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כמה אנחנו חיים?
פרויקט מיוחד של “ביטוח ופיננסים” :דוד ליפקין חושף כיצד משפיעות
תחזיות תוחלת החיים על ענף הביטוח בארץ ובעולם > עמ' 8־7

משבר הריסקים

תמיכה בעמדת הסוכנים

מערכת יחסים סבוכה

הלשכה וחברות הביטוח פועלות
למציאת מתווה תגמול חדש ‰
הוועד המנהל מגבה את רוזנפלד
> עמ’ 2

מצע מפלגת כולנו תוקן בעקבות
פניית נשיא הלשכה  ‰כולנו:
"חוסר הבנה של כותבי המצע"
> עמ’ 3

עו"ד אמנון פיראן על
חשיבות נכסי הסוכן
ושמירת הקשר עם
הלקוחות > עמ’ 12

חדשות הביטוח

"נשיא הלשכה לא מתקפל ולא נכנע"
הוועד המנהל מגבה את נשיא הלשכה והנהגתה להמשיך למצוא פתרונות למשבר הריסקים ‰
מו"מ עם החברות למודל תגמול חדש > רונית מורגנשטרן

ה

נהגת הלשכה בראשות הנשיא
ממשיכה במו"מ אינטנסיבי מול
רשות שוק ההון במטרה למציאת
פתרון ראוי ומתווה תגמול חדש בנושא
הריסקים במקום המתווה ששוגר לחברות
ונכנס לתוקף .במהלך השבועיים האחרונים
ניהל נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד
שיחות עם הממונה ד"ר משה ברקת ,גם
בעת שהייתו של הממונה בגרמניה וכן
בפגישות אישיות שנוהלו השבוע .ל"ביטוח
ופיננסים" נודע כי בעקבות פניית הלשכה
גורמים רבים מסייעים במו"מ למול ראש
הרשות ובהם שר האוצר משה כחלון ,שר
הכלכלה אלי כהן ,יו"ר ועדת הכספים ח"כ
משה גפני ,יו"ר ועדת הכנסת ח"כ מיקי
זוהר ופרופ' זיו רייך דיקן בית הספר
לביטוח במכללה האקדמית נתניה ,שאף
משתתף בפגישות מול הרשות.
בהנהגת הלשכה דווח על התקדמות אם
כי על פי הנשיא ,היא אינה מספיקה .גורם
בהנהגת הלשכה מסר "נשיא הלשכה עומד
על שתי רגליים אחוריות ,לא מתקפל ולא
נכנע ,יש התקדמות וביחס לנקודת ההתחלה
אפילו משמעותית אבל עד שלא יהיה מתווה
שיהיה מקובל עלינו ושיוכיח היתכנות מול
חברות הביטוח ,הוא לא מתכופף .מדובר
כאן על שינוי ענף הביטוח בישראל ונשיא
הלשכה נוהג במלוא האחריות".
חברי הוועד המנהל הודיעו כי יעמדו
מאחורי ההנהגה למציאת הפתרון הטוב
ביותר למען הסוכנים.

מימין למעלה ובכיוון השעון :ברקת ,רוזנפלד ,רייך וכחלון | צילום באדיבות הלשכה

התערבות בנושאים מסחריים
במסגרת הדיון בוועד המנהל סיפר הנשיא ,כי
בעקבות פניית הלשכה ליועץ המשפטי לממשלה
בנושא התערבות הממונה בנושאים מסחריים
בין הסוכנים לחברות הביטוח ,מטפל בנושא
סגן היועמ"ש עו"ד ארז קמיניץ .נודע ,כי עו"ד
קמיניץ פנה לרשות לקבלת הבהרות בנושא.
נשיא הלשכה הודיע לוועד המנהל כי הוקם
צוות בראשותו של סגן יו"ר הוועדה הפנסיונית
סו"ב אבי אקהאוס שמטרתו לנהל סבב פגישות
מהיר מול היצרנים לבחינת מודלים שונים של
תגמול כדי למקסם את התנאים שהציב המודל
החדש.

ביטוח
ופיננסים
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עוד נקבע ,כי כל האופציות פתוחות בפני
הנהגת הלשכה בנושא זה ,כולל הגשת בג"צ נגד
רשות שוק ההון.
לדברי רוזנפלד ,בעקבות פניית הלשכה
מציעות כבר חלק מחברות הביטוח לסוכן עמלת

רוזנפלד" :בעקבות פניית
הלשכה מציעות כבר חלק
מחברות הביטוח לסוכן עמלת
נפרעים גבוהה בשיעור של
עשרות אחוזים – 40%־"42%

נפרעים גבוהה בשיעור של עשרות אחוזים –
40%־ ,42%וכי מדובר בפתרון לסוכנים שמוכנים
לוותר על עמלת היקף .על פי בדיקה שבוצעה
בלשכה אחוז הביטולים של מרבית הסוכנים
עומד על 12%־.10
בישיבת הוועד המנהל אושרה סו"ב לילך
מיטרני מחדש כחברת הוועד המנהל ויו"ר
הוועדה לסוכנים צעירים .כמו כן החליט הוועד
המנהל פה אחד להוקיע פרסומים נגד הלשכה
שהופצו על ידי מספר פעילים בלשכה ופורסמו
ברשתות החברתיות .עוד הוחלט לשכור את
שרותיו של יועץ כלכלי חיצוני שיסייע להנהגת
הלשכה בבחינת מודלים עתידיים נוספים
לתגמול הסוכן.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורך ראשי :לירן וייס | כתיבה:
רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | המו"ל .R&B Media :לתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש ,טל'
7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

חדשות הלשכה

בעקבות פניית נשיא הלשכה:
תוקן מצע מפלגת "כולנו"

המצע טען כי סוכני הביטוח מייעצים באופן מוטה לטובת מי שמשלם עמלות גבוהות יותר ‰
עו"ד רועי כהן נשיא להב" :חוסר הבנה של כותבי המצע" > רונית מורגנשטרן

