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חדשות  הביטוח

בביטוח, " התיווך  נושא  את  לומדים  אנו 
ומצויים בשלב גיבוש החזון הראוי למציאות 
את  בוחנים  אנחנו  היתר,  בין  המשתנה. 
המודל הראוי לתגמול הסוכנים על ידי החברות. 
חשוב לנו להבטיח מודל תגמולי שיאפשר לסוכן 
כלומר,  ללקוח.  מוסף  ערך  להעניק  הביטוח 
עבודתו  את  לבצע  הביטוח  לסוכן  לאפשר 
ולפעול על מנת להבטיח, בראש ובראשונה, את 
להיוועצות,  מסמך  לציבור  נציג  הלקוח.  טובת 
שבין היתר בוחן את מקומו ומעמדו של הסוכן, 
 - הראוי"  התמריץ  למודל  התייחסות  לרבות 
כך אומרת עו"ד ליאת שטרק, מנהלת מחלקת 
שירות ותיווך בביטוח ברשות שוק ההון, הביטוח 
 2017 אלמנטר  כנס  למגזין  בראיון  והחיסכון, 

שיתקיים באילת ב־26־23 באוקטובר. 
של  אסטרטגי  מהליך  כחלק  שטרק,  לדברי 
סוכן  מעמד  את  תיבחן  הרשות  חזון,  קביעת 
השונים  לנושאים  התייחסות  "תוך  הביטוח, 
המצריכים הסדרה )סוגיית דמי טיפול, שאלות 
ייעוץ  ועמלות,  תמריצים  עניינים,  ניגודי 
ביטוח",  "מוכרני  סיכונים,  וניהול  בביטוח 
התאמה לעידן הדיגיטלי וכיו"ב(. בהמשך נשקול 
פרסומו לצורך קבלת התייחסות הציבור. לאחר 
תכנית  לקבוע  נבקש  הנושאים,  ועיבוד  דיון 

עבודה מפורטת", היא מסבירה. 

ביקורת על הסוכנים
עו"ד שטרק מגלה כי הרשות תבצע ביקורות 
על  תלונות  שהתקבלו  ביטוח  סוכני  אצל 
התנהלותם: "מפניות ציבור המתקבלות אצלנו 
עולה כי קיימת שונות לגבי טיב השירות ואופן 
סוכנים  ישנם  השונים.  הסוכנים  של  פעולתם 
ושראויים  מעייניהם,  בראש  הוא  שהלקוח 
לשבחים על פעולתם. עם זאת, ישנם גם כאלה 
שיש מקום להבטיח שהם פועלים לפי הוראות 
אותם  אצל  ביקורות  לערוך  בכוונתנו  הדין. 
לדין,  בהתאם  שיפעלו  להבטיח  כדי  סוכנים, 
הרתעה",  ליצור  מנת  ועל  המבוטחים,  לטובת 

היא מסבירה.
לדברי שטרק, הרשות שוקלת גם לחייב יועצי 

שנוכח  מלמדת  "המציאות  ברישיון:  ביטוח 
נדרשים  לקוחות  הביטוח,  שוק  של  מורכבותו 
ביטוח,  ליועצי  ביקוש  שקיים  מאחר  לייעוץ. 
אנו שוקלים לחייב יועצי ביטוח ברישיון. ליועץ 
בביטוחי  בפרט  משמעותי,  תפקיד  יש  הביטוח 
בריאות וסיעוד, שהם ביטוחים מורכבים, ונתונים 
 - מאוד  מקצועי  להיות  עליו  רבה.  לרגולציה 
את  הדין,  הוראות  את  המוצר,  תנאי  את  להכיר 
הרפורמות השונות – ולדעת להתאים את המוצר 

ללקוח, תוך הימנעות מניגודי עניינים".
הייעוץ  לחשיבות  מצוינת  "דוגמה  לדבריה, 
סיעודי. קבוצות התקשרו  בביטוח  ניתן לראות 
בביטוח סיעודי קצר טווח, שלא שיקף את טובת 
הוראות  לקבוע  שוקלים  אנו  לכן,  המבוטחים. 
ייעוץ  שיבטיח  ברישיון,  יועצים  המחייבות 

מקצועי ללקוחות".

רשות שוק ההון בוחנת שינוי תגמול הסוכן: 
"מחפשים מודל שייתן ערך מוסף ללקוח"

 עו"ד ליאת שטרק, מנהלת מחלקת שירות ותיווך בביטוח ברשות שוק ההון, חושפת בראיון למגזין 
ביטוח ופיננסים: מודל התגמול ישונה – ושוקלים גם לחייב יועצי ביטוח ברישיון • "נערוך ביקורות 

אצל סוכנים כדי לוודא שהם פועלים לטובת הלקוח וכדי ליצור הרתעה" 

רונית מורגנשטרן

ליאת שטרק

 שטרק: "אנו שוקלים לחייב 
 יועצי ביטוח ברישיון. ליועץ 

הביטוח יש תפקיד משמעותי, 
בפרט בביטוחי בריאות וסיעוד, 

 שהם ביטוחים מורכבים, ונתונים 
לרגולציה רבה"

"מפניות הציבור אלינו עולה כי 
לצד סוכנים שהלקוח הוא בראש 

מעייניהם, יש כאלה שצריך לוודא 
שהם פועלים לפי הוראות הדין. 

בכוונתנו לערוך ביקורות אצל אותם 
סוכנים, על מנת ליצור הרתעה"
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ג סוכות בפתח ועמו ארבעת המינים – ח
אתרוג, לולב, הדס וערבה. לכבוד 
לסוכה  לשכה  סוכני  הזמנו  החג 
של "ביטוח ופיננסים", וביקשנו מהם לסווג 

סוגי ביטוח שונים על פי ארבעת המינים.
הקושי של הסוכנים למיין את סוגי 

הביטוחים לפי המינים היה גדול, כי 
שביטוח  שיודה  סוכן  למצוא  קשה 
שהוא מוכר נכנס להגדרה של ערבה 

דבר,  של  בסופו  וריח.  טעם  ללא   –
כל סוכן עשה את הבחירה לפי הנושא 

הקרוב ללבו, ולבסוף התקבלה התאמה 
אחד  לכל  הביטוחים  של  משוקללת 

מארבעת המינים ולהלן התוצאה:

אתרוג בעל טעם וריח
של  הכותרת  גולת  הוא  האתרוג 
חיפשנו  ולכן  המינים,  ארבעת 

ביותר  הנחוץ  הביטוח  אחר 
בשוק.  כיום  למצוא  שניתן 
שלכל  ציינו,  מהנשאלים  חלק 
ריח,  וגם  טעם  גם  יש  הביטוחים 
הספציפיים  לצרכים  בתלות  וזאת 
שירות  "פגישת  לכן,  המבוטח.  של 
בעצם",  האתרוג  היא  המבוטח  עם 
הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל  סו"ב  סבור 
נדע  הלקוח  עם  בפגישה   - פנסיוני  לביטוח 

אילו ביטוחים הכי חשובים לו.
בין הביטוחים שנבחרו כאתרוג:

ביטוח סיעודי – כל עוד אין ביטוח סיעודי 
אינו  החולים  קופות  של  והביטוח  ממלכתי, 
מהחשובים  הוא  הסיעודי  הביטוח  מספק, 
שלו  שהסיכוי  הסיעודי,  לחולה  גם  ביותר, 
להיות כזה הולך וגדל בגלל העלייה בתוחלת 

שהטיפול  משום  למשפחתו,  וגם  החיים, 
בחולה סיעודי הוא יקר וקשה ונופל על כתפי 
המשפחה. סו"ב יוסי ורסנו, יו"ר תת הוועדה 
האתרוג,  הוא  הסיעודי  "הביטוח  לפיננסים: 
והרפואה  עולה  החיים  שתוחלת  מכיוון 
המתקדמת תגזור על חלק נכבד באוכלוסייה 
לחיות במצב רפואי בו עצמאותם 

תישלל מהם".
ביטוח רכב – ביטוח רכב לנזקי 
גוף הוא מהחשובים שיש, והמדינה 
הכיסוי  חובה.  לביטוח  אותו  הפכה 
גוף  לנפגעי  פיצוי  מבטיח  שלו 
אשמה.  הוכחת  ללא  דרכים  מתאונות 
סו"ב אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח 
יהיה  "כל עוד הרכב  אלמנטרי, מסביר: 
נהוג בידי בני אדם, יהיו תאונות ותידרש 

עזרה לאחר הטראומה".
ביטוח בריאות – אחד הביטוחים שעבר 
לטובת  האחרונות  בשנים  רבים  שינויים 
יו"ר  סייפר,  אשר  סו"ב  המבוטחים. 
המכללה לפיננסים וביטוח, מסביר: "במצב 
הציבורית,  הבריאות  במערכת  הקיים 
ביטוח בריאות מקיף לכל המשפחה, הכולל 
גם מחליפי ניתוח וגם תרופות מצילות חיים 
משפחה  שבן  דבר  הוא  הבריאות,  בסל  שלא 
יטעם ויריח פעם אחת לפחות את חשיבותו".

