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סוגרים שנה
מי מסיימת את תפקידה בלשכה ומתחילה
דוקטורט ,ומי מצא זמן לפעילות התנדבותית?
חברי כנסת ובכירים בענף מספרים על דבר אחד
חדש שעשו בשנה החולפת  פרויקט מיוחד

עמודים 2־4

מתעלמת
מהביקורת

מחוזקים
לעתיד
יותר מ־ 1,700סוכנים
ובכירי הענף ישתתפו
בכנס אלמנטר הקרוב

סלינגר שלחה
השנה 181
חוזרים -
כ־ 40מהם
מופנים
לסוכנים
ויועצים
עמוד 7
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המירוץ
לפנסיה

עמוד 7

מרתון טכנולוגי ראשון מסוגו
ביוזמת רשות שוק ההון
והבורסה
יחפש
פתרונות
יצירתיים
בתחום
הפנסיה

עמוד 9

סיכום שנה

חותמים שנה

חברי כנסת ,בכירים בענף הביטוח ובמשק ובכירים בלשכת סוכני ביטוח מסכמים
שנה ומספרים מה היה הדבר הכי משמעותי שקרה להם בתשע"ז • פרויקט מיוחד

רונית מורגנשטרן

ד"ר גיא רוטקופף,

מנכ"ל איגוד חברות הביטוח

"בשנה החולפת הייתי שותף
להירתמות מבורכת וחשובה
של חברות הביטוח ,אשר נענו
לקריאתו של שר האוצר משה כחלון וסגנו הרב
יצחק כהן ,למען האזרחים שנותרו ללא קורת
גג לאחר השריפה בכרמל .במישור האישי -
בתי הבכורה מתגייסת לצה"ל .אני מאחל לה
ולכל חיילי צה"ל שישובו הביתה בשלום".

עו"ד רועי כהן,
נשיא לה"ב

"את השנה האחרונה סימנתי
לי כשנה בה אביא לרגל מסיימת
שורה של חוקים ,אשר המתינו
שנים ארוכות שיקדמו אותם .ואכן ,את רוב
החוקים שהיו בראש סדר העדיפויות של להב
הצלחנו להעביר ,לרבות חוק מוסר התשלומים
המחייב את רשויות המדינה לשלם לספקים
בזמן".

יהודה בן אסאייג,
מנכ"ל מנורה מבטחים

"לפני כחודש סיימתי את
תפקידי כמנכ"ל מנורה מבטחים
פנסיה וגמל ונכנסתי לתפקידי
החדש כמנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח .השנה הזו
הנה שנת מפתח לכל העוסקים בענף הביטוח
ובייחוד לסוכני הביטוח אשר חשיבותם לענף
הינה אדירה".

"פעלתי ואמשיך לפעול בכל
מאודי למען חיזוק מעמדם של סוכני
הביטוח מתוך אמונה שלקוחות ללא
סוכן לא מסוגלים להתמודד עם חברות הביטוח".

ח"כ מיכל בירן
(המחנה הציוני)

"גם בשנה האחרונה נרתמתי
למאבקים סוערים על זכויות
עובדים .אני גאה להוביל ולתמוך
במאבקים הצודקים של העוזרים המשפטיים,
וועד מזרחי־טפחות ,וועד מפעל חיפה כימיקלים
ועוד .אמשיך לעמוד לצדם של אלו שזקוקים
לעזרתי על מנת להבטיח שהזכויות שלהם לא
ייפגעו ,ולהשקיע את מירב מאמצי בנושא".

ח"כ רועי פולקמן
(כולנו)

בני שיזף,

משנה למנכ"ל הפניקס ומנהל
תחום חיסכון ארוך טווח

"אחד המהלכים המשמעותיים
שעשינו השנה היה לחבר בין
אקסלנס גמל ובין הפניקס .הבנו שלאחד את
היתרונות של השחקנים השונים יהפוך את
אקסלנס גמל לחברה מובילה בתחום הגמל
וההשתלמות .השילוב מסתמן כהצלחה בלתי
רגילה .היקפי הגיוסים כמעט והכפילו את
עצמם ,היקפי הניוד לחברות אחרות קטנו,
התשואות בתהליך עליה ביחס לגופי הגמל
האחרים ורמת השירות אף השתפרה".

ח"כ מיקי מכלוף זוהר
(ליכוד)

ח"כ איציק שמולי
(המחנה הציוני)

"עברתי השנה לדירה חדשה
בקיבוץ עין גדי כדי להירתם
למשימה הציונית של הצלת ים
המלח ,במקביל לפרויקט החברתי שאני מוביל
בעיר לוד .אני מאמין בכל לבי שעבור ישראל
טובה יותר ,הצעירים צריכים להיות חלק
מהשינוי שהם רוצים לראות כאן במדינה".

"זו הייתה 'שנת השכירות'
מבחינתי  -קידום שורה של
יוזמות לשיפור שוק השכירות
בישראל מחוק שכירות הוגנת ועד חוק עידוד
השקעות הון לעידוד יזמים .אני מאמין שזו
מהפכה נדרשת למען רבים בישראל כחלק
ממדיניות הדיור של כולנו".

ח"כ איילת נחמיאס ורבין
(המחנה הציוני)

"בשנה החולפת ,אחרי מאבק
פרלמנטרי לא פשוט ,קמה
ביוזמתי ועדת חקירה פרלמנטרית



ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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סיכום שנה


לבחינת האשראי ללווים הגדולים .זהו מהלך
משמעותי ביותר לכל ישראלי.
ברמה האישית ,אפשרנו לגלית גוטמן להיכנס
אלינו הביתה ולדבר על המורכבות של קריירה
ובית .הבית כולו היה נכון להתגייס ולהציף את
הקשיים ושם נחשף יונתן בני הבכור במלוא
עוצמתו .למרות הכאב שהשתקף ממנו על כך
שאני נמצאת פחות מכפי שהיה רוצה ,הוא יודע
כמה אנחנו גאים בו על הכוחות לשתף ובעיקר
 כולנו מבינים שכך עושים שינוי חברתיבאמת".

סו"ב יפת בקשי,

יו"ר מחוז באר שבע והדרום

"הפעילות החדשה המשותפת
עם מחוז ירושלים הוכיחה
את עצמה – כמות המשתתפים
הגדולה בכנס המשותף בים המלח הוכיחה
את ההתייחסות החיובית של חברות הביטוח
ופעילי הלשכה ,וזה בא לידי ביטוי בכמות
נציגי חברת הביטוח והפעילים שהשתתפו.
מכאן המסר לעתיד  -שיתוף פעולה ואיחוד
כוחות ומשאבים – זו עוצמת הלשכה בעתיד".

סו"ב יוסי ורסנו,

יו"ר תת הוועדה לפיננסים

"השנה עשיתי מהלך עסקי
חשוב ,וחברתי לסוכן הביטוח
החיפאי הוותיק אורי מיכאלי,
במטרה להוות דור המשך .יחד ,הקמנו את
'מיכאלי את ורסנו – ביטוח ופיננסים' תוך
שאנו מתמקדים ברמת שירות בוטיק בתחומי
הפרישה ,התכנון הפיננסי והביטוח העסקי".

סו"ב אורי צפריר,
מ"מ נשיא הלשכה

משמעותי
הכי
"הדבר
מבחינתי השנה הייתה ההחלטה
להתמודד לנשיאות הלשכה .עתיד
המקצוע והסוכנים ופרנסת כולנו עמדו בבסיס
ההחלטה .במהלך השנה נפגשתי עם מאות
סוכנים בכנסים ,בפגישות רחבות ומצומצמות
ואני גאה להשתייך לקבוצת הנהגה המורכבת
מאנשים מסורים ,נחושים ומקצועיים".

סו"ב שוש כהן־גנון,
סגנית נשיא הלשכה

"מתחילת השנה שמתי לי
למטרה להגדיל את שורת
הרווח במשרד באמצעות תוכנית
עבודה מובנית שתכלול גבייה מלקוחות בגין
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טיפול ושרותים ופיתוח תחום עיסוק נוסף
נושק לביטוח .מתחילת השנה אנו מטמיעים
במשרד את נושא הגבייה התהליך בעיצומו ,אך
בהחלט מתגמל".

סו"ב יובל ארנון,

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

"חגגתי  ,60נולד לי נכד שישי.
מסע משלחת הלשכה לפולין
עבורי היה חוויה עזה שהאפילה
על שאר החוויות בשנה זו .ברמה המקצועית –
יצאנו לדרך באמצעות תת הוועדה לפיננסים,
עם מוצרים משיקים לפעילות הסוכנים בתחום
המשכנתאות ואשראי חוץ בנקאי ,ועסקנו רבות
מול הרגולציה כמו גם העברת המסר בכנסים
ובכלל לגבי הערך המוסף של סוכן הביטוח
בקשר האישי בין סוכן ללקוח".

סו"ב ליאור רוזנפלד,
יו"ר סניף חיפה

"בשנה האחרונה נעניתי
לקריאה של סוכנים לתרגם את
ההצלחה של סניף חיפה ומחוז
הצפון לרמה הארצית ולהתמודד לנשיאות
הלשכה .הדבר הטוב שקרה לי ומרגש אותי
בכל יום מחדש הוא הסחף ,התמיכה המתעצמת
ההצטרפות אלינו לעשייה  -משהו טוב עומד
בפתח והסוכנים מרגישים את זה".

סו"ב מיכל וינצר,

יו"ר והוועדה לפעילות וקשרי
קהילה

"הרחבתי את ידיעותיי בתחומי
הבריאות וניהול הסיכונים והגנות
ללקוח ,בהשתלמויות מקצועיות אצל גורמים
שונים ואובייקטיבים כדי לקבל השקפות ודעות
שונות .משרדנו זכה להשקעה רבה בדיגיטציה
וקפיצת מדרגה בפרסומים במדיה שונות".