ה
צילום :אופיר אייב

מצע של מפלגת "כולנו" לכנסת ה־ 21בתחום
הפנסיה ,שפורסם ביום חמישי האחרון
בעמוד הפייסבוק של המפלגה ,עורר זעם
רב בקרב סוכני ביטוח .בפרק פנסיה במצע המפלגה,
תחת הכותרת "מה נעשה" ,נכתב" :נמשיך לתקן
עיוותים צרכניים ואחרים בשוק הפנסיה והחובה" ,בין
היתר נכתב" :נקבע עמלת הפצה אחידה  -כיום סוכני
הביטוח מייעצים באופן מוטה לטובת מי שמשלם
עמלות גבוהות יותר".
יש לציין ,כי בהופעתו של שר האוצר משה כחלון,
יו"ר כולנו ,בכנס הפנסיוני שהתקיים באילת לפני
שבועיים ,הביע השר תמיכה בעמדת סוכני הביטוח
בנושא משבר הריסקים וציין את שיתוף הפעולה עם
הלשכה" :משבר הריסקים ייפתר כמו שפתרנו ביחד
עם הלשכה הרבה דברים ,כי אין מה לעשות – אתם
צודקים" ,אמר כחלון.
כאמור ,הסעיף במצע כולנו המתייחס לעמלות
ההפצה של הסוכנים עורר זעם גדול בקרב הסוכנים;
נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור רוזנפלד ,פנה בתחילת
השבוע אל עו"ד רועי כהן ,נשיא להב ומועמד במקום

כהן" .בעמלת הפצה אין לסוכנים אינטרס כלשהו"

ה־ 11בכולנו ,וביקש לתקן את המעוות במצע.

מקצוע חשוב לציבור

בשיחה עם עו"ד רועי כהן ,הוא מסביר ל"ביטוח
ופיננסים" ,כי הופתע מהמידע וכלל לא היה מודע
לסעיף במצע שפורסם" :זה נבע מחוסר הבנה של
כותבי המצע שלא יודעים מה זו עמלת הפצה .פניתי
אליהם וביקשתי מהם לבדוק מחדש את המידע

שקיבלו עם מי שהסביר להם מה זו עמלת הפצה;
הסברתי להם שבעמלת הפצה אין לסוכנים אינטרס
כלשהו מלבד זה של הלקוח .הפיסקה הוסרה מיד
לאחר פנייתי .אני ,שמלווה את סוכני הביטוח בארבע
השנים האחרונות כנשיא להב ,רואה בהם את הגורם
המרכזי בקרב העצמאים שקמים בבוקר לעוד רגולציה
ובירוקרטיה ומנסים לשרוד ,שצריך לסייע להם ,וגם
שר האוצר משה כחלון רואה את הסוכנים בעיניים
אלו ,גם בעתיד .במצע המפלגה אנחנו ממליצים על
כלים נוספים גם לסוכני הביטוח כדי להתמודד עם
הקשיים של ניהול עסק ,לרבות רשת ביטחון בניהול
ההוצאות ועוד.
"עבורי מקצוע סוכן הביטוח הוא חשוב וקריטי
לציבור הישראלי ,שחייב לקבל ייעוץ מקצועי וראוי
וייצוג הולם מול חברות הביטוח .זו הייתה אי הבנה
בעקבות מידע שנתנו להם .בשביל זה אני שם ולא
אתן שיפגעו במעמד סוכן הביטוח .זה מקצוע שאתה
פוגש בשעת צרה ומצפה למצוא מולך את האדם
המקצועי ביותר שייצג אותך בצורה המיטבית מול
חברות הביטוח".

גבירותי ורבותיי

מהפח
מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר
אתכם לאורך כל הדרך

סניפי הרשת :ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון
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הקו הישיר להפניית תאונות073-2288250 :

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

חיים יותר אבל פחות

בשל תמותה מוקדמת מהצפוי :חברות
הביטוח הבריטיות מקטינות עתודות
האזרחים הבריטיים חיים פחות מתחזיות תוחלת החיים ועל כן הצטמצמו הקרנות ב־1.5
מיליארד ליש"ט  ‰ומה קורה בשאר העולם? > דוד ליפקין

מ

בטחי החיים בבריטניה הציגו
בשבועות האחרונים בפני בעלי
המניות שלהם נזילות הרבה יותר
גדולה כי הקטינו את העתודות השמורות
לתשלום תגמולים וקצבאות למבוטחים .הסיבה
להקטנת הרזרבות בכ־ 1.5מיליארד ליש"ט
היא של תמותה מוקדמת מהצפי של המבוטחים
בחישובי תוחלת החיים.
נייג'ל וילסון ,מנכ"ל המבטחת הבריטית ליגל
אנד ג'נראל ,אמר כי הנזילות הגדולה יותר
הושגה מהקטנות העתודות השמורות לתשלום
קצבאות למבוטחים כל עוד הם חיים כביטוח
אנונה .אולם הסתבר כי המבוטחים האלה אינם
חיים בהתאם לצפי ,ולכן מקטינים את העתודות
האלה .הוא הוסיף ,כי "זה משקף מבט מצער על
החברה .זו ההקטנה השלישית של הקרנות האלה
ועוד יתבצע שחרור נוסף של כספים מהקרנות
האלה".
הקטנת הרזרבות של ביטוחי קצבאות משתקפת
במאזנים השנתיים של ליגל אנד ג'נראל ,ענקית
הביטוח הבריטית אביבה ,הפניקס וחברות ביטוח
פנסיה פרטיות .החברות האלה יחד הקטינו את
הקרנות בכ־ 1.5מיליארד ליש"ט.
חברות ביטוח נוספות ,כולל פרודנשל פייננשל
האמריקנית ,צפויות לפרסם את המאזנים
השנתיים בהם גם כן יקטנו העתודות לתשלום
תגמולים וקצבאות למבוטחים ,כך שהסכום
הכולל שיופחת מהעתודות יצמח במאות מיליוני
ליש"ט נוספים ,כך שיתקרב ל־ 2מיליארד ליש"ט.

