ישיבות .אריה
052-4002406

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050-4520900 :
סוכנות ביטוח בצפון מעוניינת לרכוש תיק
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או
חלקי ,במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות
של העסקה לטווח ארוך.
 dudi@gamafinansim.co.ilאו לנייד:
050-5368629