סו"ב אריאל מונין,

יו"ר הוועדה לביטוח כללי

"בשנה החולפת השקנו את
הנגשת מיזם הלוידס לסוכנים:
פעילות שהחלה לצבור תאוצה
ומאפשרת לסוכנים פיתרונות מגוונים .הצלחנו
להכניס לתוקף את חוזר השרברבים ,שיביא
לשינוי מהותי בכל תפעול הנושא .הצלחנו
להביא עוד כלי עבודה לסוכני המגזר הערבי
באמצעות הפול .ריכזנו אוגדן רגולציה של
הוועדה האלמנטרית אשר עלה לאתר הלשכה
ומעניק אפשרות קלה להבין את השינויים
האחרונים".

סו"ב מיכה אדוני,

יו"ר מחוז חיפה והצפון

"בשנתיים האחרונות אני מרבה
לכתוב בנושאי ביטוח בעיתון
המקומי 'כוכב הצפון' .כתבות
אלה מתפרסמות מדי פעם גם במישור הארצי.
אני גם מרואיין לא אחת על ידי התקשורת
האלקטרונית וחיים הכט ברדיו קול רגע".

סו"ב יואל זיו,

יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד

"היה לי חזון לפתוח במכללה
קורס חיתום ברמה הגבוהה
ביותר שניתן לעשות .אני שמח
שיחד עם חברים נוספים בוועדת הבריאות,
הצלחנו להפיק קורס שבו הרצו מיטב הרופאים
הבכירים ,מכל ענפי הרפואה ,לצד חותמים
מחברות בביטוח ,אקטוארים ,ועוד".

סו"ב שלמה אייזיק,
מנכ"ל יונט

"העמקתי והרחבתי את
הפעילות בענפי הרכוש ,הקמתי
מערך למתן שרותי משרד מלאים
לסוכנים בתפעול תיקים בענפי הרכוש ,ייצרנו
פתרונות מצוינים לגיוס סוכנים חדשים ליונט".

סו"ב חוה פרידמן וינרב,
יו"ר ועדת האתיקה

"ברמה המקצועית  -בשנה
אחרונה התחלתי לעבוד על הקוד
האתי של סוכן הביטוח ,שהוכן לפני
שנים רבות ונראה לי שיש מקום להרחיב אותו
ולהתאים אותו למציאות בת יומנו.
ברמה האישית – קיבלתי החלטה להתחיל
עבודת דוקטורט במשפטים בנושא עובדי קבלן
כדי להיטיב את מצבם".

הלשכה במספרים

השנה של הלשכה

כ־4,500

סוכנים וסוכנות סה"כ מונה הלשכה
1,114
 17%מחברי הלשכה
 1,259סוכנים במחוז
הן נשים
תל אביב  -המחוז הגדול ביותר
 28סוכנים עברו את גיל ה־90
 900סוכנים חדשים גויסו הקדנציה 19% ,נשים במחוז השפלה והוא
סוכנים עד גיל 45

מהם  660סוכנים צעירים

 19 | 4בספטמבר 2017

108

סוכנים בני  30ומטה

המחוז עם ייצוג הנשים הגדול ביותר

חשוב להבין

אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל –
נקודות חשובות בטיוטת הממונה
מה נדרש מהמעסיק להעביר לחברה המנהלת בעת הפקדת הכספים ,מהם
המועדים להפקדת הכספים ,ואילו אישורים יומצאו לעמיתים?

יובל ארנון

ב

 10בספטמבר פרסמה רשות ההון ,ביטוחוחיסכון טיוטה שמטרתה לקבוע הוראות
לעניין אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל:
מה נדרש מהמעסיק להעביר לחברה המנהלת בעת
הפקדת הכספים ,מועדים להפקדת הכספים ,אילו
אישורים יומצאו לעמיתים (ואם מדובר בשכירים גם
למעסיקים) ועוד.
ראוי לציין כי במידה ולא יהיה שינוי בממשק
המעסיקים ,החל משכר ינואר  2018אשר ידווח
בחודש פברואר ,על כל בעל עסק שמעסיק חמישה
עובדים ומעלה לדווח אך ורק בצורה דיגיטאלית
בגין עובדיו (לחברה של עד  5עובדים יהיה פטור
ובלבד שתעמוד במס' קריטריונים מצטברים).
לא אכנס לכל הסעיפים המופיעים בטיוטה זו,
שבה עוד נעסוק לקראת סוף השנה הנוכחית ,אך
ברצוני להאיר מספר נקודות חשובות:
 .1לא בהמחאות  -נקבעו  4אפשרויות לקבלת
כספים על ידי חברה מנהלת :כרטיס אשראי ,העברה
בנקאית ,שובר תשלום או הרשאה לחיוב חשבון.
מסעיף זה עולה כי למעשה לא תוכל חברה
מנהלת לקבל יותר המחאות עבור עמיתיה ,וזאת
במטרה למנוע טעויות הנובעות מקליטה ידנית
מול שאר האמצעים שהינם דיגיטליים וזאת על
בסיס דברי ההסבר המצורפים בטיוטה.
 .2קובץ מקורי  -דיווח לחברה המנהלת יהיה תואם
לנתונים במערכת השכר של המעסיק ולא ייעשה
שינוי בנתוני קובץ הדיווח המופק ממערכת השכר.
לתפיסת הרשות נמצא בבדיקות שנערכו כי גורמים
שמספקים שרותי תפעול למעסיקים מבצעים
שינויים בדיווחים המופקים במערכות השכר של
המעסיק ,דבר שמביא לאי התאמה בין הדיווח המופק
במערכת השכר ,לבין הדיווח במועבר בפועל לחברה
המנהלת.

 צילוםfotolia :

 .3חובת הדיווח  -מעסיקים יצטרכו להעביר
לגופים המנהלים את מספרי המכשירים הניידים
של עובדיהם בזמן צירופם לגוף המנהל .הגופים
המנהלים יחויבו לדווח לעמיתיהם גם לגבי הכספים
המופקדים עבורם חודש בחודשו ,ואם אין ברשות
העובד מכשיר נייד הדיווח יגיע לדואר האלקטרוני
של העובד ,כולל דיווח במסרונים קוליים
לאוכלוסיות עם לקויות ראיה או אוכלוסיות עם
מכשירים כשרים בלבד .גם בזמן הפסקת תשלומים
על ידי המעסיק יצטרכו החברות המנהלות להודיע
לעמיתים בדרכים דומות ,כולל בדואר ,למי שאין לו
מכשיר נייד או דואר אלקטרוני.
 .4כספי פיצויים – בזמן ניתוק יחסי עובד־מעסיק,
יעביר המעסיק דיווח לגבי מעמד כספי הפיצויים
של העובד .אם לטענת המעסיק העובד אינו זכאי
לכספי פיצויים ,חובת החברה המנהלת להודיע
על כך לעובד בתוך  14ימי עסקים ממועד קבלת
ההודעה על ידי המעסיק.
 .5היזונים חוזרים – נקבעו השדות אשר יהיו בכל
סוג היזון חוזר ,מההיזון החוזר הראשוני אשר ישלח
למעסיק בתוך  3שעות ממועד הדיווח ,עובר דרך

היזון חוזר מסכם בתוך  5ימי עסקים ממועד הדיווח,
ועד היזון חוזר מסכם חודשי ושנתי.
ראוי לציין ,כי בהיזון החוזר המסכם לא יועבר
מידע על אופן פיצול הכספים של העובד בין
חשבונותיו או הפוליסות השונות הרשומות לזכות
העובד בחברה.
 .6מסירת הודעות  -נקבעו כללים למסירת
הודעות ואישורים מהחברה המנהלת למעסיק,
כולל גורם מתפעל – מוצע לחייב חברות מנהלות
לאפשר לכל מעסיק וגם לכל גורם מתפעל גישה
לחשבון אישי מקוון ,מוקד שירות טלפוני ייעודי
ומייל ייעודי .בחשבון הייעודי יוצגו השדות הבאים:
 שם קופת הגמל הרשומה לזכות העובד ומספר
האישור שלה.
 מידע ביחס להפקדות המעסיק בגין העובד
 סך יתרות פיצויים לעובד ומספר תיק ניכויים
של החברה המנהלת
 התראה על אי הפקדה לעובד
 התראה על חוב של המעסיק ,לרבות דיווח על
ריבית פיגורים
 תחזית גביה עבור פוליסת ביטוח עם פרמיה
משתנה
 .7מועדי הפקדה – נקבעה הקלה לכל מעסיק של
עובד במשק בית ,בגינה יותר למעסיק דיווח אחת
לרבעון ולא יאוחר משבעה ימי עסקים מתום הרבעון.
כאמור ,מדובר רק בתמצית קצרה מטיוטה זו,
הכוללת גם הוראות נוספות לגבי החזר כספים
עודפים ,טיפול בהפקדות פטורות ועוד .החומר
במלואו ,לאחר גיבוש החוזר הסופי ,יועבר לכל
חברי הלשכה בצורה מסודרת במדיות השונות.
הכותב הוא יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני
ביטוח

מי יהיה סוכן השנה

?2017

הוועידה ה17-
 26-27בנובמבר 2017

אווניו ,קרית שדה התעופה

פנה עוד היום ליו"ר המחוז שלך להגשת מועמדות
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לשכת סוכני ביטוח חתמה על הסכם
להפצת שירותי המרקטפרו
הפלטפורמה הדיגיטלית מבית עדיף תאפשר לסוכנים להגדיל את סל המוצרים
מתחום המניעה לצד מוצרי אשראי ,פיננסים ,השקעות אלטרנטיביות ומוצרי
לייף סטייל • המערכת תושק בכנס אלמנטר של הלשכה באילת