השינוי בתוחלת החיים
חברות הביטוח המנהלות את ביטוחי האנונה
משלמות את הקצבאות למבוטחים כל עוד הם
חיים .מאחר שהצפי לתוחלת החיים קצר יותר,
נותרו לחברות הביטוח עתודות פנויות מעבר

מזל טוב ליסמין ולירן
וייס על הולדת בנכם
מערכת "ביטוח ופיננסים"
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פרויקט
מיוחד

ליגל אנד ג'נראל .הקטנת הרזרבות משתקפת במאזנים השנתיים

מאחר שהצפי לתוחלת החיים קצר יותר ,נותרו לחברות
הביטוח עתודות פנויות מעבר לתכנון
לתכנון .עתה חברות הביטוח צריכות להחליט
אם להגדיל את הדיווידנדים או להעביר הכספים
הפנויים לענפים חדשים ,כביטוח סייבר.
מתברר שמגמת הגידול בתוחלת החיים
אפיינה את השנים הראשונות של המאה ה־.21
אבל מגמה זו השתנתה וקצב השינוי בתוחלת
החיים הרבה יותר איטי.
לפי נתוני המכון הבריטי לאקטואריה תוחלת
החיים עולה עתה בקצב של  0.5אחוז לשנה.
בעשור הקודם קצב גידול תוחלת החיים היה 2
אחוזים לשנה .לפי המודל של המכון לאקטואריה
תוחלת החיים בגיל  65שנה לנשים הוא 22.4
שנים ,בעוד שתוחלת החיים לגברים בגיל 65
שנה הוא  19.8שנה .במודל זה תוחלת החיים ירדה
בחמישה חודשים לעומת המודל הקודם .מציינים
שהמודל הזה מתייחס לאוכלוסיית בריטניה ולא
לסקטור הפנסיונרים.

מהם הגורמים להאטה בגידול בתוחלת החיים?
סטיבן בקסטר ,יועץ לתוכנית הפנסיה Club
 ,Vitaמצביע על שלוש התפתחויות שאפיינו
את ההתפתחויות בעשור הקודם :צמצום העישון,
שיפור הטיפול הרפואי והדרישות המוגברות
בשירותי הבריאות והטיפול הסיעודי.
לפי בדיקת הפייננשל טיימס ,מגמה דומה
קיימת במדינות נוספות ,אבל לא השפיעה
באותה מידה על סקטור הביטוח כבריטניה .אין
לחברות עתודות פנויות באותו שיעור .במדינות
אחרות ,כולל באירופה ,מוצרי הביטוח פחות
רגישים לשינויים בתוחלת החיים.
מה קורה בארה"ב? מסתבר שלפי כללי
החשבונאות הנהוגים שם חברות הביטוח אינן
יכולות להקטין את העתודות אם תוחלת החיים
משתנה ,אבל החברות יכולות להגדיל את
העתודות באם הדבר נדרש.

חיים יותר אבל פחות

”יש סיכוי שמה שקרה בבריטניה
יקרה גם בישראל”

פרויקט
מיוחד

משרד האוצר חושש שהעתודות לא יספיקו למבוטחים ועל כן מגדיל את תחזיות תוחלת החיים
> מערכת “ביטוח ופיננסים”

י

שראל אמנם נחשבת למדינה בעלת תוחלת
חיים גבוהה ,אך גם כאן תיתכן הקטנה
בעתודות השמורות לתשלום קצבאות
למבוטחים בביטוחי אנונה.
טיוטת מחקר שפורסמה לאחרונה על ידי משרד
האוצר מצאה גידול קל בתוחלת החיים בישראל,
זאת בהשוואה לטיוטת המחקר שפורסמה קודם לכן.
כמו כן ,בשל הגידול בתוחלת החיים ,מכתיב משרד
האוצר לחברות הביטוח גם גידול בצפי תוחלת
החיים.
בשיחה עם “ביטוח ופיננסים” ציין האקטואר אייל
בוכבינדר ,מנכ”ל חברת בנפיט ,כי “בדרך כלל,
בביטוחי חיים נותנים אומדן מאוד ארוך ,כשבפועל
מגלים לפעמים שהוא ארוך מדי” .לדבריו ,מחקרים
מהסוג הזה מתפרסמים אחת לשלוש או ארבע שנים.
“את התחזית בונים מהנתונים הבאים” ,אומר
בוכבינדר“ .מקבלים נתונים מקרנות הפנסיה
הוותיקות והחדשות ,מחברות הביטוח ,מסתכלים על
התמותה בפועל ,על הצפי הקודם בתוחלת החיים –
ועל סמך אלה בונים צפי עתידי עם שיפורים”.

"אנחנו מאוד שמרנים"

הקטנה עתודות הקצבאות בבריטניה התבצעה
משום שהתברר כי המבוטחים לא חיים על פי הצפי.
לשאלתנו אם מצב כזה יכול להתרחש גם בישראל
אומר בוכבינדר“ :יש סיכוי שמה שקרה בבריטניה

המדינות המובילות בתוחלת החיים
מקום

מדינה

תוחלת חיים לגברים

1

שוויץ

81.3

יפן

86.8

2

אוסטרליה

80.9

סינגפור

86.1

3

שוודיה

80.7

ספרד

85.5

4

ישראל

80.6

דרום קוריאה

85.5

5

יפן

80.5

צרפת

85.4

6

איטליה

80.5

שווייץ

85.3

7

קנדה

80.2

אוסטרליה

84.8

8

ספרד

80.1

איטליה

84.8

9

סינגפור

80

ישראל

84.3

10

צרפת

79.4

שוודיה

84.0

מקור :דו"ח ארגון הבריאות העולמי  -מאי 2017

יקרה גם בישראל ,משום שאנחנו מאוד פוחדים שלא
תהיינה עתודות מספיקות ולכן אנחנו מאוד שמרנים.
משרד האוצר לא רוצה להגיע למצב בו אין מספיק
כסף למבוטחים ,ולכן הוא אפילו מנסה לשפר את הצפי
לתוחלת חיים גבוהה יותר ,אך בפועל אנשים לא חיים
בהתאם לצפי ,דבר שעלול לגרום להקטנת עתודות”.