 לולב בעל טעם 
וללא ריח

את  בחרנו  זו  לקטגוריה 
הביטוחים ההכרחיים והסולידיים. 

מאופנות  מושפעים  לא  הם 
ריח  להם  ואין  ומגמות, 

את  ומעורר  למרחקים  המתפשט 

התיאבון, אך ייתנו תועלת וטעם לכל מבוטח.
של  למשפחתו  חשוב   – ריסק  חיים  ביטוח 
לאחר  כסף משמעותי  סכום  הנפטר, שתקבל 
מותו, מה שיכול להציל את המשפחה מקריסה 
מפרנס  היה  המבוטח  אם  במיוחד  כלכלית, 
מתחיל  פיננסי  תכנון  "כל  ורסנו:  המשפחה. 

בדאגה למשפחה במקרה של הנורא מכל".
ביטוח מחלות קשות – סו"ב חוה פרידמן, 
"זהו  מסבירה:  בלשכה  האתיקה  ועדת  יו"ר 
ניתן  אותו  לעצמו,  רוכש  שהמבוטח  ביטוח 
המחלות  מן  באחת  לקה  המבוטח  אם  לממש 
המפורטות  בפוליסה ועמד בתנאיה. הפוליסה 
תיתן לו את האפשרות לנהל את המשך חייו 
בנוחות רבה יותר, לקבל את הטיפול הרפואי 
ואף להתאים את מקום  ביותר,  והטוב  היעיל 

המגורים לצרכיו החדשים".
 60 גיל  מעל  "מבוטחים   – חיסכון  פוליסת 
זו,  בפוליסה  הגלומה  המס  להטבת  זכאים 
וכמובן, כאשר מקבלים אלפי שקלים לחשבון 
מסביר  טוב",  טעם  משאיר  תמיד  זה  הבנק, 

סייפר.
חשוב,  פשוט  הוא   – לחו"ל  נסיעות  ביטוח 
וגם זול יחסית. עדות לכך היא שיותר מ־90% 

מהנוסעים לחו"ל רוכשים אותו.
חיינו  של  הגדול  "הנכס   – מבנה  ביטוח 
חשוף לסיכונים רבים. ואולי יהיה נכון פשוט 
להזכיר זאת לציבור הלקוחות", מסביר סו"ב 

אריאל מונין. 

הדס בעל ריח, ללא טעם 
ביטוח ייחודי או אופנתי שמתאים 
לפעילות מסוימת או קהל מסוים.
יו"ר  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
מגדיר  בלשכה,  חיפה  סניף 

ארבעת 
המינים של 

הביטוח
"מערכת ביטוח ופיננסים"
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הלחם  את  שמעשירה  כגבינה,  אלה  ביטוחים 
שלצערי  רבות  נישות  "קיימות  והחמאה: 
כמו  אליהן,  נכנסים  אינם  הביטוח  סוכני 
ביטוח למדוושים, ביטוחי ספורטאים, סייבר, 

גני ילדים, ובתי כנסת".
"ככל   – ג'(  )צד  חשמליים  אופניים  ביטוח 
אחת  ביטוח  חברת  רק  ישנה  כיום  לי,  הידוע 
לנזקי  ביטוח  מציעה  אשר  הישראלי  בשוק 
אופניים  על  ברכיבה  שמקורם  ג'  לצד  גוף 

חשמליים", אומר ורסנו.
לעסקים  נישתי  ביטוח   – סייבר  ביטוח 

גדולים, וטרם חדר לתודעה. עם זאת, לא 
ירחק היום, בו הוא יהפוך ללולב, אם לא 

לאתרוג.

 ערבה ללא טעם 
וללא ריח

וריח,  טעם  נטולת  היא  הערבה   
חלקי  מיותר,  מוצר  מייצגת  והיא 
מומלץ  שבמקומו  מיושן  או 
מתקדמים  ביטוחים  היום  לעשות 

יותר.
הביטוח  סוכני  לדעת  כאמור, 

וכפי  מיותרים.  ביטוחים  אין 
"אם  רוזנפלד:  ליאור  שאומר 

נייתר אף אחד  כזה נשדרג, אך לא  יש 

מסוגי הביטוח". 
זו  פוליסה   – המסורתית  הגמל  קופת 
גיל  לפני  נזילה  שאינה  מכיוון  בעייתית 
60 ולא מיועדת לתשלום קצבה. ורסנו: 
מן  וחלף  כמעט  שזמנו  מוצר  "זה 
חזקה  הכי  הגושפנקא  העולם. את 
האחרונה,  בשנה  קיבלנו  לכך 
הגמל  קופת  של  הולדתה  עם 
שוק  רשות  ידי  על  להשקעה, 
השוק  כללי  באופן  ההון. 
להציע  כיום  יודע  הפיננסי 
בהרבה  עדכניים  פתרונות 

מקופת הגמל המסורתית".
למרות   – עבודה  כושר  אבדן 
זה, עדיין  השינויים שחלו בביטוח 

הביטוח  מחברות  חלק  של  הפוליסות  תנאי 
אם  לדוגמא,  כך,  מוגבלים.  די  למימושו 
המבוטח נפגע ברגלו, על פי חלק מהפוליסות 
כקופאי  לעבוד  עדיין  יכול  הוא  הקיימות, 
לפיצוי.  זכאי  יהיה  לא  ולכן  בסופרמרקט, 
ביטוח זה גם פחות משתלם בגיל מבוגר. סו"ב 
יפת בקשי, יו"ר מחוז הדרום בלשכה: "בגיל 
גבוה.  ומחירו  קטן,  זה  בביטוח  הצורך  מבוגר 
לעומת זאת, תקופת הפיצוי ורמת הסיכון של 
חברת הביטוח והלקוח קטנים ככל שמתקרבים 

לגיל 67".
כולל  עובדים,  אנשים  עבור  פנסיוני  ביטוח 
גם אובדן כושר עבודה, כך שאין טעם לרכוש 
תביעה,  בעת  פרטי.  באופן  נפרדת  פוליסה 
כולל  משכרו,   75% מקסימום  מקבל  המבוטח 
הביטוח  פוליסות  וכל  הלאומי  הביטוח  קצבת 

שיש לו.
ביטוח תאונות אישיות – מוצר שמשתלם 
לרוב  נמכר  הוא  הביטוח.  לחברות  בעיקר 
הוא  כי  אותו  לרכוש  ומפתה  טלפון  בשיחת 
מאוד זול. עם זאת, תנאי המימוש שלו מאוד 
מאוד  למקרים  מיועד  הוא  כי  מורכבים, 
ספציפיים, שקשה להוכיח אותם, ולכן גם רוב 
בריאות  ביטוח  לו  מי שיש  נדחות.  התביעות 
יכול  סיעודי,  ביטוח  או  פנסיוני  ביטוח  רחב, 

בהחלט לוותר עליו.
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חדשות  הביטוח

 מבקר המדינה: הטיפול בקשישים 
סיעודיים גובל בהזנחה

ביקורת חריפה על המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה: מיליוני שעות טיפול לא ניתנו לזכאים, יותר מ־50% 
משעות הטיפול ניתנו על ידי מטפלות ללא הכשרה מתאימה • שר הבריאות קורא לדיון חירום בממשלה

 
רונית מורגנשטרן

יקויים חמורים רבים התגלו באיכות הטיפול ל
הביתי הניתן ל־165,000 קשישים. כך עולה 
בקשישים  המדינה  "טיפול  המיוחד  מהדו"ח 
המדינה  מבקר  שהגיש  בביתם",  השוהים  סיעודיים 
של  המדינה  ביקורת  לענייני  לוועדה  שפירא  יוסף 

הכנסת, בראשות ח"כ קארין אלהרר.
אשר  המשפחה  בני  של  הקשיים  עולים  מהדו"ח 
הסיעודיים:  בקשישים  בטיפול  הכרוך  בנטל  נושאים 
"רשויות המדינה לא נתנו את דעתן על הצורך לתמוך 
בבני המשפחה המטפלים בקשישים סיעודיים ולמעשה, 

והותירו אותם להתמודד לבד עם הנטל הכבד".
בו  הציבור,  שיתוף  של  תהליך  התקיים  בביקורת 
הקשישים  של  סבלם  את  אנשים.  כ־700  השתתפו 
קשיש  של  בן  לבטא  היטיב  המשפחות,  בני  ומצוקת 
סיעודי, שסיפר: "אבא שלי מחפש אותי תמיד. אני לא 
כי  חיתולים  לו  אני מחליף  ולהתפרנס.  לעבוד  מצליח 

הוא לא מרשה למטפלת להחליף לו".