רונית מורגנשטרן

נ

שיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב אריה
אברמוביץ ומנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי,
חתמו על הסכם להפצת שירותים ומוצרי
מניעה באמצעות מערכת המרקטפרו מבית
עדיף תקשורת .המערכת מאפשרת הצעת מחיר
אטרקטיבית בתעריפים מיוחדים ללקוחות
הסוכן בלבד ,והיא מלווה בערכת שיווק
דיגיטלית מתקדמת .עו"ד ג'ון גבע ,היועץ
המשפטי של מחוז ת"א והמרכז ,לקח חלק
במעמד החתימה.
מדובר בפלטפורמה המממשת את חזון הסוכן
המניעתי ,אותו מקדמת הלשכה בשנה האחרונה.
מוצרים מעולם המניעה יהוו נתח מרכזי בין
מגוון הכלים שיוצעו לסוכנים ,כל זאת באחריות
מלאה של הספקים והבטחה למתן שירות ישירות
ללקוחות הקצה .עדיף תשיק את המערכת בכנס
אלמנטר של הלשכה ,שייערך ב־ 23עד ה־26

אברמוביץ .הסכם בתנאים אטרקטיביים

באוקטובר באילת.
כפי שנקבע לפני כחודשיים בישיבת הוועד
המנהל של הלשכה ,תוקם ועדה משותפת לגיוס
ספקים נוספים למרקטפרו ,בנוסף לאלה שכבר

חתמו על הסכם הפצת מוצריהם .ההתנהלות
החשבונאית הינה שקופה ומאפשרת ראש שקט
לסוכן מבחינת הניהול התפעולי ,המשפטי
והכספי.
הפלטפורמה הדיגיטלית תאפשר לסוכנים
להגדיל את סל המוצרים שהם מציעים ללקוחותיהם
בעשרות מוצרים .החל ממוצרי ושירותי המניעה
ועד לתחומי האשראי ,הפיננסים ,ההשקעות
האלטרנטיביות ואף מוצרי לייף סטייל .כך יוכלו
הסוכנים לספק ערך נוסף ללקוחותיהם ולחזק
עמם את הקשר השוטף ,באמצעים דיגיטליים וגם
אישיים ,בפגישה פנים אל פנים.
במקביל יוכלו הסוכנים להוסיף לעצמם מרכזי
רווח חדשים ולהגדיל את הכנסותיהם באלפי
שקלים לחודש .המודל העסקי לסוכן מתבסס על
תשלום חודשי בגין שימוש במערכת המרקטפרו,
תשלום ממנו יינתן פטור לחברי הלשכה.

הבהרה :בכתבה בשבוע שעבר אודות מיזם ההלוואות החוץ בנקאיות של הלשכה עם טריא נכתב בשוגג כי מדובר בתשואה מובטחת של כ־.5%
נחדד כי מדובר בתשואה ממוצעת נטו של  5.8%בשנה החולפת.

מנורה מבטחים מאחלת לסוכניה
ולכל בית ישראל
שנה טובה ומתוקה
שנת בריאות ,עשייה והצלחה
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כל מה שאתם צריכים לדעת
על כנס אלמנטר 2017

הכנס יערך בסוף אוקטובר באילת ,ובו ישתתפו  1,700בכירים בענף הביטוח ושוק ההון וסוכני
ביטוח • בנוסף לפאנלים המקצועיים יהנו המשתתפים מהופעות מוזיקה ומופעי בידור

רונית מורגנשטרן

ל

מעלה מ־ 1,700סוכני ביטוח
ובכירים בענף הביטוח ושוק ההון,
ישתתפו בכנס אלמנטר  2017של
לשכת סוכני ביטוח .הכנס אשר ייערך בין
התאריכים ה־23־ 26באוקטובר באילת,
יתקיים תחת הכותרת "מחוזקים אל העתיד"
והוא נערך זו השנה ה־.31
ביום שני ( )23.10יתקיים טקס הפתיחה
בו ישתתפו :הממונה על שוק ההון דורית
סלינגר; יו''ר איגוד חברות הביטוח יאיר
המבורגר; נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב
אריה אברמוביץ ,ויו"ר הוועדה לביטוח כללי
בלשכת סוכני ביטוח ,סו"ב אריאל מונין.
ביום שלישי ( )24.10ייחשף סקר שביעות המבורגר ,רוטקופף ,גפני וביטן
רצון מחברות הביטוח בתחום האלמנטר.
 WAZEירצה על "העולם המחובר של ."WAZE
בנוסף ,ייערך פאנל בהנחיית מנכ"ל איגוד
חברות הביטוח ,ד"ר גיא רוטקופף ,בנושא כמו כן ,ייערך פאנל בנושא "נושאים בוערים בענף
"תפקיד הרגולציה בענף" ,בו ישתתפו סגן בכיר האלמנטר" ,בהשתתפות :חגי שפירא ,יועץ ביטוח;
לממונה ברשות שוק ההון ,אסף מיכאלי; ח''כ קרן גרניט ,מנהלת תביעות בהפניקס; עו''ד ניצן
מיקי זוהר; ח"כ עליזה לביא ואתי אלישקוב .הראל ,יועץ משפטי לסוכני הלשכה במחוז צפון;
בנוסף ,ירצה השר לשעבר גדעון סער על דוח אוהד מעודי ,סגן בכיר לממונה ברשות שוק ההון.
הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח .הפאנל בהנחיית יו''ר הוועדה לביטוח כללי ,סו''ב
מנכ''ל שלמה ביטוח ,אורי אומיד ידבר על אריאל מונין.
בהמשך היום יישאו נאומים שני המתמודדים
המגמות הצפויות בענף הרכב עם כניסת הרכב
האוטונומי .מירון לוי ,סמנכ''ל קבוצת לוי לנשיאות הלשכה :ממלא מקום הנשיא ,אורי צפריר
יצחק ,ידבר על הסוד שמאחורי הערכת רכבי ויו''ר סניף חיפה ,ליאור רוזנפלד .כמו כן ,יתקיים
היוקרה בישראל.
מושב צעירים ובו :עו''ד ליאת הר טוב תדבר על להרשמה
ביום רביעי ( )25.10יובל שמואלביץ' ,סמנכ''ל כיסויים נבחרים בפוליסה לביטוח עסק ודגשים לתוכניה המלאה

בעת עריכת ביטוח עסק ,עו''ד רועי כהן,
נשיא לה"ב ,ורן קויתי ,מנהל הסוכנות
לעסקים קטנים במשרד הכלכלה ,ירצו
לנוכחים כיצד מנהלים עסק.
לאחר מכן תתקיים הרצאה של בוקי
נאה תחת הכותרת "מופע פלילים".
עופר נוריאל ,בעלי עדיף תקשורת,
ירצה על סוכן הביטוח  2018והפלטפורמה
הדיגיטלית החדשה שתאפשר לסוכני
הביטוח להגדיל בעשרות מוצרים את הסל
שהם מציעים .ח"כ אורן חזן יעביר הרצאה
מיוחדת לסוכנים הצעירים.
ביום חמישי ( )26.10ינאם ח''כ משה
גפני ,יו''ר ועדת הכספים .בהמשך ייערך
פאנל "עידוד התחרות בענף הביטוח"
בהשתתפות :ח"כ רחל עזריה ,יו''ר ועדת
הרפורמות; דוד ביטן ,יו''ר הקואליציה; דורון שורר,
חבר בוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח,
לשעבר הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר .את הפאנל ינחה הפרשן הכלכלי של
מעריב ,יהודה שרוני.
לצד התכנים המקצועיים ,ייהנו אורחי הכנס
ממופע משותף של דני סנדרסון ועידן עמדי,
הרצאת אורח של אבי יששכרוף ,כתב וואלה
לענייני ערבים ויוצר פאודה ,והופעה של להקת
ווקה פיפל.

סלינגר ממשיכה להתעלם מהביקורת כלפיה
למרות תלונות מצד הסוכנים שלא עמדו בקצב ,וביקורת מפי ראשי חברות הביטוח על
ניתוק מהשטח – הוציאה השנה הממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון  181חוזרים
רונית מורגנשטרן

ב

דיוק שנה חלפה מאז החליטה
דורית סלינגר ,הממונה על שוק
ההון ,הביטוח והחיסכון ,לפרסם
את הוראותיה לענף הביטוח והחיסכון
על בסיס חודשי .השינוי התרחש בעקבות
תלונות מצד גופי הביטוח ,הסוכנים וקרנות
הפנסיה שלא עמדו בקצב ההיערכות
להוראות החדשות.
אמנם החוזרים ,של סלינגר מפורסמים
במרוכז פעם בחודש ,אך מספרם רק הולך
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וגדל .בשנה שחלפה פורסמו  181חוזרים
וטיוטות של סלינגר ,לעומת  174בשנה
שקדמה לה .בשנה האחרונה הפכה גם סלינגר
מראש אגף שוק ההון ,הביטוח והחיסכון
במשרד האוצר לממונה על רשות עצמאית.
מפילוח של החוזרים עולה ,שכ־ 40מהם
מופנים לסוכנים ויועצים .הנושא שהכי
העסיק את הממונה בשנה האחרונה היה
החיסכון הפנסיוני וביטוח חיים – כ־40
פרסומים .במקום השני והשלישי – ביטוחי

בריאות וסיעוד וביטוח כללי – לכל אחד
הוקדשו כ־ 20פרסומים.
יש לציין ,כי למרות הביקורת שנשמעה מפי
ראשי חברות הביטוח וראשי לשכת סוכני
הביטוח על כך שסלינגר אינה מתייעצת עמם
לפני פרסום ההוראה החדשה ,היא ממשיכה
לפרסם את ההוראות ורק לאחר מכן לקבל
תגובות מהשטח .התוצאה – עומס רב של
פרסומים ,שכוללים קודם טיוטות ,תיקונים
אחר כך ולבסוף חוזרים סופיים.
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האקתון ראשון מסוגו בתחומי הפנסיה
יערך בחודש נובמבר
מטרת המרתון הטכנולוגי ביוזמת רשות שוק ההון והבורסה לניירות ערך הוא קידום
פתרונות טכנולוגיים של סטארט־אפים לטובת ציבור החוסכים והחברות