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן >>
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מדינה

תוחלת חיים לנשים

תוחלת החיים בישראל נחשבת לגבוהה בקרב
מדינות החברות בארגון הבריאות העולמי .בשנת
 2017פורסם כי גברים ישראלים חיים בממוצע 80.6
שנים ,מקום רביעי בעולם ,אחרי שווייץ ,אוסטרליה
ושוודיה .על פי אותו הדו”ח ,נשים ישראליות חיו
בממוצע  84.3שנים.

חדשות הביטוח

רשות שוק ההון מבהירה :אין להתנות משיכת
כספי פיצויים באישור כלשהו מהמעסיק
> רונית מורגנשטרן

ב

עקבות פניות על עיכוב מצד חברות
מנהלות בשחרור כספי פיצויים לעובד,
פרסמה רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
הבהרה לפיה  -זכותו של העמית למשיכת כספי
פיצויים מקופת הגמל לא תותנה בקבלת כל אישור
מהמעסיק ,לרבות אישור על סיום העסקה .מדובר
בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
(תיקון מס'  ,)21התשע"ח  ,2018המאפשר לפרט
למשוך כספי פיצויים ללא אישור לכך ממעסיקו
בתום  4חודשים מיום העזיבה ,אם המעסיק לא
העביר התנגדות מנומקת בכתב לעניין משיכה זו.
בהבהרה מצוין כי לפי תיקון  21בחוק הפיקוח על
הגמל ,מעסיק רשאי למשוך את כספי הפיצויים
של העמית רק אם יחסי העבודה הסתיימו והתקיים
אחד מהתנאים .1 :המעסיק הגיש תביעה לבית
הדין לעבודה בתוך ארבעה חודשים מיום סיום
העבודה או שיש למעסיק פסק דין הצהרתי מבית
הדין לעבודה שהוא זכאי למשוך את הכסף ,וזאת

פרסום ההבהרה בא להגן על זכויות העובדים

בתוך ארבעה חודשים מיום סיום העבודה; .2
העובד הסכים לכך שהמעסיק יקבל את הכסף,
בכפוף למסמכים רלוונטיים של המעסיק למסור
לחברה המנהלת.
ברשות מדגישים כי תכליתו של התיקון היא

ליצור ודאות לעניין הליך משיכת הכספים מקופת
הגמל .בהתאם לתיקון ,אם לא התקיימו התנאים
הקבועים בחוק ,יהיה העמית זכאי למשוך את
כספי הפיצויים מקופת הגמל ,והחברה המנהלת
של הקופה לא תהיה רשאית לעכב את תשלום
הכספים בשל טענות הנוגעות לזכאות הכספים.
בהבהרה נכתב כי הפרשנות לפיה רשאיות
חברות מנהלות לעכב את תשלום כספי הפיצויים
לעמית/שכיר עד להמצאת אישור סיום ההעסקה
על ידי מעסיקו ,מובילה לתוצאה לפיה בכוח
המעסיק למנוע את משיכת כספי הפיצויים על ידי
עמית/שכיר רק באמצעות סירוב להעביר לידיו
אישור לעניין סיום העסקתו ,מבלי שיידרש לעמוד
בתנאי שקובע התיקון שכן היא מרוקנת מתוכן
את תכליתו של התיקון ליצור ודאות לעניין הליך
משיכת הכספים מקופת הגמל ויוצרת תלות בין
המעסיק לבין זכותו של העמית למשוך את כספי
הפיצויים מקופת הגמל שלו.

עובדי שגריר ושחקני הפועל חולון | צילום :גיא קרן

פורים מחוז ירושלים | צילום :שמואל אשורי

סוכנים מבקרים בבית חולים אלין
סוכני מחוז ירושלים חילקו משלוחי מנות לבית החולים
אלין בעיר .יו"ר המחוז סו"ב שמואל אשורי" :תודה
לסוכנים מישל בינוביץ ,יהודה זכריה ,אשר לוי ,ניר אלבז,
חלי דיין ושרי שושני .תודה גם לסוכנת שלומית לפידות
שדאגה לחלוקת משלוחי המנות שתרמו הסוכנים".
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שגריר מחלקת משלוחי מנות בוולפסון
קבוצת שגריר ,בשיתוף מועדון הכדורסל של הפועל חולון ,ערכה את
חלוקת משלוחי המנות המסורתית לפורים בביה"ח וולפסון בחולון.
במסגרת הפעילות ביקרו עובדי שגריר יחד עם מנכ"ל החברה ,דוד
מיכאל ,בצוותא עם שחקני הפועל חולון במחלקות הילדים והנשים
וסייעו לרומם את רוחם של המאושפזים/ות לכבוד החג.
המנכ"ל ,דוד מיכאל ,ציין כי בכך "שגריר" מיישמת את חזונה להשתלבות
ותרומה לקהילה וכי הוא רואה בפעילות זו זכות גדולה .הוא איחל
ש"שכולנו נזכה לבריאות טובה ונדע רק נחת ואושר".

נזקי מלחמה

מידע על ביטוח תכולת דירה בפני נזקי מלחמה
הפוליסה התקנית לביטוח אינה מכסה סיכון של נזקי מלחמה או טרור .הכתובת לפיצוי
היא קרן הפיצויים של מס רכוש > סו"ב קובי צרפתי

ה

פוליסה התקנית לביטוח אינה מכסה
סיכון של נזקי מלחמה או טרור .במקרה
של התקפת טילים מדובר בנזקי מלחמה,
והכתובת לפיצוי היא קרן הפיצויים של מס רכוש.
מס רכוש נותן כיסוי ביטוחי מלא ללא תשלום
פרמיה למבנה הדירה של תושבי המדינה .בתכולת
הדירה מבוטחים ללא תשלום פרמיה החפצים
הביתיים של כל תושב ,שנמצאים בדירת המגורים.
אולם כיסוי זה מוגבל (בהתאם לטבלה המפורטת).
על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות
הנלוות ,מבוטחים חפציו הביתיים של כל תושב,
המצויים בדירת מגוריו בפני נזקי מלחמה .חפצי
הבית מסווגים לפי קבוצות :רהיטים ,ביגוד,
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה וחפצי בית אחרים.
חפצי הבית הנ"ל מכוסים ללא תשלום פרמיה
מצידו של התושב – עד תקרה כמפורט בטבלה.