גניבת שעות
הדו”ח מונה את הליקויים העיקריים הבאים:

ביטוח 	• המטפלות:  הכשרת  על  ובקרה  פיקוח  העדר 
המחייבת  הסיעוד,  חברות  עם  חוזה  על  חתם  לאומי 

אותן להכשיר 30% מהמטפלות בלבד. 
הסיעוד: 	• תקציבי  של  יעיל  לא  וניצול  יתר  תשלומי 

40% מבני המשפחות דיווחו שקשישים לא קיבלו את 
מתריע  הדו"ח  להן.  זכאים  שהיו  הטיפול  שעות  כל 
מפני תופעה שכיחה של "גניבת שעות" - בני משפחה 
או קשישים חותמים על יומני עבודה של מטפלות גם 

כאשר לא קיבלו את הטיפול.
והשפעותיו: רשויות 	• בני המשפחה  הנטל הכבד על 

אותם  והותירו  המשפחה  בני  את  זנחו  המדינה 
ביטוח  בטיפול.  הכרוך  הכבד  הנטל  עם  להתמודד 

לאומי הסכים להקצות יותר שעות לטיפול בקשישים 
ברמות התלות הגבוהות, אך הדבר לא נעשה. 

ליקויים בפעילות מרכזי היום לקשישים: רק שיעור 	•
היום,  במרכזי  מבקרים  סיעודיים  קשישים  של  קטן 

בשל חסמים המונעים את השתתפותם.
הסיעוד 	• בחוק  ההסדר  של  מחודשת  בבחינה  הצורך 

סקר  ביצע  לא  לאומי  ביטוח  לעתיד:  ובהיערכות 
צרכים עדכני, לא גיבש מתווה להרחבת מגוון שירותי 
הסיעוד ולא בחן את האפשרות להגמיש את ההסדר 
של  החיים  איכות  את  לשפר  מנת  על  בחוק  שנקבע 

הקשיש הסיעודי ושל בני משפחתו.
"המוסד  בתגובה:  נמסר  לאומי  לביטוח  מהמוסד 
פיתח ומטמיע מערכת רישום נוכחות של המטפלות 
שנועדה להבטיח את מתן מלוא שעות הזכאות על פי 
תכנית העבודה. המערכת מנתקת את הקשר והתלות 
לחתימה  הקשור  בכול  למטפלת  הזכאי  בין  ההדדית 

על יומן עבודה. המערכת פועלת כיום במספר אזורים 
בארץ ותוטמע בכל הארץ עד סוף 2018". 

השר  כי  בתגובה,  נמסר  והרווחה  העבודה  ממשרד 
חיים כץ הנחה להקים הקמת ועדה מקצועית שתגבש 
דרך  על  הרווחה  ולמשרד  הלאומי  לביטוח  המלצות 
בכלל  הוותיקים  באזרחים  ביותר  הטובה  הטיפול 
ובחולים סיעודיים בפרט. "בהעדר הגדרה ברורה של 
המענה  לקויה,  כיום  הטיפול  איכות  האחראי,  הגורם 
חברות  ידי  על  והבקרה  חלקי  הוא  הקשיש  לצרכי 
הסיעוד אינה אפקטיבית. קשישים רבים לא מנצלים 
את זכויותיהם. תהליך הערכת התלות וקביעת הזכויות 
כבדה  מעמסה  מוטלת  המשפחה  בני  ועל  מסורבל, 

הגורמת לסבל לה ולקשיש", אמר כץ.
הממשלה  לראש  קרא  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
נתניהו ולשר האוצר כחלון "לכנס לדיון חירום ולהביא 

לאישור מידי של הרפורמה בסיעוד הממלכתי".

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

כחלון נגד מבקר המדינה וסלינגר  

ר האוצר, משה כחלון הצהיר אמש )שני( שלא יפקיר את החולים הסיעודיים: "אנחנו עובדים ש
ניסנקורן.  אבי  יו"ר ההסתדרות,  כבר שנתיים על פתרון בעיית הביטוחים הסיעודיים עם 
הביטוחים  ביטול  את  דחינו  שעברה  בשנה  הבעיה.  פתרון  של  בעיצומו  אנו  אלו  בימים 
הסיעודיים, ואני מקווה שהפעם לא נדחה, ונפתור את הבעיה אחת ולתמיד. אם נצטרך להאריך בעוד 

שנה, נאריך".
בכך מחליש כחלון את עמדתה הנחרצת של הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון דורית סלינגר, 
שנתמכת בידי עמדתו של מבקר המדינה, יוסף שפירא, שלא להאריך את תוקף הביטוחים הקבוצתיים 

בשנה נוספת.
כפי שפורסם בשבוע שעבר, ההסתדרות בראשות אבי ניסנקורן מאיימת להשבית את המשק אם הביטוח 
מהביטוחים  שיפלטו  מבוטחים  אלפי  למאות  חלופיים  פתרונות  לדעתה  אין  שכיום  משום  יוארך,  לא 

הקבוצתיים בסוף השנה.
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מסכמים  קדנציה

יש עם מי לדבר
בקדנציה החולפת הציבה לעצמה הלשכה מטרה - לשפר את השירות לסוכן ולתת 

מענה מקצועי לכמה שיותר סוכנים. כדי להרחיב את המענה לסוכנים, נפתחו במהלך 
הקדנציה 12 תחומי ייעוץ נוספים. היועצים המשפטיים המחוזיים, תפקיד אותו 

ייסד נשיא הלשכה אריה אברמוביץ, קיבלו לאורך הקדנציה 1755 פניות.

 בסה"כ התקבלו במהלך 12 החודשים האחרונים 1,506 פניות – 
עליה של 66% לעומת 2013

 במהלך הקדנציה התקבלו 1428 פניות ליועץ המשפטי של מחוז ת"א 
והמרכז ו־170 ליועץ המשפטי של מחוז חיפה והצפון

אל היועץ האלמנטרי של הלשכה הגיעו 888 פניות במהלך הקדנציה

יועצ/ת פנסיוני/חיים )כולל קרנוות ותיקות(יועצ/ת למיסוי פנסיוני
יועצ/ת לביטוחי בריאות וסיעודיועצ/ת משפטי מחוז חיפה והצפון

יועצ/ת לעניין גביית דמי טיפול

העליה במספר הפניות ליועצי לשכה במהלך הקדנציה

2013 2014 2015 2016
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חדשות  הביטוח

הפקדות לקופת גמל לקצבה לפי תיקון 190
 לאור מקרים של חוסר ידע ובלבול ביחס לתיקון 190 של פקודת המס, אנו מציגים מדריך 

מקצועי מלא  כל מה שסוכני הביטוח צריכים לדעת על תיקון 190 – ואיך לפעול לפיו נכון
  

סו"ב יובל ארנון, סו״ב יעקב שיץ, רו״ח אבי כהן

ביטוח ב סוכני  לשכת  של  פגישה  במסגרת 
עם רשות המיסים בנושאים שונים, הועלה 
המסים,  רשות  של   190 תיקון  נושא  גם 
לאור מספר מקרים בהם הייתה חבות מס לנישום 
על כספים, אשר לכאורה אמורים להיות פטורים. 
סוכם כי הלשכה תכין הסבר מעודכן לסוכניה, אשר 

יועבר לחוות דעת ברשות המסים.
ברצוני   .190 תיקון  בנושא  מקצועי  מאמר  להלן 
להודות ליעקב שיץ מ"פרישה פלוס", מרכז הפרישה 
כהן,  אבי  ולרו"ח  בצפון,  הביטוח  סוכני  לשכת  של 

מנהל תחום קופות הגמל של רשות המסים.

רקע
הפקדות  על  המיסוי  כללי  השוואת  במסגרת 
בחקיקה  נקבע  פנסיוניים,  למכשירים  שוטפות 
קרן  )למעט  הפנסיוני  לחיסכון  ההפקדות  כל  כי 
השתלמות( אינם ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי 
)"הון"( אלא רק בדרך של "קצבה" או "היוון קצבה", 
כאשר משיכת כספים "שלא כדין" יצרה חיוב מס 

של 35% לפחות.
במסגרת תיקון 190 )משנת 2012(  בוצעו הקלות 
שבמסגרתן נפתחו אפשרויות שונות להיוון "קצבה 
זה,  היוון  פטורים.  מתשלומים  הנובעת  מוכרת", 
במסגרת כללים שנקבעו ע"י רשות המסים, מוגדר 
כ"משיכה כדין" ולכן המשיכה פטורה מניכוי המס 
של 35% )או המס השולי, לפי הגבוה מבין השניים(.
מטרת מאמר זה היא להציף ולחדד את הכללים 

בפני העוסקים בתחום.

מבוא
קצבה מזכה – קצבה הנובעת מהפקדות כמפורט א. 

להלן:
הפקדה למרכיב הפיצויים עד לתקרת הפטור.. 1
הפקדת המעסיק למרכיב תגמולי המעסיק עד . 2

תקרה הפטור.
)עבור . 3 כעצמאי  או  כשכיר  העובד  הפקדת 

עצמו או בני משפחתו( שבעבורה קיבל היחיד 
זיכוי או ניכוי לפי סעיף 47.

מתשלומים ב.  הנובעת  קצבה   – מוכרת  קצבה 
המפקיד  את  זיכו  שלא  מהפקדות  או  פטורים 
של  הפקדה  או  התשלום,  במועד  מס  בהטבת 
כספים שבגינם נזקפה לעובד ההכנסה כמפורט 

להלן: 
הפקדה למרכיב הפיצויים, ו/או תגמולי 

מעסיק מעבר לתקרת הפטור.
בגינה  לקבל  היה  ניתן  שלא  העובד  הפקדת   .2
הטבת מס של זיכוי או ניכוי לפי סעיף 45 או 47 

לפקודה.