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
דורית סלינגר ,ומנכ"ל הבורסה איתי
בן זאב ,הודיעו על האקתון (מרתון
טכנולוגי .ר.מ ).ראשון מסוגו בהובלת רגולטור
פיננסי ,לקידום החדשנות הטכנולוגית בתחומי
הפנסיה והביטוח .המקומות הראשונים יזכו
בפרסים כספיים בשווי אלפי שקלים.
ההאקתון ייערך בין התאריכים 6־ 7בנובמבר
במתחם הכנסים של הבורסה לניירות ערך בתל
אביב.
מטרת המיזם היא לסייע ליזמים ישראלים להבין
את האתגרים העומדים בפני ענפי הפנסיה והביטוח
ולייצר חיבורים משמעותיים בין סטארטאפים
לתעשייה .זאת כדי לקדם פתרונות שיסייעו
לציבור החוסכים והמבוטחים וכדי להביא לשיפור
ההתייעלות התפעולית בחברות .המיזם צפוי להוות
בסיס לשיתופי פעולה בין יזמי הייטק לתעשייה,
שיניבו את מוצרי העתיד בתחום הפנסיה והביטוח.

לקראת דיגיטציה
תהליך העבודה ילווה באנשי מפתח בתעשייה.
המתחרים יידרשו לעמוד באתגרים מובנים
שנבחרו בקפידה על ידי צוותי מומחים מהרשות

 צילוםfotolia :

והבורסה ,כמו גם מגופים מוסדיים.
לדברי סלינגר" ,קיומו של האקתון ייחודי
זה הוא צעד נוסף במאמצינו לקדם חדשנות
ודיגיטציה בתחומי הפנסיה והביטוח לטובת
מבוטחים וחוסכים ,ולאפשר התייעלות בדרך
עבודתם של מבטחים וגופים מנהלים .הפתרונות
לאתגרים שהצבנו ,צפויים להגדיר מחדש את
תרבות הצריכה של הפנסיה והביטוח ולסייע
לצרכנים למצות את זכויותיהם".
בן זאב הוסיף כי "כארגון המקדם חדשנות

ושימוש בפלטפורמות דיגיטליות ומאמין בחשיבות
הגברת הנגישות של ידע וכלים פיננסיים לקהל
רחב ,אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם רשות
שוק ההון בקיום ההאקתון הראשון מסוגו בישראל.
אנו קוראים ליזמים לקחת חלק בפרויקט חשוב
זה ומאמינים כי הרעיונות והפתרונות החדשים
שייוולדו במסגרתו יביאו לשינוי אמיתי בקרב
ציבור החוסכים והמבוטחים בישראל".
לפרטים נוספים והרשמה

רוב התלונות לוועדת האתיקה הן על
רקע תקשורת לקויה בין הצדדים
חוה פרידמן וינרב

ו

עדת האתיקה של לשכת סוכני ביטוח מונה
תשעה חברים שנבחרו בבחירות אישיות –
איש מאתנו לא קיבל "מינוי" לתפקיד זה.
אני מסיימת בקרוב את הקדנציה שלי כיו"ר ועדת
האתיקה – על פי תקנון הלשכה ,יו"ר הוועדה אינו
יכול להציג את מועמדותו לקדנציה נוספת.
במהלך קדנציה זו טיפלנו בכ־ 180תלונות .לכל
התלונות נמצא פתרון ,לבד משלוש תלונות
שהועברו להמשך טיפולו של בית הדין .מרבית
התלונות שהוגשו לדיון בפנינו היו על רקע של
חוסר תקשורת או תקשורת לקויה; פעמים רבות
אין תיאום ציפיות בין סוכן למבוטח מה שיוצר
מחלוקות וציפיות שונות מצד השניים.
בוועדת האתיקה הטמענו את תהליך הגישור –
אין מנצח ומנוצח ,אלא שני צדדים המגשרים על
הפערים ביניהם .בתהליך זה אנחנו מנסים ללבן
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כל תלונה וכל מחלוקת ולהביאה לסיום נעים
במהירות מירבית .כל תלונה מטופלת בדרכים
שונות ,בין אם דרך פנייה לנילון ,פניה ישירה
לחברת ביטוח במייל ,או שיחה טלפונית שלי או
של מי מחבריי לוועדה עם המתלונן.

על נאמנות חברי ועדת האתיקה
לישיבות הוועדה מוזמנים ומתייצבים כל חבריה.
כולם הקפידו להגיע ולא נעדרו מאף ישיבה .מי
מאיתנו שלקח חלק בפתרון המקדמי של התלונה,
לא לוקח חלק בדיון הפרונטלי ויושב בצד
כמשקיף .כל חברי הוועדה גילו תמיד רצון לתרום
ולפתור סכסוכים ,היו זמינים בכל שעה לשיחות
טלפון עם חברות הביטוח ,עם המתלונן או הנילון.
מגיעה לחברי הועדה תודה ענקית על השעות
הרבות שהקדישו.

תודה למירי אורגל ,מאיר ברנר ,יאיר שקל,
שמשון כהן ,בני סבטני ,ירון טל ומירון אברהם,
חברי הוועדה ,ולחברי ישראל אליוביץ שהיה גם
הסגן שלי .לכולכם ,תודה גדולה ממני על שהייתם
איתי משך ארבע השנים הללו כי בלעדיכם – זה
לא היה מצליח.
במהלך תקופה זו בניתי את התשתית לקוד אתי
חדש ללשכה ,אותו ימשיכו לפתח החברים שייבחרו
בקדנציה הבאה ,אלא אם הנשיא שייבחר יטיל עלי
את המשימה ויאפשר לי להמשיך בתהליך.
אני נפרדת מוועדה זו שאני כל כך אוהבת ,והייתי
מחוברת אליה בכל נימי נפשי .ולסוכנים אני
קוראת – אל תהססו לפנות לוועדת האתיקה.
הכותבת היא יו"ר ועדת האתיקה בלשכת סוכני
ביטוח

חדשות הביטוח

גרעון קופות החולים גדל ל־ 797מיליון שקלים
דו"ח משרד הבריאות מדווח על גידול בגרעון קופות החולים ,יחד עם הקטנת שיעור
הגרעון מסך ההכנסות • מאוחדת היחידה שצמצמה את הגרעון שלה

רונית מורגנשטרן

ה

גרעון הכולל של  4קופות
החולים בשנת  2016הסתכם
ב־ 797מיליון שקל ,לעומת
 781מיליון שקל ב־ .2015עם זאת ,שיעור
הגרעון מסך ההכנסות עומד על 1.4%
לעומת  1.5%בשנת .2015
כך עולה מדו"ח משרד הבריאות על
פעילות קופות החולים בשנה שעברה.
עיקר הגידול בסך הגרעון נבע מתוצאות
פעילותה של כללית שהגדילה את
גרעונה בכ־ 108מיליון שקלים .הכנסות
הקופה הסתכמו ב־ 2016ב־ 2.4מיליארד ההכנסות מביטוחים משלימים גדלו  צילוםFotolia :
שקל ,מהן  1.51מיליארד מפעילות
ישירה .מדובר בירידה משמעותית בהכנסות ישירה) לעומת  791מיליון שקל ב־ 2015מתוכם
לעומת  2015שבה הסתכמו הכנסות כללית  484מיליון מפעילות.
לאומית סיימה את שנת  2016בגרעון של 18
ב־ 3.01מיליארד שקל מותכן  1.79מפעילות
ישירה .בדו"ח מציינים כי הגידול בגרעון של מיליון שקל לעומת  6מיליוני שקלים בלבד
כללית נבע מתוצאות פעילות מגזר בתי החולים ב־ .2015היקף הכנסותיה הסתכמו ב־ 454מיליון
שקל מתוכם  236מיליון מפעילות .ב־2015
שלה.
מכבי הקטינה את הגרעון בשנת  2016וסיימה נהנתה הקופה מהכנסות כוללות בסך  550מיליון
עם גרעון בסך  78מיליון שקל לעומת  177מיליון שקל מתוכם  278מפעילות ישירה.
מאוחדת דווקא שיפרה את מצבה ורשמה 18
שקל ב־ .2015גם הכנסות מכבי קטנו משמעותית
–  413מיליון שקל (מתוכם  245מיליון מפעילות מיליון שקלים גרעון ב־ 2016לעומת  23מיליון

ב־ .2015עם זאת ,גם הכנסותיה ירדו
משמעותית מ־ 326מיליון שקל ב־,2015
מתוכם  175מיליון מפעילות ,ל־ 244מיליון
שקל ב־ ,2016מתוכם  131מיליון שקל
מפעילות.
ההכנסות הכוללות של הקופות (כולל דמי
בריאות ,שב"ן ,תרופות ,השתתפות מבוטחים
ותמיכות) גדלו ב־ 2016והסתכמו בכ־54.3
מיליארד שקל לעומת  50.4מיליארד
ב־ .2015הכנסות הקופות משב"ן (ביטוחים
משלימים) גדלו ב־ 2016ל־ 4.57מיליארד
שקל לעומת  4.34בשנה קודמת .ב־2016
קטנו התמיכות הממשלתיות לקופות ביותר
מ־ 600מיליון שקל .כל הסכומים שצוינו לעיל
הם נומינליים.
הכללית ממשיכה להיות הקופה הגדולה ביותר
עם כ־ 4.35מיליון מבוטחים לעומת  4.29ב־;2015
מכבי השנייה עם  2.09מיליון מבוטחים ב־2016
לעומת  2.03מיליון בשנה קודמת; לאומית
איבדה מבוטחים וסיכמה את  2016עם  716אלף
מבוטחים לעומת  722אלף ב־ ;2015מאוחדת
רשמה גידול במספר המבוטחים –  1.15מיליון
לעומת  1.12מיליון ב־.2015