חפצים בערך הגבוה

צילום :באדיבות המצולם

תושב המעוניין לבטח את חפציו הביתיים בערך
הגבוה מהערך הנקוב בתקנות ימלא טופס "הצהרה
לצורך ביטוח חפצים ביתיים" ,הכולל את חישוב
השווי הנוסף של נכסיו שברצונו לבטח וסכום
הפרמיה לתשלום.
את סכום הפרמיה יש לשלם באמצעות השובר
המצורף לטופס בבנק הדואר ובמזומן בלבד .חשוב
להדגיש כי :הביטוח יכנס לתוקפו לאחר תשלום
הפרמיה; יש לשמור הטופס לצורך הצגתו במקרה
הצורך; הביטוח תקף מיום התשלום ועד 31

סוגי חפצים

יחיד

לזוג נשוי

להורה יחיד לכל
ילד (עד גיל )18

למבוגר הגר
עם זוג או יחיד

רהיטים

 21,433שקלים

37,065

7,494

10,957

בגדים

8,049

8,049

2,416

8,050

חשמל ואלקטרוניקה

29,422

29,422

597

4,681

חפץ ביתי אחר

8,629

8,629

1,898

3,796

* החוק אינו מכסה חפצי אומנות ,תכשיטים ,עתיקות ומזומנים* .המחיר בשקלים

לדצמבר באותה שנה.
את טפסי ההצהרה ניתן לקבל באחד מהמקומות
הבאים:
• מוקד פיצויים ,פקיד שומה אשקלון .סמטת
הפלדה  8שדרות.
• משרד פקיד שומה אשקלון .הגובה  9אשקלון
• משרד מיסוי מקרקעין באר שבע .שדרות שז"ר
 31באר שבע.
• משרד פקיד שומה אשקלון  ,שלוחת אשדוד.
מרכז צימר דרך מנחם בגין  1אשדוד.
• משרד מיסוי מקרקעין ת"א .דרך מנחם בגין 125
ת"א.
• משרד מכס מרכז .ישראל גלילי  3א' ראשל"צ.
המלצות:
• להגדיל את הביטוח במשרדי מס רכוש במידת
הצורך.
• להפקיד את הכסף המזומן בבנקים.
• לשמור תכשיטים וחפצי אומנות יקרים בחדרי

לא רק בבחירות

בוחרים

דרכים זגגות רכב
לפייסבוק <<

ęĕė

Ĥď

đĎĎĒ

ėĤ Ħ

סוכן\ת יקר\ה ,למבוטחיך
מגיע הטוב ביותר ,בחר\י דרכים
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ביטחון או בכספות בבתים ,או בבנקים.
• לדרוש ממנהל הקרן במקום דיור חילופי לדירה
שנפגעה ,הוצאות כלכלה ,הוצאות נסיעה ממקום
הדיור החילופי למקום העבודה ,והוצאות עקיפות
נוספות.
• ההחלטה על הפיצוי היא לפי שיקול דעתו של
מנהל הקרן.
* בלעדי בענף הביטוח בישראל ,ביטוח לתכולת
נזקי מלחמה בחברת ביטוח הפניקס
מסמכים לתביעת פיצויים:
 - 2881/1תביעת פיצויים על נזק מלחמה
שנגרם לגופו של נכס (נזק מבנה)
 - 2881/2תביעת פיצויים על נזק מלחמה
שנגרם לגופו של נכס (נזק רכב)
מס' טלפון מוקד רשות המסים בישראל*5352 :
הכותב הינו מנכ"ל סוכנות "אגוז" ויועץ נשיא
הלשכה לביטוח אלמנטרי

חדשות הביטוח

הקורס לקבלת רישיון לתיווך נדל"ן נפתח במכללה
במכללה לפיננסים וביטוח נפתח קורס חדש המעניק לבוגריו רישיון לתיווך נדל"ן מטעם משרד המשפטים.
מנכ"ל המכללה" :אין הכוונה להסבה מקצועית של סוכני הביטוח ,אלא לתוספת מקצועית" > רונית מורגנשטרן

ל

אור הכרסום הבלתי מסתיים בהכנסות
סוכן הביטוח ,מציעה המכללה אפיק
הכנסות חדש ,שבמישורים רבים חופף
לענף הביטוח .ברוח זו ,נפתח שלשום לראשונה,
במכללה לפיננסים וביטוח ,קורס חדש המעניק
לבוגריו רישיון לתיווך נדל"ן מטעם משרד
המשפטים .הקורס מתקיים בשיתוף עם רשת
התיווך "אל הנכס".
לדברי מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח רענן שמחי:
"סוכן הביטוח הינו סוכן הוליסטי ועולם הנדל"ן
יפתח צוהר נוסף עבורו".
רונן דניאלי ,מנכ"ל המכללה ,ברך את משתתפי
הקורס הראשון וציין" :עולם הביטוח משתנה חדשות
לבקרים לנגד עינינו .הרגולציה חיונית וחשובה ככל
שתהיה ,מפעילה מכבש לחצים על עולם הביטוח.
פועל יוצא מכך ברוב המקרים ,היינו נגיסה נוספת
במקורות ההכנסה של סוכני הביטוח.
"כל עסקת נדל"ן המתבצעת כיום ,מחויבת
בהתערבותו של סוכן הביטוח .בשוק הפרטי85% ,
מעסקאות הנדל"ן מתבצעות על ידי מימון בנקאי,

רונן דניאל | צילום :באדיבות הלשכה

משכנתא ,המחייבת  3פוליסת ביטוח :פוליסות
חיים לשני בני הזוג  +ביטוח מבנה.
"סוכני ביטוח רבים ,המבטחים את הנ"ל,
נחשפים פעמים רבות לעסקאות עוד בשלב
הרעיוני ,וביכולתם "לשדך" לעיתים בין הצדדים.
תיווך נדל"ן הינו עיסוק הדורש רישיון ממשרד