הפקדות יחיד לקופת גמל לקצבה 
לפי תיקון 190 

ההפקדה  לגובה  בהתאם  ההפקדה,  ביצוע  לאחר 
תנפיק הקופה אישור המחולק לשני מרכיבים:

היווני קצבאות 
היוון קצבאות אפשרי בתנאי שהמפקיד עמד בכל 

התנאים המצטברים:
היחיד בגיל מזכה )גיל 60, או פרישה עקב נכות א. 

צמיתה של 75% ומעלה, עפ"י החוקים הנקובים 
בסעיף 9)5()א( או תקנות מכוח סעיף 9)5()ב((

או ב.  ישראלי  ממעסיק  קצבה  משולמת  ליחיד 
מהקצבה  תפחת  שלא  בישראל,  גמל  מקופת 

המזערית של 4,400 שקל בשנת 2017. 
דגש: הקצבאות )רשימה לא סגורה( שלהלן אינן 

נחשבות כקצבה לעניין זה: 
קצבה המשולמת מקופת גמל ו/או ממעסיק לא . 1

ישראלי.
קצבת שאירים.. 2
קצבאות ביטוח לאומי ומשרד הביטחון.. 3

היוון קצבה מזכה 
היוון קצבה מזכה מחייב את היחיד לפנות לפקיד 

שומה ולבקש אישור על שיעור המס. 
יפחת  שלא  שיעור  הקופה  תנכה  אישור  בהעדר 
פטור  לקופה  לאשר  רשאי  השומה  פקיד  מ־35%. 
היחיד  כי  ייווכח  אם  חלקי,  או  מלא  מס  מניכוי 
זה  לרובד  הפקדה  בגין  מס  להטבת  זכאי  היה  לא 
)לדוגמה, ניצל את מלוא או חלק מההטבה על ידי  

הפקדה לקופת גמל אחרת(.

היוון קצבה מוכרת 
פעולת היוון קצבה מוכרת פטורה ממס הכנסה, אך 

עשויה להיות חייבת במס רווחי הון על הרווחים.

פטור אוטומטי
על מנת להקל על הציבור, הוציאה רשות המיסים 
נוהל אשר מאפשר לקופות השונות לבצע את היוון 

ומבלי  הקצבה המוכרת בלבד בפטור ממס הכנסה 
לכללים  בכפוף  השומה  פקיד  לאישור  להזדקק 

הבאים: 
במועד ההפקדה תפצל הקופה את ההפקדה לשני א. 

הרבדים )מזכה ומוכרת( ותנפיק אישור מתאים.
סכום ההפקדה המוכרת מוגבל בתקרה, בהתאם ב. 

לגיל ומין המפקיד במועד ההפקדה.
על היחיד להוכיח כי הגיע לגיל מזכה – גיל 60, ג. 

או בפרישה מוקדמת בשל נכות יציבה של 75% 
ומעלה עפ"י החוקים הנקובים בסעיף 9)5()א( או 

תקנות מכוח סעיף 9)5()ב(.
או ד.  ישראלי  ממעסיק  קצבה  מקבל  המפקיד 

מהקצבה  נמוכה  שאינה  ישראלית  גמל  מקופת 
)4,418 שקלים בשנת 2017(, והמציא  המזערית 

לקופה שלושה תלושי קצבה המעידים על כך.

מסקנות
בטרם ביצוע הפקדה לקופת גמל לפי תיקון 190, א. 

חובה לוודא אם המפקיד עומד בתנאי הסף )גיל 
מזכה וקבלת קצבה מזערית(. סוכן אשר לא מוודא 
עמידה בתנאים, ולא מסביר ללקוח את מעמדו, 
מקצועית  רשלנות  לתביעת  חשוף  להיות  עשוי 
ולתביעה נזיקית מהלקוח. מומלץ לבחון מראש 
את סטטוס ניצול הטבות המס של היחיד ביחס 

להפקדות בקופות אחרות.
בין ב.  ההפקדות  את  לפצל  מעוניינים  בהם  במקרים 

מספר גופים מוסדיים, יש לקחת בחשבון כי סכום 
המזכה  הקצבה  לרובד  קופה  בכל  יפוצל  ההפקדה 
ולרובד הקצבה המוכרת, כך שבמועד ההיוון יהיה 
על  השומה,  לפקיד  פרטנית  לפנות  המפקיד  על 
מנת לקבל את הפטור המתאים, פרטנית לכל קופה.

הפיצול בין הפקדה לקצבה מזכה וקצבה מוכרת ג. 
מס  בשנת  הפקדה  בגין  הקופה  על־ידי  נעשה 
יבצע  שבה  מס  שנת  בכל  כלומר,  ספציפית. 
המפקיד הפקדה חדשה לקופה, תפוצל ההפקדה 
לשני הרבדים האמורים, ועל המפקיד המעוניין 
לבקש פטור בגין הרובד הראשון להוכיח כי לא 
היה זכאי לקבל הטבת מס בגין הפקדה זו בשנת 

המס שבה בוצעה. 

פלוס",  מ"פרישה   ,MBA שיץ,  יעקב  סו"ב  ע"י  הוכן  המאמר 
מבצע  אשר  בצפון,  הביטוח  סוכני  לשכת  של  הפרישה  מרכז 
סוכני  בלשכת  החברים  סוכנים  ללקוחות  פרישה  תכנוני 
ייצוג  של  אפשרות  לרבות  ובאובייקטיביות,  בשקיפות,  הביטוח 
צמוד.  רו"ח  בליווי  זכויות,  קיבוע  כולל  המיסים  ברשות   הלקוח 
www.prishaplus.co.il. המאמר תוקף ואושר ע"י רו"ח אבי כהן, 

מנהל תחום קופות גמל של רשות המיסים.
אין לראות במאמר זה משום המלצה לחיסכון באמצעות מוצר 

פנסיוני או אחר ו/או ייעוץ מס כלשהוא.

סכום ההפקדה 
מרבי

 סוג 
הקצבה

פטור ממס 
הכנסה

קצבה עד 34,050 ₪ *
מזכה

תלוי אישור 
פקיד שומה

כל סכום 
שמעל

קצבה 
מוכרת

פטור ממס 
הכנסה

*תקרת ההפקדה השנתית בשנת 2017 )מתעדכנת מדי 
שנה( המאפשרת הטבות מס לפי סעיף 45 או 47.

.1

http://www.prishaplus.co.il
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חדשות  הביטוח

סדנאות להנגשת הלוידס ייערכו בכנס אלמנטר
בסדנאות יוצג התהליך בצורה מקיפה ומפורטת, ויוסברו הפתרון ויתרונותיו ודרכי מימושו

 
רונית מורגנשטרן

הושק מ אשר  לסוכן  הלוידס  הנגשת  יזם 
פתרונות  להעניק  הצליח  השנה,  בתחילת 
לסוכנים רבים אשר התקשו למצוא ביטוח 
ללקוחותיהם בחברות הביטוח הרגילות. לפוליסות 
אלה היה נדרש פתרון יצירתי שלא תמיד נמצא 
בענף המקומי בישראל, והיה צורך לחפשו בשווקים 
הבינלאומיים. המיזם שהוקם בשיתוף פעולה בין 
הלשכה לבין עודד צסרקס ואסף חגאי פריי, נועד 
להנגיש לכל סוכן את האפשרות למצוא פיתרון 
באמצעות השוק הלונדוני ודומיו, בכלים פשוטים 

וקלים לתפעול ככול שניתן.
ממאה  למעלה  כבר  הופקו  המיזם  באמצעות 
שחוזרים  רבים  סוכנים  כבר  ישנם  פוליסות. 
ואת  מבוקשם  את  ומוצאים  זה  חדשני  לערוץ 

הפתרון ללקוח.
וכדי  למיזם,  נוספים  סוכנים  לצרף  מנת  על 
הפיקו  שכבר  הסוכנים  עם  הקשר  את  לחזק 
פוליסות באמצעותו, החליטו הוועדה האלמנטרית 
המיזם,  ומנהלי  מונין  אריאל  סו"ב  בראשות 
ייחודיות  סדנאות  לקיים  פריי,  וחגאי  צסרקס 

בסדנאות  אלמנטר.  בכנס  המשתתפים  לסוכנים 
יוסברו  ומפורטת,  מקיפה  בצורה  התהליך  יוצג 
ינותחו  וכן  מימושו  דרכי  ויתרונותיו,  הפתרונות 
מספר פוליסות ביטוח לעומק. עוד יסוקרו תחומי 
הפעילויות השונים והמאוד מגוונים שלקחו חלק 

עד כה.
"החלטנו לקיים סדנאות ולא הרצאה פרונטלית, 
במהלכה  להעלות  לסוכנים  לאפשר  מנת  על 
בחודשים  שעלו  ספציפיים  ונושאים  צרכים  גם 
החומר  את  יותר  טוב  להבין  ולאפשר  האחרונים, 