הכנסת קבעה :גיל הפרישה לנשים לא יעלה
ועדת העבודה והרווחה אישרה את תיקון התקנון לפיו לא ישתנה גיל הפרישה לנשים

רונית מורגנשטרן

ו

עדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה
את תיקון התקנון האחיד של קרנות
הפנסיה הוותיקות ,לפיו גיל פרישה
לנשים יישאר  ,62ולא תמומש לעת עתה
המלצת הוועדה הציבורית להעלותו באופן
הדרגתי ל־.64
התיקון נעשה בעקבות אישור הצעת חוק גיל
פרישה בוועדת הכספים של הכנסת מחודש
יולי האחרון ,אשר קבעה כי גיל פרישת נשים
יישאר  62ולא יועלה לפני ה־ 15בפברואר
 .2018אם לא יוגשו המלצות מטעם שר האוצר
ואישור ועדת הכספים ,גיל הפרישה לנשים
יישאר על כנו .לצורך כך ,נדרש תיקון של
התקנון האחיד של קרנות הפנסיה ,אשר נמצא
תחת אחריותה של ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת .התקנות יחולו רטרואקטיבית מחודש
אוגוסט  ,2017כך שלא ייפגעו זכויותיה של
אישה שפרשה בגיל  62במועד זה.
סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,הראל שרעבי ,אמר בדיון" :המשמעות
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של אי העלאת גיל הפרישה לנשים מעל ,62
היא שפחות כסף נכנס לקרנות ויותר כסף יוצא
מהן ,וכך צפוי תזרים הקרנות להיפגע בכ־4.8
מיליארד שקלים .מדובר ב־ 1.5%מסך הכספים
בקרנות" .שרעבי אמר שכתוצאה מכך ייתכן
ותידרש הפחתה אקטוארית מזכויות העמיתים,
אולם אם תידרש הפחתה כזאת ,היא לא בהכרח
תהיה מיידית ,אלא ייתכן שתידחה לחודש
אפריל " :2018אנחנו מקווים שעד אז תוסר
העננה האם גיל הפרישה לנשים יעלה או לא",
אמר.

מי ישלם?
יו"ר הוועדה ,ח"כ אלי אלאלוף (כולנו) ,קרא
לרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון לנהוג במשנה
זהירות בעת בחינת הפעלת מנגנון איזון
אקטוארי ,אשר יפחית מחסכונות העמיתים .הוא
הזכיר כי קרנות הפנסיה גם משקיעות את כספי
החוסכים ,ובעת חישוב המאזן האקטוארי יש
לבחון מה הניבו ההשקעות ,בטרם נפגעות זכויות

העמיתים .עוד קרא לבחון אפשרות של שיעורי
הפחתה גבוהים יותר מבעלי חסכונות גדולים.
"אלה הכספים הפרטיים של החוסכים" ,השיב
שרעבי" .הקרנות מבוססות על ערכי שוויון
והדדיות .אם נפרק את התשתית הזאת ,נפרק את
הקרנות .אנחנו לא ששים להקטין קצבאות ,אבל
תפקידנו הוא לוודא שכל העמיתים ,גם העתידיים,
יקבלו כספים באופן מאוזן".
סמנכ"ל תקצוב ורגולציה באיגוד קרנות הפנסיה
הוותיקות ,יאיר כוכב ,התריע" :קרנות הפנסיה
ביצעו את ההערכות שלהן לפי גיל פרישה 64
לנשים .מישהו יצטרך לשלם על הדחיות האלה.
ההחלטה הקודמת ,לפיה לא תתקבל הכרעה
בנושא למשך שנה ,עלתה לנו  200מיליון
שקל .על המדינה להגדיל את הסיוע לקרנות".
נציין כי הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף
הביטוח המליצה על גיל פרישה דיפרנציאלי.
ל"ביטוח ופיננסים" נודע כי לשכת סוכני ביטוח
פועלת בימים אלה להכנת הצעת חוק בנושא
ורתימת חברי כנסת ושותפים לקידום הרעיון.

חדשות הביטוח

מחוז חיפה והצפון
חגגו את בוא תשע"ח

בוגי יעלון הרים כוסית
עם סוכני השרון

רונית מורגנשטרן

רונית מורגנשטרן

ב

שבוע שעבר ערך מחוז חיפה והצפון הרמת כוסית חגיגית לקראת ראש
השנה .האירוע התקיים ביס פלאנט בחיפה בהשתתפות כ־ 200סוכנות
וסוכנים ,מנהלי חברות ביטוח ועובדיהם.
את הכנס כיבדה בנוכחותה ח"כ מיכל בירן אותה הגדיר יו"ר המחוז סו"ב מיכה
אדוני כחברת לשכה .ח"כ בירן הבטיחה בדבריה להיות לעזר לסוכני הביטוח,
"אולם רק כאשר הדבר הגיוני ",הסתייגה .היא ביקשה שגם הסוכנים מצדם יהיו
ערים לשינויים ויתאימו עצמם לסביבה.
אדוני בירך את הנוכחים והודה לסו"ב ליאור רוזנפלד ,יו"ר סניף חיפה ,על שיתוף
פעולה פורה שהביא את מחוז הצפון להישגים רבים בשנה האחרונה" .בצדק הוא נחשב
למחוז מצטיין ומושא לחיקוי" ,אדוני העלה על נס את שיתוף הפעולה של חברות
הביטוח כלל ,הראל ,איילון ומנורה מבטחים ,שבאופן קבוע משתתפות ותומכות
בכנסים אלה .חברות
אלה צוינו לשבח על ידי
הלשכה והוענקו להם מגני
הוקרה במסגרת הכנס.
אדוני הודה גם להכשרה
ולשומרה על שיתוף הפעולה
הפרודוקטיבי.
מיכה אדוני שיבח את
העבודה הברוכה שנעשית
בלשכה למען הסוכן .הוא
קרא לחברות הביטוח
לחדול מהפגיעה המתמשכת
בעמלות הסוכן עוד
הוסיף" :לא יעלה על הדעת שחברות הביטוח יעשו קרטל ולא יקבלו
אדם עם שתי תביעות שלא באשמתו .הוא נופל כפרי בשל בידי
המבטחים הישירים"
הוא פנה בדברים נרגשים לח"כ מיכל בירן וביקש ממנה לעצור את
האפליה נגד המגזר הערבי" :ישנה בעיה של רווחיות וריבוי תביעות
במגזר זה .אבל על חברות הביטוח והשלכה לפתור את הבעיה בהקדם".
אמר .עוד טען אדוני כי רשות שוק ההון ,הביטוח והחיסכון מקפידה
יתר על המידה על סוכני הביטוח כאשר מהצד האחר "היא נותנת דרור
לטלפנים למיניהם ,לסוכני נסיעות ולקופות החולים ועוד ,למכור ביטוח ללא
רישיון".
את הכנס המוצלח סיים נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב אריה אברמוביץ
שסיפר על מיזמי הלשכה הרבים ,כמו הסניורים ,המכללה ,מיזם הפרישה שהגיע
לחיפה ונושא אובדן כושר העבודה שייפתר בקרוב.

עסק
בקליק

בעלי
מקצוע
בקליק

תמונת
סוכן
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תאונות
אישיות
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

כ

 180סוכנים וסוכנים של מחוז השרון בלשכה,
התכנסו אתמול במלון רמדה בנתניה להרמת
הכוסית המסורתית לקראת ראש השנה.
בארוע השתתף גם הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר
בוגי יעלון ,שסיפר על מאחורי הקלעים של הפוליטיקה
בישראל.
את הארוע פתח סו"ב יוסי אנגלמן ,יו"ר סניף נתניה,
שגם אירח את הכינוס ,ובירך את המשתתפים.
סו"ב דני קסלמן ,יו"ר המחוז גם הוא בירך
את הסוכנים והדגיש" :הרמות הכוסית הן
חלק מפעילות הביחד והשיתוף של כול
הסניפים וסוכני המחוז",
סו"ב שלמה אייזיק ,מנכ"ל "יונט",
דיבר על האתגרים והאיומים בפניהם
ניצבים סוכני הביטוח ,והזכיר את הבעיה
היקימת במכירת מוצר האכ"ע .סו"ב קובי
צרפתי סיפר על מתקפת הסייבר שעברה הסוכנות
שלו "אגוז" לפני כשבועיים והמליץ לסוכנים לרכוש
הגנות למערכות הממוחשבות שלהם .סו"ב ראובן
רפ ,יו"ר ועדת הטכנולוגיה בלשכה ,הוסיף בסקירה
משלו בנושא הסייבר.