המשפטים .אין הכוונה להסבה מקצועית של סוכני
הביטוח ,אלא תוספת מקצועית שתהווה פתח
לאפיק הכנסות חדש".
מוטי נחום ,מנכ"ל ובעלים רשת אל הנכס,
אמר" :אנחנו מברכים על שיתוף הפעולה והפתיחה
החגיגית של הקורס הראשון עם לשכת סוכני
ביטוח ,זהו חיבור טבעי ומתבקש .אני בטוח כי
אלו שיבחרו לשלב בין ענף תיווך הנדל"ן לענף
הביטוח ירוויחו הרבה מעבר ללקוחות והגדלת
התיק הביטוחי.
ההכשרה מצד אחד תאורטית וכוללת את מעבר
מבחן המתווכים ,אשר מאפשר קבלת רישיון
תיווך ממשלתי; ומצד שני יישומית ,שכן נלמדים
רזי מקצוע שיווק הנדל"ן למגורים ולמסחרי.
בפועל ניתן לפתח יחידות רווח וחטיבות עסקיות
בסוכנויות הביטוח עצמן והן יופעלו באמצעות
התלמידים עצמם או על ידי סוכנים עצמאיים
שעובדים על בסיס עמלות מטעמם .ייתכן שאף
יוכלו לגייס ממרכז הגיוס וההשמה הארצי של
רשת סוכנויות לנכסים אל הנכס".

ממערכת ״אופטימום״
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סוכני הראל מתקדמים
להפקה דיגיטלית במוצרי בריאות ,סיכונים ופנסיה

סטודיוהראל

חדש בהראל!

מ
ב

דחייה יקרה

כספי פיצויים במאה ה־21
יורם לביאנט ,מרצה במכללה לפיננסים וביטוח ,על חשיבותו של החיסכון
הפנסיוני ולמה רובנו טועים לחשוב שהפיצויים הם לא חלק מפנסיה שלנו

צ

עירי המאה ה־ 21יחיו עד גיל  100אם לא
תפרוץ מגפה עולמית ,כך על פי תחזיות
תוחלת החיים .אין חולק על חשיבותו של
החסכון הפנסיוני בעידן כזה.
מחקרים מצאו שיחס התחלופה  -היחס בין
ההכנסה ביום שאחרי הפרישה ובין זו שלפני
הפרישה  -צפוי להיות די נמוך לדור הזה .מצד
שני ,חישוב פשוט מראה כי מי שחוסך לפנסיה
על פי הכללים במשך חייו הבוגרים ,ואין לו
המון שנות אבטלה ,מגיע ליום הפרישה עם יחס
תחלופה סביר בהחלט.

אז מה בעצם קורה כאן?

צילום :באדיבות המצולם

נתמקד בשכירים שהם כ־ 89%משוק העבודה.
עולם התעסוקה במאה ה־ 21שונה לחלוטין מזה של
המאה ה־ .20סביבת התעסוקה היא סופר־דינמית
בה מועסקים מחליפים מקומות עבודה בקצב גבוה,
הן מהחלטות אישיות של קריירה והן כתוצאה
מדינמיות עסקית שלא תמיד בשליטת העובד.
קביעות בעבודה ומועסקים שעובדים במקום עבודה
אחד כל חייהם הם תופעות נדירות יותר ויותר.
בסביבת תעסוקה כזו הדרך לפנסיה רצופה
מהמורות ,פיתויים וכשלים שפוגעים בחסכון
הפנסיוני של המועסק ,לא פעם בצורה דרמטית.
על מהמורה ספציפית כזו ארצה להתמקד כאן -
כספי הפיצויים.
חוק פיצויי פיטורים נחקק בשנת  .1963חתמו
עליו לוי אשכול ,זלמן שזר ויגאל אלון ז"ל .כמה
שונה היה העולם אז .הכל היה בשחור לבן ,כולם
היו חברי הסתדרות ומקום עבודה היה כמעט קדוש.

לסיכום:

1

שינוי רגולציה שיאחד בין הפקדות
הפיצויים לתגמולי המעביד .אפשר
לחשוב במקביל על פתרונות
לתקופות אבטלה שלא יחריבו את
החסכון הפנסיוני .זה לא מסובך.

2

הפסקת השימוש במונח פיצויים
עד כמה שניתן.

3

הדרכה והנמקה אקטיבית בנושא.
בכל תחילה וסיום העסקה ,תקופת
המתנה טרם זכאות למשוך כספי
פיצויים בסיום ההעסקה ,ועוד.
מי שחס וחלילה פוטר מעבודתו היה זכאי לפיצוי,
כיאה לתקופה .בימינו ,הרעיון הזה נראה קצת הזוי.
פוטרת? התפטרת? מתקדמים הלאה ,לא קרה כלום.
ואכן ,עם החלת צו ההרחבה לפנסיה חובה
ב־ 2008נקבע שהפקדות המעסיק לרכיב הפיצויים
בתכנית הפנסיונית יבואו במקום פיצויי פיטורים,
לפחות  72%מהן ,ויהיו שייכות לעובד בכחלק
מהתכנית הפנסיונית שלו.
לא בטוח שזה דבר טוב .ראשית ,המונח פיצויים
נשאר .חבל .יש כוח רב למילים .שנית ,נשארה
לעובד האפשרות למשוך את כספי הפיצויים