עצמו באמצעות מגע אישי", אמר מונין.
לדון  נוכל  באילת  "במפגש  הוסיף:  צסרקס 
הסוכנים  קהל  את  ולמקד  התהליך  על  לעומק 
נביא  מתאים.  המיזם  לקוחות  לאילו  שירשמו 
דוגמאות מהשטח ונבקש ממספר סוכנים שיספרו 
על ניסיונם בעבודה מולנו, מול איילון שמעניקה 

את הביטוח, ומה כוחם כעת מול הלקוח".

fotolia :צילום  40% מנגישים את הלוידס לסוכן 
לרישום לסדנת לוידס 

בכנס אלמנטר:

מובילאיי תשווק את מוצריה באמצעות סוכני ביטוח
השיווק יבוצע באמצעות פלטפורמת מרקטפרו; סוכני הביטוח יוכלו להציע ללקוחותיהם 

את מערכת ההתרעה מצילת החיים בהנחה של מאות שקלים – ויתוגמלו בשל כך
 

רונית מורגנשטרן

והשירותים מ המוצרים  הפצת  ערכת 
לשכת  בשיתוף  מרקטפרו,  הדיגיטלית 
ספקים  לדרך.  יוצאת  ביטוח,  סוכני 
רבים מבינים את פוטנציאל ההפצה הגלום בערוץ 
ההפצה באמצעות סוכני הביטוח. בימים האחרונים 
הצטרפה לפלטפורמת ההפצה מובילאיי - החברה 
מצילות  התרעה  מערכות  לפיתוח  הבינלאומית 

חיים.
סוכני ביטוח שיצטרפו למרקטפרו יוכלו להציע 
ללקוחותיהם את מערכת מובילאיי 630, מערכת 
דרכים  תאונות  במניעת  המסייעת  מתקדמת 
ומשלבת מצלמה ומעבד מרכזי חזק. אלה מהווים 
עת,  בכל  הפועלת  שלישית"  "עין  הנהג  עבור 
מנתחת ומבינה את תוואי הדרך והתנועה בקדמת 
הרכב ביום ובלילה ובכל מזג אוויר. היא מתריעה 
על כל סכנה אפשרית מצד כלי רכב, הולכי רגל, 
רוכבי אופניים ואופנועים, שנמצאים במרחק של 
סטייה  על  מתריעה  היא  כן  כמו  מטר.   105 עד 

מהמסלול וחריגה מהמהירות המותרת.

מלשכת סוכני ביטוח נמסר, כי הצטרפותה של 
מובילאיי למרקטפרו מאיצה עוד יותר את מימוש 
כיוון  הלשכה,  שמובילה  המניעתי  הסוכן  חזון 
שמדובר במערכת שנועדה למנוע תאונות דרכים, 
או לכל הפחות מסייעת להפחית באופן משמעותי 
ולכלי  לנוסעים  לנהג,  להיגרם  שעשוי  הנזק  את 
בעיני  שלו  הערך  את  הסוכן  מגדיל  בכך  הרכב. 
הלקוח, כמי שדואג לביטחונו ולבריאותו, ובסופו 

של יום, גם לכיסו.

רווחיות גדולה 
מובילאיי  מערכת  מכירת  בגין  כי  נמסר,  עוד 
630, ייהנו סוכני הביטוח מעמלה, שתאפשר להם 
להגדיל את מקורות הכנסתם. מעבר לכך, הרווח 
משרד  מטעם  שנערך  מחקר  כפול;  יהיה  שלהם 
בכמות  כ-39%  של  ירידה  ישנה  כי  מצא  האוצר 
תביעות הביטוח ברכבים שבהם מותקנת מערכת 
מובילאיי, מה שהופך את תיק הביטוח של הסוכן 

לרווחי יותר. 

את  שירכשו  לקוחות  הביטוחי,  לפן  מעבר 
ייהנו  שלהם,  הביטוח  סוכן  באמצעות  המערכת 
זו  הנחה  שקלים.  מאות  של  בלעדית  מהנחה 
 1,500 בסך  המדינה  שמציעה  להנחה  מצטרפת 
שקל באגרת הרישוי, למי שיתקין מערכת בטיחות 
החובה  בביטוח   15% של  ולהוזלה  חיים,  מצילת 
שלוש  בתוך  כלומר,  כזו.  מערכת  התקנת  בגין 
באמצעות  המערכת  את  לקוח שרכש  יכול  שנים 
סוכן הביטוח שלו לכסות את כל עלות התקנתה 

ולשמור על חייו ועל חיי משפחתו.  
סוכני  באמצעות  ההפצה  ערוץ  את  לעודד  כדי 
הביטוח החליטה מובילאיי לתת הטבות ייחודיות 
ללקוחות שירכשו את המערכת באמצעות הסוכן. 
הלקוח לא יצטרך להגיע לאחד ממוקדי ההתקנה 
מטעם  שמתקין  מכיוון  הארץ,  ברחבי  הפזורים 
בנוסף,  ההתקנה.  לביצוע  לביתו  יגיע  מובילאיי 
הסוכן  בעזרת  הרכישה  את  שיבצע  מי  ייהנה 
מאחריות של שנתיים, ולא מאחריות למשך שנה 

אחת, כמקובל בעת התקנת מערכות מסוג זה.

https://secure.pulseem.com/clientpages/26092017160259sa5534.html?v=a9381e96-0eb0-4e56-b581-9b8888316449
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מגדל, הראל ושירביט זכו במכרז ביטוח 
רכבי עובדי המדינה לשנת 2018

החברות הזוכות יבטחו כ־70 אלף רכבים, בהיקף כספי הנאמד ב־300 מיליון שקל
 

רונית מורגנשטרן

גף החשב הכללי במשרד האוצר הודיע כי א
הזוכות במכרז הפומבי לביטוח רכבי עובדי 
המדינה ל־2018, הן החברות מגדל, הראל 
יבוטחו כ־70 אלף רכבי עובדי  ושירביט. ב־2018 
הנאמד  כספי  בהיקף  וגימלאים,  זוגם  בני  מדינה, 

ב־300 מיליון שקל.
חברת מגדל תבטח כ־65% מכלל הרכבים )כולל 
רכבים המבוטחים בביטוח צד ג'(, הראל תבטח כ־ 
32% מכלל הרכבים, ושירביט תבטח כ־3% מכלל 
בין הזוכות גם במכרז  היו  והראל  הרכבים. מגדל 
לשנת 2017, ושתיהן הגדילו חלקן – מגדל ביטחה 
עד כה 49% מהרכבים והראל כ־7%. איילון הייתה 
מהרכבים.  כ־44%  ביטחה  והיא  הנוספת  החברה 
שירביט כבר היתה בעבר בין הזוכות: ב־2016 היא 

ביטחה כ־19% מהרכבים. 

הקריטריון: איכות השירות
מספר  במכרז  בוצעו  השנה  כי  נמסר  מהאוצר 
שינויים בהשוואה לשנים קודמות, המביאים לידי 

שחלו  ושינויים  רפורמות  ביטוי 
היתר,  בין  הרכב.  ביטוחי  בשוק 
שולב  במכרז  הזוכות  בבחירת 
השירות,  איכות  ציון  לראשונה 
הביטוח  חברות  ידי  על  שניתן 
מדד  על  )בהתבסס  ללקוחות 
שוק  רשות  ידי  על  המתפרסם 
על  וזאת  וחסכון(,  ביטוח  ההון 
מיטבי  שירות  להבטיח  מנת 

לעובדי המדינה.
התאמה  יצר  המכרז  בנוסף, 
)כמו  ורכבו  הנהג  מאפייני  בין 
לבין  ביטוחית(  והיסטוריה  גיל 

פרמיית הביטוח שישלם וההשתתפות העצמית - 
כך שנהגים זהירים יקבלו הוזלה בביטוח הרכב על 
המדינה  עובדי  בקרב  בטוחה  נהיגה  לתמרץ  מנת 
יקבלו עובדי המדינה  וגימלאיה. במסגרת המכרז 
כ־16.25%(  על  )העומדת  המקסימלית  ההנחה  את 
מתעריף החובה המפוקח על־ידי רשות שוק ההון 

בהתאם  הנקבע  וחסכון,  ביטוח 
למאפיינים כאמור לעיל.

הכללי,  החשב  לדברי 
השנה  "פעלנו  חזקיהו,  רוני 
המכרז  תועלות  להגדלת 
לצד  כאשר  המדינה,  לעובדי 
המחיר הכלכלי הושם דגש על 
התאמה  על  גם  כמו  השירות, 
למאפייני העובד לצורך תמריץ 

לנהיגה נכונה".
מגדל,  מנכ"ל  אליהו,  עופר 
החברה  לזכיית  בתגובה  מסר 
כי "הזכייה פעם נוספת במכרז 
להיות  מגדל  של  בחתירתה  תומכת  היוקרתי 
חברה מובילה גם בתחום הביטוח הכללי. שיעורי 
בשיתוף  כללי,  בביטוח  מגדל  שמציגה  הצמיחה 
פעולה ובתמיכת סוכני הביטוח, ובשילוב עוגנים 
להשגת  אותנו  יובילו  זה,  מכרז  כמו  אסטרטגיים 

יעדנו". 