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק

דירה
בקליק

יעלון וצפריר

חדשות הביטוח

סו"ב פרחה נתנזון
קיבלה אות יקירת
מחוז ירושלים

בכירי הלשכה הגיעו
להרים כוסית במחוז
ב"ש והדרום

רונית מורגנשטרן

רונית מורגנשטרן

כ

 40סוכנים וסוכנות ממחוז ירושלים התקבצו בקיבוץ רמת רחל לכנס
יוצא דופן והרמת כוסית לשנה החדשה.
"הכנס נפתח בהענקת מגן הוקרה לסו"ב הוותיקה פרחה נתנזון,
שכמו בכול שנה אנחנו מעניקים אותו ליקירי המחוז .כול הסוכנים בירכו את
פרחה ,שהיא סוכנת כבר 43
שנה בירושלים" ,סיפר סו"ב
שמואל אשורי ,יו"ר המחוז.
סו"ב אודי כץ ,נשיא הלשכה
לשעבר ,ברך את הנוכחים
בברכת שנה טובה ואחר כך
החלו ההרצאות המקצועיות;
עו"ד יניב גור ארי הרצה
על אובדן כושר
מחוז ירושלים
סו"ב
עבודה,
ארגמן,
עוזי
יו"ר ועדת הרווחה בלשכה ,סיפר על פעילות הועדה לסיכום
הקדנציה וביקש מהנוכחים לשמור על "טוהר הבחירות"
בהתמודדות על נשיאות הלשכה .עו"ד שולמית זיידמן ,היועצת
המשפטית של המחוז ,דיברה על אחריות הסוכן בראי הפסיקה.
"לסיום חגגנו יום הולדת לסוכן יעקב פורשיאן ,במלאת לו  70שנה.
יעקב בא עם משפחתו ואשתו שרה לכבודו בפני הסוכנים" ,מספר אשורי
ומוסיף" :לאחר מכן קיימנו סיור בקיבוץ רמת רחל בו למדנו על תרבות
החיים בקיבוץ וקינחנו במסיק זיתים להנאת הסוכנים כולם".

ב

התראה של  3ימים התארגנה הרמת הכוסית לשנה החדשה
במחוז ב"ש והדרום והגיעו אליה  63סוכנים וסוכנות" .אני
חייב לציין לטובה את בכירי הלשכה שהגיעו בהתראה
כל כך קצרה – אריה אברמוביץ ,רענן שמחי ,ליאור רוזנפלד ועוזי
ארגמן" ,אומר סו"ב יפת בקשי ,יו"ר המחוז.
בתחילת האירוע שהתקיים
בשעות אחר הצהריים
המאוחרות ב"קפה קפה"
במתחם  ONEבבאר שבע,
בירך בקשי את הנוכחים
ובישר להם כי יתמודד
על תפקיד יו"ר המחוז
לקדנציה נוספת" :הקהל
בקשי ,אברמוביץ ,ארגמן ושמחי
הגיב בתשואות,
ומאוד התרגשתי מהאהדה שהופגנה כלפי" ,מספר
בקשי.
במסגרת האירוע ,שנערך בשיתוף עם כלל ביטוח,
הוענק לכל אחד מהמשתתפים שי לחג .לא היו נושאים
מקצועיים במסגרת הרמת הכוסית המאולתרת; נשיא
הלשכה אריה אברמוביץ דיבר עם הסוכנים על פעילות
הלשכה ועל עתיד סוכן הביטוח; רון סלע ,מנהל סניף כלל
בבאר שבע הציג את מוצרי החברה לסוכנים.
"היה ממש מוצלח ונעים ,למרות לוח הזמנים הצפוף להרמת
האירוע" ,מסכם בקשי.

הצלחה גדולה ברכישת לוחות השנה של הלשכה
רונית מורגנשטרן

ב

חודשיים האחרונים עסקה ועדת
הרווחה של לשכת סוכני ביטוח
בראשות סו"ב עוזי ארגמן ,במספר
משימות לקראת השנה החדשה וסיום הקדנציה
המתקרב:
תווי קניה  -כמו בכל חג נמכרו לסוכנים
תווים מ־ 3גופים –  .1גיפט־קארד ,שמעניק
 17%הנחה עד לסכום של  5,000שקל ברשימה
גדולה של חנויות עמן עובדת לאומי קארד.
הסוכנים רכשו כמויות של גיפט־קארד בהיקף
כולל של כ־ 1.5מיליון שקל .2 .תו הזהב -
משווק לסוכנים חברי הלשכה בשיתוף ארגון
להב ומעניק  6.5%הנחה בכל קניה ,ללא
הגבלה ,בעיקר בתחום המזון ובעיקר בשופרסל.
 .3תו הזהב של רמי לוי שיווק השקמה – תו
חדש שמקנה הנחה בשיעור  7%החל מקנייה

בסך  1,000שקלים ומעלה .לדברי ארגמן,
במקרה הזה היו חבלי לידה והוחלט לסגור את
ההרשמה לרכישת הכרטיס מוקדם מהמועד.
בנק יהב – ללשכה יש הסכם עם בנק יהב
ובו הטבות לסוכנים חברי לשכה שפותחים בו
חשבון .עד כה הצטרפו לבנק כ 800-סוכנים.
ההסכם פג בסוף " :2017נפגשנו עם הנהלת
הבנק כדי לחדש את החוזה לשלוש שנים
נוספות ,ולהבטיח המשך ההטבות גם לאחר
סיום הקדנציה שלי ",מספר ארגמן.
כנס אילת – חוברת הטבות; "בימים אלה
מסיימים את חוברת ההטבות שגם השנה
תישלח הן במייל והן בתיק המשתתף
שיחולק בכנס .בחוברת הנחות
על מוצרים ברשימת
חנויות ,רשתות ,מסעדות,

אופנה ,תמרוקים ועוד" ,מספר ארגמן.
לוחות השנה – "זו שנה רביעית ברציפות
שאנחנו מפיקים לוחות שנה עבור סוכני
הלשכה .ההצלחה הייתה גדולה – כ־1,000
סוכנים הזמינו" ,אומר ארגמן.
המסע לפולין  -גולת הכותרת בפעילות הוועדה
בחודשיים האחרונים היתה המשלחת הרשמית
לפולין ,שהוועדה ארגנה והוציאה
לפועל" .אני מקווה שהמסורת הזאת
תימשך גם לאחר סיום הקדנציה של
הועדה הנוכחית" ,מסכם ארגמן.
"אני רוצה לאחל לכל חברינו
הסוכנים שנה טובה ומוצלחת ,שנה
של התחדשות ,ושישימו לב
שהבחירות יתנהלו בצורה
הגונה והוגנת".
ארגמן
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חדשות הביטוח

כך תעבירו דירה מחברה לבעל מניות בה
חוק מ־ 2016מטיל מס על בעל מניות העושה שימוש בנכס ששייך לחברה ,אך גם מפרט
הקלות במטרה לאפשר לבעלי המניות המהותיים להכין עצמם למגבלות החדשות

רו"ח דין מקחל

ב

סוף  2016פורסם ברשומות חוק
ההתייעלות הכלכלית ,שבמסגרתו
הוטל מס על בעל המניות המהותי
בגין שימוש לצרכים פרטיים בנכסים אשר נקנו
ורשומים בספרי החברה ,שהוא בעל מניות מהותי
בה .הטלת המס נעשתה באמצעות סעיף (3ט)1
לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,התשכ"א־.1961
הסעיף לפקודה מתייחס למשיכת כספים
מהחברה ואף מרחיב את תחולתו גם לנכסים
לא כספיים ,אשר נקנו במסגרת החברה ואשר
בעל המניות המהותי בה ,משתמש בהם לצרכיו
הפרטיים.
משיכה מהחברה מוגדרת בסעיף לפקודה
וכוללת גם העמדת נכס של החברה לשימוש
בעל המניות המהותי או קרובו .כמו כן ,מפרט
הסעיף רשימה סגורה של נכסים עליהם יחול
סעיף החיוב כדלהלן:

 .1דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו
הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו
ולרבות תכולתה.
 .2כלי טיס ושיט.
 .3חפצי אומנות ותכשיטים.
 .4נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה בצו,
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.
משיכה או העמדת נכס כאמור ,תסווג לצורכי
מס ,כהכנסה בידי בעל המניות המהותי לפי
סעיף  )2(2 ,)4(2או  )1(2לפקודה.
על מנת להגדיר מהי "דירה" מפנה סעיף
(3ט )1לפקודה ,לסעיף  1לחוק המכר (דירות),
התשל"ג־" – 1973חדר או מערכת חדרים
שנועדו למגורים ,לעסק או לכל צורך אחר".
כלומר ,מדובר בדירה שנרכשה על ידי החברה
ומשמשת למגורי בעל המניות המהותי או
קרובו ,אשר כוללת גם דירת נופש אשר עומדת
ריקה רוב ימות השנה.
עם הוספת סעיף החיוב ,נקבעו הוראות
מעבר מקלות לפי סעיף  96לחוק ההתייעלות
הכלכלית במסגרת הוראות שעה ,אשר מטרתן
לאפשר לבעלי המניות המהותיים להכין עצמם
למגבלות החדשות .הוראות אלה כוללות את
חלופות ההתארגנות הבאות ,לבחירתו של בעל
המניות המהותי:
א .פינוי הדירה ,הפסקת השימוש הפרטי בה
והשבתה לחברה :באפשרות זו כאשר הדירה
הושבה באופן מלא וזאת עד לתאריך סוף ,2018
לא יחויב בעל המניות המהותי בהכנסה במועד
החיוב (בעל המניות המהותי יחויב רק בגין
השימוש בדירה עד למועד השבתה).
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נכס שיפונה עד סוף  2018לא יחויב במס  צילוםfotolia :

ב .המשך השימוש בדירה לצרכיו הפרטיים
של בעל המניות המהותי או קרובו :במצב זה
יחולו הוראות סעיף (3ט )1לפקודה ויראו את
מועד החיוב הראשון ביום .31.12.2018
יש לציין ,כי בשני המקרים כאמור ,ובהנחה
והדירה הועמדה לשימוש פרטי בשנת 2015
ואילך ,לא יוכל בעל המניות המהותי לקבל
את הדירה לדיו בעתיד בדרך של פטור
ממס בפירוק ,והוראות סעיף  71לחוק מיסוי
מקרקעין לא יחולו.
ג .העברת הדירה לבעל המניות המהותי בפטור
ממס שבח וממס רכישה :דירה שהועמדה
לשימוש פרטי של בעל המניות המהותי לפני
יום  1.1.2017ונמכרה לו עד ליום 31.12.2018
תהא פטורה ממס שבח (דחיית מס) וכן פטורה
ממס רכישה .במקביל למכירת הדירה על ידי
החברה לבעל המניות המהותי ,על השני לדווח
על הכנסה מדיבידנד ,משכורת או עסק בגובה
שווי הדירה (לעניין זה ,שווי הדירה יהיה יתרת
שווי הרכישה בידי החברה ביום ההעברה,
בניכוי יתרת הלוואה בנקאית שכנגדה שעבוד
קבוע של הדירה ,ובניכוי סכום יתרת זכות
אשר עומדת לטובת בעל המניות המהותי).
בנוסף ,יחולו ההוראות השונות לגבי שווי
הרכישה ,יום הרכישה והוצאות מותרות
בניכוי לצורך חישוב מס השבח הריאלי .כמו