בסיום יחסי עובד־מעביד (סיטואציה נורמטיבית
כאמור) .מי שעושה זאת "מפצה" עצמו באמצעות
גזילת כספי הפנסיה שלו.
משרד האוצר מפרסם באתר "האוצר שלי" בלוג
שממליץ לא למשוך את כספי הפיצויים ואף נתן
לו כותרת אדומה "הטעות שתמחק לכם 40%
מכספי הפנסיה" .זה נכון מאוד ,אלא שבלוג ,מגניב
ככל שיהיה ,לא משנה התנהגות .שינוי התנהגות
יכול להתבצע בשתי דרכים :כפיה או הכוונה.
תיקון  3למשל (יעוד הפקדות פנסיוניות לקצבה
בלבד) הוא דוגמה לרגולציה בכפיה.
בפגישות הדרכה פנסיונית אני פוגש צעירים
בנקודות הזמן הללו של מעברי עבודה .למי
שמתחיל לעבוד אני מסביר על הפקדות המעסיק
המחולקות לתגמולי מעביד ופיצויים .אז אני
מצטדק ומסביר שהפיצויים הם בעצם חלק
מהחסכון הפנסיוני ורק קוראים להם בשם לא נכון.
בסיום העבודה אצל המעסיק אני פוגש צעירים
שרוצים למשוך את כספי הפיצויים .אז אני מסביר
להם שזה לא באמת פיצויים מהמעסיק אלא
כספים שלהם ,שמאד יזדקקו להם בגיל מבוגר
יותר .התגובה הכי נפוצה היא" :מעולם לא הסבירו
לנו" .חלקם עושים חשיבה מחודשת.
מכיוון שכבר ראינו שינויים רגולטוריים
דרמטיים יותר בעבר ,אני בטוח שניתן להפוך את
האבן הזו ולהצעיד את צעירי המאה ה־ 21לעבר
פנסיה טובה יותר.
הכותב הוא מרצה במכללה לפיננסים וביטוח
בקורסי הגמר למבקשי רשיון פנסיוני

סוכנים/ות יקרים/ות!
מבית רשת מוסכי ההסדר הארצית
אנו גאים להציג עבורכם הסוכנים את פורטל המידע
און-ליין לתביעות צד ג‘  -מערכת מצג

מצג
מבית ד“ר פח וצבע

רשת מוסכי הסדר בפריסה ארצית  /הסדרי צד ג‘ )חיבוקים( מול חברות ליסינג וציי רכב  /מנהל אירוע אישי צמוד /
שירות שינוע ורכב חליפי לבית הלקוח  /אחריות לכל החיים על פחחות וצבע
חפשו אותנו ברשת www.dr-pach.co.il -
לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התנעה לשת"פ עסקי  050-650-7123 :ארז בנחייל ,סמנכ"ל מכירות
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לשכת סוכני הביטוח בישראל

פוליסה קבוצתית ייחודית לביטוח חיים
לחברי לשכת סוכני הביטוח

הזכאים להצטרף :
א .חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג אשר היו
כלולים בהסדר הביטוח הקבוצתי נכון ל 31.03.2019-ושגילם בתחילת
הביטוח עומד בתנאי הגיל המירבי לביטוח ,מבוטחים ברצף הביטוחי.
ב .חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג שהצטרפו
לביטוח לאחר מועד תחילת הביטוח וגילם בתחילת הביטוח אינו
עולה על הגיל המרבי להצטרפות ,שמילאו טופס הצטרפות והצהרת
בריאות והחברה הסכימה לקבלם לביטוח.
ג .ילדי חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל שגילם הוא מעל
גיל  , 20שמילאו טופס הצטרפות והצהרת בריאות והחברה הסכימה
לקבלם לביטוח.

הכיסוי הביטוחי:
ביטוח למקרה פטירה מכל סיבה שהיא ,למעט התאבדות בשנת הביטוח
הראשונה.
סייג זה חל על מצטרפים חדשים וברכישת יחידת ביטוח נוספת.

תקופת הביטוח:
הפוליסה נערכת לתקופה של  3שנים החל מ 01.04.2019-ועד .31.03.2022

סכומי הביטוח והפרמיות החודשיות (בש"ח ליחידת ביטוח )1
גיל מינימלי
20
26
31
36
41
46
56
61
66

גיל מקסימלי
25
30
35
40
45
55
60
65
75

סכום ביטוח
508,572
508,572
508,572
508,572
508,572
508,572
356,001
356,001
152,572

פרמיה חודשית
18
18
22
32
44
88
159
254
270

•הפרמיות וסכומי הביטוח בטבלה צמודים למדד בתוקף ביום
.01.03.2019
•מספר היחידות שניתן לרכוש 2 :
•כל יחידה שתתווסף לפוליסה קיימת מ 01.04.2019 -מחייבת את
המבוטח בהליך חיתומי.
•סכום הביטוח והפרמיה יתעדכנו  ,בעת מעבר המבוטח מקבוצת גיל
אחת לאחרת.
•הפרמיה תשולם במלואה על ידי המבוטחים  ,באמצעות הוראת קבע
אישית או כרטיס אשראי.

לשליחת הצעות ,בקרות מקרה הביטוח ולבירור זכויותיך על פי הפוליסה
ניתן לפנות למחלקת תביעות באגף
לאורטל פדידה ,טל' 072-2229916
או במייל tviotkol@ayalon-ins.co.il
שעות המענה הטלפוני 08:00-16:00

משולחנו של היועמ"ש

הפרשות סוציאליות לפנסיה -
גם מעל גיל הפרישה
גם עובדים שעברו את גיל הפרישה זכאים לכך שמעסיקיהם יפרישו עבורם כספים לקרן הפנסיה
> עו”ד עדי בן אברהם