חדשות  הביטוח

"מגדל חותרת להיות החברה 
המובילה בתחום". עופר אליהו

שגריר מאחלת לכל בית ישראל

חג סוכות
שמח
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סלינגר לגופים המוסדיים: שפרו את 
איכות המידע שמועבר למסלקה

בעקבות תלונות על איכות המידע שמקבלים לקוחות המשתמשים במסלקה הפנסיונית, סלינגר 
דורשת מגופים מוסדיים להשיב לתלונה תוך שלושה ימי עסקים, ולתקן התקלה תוך שבעה ימים

 
רונית מורגנשטרן

בדיקות שנערכו על ידי רשות שוק ההון, מ
על  תלונות  כי  התגלה  וחיסכון  ביטוח 
המשתמשים  לקוחות  של  מידע  איכות 
מספק  למענה  זוכות  לא  הפנסיונית,  במסלקה 
אחיד  "מבנה  חוזר  להוראות  בהתאם  למשתמש. 
להעברת נתונים ומידע בשוק החיסכון הפנסיוני", 
סליקה  למערכת  להעביר  נדרש  מוסדי  גוף 
ביותר  העדכני  המידע  את  מרכזית  פנסיונית 
הנמצא ברשותו, כך שישקף באופן המהימן ביותר 
מוסדי  גוף  נדרש  כן,  כמו  הלקוח.  של  מצבו  את 
שהועברה  פעולה  לביצוע  בקשה  לכל  להשיב 
להוראות  בהתאם  פנסיונית  מסלקה  באמצעות 

חוזר מבנה אחיד.
הביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  קובעת  כך 
והחיסכון בטיוטת חוזר שפרסמה השבוע. סלינגר 
בפניית  לטיפול  חדשים  ומדדים  הוראות  קובעת 

איכות מידע שמקורה בגוף מוסדי. 
בין היתר מורה סלינגר:

א. המסלקה הפנסיונית תעביר לגוף המוסדי פנייה 
של משתמש הנוגעת לאיכות מידע שהועבר ממנו 

תוך שני ימי עסקים מהפנייה.
ב. גוף מוסדי ישיב לפנייה, לאחר בדיקה ראשונית 
של התלונה, בתוך שלושה ימי עסקים, ובתשובה 
המשתמש,  לטענות  סביר  בסיס  נמצא  אם  יפרט 
יודיע  או  משלימה,  לבדיקה  הפנייה  את  ויעביר 
הבהרות  יצורפו  להודעה  התלונה.  דחיית  על  
ואסמכתאות  המידע  תקינות  בעניין  מקצועיות 

רלוונטיות, ככל שישנן.  
הגוף  יעביר  התקבלה,  תלונה  כאשר  ג. 

המסלקה  באמצעות  לפונה,  המוסדי 
עסקים  ימי  שבעה  תוך  הפנסיונית, 
נוספים, מידע מתוקן בצירוף הודעה 

בדבר התיקון.  
ליקוי  הוא  שנמצא  הליקוי  אם 
מערכתי, יבצע הגוף המוסדי בדיקה 
לאיתור מקרים דומים שבהם אירע 

דומים,  ליקויים  נמצאו  אם  המערכתי.  הליקוי 
סביר,  זמן  בתוך  לתיקונם  המוסדי  הגוף  יפעל 
למסלקה  מעודכנים  ממשקים  העברת  לרבות 
הפנסיונית, לגבי כל הלקוחות שבדיווחים לגביהם 
לתעד  נדרש  מוסדי  גוף  מערכתי.  ליקוי  נמצא 
ולשמור מידע על הבדיקה, הפקת הלקחים ותיקון 

הליקוי המערכתי שאותר.
הפנסיונית  המסלקה  כי  הממונה,  קובעת  עוד 
איכות  בפניית  הטיפול  את  לסיים  רשאית  תהיה 
מהגוף  מענה  קיבל  המשתמש  אם  רק  מידע, 
המוסדי באמצעות המסלקה, או שהמשתמש הודיע 
למסלקה הפנסיונית כי הוא פועל בנושא ישירות 

מול הגוף המוסדי. 
לפתח  מהמסלקה  דורשת  גם  סלינגר 
על  תלונה  להעברת  ייעודיים  ממשקים 
אינטרנט  פורטל  באמצעות  מידע  איכות 
שבו טפסים ייעודיים, או באמצעות מוקד 

טלפוני.

סלינגר: על סוכנים לברר את צרכיהם 
הפנסיונים של מבוטחיהם

על פי טיוטת החוזר החדש, סוכן יזכה לעמלת הפצה, רק אם ישלים את הליך השיווק 
הפנסיוני, הכולל בירור צרכיו של המבוטח  סו"ב יובל ארנון: "המפקחת בחרה 

להתעסק בנושא העמלות הזניח, במקום לדאוג למקצועיות התהליך"
ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית ה 

סלינגר, פרסמה טיוטת חוזר ובו הבהרות 
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק 

)ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(. 
הרשות  שערכה  "מביקורות  סלינגר,  לדברי 
בכלל  פנסיוני  למוצר  עמיתים  לצירוף  בנוגע 
וצירוף עמיתים רבים ביחד למוצר פנסיוני בפרט, 
עולה שסוכני ביטוח פנסיוני לא נוהגים להיפגש 
עם עובדים טרם צירופם למוצר פנסיוני שנבחר 
כמוצר ברירת מחדל, אלא מצרפים את העובדים 

באמצעות רשימות שמעביר המעסיק".
סלינגר מזכירה, כי לפי סעיף 13)א( לחוק 
הייעוץ "ביצוע רכישת מוצר פנסיוני בעבור 
לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או 

עסקה  לו".  ובהמשך  פנסיוני  משיווק 
או  לקוח  של  כ"התקשרות  מוגדרת 

לעניין  מוסדי,  גוף  עם  קרובו  של 
חיסכון באמצעות מוצר פנסיוני 

וכן ביצוע פעולות  זיקה אליו,  יש  שלגוף המוסדי 
באותו מוצר פנסיוני". שיווק פנסיוני מוגדר כ"מתן 

ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו".
לא  מוסדי  "גוף  הייעוץ  לחוק  19א)ג(  סעיף  לפי 
ייתן לסוכן ביטוח פנסיוני טובת הנאה בקשר עם 
ביצוע עסקה, למעט  או בקשר עם  שיווק פנסיוני 
תשלום עמלת הפצה לפי הוראות סעיף קטן )א()2(". 
לפי סעיף 19א)א()2( לחוק הייעוץ "עמלת הפצה 
הנגבית, לפי סעיף 32)ה()1()ב( לחוק הפיקוח על 
קופות גמל, מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני, 

שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח".
אי לכך, מבהירה הממונה: 

לגבי  עסקה  שמבצע  פנסיוני  ביטוח  סוכן  א. 
מוצר פנסיוני עבור לקוח, מחויב בביצוע הליך 
בהוראות  שנקבע  כפי  פנסיוני  שיווק 
הפנסיוני  השיווק  מהליך  כחלק  החוק. 
הלקוח  של  צרכיו  את  לברר  עליו 
הפנסיוני  המוצר  את  עבורו  ולבחור 

ואת הגוף המוסדי המתאימים לו ביותר וכן לנמק 
בכתב את המלצתו. 

רק  הפצה  עמלת  לשלם  רשאי  מוסדי  גוף  ב. 
עסקה  פנסיוני  ביטוח  סוכן  ביצע  שבו  במקרה 

כחלק מהליך של שיווק פנסיוני. 
הפנסיונית  הוועדה  יו״ר  ארנון,  יובל  סו"ב 
״לשכת  בתגובה:  מסר  הביטוח,  סוכני  בלשכת 
צרוף  כל  לחייב  שיש  בכך  דוגלת  ביטוח  סוכני 
במטרה  פרונטאלית,  בפגישה  פנסיוני  למוצר 
שהעובד יקבל את הייעוץ הטוב והמתאים ביותר. 
לצערנו, גם הפעם הפיקוח בוחר לעסוק בעמלות 
הסוכנים הזניחות, במקום בנושא החשוב ומשאיר 
כל  ללא  עובדים  לצרף  למעסיק  האופציה  את 
על  מוחים  אנו  צרכיהם.  של  מקצועית  בדיקה 
המסחריים  בתנאים  המפקחת  של  ההתערבות 
בינינו לבין היצרנים, ונפעל בכל החזיתות לתיקון 

העוולה".
רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח

סלינגר. מדדים חדשים לטיפול בפניות

יובל ארנון. החוזר משאיר את המבוטח חשוף 
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הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף 
של הלשכה ‰ והשבוע: איציק עגיב, מנהל רכש ולוגיסטיקה

מצב משפחתי: נשוי + 3
ותק בלשכה : 3 שנים

תאר את התפקיד שלך.
“התפקיד שלי מתחלק לשני נושאים: ניהול רכש 

עבור הלשכה והמכללה, שכולל ציוד משרדי 
ומשקי, ולוגיסטיקה - אחריות על תקינות 
המערכות בתוך המבנה ומחוץ לו, וטיפול 

בתקלות בטיחות בתוך המבנה. בנוסף אני 
מבצע בדיקות שגרתיות שנתיות, בליווי מומחים 

חיצוניים. תחת אחריותי גם אירוח כל ישיבות 
הוועדות והכנסים”.