כן ,החל מיום  1.1.2017ועד ליום העברת
הדירה לבעל המניות המהותי יחויב הוא בגין
השימוש בדירה ,כהכנסה לפי סעיף  )2(2או
 )10(2לפקודה.
ד .העברת הדירה לבעל המניות המהותי בחיוב
במס שבח ובפטור ממס רכישה :אם בחר בעל
המניות המהותי באפשרות זו והדירה הועמדה
לשימושו או לשימוש קרובו לפני יום 1.1.2017
ונמכרה לו עד ליום  ,31.12.2018אזי ההעברה
תהא פטורה ממס רכישה אך בעל המניות
המהותי יהא מחויב במס בגין השבח הריאלי
בשיעור מס שולי הגבוה ביותר בסעיף 121
לפקודה (לרבות "מס ייסף" לפי סעיף 121ב
לפקודה) .וזאת למרות שהמוכר הוא החברה.
מאמר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד.
אין לראות בחומר המתפרסם במאמר זה משום
ייעוץ או חוות דעת כלשהי .לפני נקיטת
צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ
מקצועי.
כיועציה של לשכת סוכני ביטוח בישראל,
נשמח לתת מענה בכל שאלה וסוגיה אשר
עניינה הוראות החוק והרגולציה בכלל
ובהקשר למאמר זה בפרט.
הכותב הוא יועץ לשכת סוכני ביטוח לענייני
מיסוי

הכר את עובד הלשכה

"הסוכן פועל בסוגיות בעלות השפעה
קריטית על עתידנו"

הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף
של הלשכה  ‰והשבוע :אנה קריימן ,מנהלת לשכת סוכני ביטוח

ותק בתפקיד :שנה וחצי
ותק במקצוע 10 :שנים
מצב משפחתי :רווקה ומגדלת שני כלבים
לתפארת
במה כרוך התפקיד של מנהלת לשכת סוכני
ביטוח? תארי את יום העבודה שלך.
"תחומי האחריות במסגרת תפקידי הם קביעת
לוחות הזמנים של בכירי הלשכה ,תיאומים עם
גורמי חוץ ,כגון הפיקוח על הביטוח ,יצרנים,
בכירים וגורמים שונים בענף הביטוח ,מיזמים
ושת"פים שונים.
יום העבודה שלי רווי משימות מגוונות ואני מנסה
להיענות באופן יצירתי לסוגיות שונות הקשורות
למערך הניהולי בלשכה .היצירתיות באה לידי
ביטוי בעיקר בפתרון משברים בזמן אמת.
בתקופת הכנסים הארציים של הלשכה
האינטנסיביות בעבודה עולה בצורה ניכרת ,שכן
מדובר על כנסים מהגדולים בארץ".

קריימן" .בלשכה הבנתי את חשיבותו של סוכן ביטוח"

מה את אוהבת בעבודה שלך? מה את לא אוהבת?
"העבודה מחדדת את היצירתיות אצלי ,אך מנגד
מטבע הדברים ,לא ניתן תמיד לרצות את כולם
וכפרפקציוניסטית קצת קשה לי עם זה".
האם העבודה בלשכה שינתה/תרמה לדעה שלך
על סוכני הביטוח? מה את חושבת עליהם?
"התשובה שלי לשאלה זו היא  -דברים שרואים
משם לא רואים מכאן; כלומר ,אם עד לפני

העבודה בלשכה נהגתי לפזר את הביטוחים שלי
לפי שיקול של מחיר ומהירות הנפקת פוליסה,
אחרי שהתחלתי את העבודה בלשכה הבנתי את
החשיבות של סוכן ביטוח כגורם מקצועי ,שיודע
לדאוג באמת לסוגיות בעלות השפעה קריטית
על עתידי .תוך חודשים ספורים מתחילת עבודתי
בלשכת סוכני ביטוח ,דאגתי לרכז את תיק
הביטוח שלי אצל גורם מקצועי אחד שרואה את
התמונה הכוללת ויודע לתת לי מענה כולל בעת
הצורך".
מה הבילוי האהוב עלייך?
"אני חובבת צילום ומשתדלת אחת לשנה לנסוע
לצלם בחו"ל".
מה את עושה בדרך כלל בסופי שבוע?
"בשל האינטנסיביות הרבה של העבודה ולחצי
היומיום ,בסופי שבוע אני נוהגת להתמקד
במנוחה ,בילוי עם חברים ,רגיעה וקריאה של ספר
טוב ,תוך שילוב של ים וטיולים בצפון".

בשירותי דרך אין בערך .רק שגריר

גם בשנה הבאה

שנה טובה ומתוקה
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 ‰מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰ office@rbmedia.co.il
סוכן צעיר

“התייחסו ללקוחות כאל בני משפחה”

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע
בעיניו  ‰והשבוע :אורלי בן מסוכנות פרופיט – שירותים פיננסיים ,פתח תקווה
גיל – 34
מצב משפחתי – נשואה 2 +
ותק 15 :שנים
מה עשית לפני שהפכת לסוכנת ביטוח?
“רוב חיי עבדתי בחברות הביטוח בתפקידי ניהול
שונים ,התפקיד האחרון שלי היה בחברת הפניקס
שם עבדתי חמש שנים .ניהלתי את הבקרה על פי
דרישות הרגולציה בתחום בריאות ,וניהלתי במקביל
את מחלקת שימור הלקוחות ואת מחלקת קולקטיב.
התפקיד תרם המון לידע המקצועי שלי”.
למה בחרת לעסוק בתחום?
“אני מאמינה שאחרי שהצורך הביטוחי דופק אצלך
בדלת של הבית ,אפשר להבין את המושג שליחות.
לפני שש שנים אבא שלי הזדקק להשתלת כליה
לאחר ששתי כליותיו הפסיקו לתפקד .הרגשתי
את עוצמת המילים ששמעתי במסדרונות חברות
הביטוח עד אותו רגע .אמי התחילה רק אז להבין את
המשמעות של כל הכסף ששילמה עבור ביטוחים,
והתחילה לבדוק איתי איזה ביטוחים יש לה .גם
לאחר שהבנו שהטיפולים וההשתלה מכוסים הייתי
צריכה להתערב ,לזרז ,לדחוף כדי שנקבל מה שמגיע
לנו והכי מהר שאפשר .לבסוף חברת הביטוח לקחה
אחריות מלאה ,וטיפלה במקרה עם כיסוי מלא .אבי,
ברוך השם ,עבר את זה בשלום ,וזה לא היה קורה בלי
עזרתה של חברת הביטוח .מיד לאחר מכן התחלתי
ללמוד ביטוח והוצאתי רישיון.
במה את מתמחה?

בן .אין תחליף לסוכן האישי

“אני מתמחה בתחום הבריאות .כל העבודה שלי
ממוקדת בריאות .מבחינתי כל פגישה מתחילה בכיסוי
רפואי כבסיס להכל ,כמובן שעוסקת גם בתחום
הפנסיוני ופיננסים”.
מה את אוהבת במקצוע?
“אני אוהבת לעזור לאנשים .מבחינתי בכל פגישה
עם משפחה ,שיפרתי את מצבה הביטוחי ,הקטנתי
את הסיכון ,עזרתי להם להבין על מה מבוטחים
ולהיות מוגנים ורגועים יותר .ברגע האמת אני יודעת
שנלחמתי ואלחם עבור כל אחד ואחד מהלקוחות

שלי – כמו שנלחמתי עבור הבית הפרטי שלי .אדאג
שמבוטחי יקבלו את מה שמגיע להם מחברות הביטוח
ואהיה שם בשבילם ברגע האמת כדי לזרז הליכים
ולתת להם את ההגנה שהם ראויים לה”.
איפה את רואה את עצמך בעוד עוד עשר שנים?
“אני מאמינה שבעוד עשר שנים ארחיב את קשת
הפעילות שלי ,אתמחה ואתמקצע בתחומים נוספים
כמו אלמנטרי .אני אוהבת ללמוד וחושבת שאנחנו
כאנשי מקצוע צריכים להישאר כל הזמן עם היד על
הדופק .העולם הזה הוא דינאמי ,אנחנו צריכים לדעת
להתאים עצמנו לשינויים במהירות ולהיות הראשונים
שלוקחים את המושכות”.
איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“אין תחליף לאיש מקצוע טוב ולסוכן ביטוח אישי,
למרות מגמת הדיגיטציה .יחד עם זאת אני מאמינה
שסוכן ביטוח צריך לתת ערך מוסף ללקוחות שלו,
וחייב להרחיב את תחומי הפעילות שלו כל הזמן על
ידי למידה ,התמחויות ושיתופי פעולה”.
איזה טיפים את יכולה לתת לסוכנים צעירים?
“בעולם דינאמי כמו שלנו ,אני ממליצה לתת יחס
אישי למבוטחים .אנחנו חיים בעולם תחרותי והיום
התחרות נעה סביב הדיגיטל .בנוסף ,עלינו להתאים
את עצמנו לרגולציה ולשינויים ולקחת כל שינוי
כהזדמנות .התייחסו ללקוחות שלכם כמו שהייתם
מתייחסים לבני משפחה .הישארו נאמנים לעצמכם
ולאמת שלכם ,התמידו בפעילות שלכם וכמובן צרו
ללקוח חווית שרות חיובית ברגע האמת”.