תאר יום עבודה שלך.
“אני מתחיל את יום העבודה בסיור שטח, 

שכולל סריקה של משרדי הלשכה והמכללה, 
ובדיקה שהכל נקי ומוכן ליום עבודה. אחר כך 

אני בודק הזמנות בתחום הרכש, מבצע הזמנות, 
מקבל סחורה מספקים ומלווה אותם בפריקה, 

עובד מול אב הבית בכל הקשור לתקלות במבנה 

ובחניון. העבודה מאוד דינמית 
וכשמדובר בציוד שחסר 

לעובדים, צריך לטפל בזה 
באותו רגע”.

מה אתה אוהב בעבודה שלך?
“אני אוהב את יחסי החברות 

ושיתוף הפעולה בין העובדים 
בלשכה, את חופש הפעולה 

שנותן לי מנכ”ל הלשכה רענן 
שמחי, שתמיד נותן רוח גבית 

ותמיכה ליוזמות שלי. אני חייב 
לציין גם את התמיכה שאני 

מקבל מאריה אברמוביץ, 
נשיא הלשכה, שקיבל אותי 

לעבודה בלשכה. זכיתי לעבוד תחתיו ונהניתי 
מגיבוי ותמיכה שלו. אני מאחל לו הצלחה 

בהמשך מכל לבי”.
האם העבודה בלשכה שינתה או תרמה לדעה 

שלך על סוכני הביטוח?

“אני הכרתי קודם רק את 
סוכן הביטוח שלי, ותמיד 

ראיתי בו איש מקצוע 
שמלווה אותי מקרוב. בלשכה 

נוכחתי לדעת שיש ועדות 
מקצועיות שדואגות לסוכנים 

ולמבוטחים, וכללים החלים 
על סוכני הביטוח, שכלל לא 

הייתי מודע להם. זהו גוף 
שקוף ואני מעריך את זה 

מאוד. הייתה לי דעה טובה 
על סוכני הביטוח, והעבודה 

בלשכה רק חיזקה אותה”.
מה הבילוי האהוב עליך?

“לטייל ברחבי הארץ ולצפות בתחרויות סוסים, 
כמו גם לרכוב עליהם”.

מה אתה עושה בדרך כלל בסופי שבוע?
“סופי השבוע מוקדשים לבני המשפחה, ארוחה 

משפחתית עם קידוש, ובילוי עם המשפחה”.

“העבודה בלשכה חיזקה את דעתי לגבי סוכני הביטוח”

הכר את עובד הלשכה    

איציק עגיב

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
www.menoramivt.co.il  * 2000    03-7107788    03-7107777   6100802 ,אלנבי 115, תל-אביב

 ה-TOP ביותר
 בשביל הילדים

50% הנחה בביטוח נסיעות לחו"ל 
לילדים עד גיל 18!

המבצע בתוקף החל מיום 18.09.2017

ניתן לרכוש את הביטוח באמצעות אתר האינטרנט 
של החברה או באמצעות סוכן הביטוח או מוקד 

השירות בטלפון: 072-3838100

בנסיעה משפחתית בליווי הורה אחד לפחות. המבצע בתוקף עד 30.11.2017. ט.ל.ח.
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מתנדבי הלשכה שיפצו את 
ביה"ס בקרית שמונה

הגיעו ל וסוכנות  סוכנים  מ־30  מעלה 
של  ליומיים  האחרון  רביעי  ביום 
שמונה,  בקרית  ספר  בית  שיפוץ 
במסגרת פרויקט של הוועדה לפעילות וקשרי 

קהילה שבראשות סו"ב מיכל וינצר.
"הסוכנים, מכל הארץ ובכל הגילאים, שיפצו 
את בית ספר רמב"ם – בית ספר יסודי ממלכתי 
דתי עם תלמידים ממעמד סוציו אקונומי נמוך 
מספרת  מיוחד",  חינוך  של  ותלמידים  מאוד 
יצרנו  וינצר. "כולם עבדו כפועלים ליומיים. 
פינות ישיבה, פרגולה ומגרש משחקים. הקמנו 
גינה  והקמנו  פרחים  שתלנו  חדשה,  ספרייה 

לתפארת". 
סליחות  בסיור  הסוכנים  השתתפו  בערב 
חגיגית  ערב  ארוחת  אכלו  ובסיומו  בצפת, 
אריה  הלשכה,  נשיא  הצטרפו  לסיור  בעיר. 
שמחי.  רענן  הלשכה  ומנכ"ל  אברמוביץ 
את  איתוראן  חברת  הפתיעה  במסעדה 
אברמוביץ עם מצגת מושקעת כמחווה לנשיא 

הלשכה, שיזם והתחיל את הפרויקטים.
מתנדבים  ויותר  יותר  לראות  שמחה  “אני 
שרוצים לקחת חלק בפעילויות למען הקהילה. 
זה לא מובן מאליו שהם נותנים מזמנם ולבם 
למען האחר, ועוד ביומיים האחרונים של סוף 

הסוכנים  בעבודה.  הלחץ  שיא  שזה  חודש, 
כסוכני  בעבודתם  גם  הנשמה  עם  עובדים 
ביטוח וגם בתרומתם לקהילה”, אומרת וינצר 
ומוסיפה - “אני רוצה להודות באופן אישי לכל 
אחת ואחד שהשתתפו בפרויקט. לחברי הוועדה 
ומרי  נוימן  טליה  קהילה  וקשרי  לפעילות 
בכר; לאבי ברוך, יו"ר ועדת הכספים, שתמיד 
אומר לי כן. לאריק ורדי, יו"ר ועדת אירועים 
וכנסים, שעזר מאחורי הקלעים; למוטי דהרי 
על הניהול המקצועי של הפרויקט. ואחרונים 
חביבים, ללב ולנשמה של כל הפרויקט - רונן 

שחר ומרגלית כוכב מאיתוראן”.

מכל  הלב
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בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע 
בעיניו  והשבוע: אנה גלידר, סוכנת עצמאית תחת המטריה של גל אלמגור

גיל: 35   
מצב משפחתי: נשואה + 3

ותק בענף: 10 שנים )3 שנים  כסוכנת, בעלת 
רישיונות פנסיוני וכללי(

מקום עבודה: סוכנת עצמאית תחת המטריה 
של גל אלמגור, סניף חיפה

מה הביא אותך לתחום הביטוח?
“עליתי לארץ מאוקראינה בשנת 2000. 

לפני שעבדתי בתחום הביטוח הייתי מנהלת 
שיווק במשרד פרסום. מעולם לא חשבתי 

להיות סוכנת ביטוח; אני בכלל סבורה שאין 
אדם שנולד ורוצה להיות סוכן ביטוח. קשה 

להיזכר בספרים, שירים או סרטים על סוכני 
הביטוח ועבודתם )לפחות עד שלא הפיקו 

את "פארגו"(. אבל כאשר חשבתי באיזו דרך 
לבחור בחיים חיפשתי עבודה שיהיו בה עניין 

סיפוק, אבל גם מסר: משהו להאמין בו ולחוש 
שהעבודה היא גם עשייה שיכולה לשנות. 

ההחלטה להיות סוכנת ביטוח נפלה לאחר 
מקרה שקרה לשותף של בעלי, שמת בגיל 35 

בלבד, והשאיר אחריו אישה וילדה בת שנה 
וחצי. הוא היה מבוטח בביטוח חיים, ואז הבנתי 

כמה זה היה חשוב".
מה את אוהבת במקצוע?
"אני באמת חשה תחושת 

שליחות עמוקה כשאני מסבירה 
ללקוחות את הצורך שבביטוח, 
בניהול סיכונים, בדאגה נכונה 

לעתידם ולעתיד ילדיהם 
והוריהם. להיות סוכן ביטוח זה 

אומר קודם כל להיות קרובה 
אל הלקוחות, קשובה לבעיות 

וצרכים, להבין את התמונה 
המלאה ולקחת אחריות. דווקא 

מהמקום הזה אני מתקוממת 
בכל פעם מחדש כשמשודרת הפרסומת של 

"שוקה"; לטעון שלהיות סוכן ביטוח זה "לגזור 
קופון תיווך" זו בורות של ממש. מדי יום אני 

משתדלת להפריך תזה זדונית זו. לא רק 
הפרסום השלילי המכוון פוגע בעבודתנו. מזה 
שנים השוק סובל מפעילותם של ה"חאפרים" 
– אנשים ללא רישיון המתחזים לסוכני ביטוח 

ומוציאים בשיטות העבודה שלהם שם רע 
לציבור הסוכנים. תופעה זו נותנת רוח גבית 

לאותן הפרסומות".
איך את רואה את עתיד סוכן 

הביטוח?
“הדרך שלנו להצליח עוברת 
בהכרח דרך ידע עדכני, דרך 

ערכים של אחריות ויושרה 
מקצועית ודרך תודעת השירות. 
אני מאמינה שכל אדם שייחשף 

לעבודה מקצועית שהועילה 
והניבה לו תוצאות, לעולם לא 

יוותר על השירות המקצועי 
של סוכן הביטוח. אני מאמינה 
כי מחויבות הסוכן היא ללקוח, 

מחויבות שהיא לא סתם מילים, אלא פעילות 
של ממש".

איפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
"אני מקווה שאז אהיה בעלת סוכנות עצמאית 

וגדולה משלי".
איזה טיפים את יכולה לתת לסוכנים צעירים 

כמוך?
"להיות תמיד מעודכן ברמה המקצועית, 

ולהיות אכפתי, מקצוען ואנושי".

"מדי יום אני מנסה להפריך את התזה 
הזדונית של קמפיין שוקה" סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

אנה גלידראנה גלידר

השתלמות סופר־מקצועית לצעירי הלשכה
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ביטוח כ סוכני   70
הלשכה  חברי  צעירים 
אולם  את  אתמול  גדשו 
עד  וביטוח  לפיננסים  המכללה 
עיון  יום   – האירוע  מקום.  אפס 
לסוכנים  הוועדה  של  מקצועי 
צעירים בלשכה, בשיתוף הוועדה 
לביטוח פנסיוני וכן בשיתוף עם 

הראל חברה לביטוח.
נושאים  שכלל  העיון,  יום 
מקצועיים רבים, נפתח בארוחה 
פתח  אחריה  מפנקת.  חלבית 
יו"ר  רפ,  דביר  סו"ב  הכנס  את 

הוועדה לסוכנים צעירים בלשכת 
בפעילות  הנוכחים  את  שעדכן  ביטוח,  סוכני 

הוועדה שבראשותו.
לסוכנים  סיפר  הלשכה,  מנכ"ל  שמחי,  רענן 
הצעירים על הפעילויות והחידושים בלשכה וסו"ב 
דיבר  פנסיוני,  לביטוח  הוועדה  יו"ר  יובל ארנון, 
על ערך הלקוח לסוכן ועל השינויים הרגולטוריים 

בתחום הפנסיוני.

סוכנות  ומנכ"ל  בעלים  אייזיק,  שלמה  סו"ב 
סוכן  של  ההצלחה  מפתחות  את  הציג  "יונט", 
אברמוביץ,  אריה  סו"ב  הלשכה  ונשיא  הביטוח 
קיים שיחה חופשית עם הסוכנים והסוכנות, ענה 

על שאלותיהם ועדכן אותם בפעילויות הלשכה.
סו"ב שחר שמאי, חבר הוועדה לסוכנים צעירים, 
תפעול  על  מקיפה  בהרצאה  הנוכחים  את  ריתק 
מעסיקים, בעוד שאיציק בסון, סמנכ"ל בכיר וראש 

דיבר  בהראל,  חיים  ביטוח  אגף 
על פוליסת אובדן כושר עבודה 

החדשה.
מנכ"ל  פרדס,  אבי  בנוסף, 
הציג   sms 2010 של  ובעלים 
הטכנולוגיה  את  לסוכנים 

העומדת לרשותם.
את  שסיים  זיו,  יואל  סו"ב 
ההשתלמות המקצועית לסוכנים 
השינויים  על  דיבר  הצעירים, 
לאחרונה  שנכנסו  החדשים 

לתוקף בביטוח נסיעות לחו"ל.
היתה  העיון  יום  "הצלחת 
מעל ומעבר לציפיות", מסכם רפ. 
"קיבלתי הרבה מאוד מחמאות מהמשתתפים, גם 
עלי  לפייסבוק.  בפוסטים שהם העלו  וגם  אישית 
לציין, כי כשבניתי את יום העיון הקפדתי לברור 
את הנושאים הכי חשובים לסוכנים הצעירים היום. 
ברצוני להודות בעיקר לשחר שמאי, שלקח חלק 
להנהלת  וגם  מרתקת,  הרצאה  ונתן  בכנס  פעיל 

הלשכה שתמכה והשתתפה בכנס".

סו"ב שלמה אייזיק וסו"ב דביר רפרענן שמחי
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חדשות  הביטוח

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

לסוכנות ביטוח בצפת דרוש/הרפרנט/ית ביטוח 
חיים שרות לקוחות, גבייה, טיפול בפדיונות 

ושינויים, טיפול בתביעות ביטוח חיים ובריאות 
יציאה לבנקים ולדואר, העבודה מתבצעת בצפת, 

שעות עבודה 08:00-16:00 ידע וניסיון בתחום  
ביטוח חיים והפנסיה-חובה, שליטה טובה 

ביישומי אופיס בדגש על שליטה מוחלטת ב־
silyael@gmail.com :קו”ח לשלוח ל EXCEL
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקוה דרוש/ה 

מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים בעל/ת ניסיון 
 ורישיון. תנאים מצוינים למתאימים!

Hadar@avivit.co.il :קו"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 

 gilsh08@gmail.com למתאימים קו"ח למייל
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה חתם/ת רכב,  
דירה, עסקים, עם ניסיון בעבודה בחברת ביטוח 
או סוכנות ביטוח לפחות שנתיים תנאים טובים 
tzachi@alfa-l.co.il :למתאימים לתפקיד מייל
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף 

סוכנים בביטוח אלמנטרי, לניהול צוות חתמים 
israelac@012.co.il ויכולות פיתוח ושיווק

"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 089461896 או 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 
 באשדוד . טלפון – 08-8635103 מייל: 

 tzachi@alfa-l.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף 

סוכנים בביטוח אלמנטרי, לניהול צוות חתמים 
israelac@012.co.il ויכולות פיתוח ושיווק
לאפיקי הון דרוש/ה פקיד/ת ביטוח וגביה 

 למשרד בצ'ק פוסט בחיפה . קו"ח ל: 
eyal@afikeyhon.co.il

 שכירות משנה

סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות 
ללא עלות 0505238954 

2 משרדים בגודל 17 מטר 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 
0544353580- הואלי או 03-7521521 .

למסירה: משרד לביטוח בגודל 44 מ"ר, מרוהט, 
ברחוב נורדאו 8 בחיפה, ב 18,000 שקלים. דמי 

שכירות 450 ש"ח לחודש )שכירות מוגנת(. 
לפרטים נא לפנות לטלפון 0528780707

להשכרה 2 חדרים במשרד ביטוח ותיק באשדוד . 
 אפשרות לשיתוף פעולה

rinat.maroml@gmail.com
בפיינרמן סוכנות לביטוח -להשכרה משרד בגודל 7 
מטר נטו עם כניסה נפרדת. התשלום כולל: ארנונה, 

חשמל, דמי ניהול, אינטרנט,  ניקיון וריהוט.  אפשרות 
לשיתוף פעולה. לפניות 0528196304 - נטלי או 

0526604304 - יוסי 
סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות 

ללא עלות 0505238954 
2 משרדים בגודל 17 מטר 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 0544353580- 

הואלי או 03 7521521 
למסירה: משרד לביטוח בגודל 44 מ”ר, מרוהט, 
ברחוב נורדאו 8 בחיפה, ב 18,000 שקלים. דמי 

שכירות 450 ש”ח לחודש )שכירות מוגנת(. לפרטים 
נא לפנות לטלפון 0528780707

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
בסוכנות לביטוח בראשון לציון מערב  3 

חדרים להשכרה לכל מטרה ) אפשר להשכיר 
גם חלק (. המחיר פיקס = כולל כל  המיסים 

+ שרותי ניקיון + מטבחון. ללא התחייבות 
לתקופה. אפשרות להתחברות לכל המערכות 

+ מערכת הקלטה  ועמדות לטלמרקטיניג. 
המשרד ממוקם ליד קניון הזהב - סינמה סיטי 
בראשון לציון. גישה לתחבורה ציבורית,  חניה 

חופשית. לפרטים – שלמה 052-2944888 
shlomo@ks-ins.co.il

סו"ב מחזיק ברשיון בכל הענפים,לאחר העברת 

משרדו פנוי להצעות לשת"פ כמנהל מקצועי או כל 

drusim@gmail.com :רעיון אחר. לפנות ל
 סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק ביטוח 

חיים / אלמנטרי - פתוחים לכל הצרכים שיעלו 
במו"מ ע"י המוכר. לפנות לאסי - 054-2929200 או 

wbgreen6@gmail.com  :למייל
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: שי- 052-8033305

סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף 
פעולה עם סוכנים ותיקים. לפרוגרס מוקד 

מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף! 
ניתן לפנות לשרגא לידור 054-6655736 או למייל 

shragalidor@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

  יהודה ריכטר על פטירת אשתו
 אסתר ריכטר ז"ל 

יהי זכרה ברוך

מגדל תספק לעובדי ולגמלאי בנק דיסקונט ביטוח בריאות
חברת הביטוח מגדל תבטח בביטוחי בריאות את עובדי וגמלאי בנק דיסקונט בחמש השנים 

הקרובות. זאת לאחר הליך תחרותי שקיים ארגון העובדים של הבנק
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לשכת סוכני ביטוח 
מאחלת לסוכניה 

חג סוכות שמח

mailto:-silyael@gmail.com
mailto:shlomo@ks-ins.co.il