שנה טובה ומתוקה
לך ולבני משפחתך
שנת בריאות ,הגשמה,
נחת והצלחה
באהבה,
משפחת PassportCard
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חדשות הביטוח

לזכרו של סוכן הביטוח יונס עאהד –
איש של אהבה ,אחווה ושלום
סו”ב אהרון כהן

ב

תאריך  1.7.17הלך מאיתנו סוכן
הביטוח חבר הלשכה יונס עאהד .עאהד
היה אדם ברוך כישורים אשר באו לידי
ביטוי בהיותו מורה לטבע וספורט ,וסוכן ותיק
אשר חייו היו מלאים בעשייה למען הציבור.
עאהד היה שופט כדורגל ,פעיל בהתאחדות
הצופים בישראל ,הקים עיתון בנצרת ,התארח
קבוע בתוכנית רדיו בה שידר בנושא ביטוח,
התנדב בעמותות למען הציבור ,ושימש גם
כחבר בסניף הלשכה בחדרה ובוועדות שונות
בלשכה.
זכה יונס כי ילדיו ממשיכים את דרכו בענף
הביטוח ,ומשרדו ידוע בשירות מקצועי ונאמן.
באופן אישי הכרתי את יונס במשך כ־ 40שנה

והיינו חברים טובים מאוד .שיתפנו פעולה גם
בענייני ציבור ,ויתרה מכך התחלנו בשנה
האחרונה בהקמת עמותה של יהודים וערבים
הדורשים ועושים למען השלום במדינת
ישראל ,כאשר הרעיון הבסיסי הוא כי השלום
מתחיל בבית .אלינו הצטרפו עשרות אנשים
טובים ,ואני מקווה ויודע שרעיון זה יישא
פירות למפעל גדול בתוך קהילת העמים
בישראל ,וזה אכן חזון .אין לי ספק כי חזון זה
יהיה כבוד גדול לאדם ולאיש המכובד יונס
עאהד ז”ל מנוחתו עדן.

חבל על כל דאבדין ולא משתכחין
יהי זכרו ברוך

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת באבלו הכבד של
חבר הלשכה בועז גבאי
על פטירת אביו היקר

פאיק גבאי
ז"ל
יהי זכרו ברוך

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקוה דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים בעל/ת
ניסיון ורישיון .תנאים מצוינים למתאימים!
 Hadar@avivit.co.ilקו"ח לשלוח ל:
סוכן ביטוח בירושלים ,מחפש עוזרת מקצועית
עם ניסיון בתחום ביטוח החיים קו"ח לשלוח ל:
nechamab@shaham.co.il

לסוכנות ביטוח בפ"ת דרוש רפרנט/ית ביטוח
טיפול שוטף מול לקוחות קיימים ולקוחות
חדשים ,העברת הצעות מחיר והפקת פוליסות
ביטוח ,עריכת שינויים ועדכונים בפוליסות
קיימות ,משרה מלאה/חלקית תנאים טובים
למתאימים קו"ח למייל gilsh08@gmail.com
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה חתם/ת רכב,
דירה ,עסקים ,עם ניסיון בעבודה בחברת ביטוח
או סוכנות ביטוח לפחות שנתיים תנאים טובים
למתאימים לתפקיד מיילtzachi@alfa-l.co.il :
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף
סוכנים בביטוח אלמנטרי ,לניהול צוות חתמים
ויכולות פיתוח ושיווק israelac@012.co.il
"לסוכנות ביטוח ותיקה ברמת-גן ,דרושה
פקידה לחצי משרה ומעלה ,עם נסיון בתחום
האלמנטרי או החיים ,קו"ח יש לשלוח למייל :
. "ofershay17@gmail.com

לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות  ,דרושה פקידה
לחצי משרה .רצוי נסיון בתחום האלמנטרי .ראז
גדול עם יכולת לתת שרות לציבור המבוטחים.
קורות חיים לפקס  089461896או למייל:
info@aminut-cop.co.il

דרוש/ה חתמ/ת רכב ,דירות ועסקים עם ניסיון
עבודה מול חברות הביטוח ,בנוסף בעל\ת
אוריינטציה שיווקית לסוכנות ביטוח גדולה
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לסוכנות ביטוח ברמת גן  -דרוש סוכן עם
רישיון או לקראת רישיון בענף ביטוח חיים
לצורך עבודה משותפת ,אפשרות לפגישות
ותמיכה חודשית .לפנות לאסי 054-2929200 -
או למיילwbgreen6@gmail.com :
לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת
חיתום אלמנטרית ,עם ידע מוכח ברכב ובדירות,
ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות
חיים במייל בלבדoffice@menczel.co.il :

בפיינרמן סוכנות לביטוח -להשכרה משרד בגודל
 7מטר נטו עם כניסה נפרדת .התשלום כולל:
ארנונה ,חשמל ,דמי ניהול ,אינטרנט ,ניקיון וריהוט.
אפשרות לשיתוף פעולה .לפניות - 0528196304
נטלי או  - 0526604304יוסי.
סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר
בסוכנות ללא עלות 0505238954
 2משרדים בגודל  17מטר ברוטו כל משרד בבניין
וי-טאוור המפואר .עלות שכירות לחודש 3,600
 ₪ברוטו ,תשלום חודשי .התשלום כולל :ארנונה,
חשמל ,דמי ניהול ,אינטרנט ,מרכזיה טלפונית,
ניקיון .וריהוט חלקי(במידה וצריך) .לפניות
 -0544353580הואלי או . 7521521 03
למסירה :משרד לביטוח בגודל  44מ”ר ,מרוהט,
ברחוב נורדאו  8בחיפה ,ב  18,000שקלים .דמי
שכירות  450ש”ח לחודש (שכירות מוגנת).
לפרטים נא לפנות לטלפון 0528780707

באשדוד  .טלפון –  08-8635103מייל:

שכירות משנה

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

tzachi@alfa-l.co.il

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף
סוכנים בביטוח אלמנטרי ,לניהול צוות חתמים
ויכולות פיתוח ושיווק israelac@012.co.il
לאפיקי הון דרוש/ה פקיד/ת ביטוח וגביה
למשרד בצ'ק פוסט בחיפה  .קו"ח ל:
eyal@afikeyhon.co.il

סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות
ללא עלות 0505238954
 2משרדים בגודל  17מטר ברוטו כל משרד
בבניין וי-טאוור המפואר .עלות שכירות לחודש
 ₪ 3,600ברוטו ,תשלום חודשי .התשלום כולל:
ארנונה ,חשמל ,דמי ניהול ,אינטרנט ,מרכזיה
טלפונית ,ניקיון .וריהוט חלקי(במידה וצריך).
לפניות  -0544353580הואלי או . 03-7521521
למסירה :משרד לביטוח בגודל  44מ"ר ,מרוהט,
ברחוב נורדאו  8בחיפה ,ב  18,000שקלים .דמי
שכירות  450ש"ח לחודש (שכירות מוגנת).
לפרטים נא לפנות לטלפון 0528780707
להשכרה  2חדרים במשרד ביטוח ותיק באשדוד .
אפשרות לשיתוף פעולה
rinat.maroml@gmail.com

מודעה לשלושה שבועות לפחות :סו"ב מחזיק
ברשיון בכל הענפים,לאחר העברת משרדו פנוי
להצעות לשת"פ כמנהל מקצועי או כל רעיון אחר.
לפנות לdrusim@gmail.com :
סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק ביטוח
חיים  /אלמנטרי  -פתוחים לכל הצרכים שיעלו
במו"מ ע"י המוכר .לפנות לאסי  054-2929200 -או
למיילwbgreen6@gmail.com :
תפעול פלוס בע"מ פותחת שעריה לשיתוף
פעולה :תפעול תיקי ביטוח פנסיוני (מפעלי
ועסקים) ופרט לרבות תפעול ממשקי מעסיקים
עפ"י תקנות הרגולציה אפשרות לרכישה
חלקית או מלאה לתיקי פנסיה ופרט אפשרות

לרכישת תיק אלמנטארי במכפילים גבוהים.
פרטים נוספים :שי052-8033305 -
סו"ב מחזיק ברשיון בכל הענפים,לאחר העברת
משרדו פנוי להצעות לשת"פ כמנהל מקצועי או
כל רעיון אחר .לפנות לdrusim@gmail.com :
סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק
ביטוח חיים  /אלמנטרי  -פתוחים לכל הצרכים
שיעלו במו"מ ע"י המוכר .לפנות לאסי -
 054-2929200או למיילwbgreen6@gmail.com :
סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף
פעולה עם סוכנים ותיקים .לפרוגרס מוקד
מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף!
ניתן לפנות לשרגא לידור  054-6655736או
למייל shragalidor@gmail.com
סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות
אלמנטרי ו/או חיים למכירות ללקוחות קיימים
ניתן לפנות למיילInt_101@walla.co.il :
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מעוניין לרכוש
תיקי ביטוח .חיים ואלמנטרי .פתוח לשותפות
כולל משרדים .סודיות מובטחת052-8741331 .
michaele@b4-u.co.il

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או
חלקי ,במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות
של העסקה לטווח ארוך .נייד050-5368629 :
dudi@gamafinansim.co.il

סוכנות ביטוח ותיקה המנהלות ע"י דור
המשך מעוניינים לרכוש תיק ביטוח חיים או
אלמנטרי באופן מלא או חלקי או שותפות נייד:
nitai@kokia-ins.co.il 0505686868