ת

צילום :גיא קרן

ובע החל לעבוד אצל מעסיקו בגיל 72
ופוטר בגיל  .82התובע הועסק כמכונאי
במוסך ,וככזה חל עליו צו ההרחבה
לענף המוסכים .הוא פוטר על ידי מעסיקו ולאחר
מכן הגיש תביעה אשר התייחסה בין היתר לעובדה
שלא הופרשו עבורו כספים לפנסיה.
המעסיק טען להגנתו כי בעת קבלתו של התובע
לעבודה הוא היה בן  72ומאחר והוא החל לעבוד
לאחר גיל פרישה ,הרי שביחס למרכיב הפרשות
פנסיוניות הוא כלל לא היה מחויב בגינם .בית הדין,
בטרם נותן הכרעתו ,בוחן את צו ההרחבה לפנסיית
חובה שם נקבע כי הוא יחול על כל עובד המועסק
או שיועסק בכל מקום עבודה ,גם על מי "שפרש
מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה".
כלומר ,צו ההרחבה חל על כל עובד המועסק
במקום עבודה ,ובלבד שאותו עובד לא נכנס לטווח
החריגים אשר נקבעו בצו ובין היתר מדובר על
חריג ביחס לעובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת
חובה ובנוסף הוא מקבל קצבה .שימו לב ,ש"קצבה"
כאמור לעיל ,לא כוללת קצבאות וגמלאות
מהמוסד לביטוח לאומי.
בית הדין קובע כי קצבה היא תשלום חודשי
קבוע המשולם מהמדינה או קרן הפנסיה או ביטוח
מנהלים והמעסיק ,כך התברר ,לא בדק מול התובע
אם הוא מקבל קצבה שכזו בטרם קיבל החלטה
שלא להפריש כספים כנדרש.
יתרה מכך ,מוסיף בית הדין וקובע כי העובד
לא צריך ולא מחוייב לפנות למעסיק ולבקש
שיפרישו עבורו לפנסיה ,מאחר ומדובר על חובתו
של המעסיק לעשות כן ,כחלק מחובותיו כמעסיק
כלפיו עובדיו .משכך מחייב בית הדין את המעסיק
לשלם לעובד את ההפרשות הפנסיוניות.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין,

החל לעבוד כמכונאי בגיל 72

אך מה שצריך לזכור מכך הוא שהמעסיק צריך
להכיר את ההסדר התחיקתי החל על העסק שלו
לעניין ההסדר הפנסיוני הרלוונטי לגבי עובדיו;
על המעסיק לוודא מול עובדיו הפרשות פנסיוניות
בהתאם לסטטוס העובד בעת תחילת עבודתו (האם
העובד מגיע עם תוכנית פנסיונית פעילה או שלא)
– לדבר יש השלכות ,בין היתר ,על מועד תחילת
ההפרשות הפנסיוניות; וכן ,המעסיק צריך לוודא
את גילו של העובד ,כאשר מדובר על עובד צעיר,
או את הסטטוס של העובד כאשר מדובר על עובד
לאחר גיל פרישה ,בדומה למקרה דנן .כלומר,
על המעסיק להיות מלווה על ידי גורם מקצועי

שידע להסביר לו את חובותיו (המשתנות) בתחום
הפנסיוני על מנת להגן על עצמו מפני חשיפה
אפשרית.
הסיפור לעיל מהווה הזדמנות להזכיר למעסיקים
כי במהלך השבוע הקרוב ,יסתיימו ה"הסדרים
לרבים" והחל מיום  ,1.4.19על המעסיקים לפעול
למול ארבע קרנות הפנסיה הנבחרות בלבד ,ככל
שהם לא ערכו תהליך תחרותי לבחירת קרן ברירת
מחדל.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני
ביטוח

הלמן-אלדובי אוהבים תוצאות!
מקום ראשון
בקרנות
השתלמות
במסלול הכללי

מקום ראשון
בקרן פנסיה
מקיפה

במסלול לגילאי 50-60
ובמסלול לגילאי  60ומעלה

לפרטים נוספיםhag.co.il | *8030 :

מקום ראשון
בקופות גמל
להשקעה
במסלול מניות

התוצאות למקום הראשון מתייחסות למסלול הכללי ( )132בקרן ההשתלמות ,למסלול לגילאי  )9769( 50-60ולמסלול לגילאי  60ומעלה
( )9770בקרן פנסיה מקיפה ,ולמסלול מניות ( )7975בקופת גמל להשקעה (הועבר לניהול החברה ביום  ,)1.7.18מבין המסלולים המנייתים
עם מאפיין אקטיבי ,ב 12-החודשים האחרונים ( .)1.3.18-28.2.19האמור אינו בגדר המלצה ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק על פי דין.
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נקודה למחשבה

אליה וקוץ בה

למי שייך הנכס שנקרא "לקוחות" בהסכם התקשרות של סוכן עם סוכנות ביטוח? ‰
עו"ד אמנון פיראן עם כל מה שצריך להסדיר ולבדוק לפני חתימה על הסכם מסוג זה

ב

צילום :מאיה כרמי דרור

אחד מפסקי הדין המעניינים
שנכתבו בקשר למערכת
היחסים בין סוכנות ביטוח
לסוכני המשנה שלה קבע בית
המשפט המחוזי בתל אביב מספר
קביעות שעשויות לעניין כל אחד
ואחד מכם כאשר הוא מתקשר בקשר
עסקי עם סוכני משנה מצד אחד ו/או
עם סוכנות ביטוח מצד שני.
במחלוקת שנידונה בין סוכנות
ביטוח שביקשה להגביל את סוכן
המשנה שלה לאחר הפסקת העבודה
ביניהם .בית המשפט קבע:
 .1ביחסים בין סוכנות לסוכני משנה,
לשני הצדדים אינטרס לגיטימי
"לשני הצדדים אינטרס לגיטימי בשמירת הקשר עם הלקוחות"
בשמירת הקשר עם הלקוח כדי
להוסיף ולבטחו גם בשנים הבאות.
 .2אין לאף אחד מהצדדים בלעדיות על מאגר בהסכם חדש עם סוכנות הביטוח פספורטכארד
הלקוחות ואף צד אינו יכול לנכס לעצמו את הפועלת בתחום ביטוח נסיעות לחו"ל.
על פי דבריהם של הסוכנים ,בהליך ההתקשרות
הלקוחות.
 .3מניעת אפשרות תחרות על הלקוחות המשותפים לצורך שיווק מוצרי הסוכנות ,הם נדרשים לחתום
על הסכם חדש (שזה בוודאי לגיטימי) ,אלא שניתוח
הינה הגבלה בלתי סבירה של חופש העיסוק.
חשוב לציין כי במקרה הנדון לא היה הסכם סעיפיו מלמד כי סוכני הביטוח מסכימים מראש
כתוב בין הצדדים ולכן הגיעו עד כדי פנייה למתן מספר זכויות חד צדדיות לטובת הסוכנות,
לבית המשפט .ככל שיש הסכם כתוב בין סוכנות ונפרט:
לסוכני המשנה אז המצב הופך להיות ברור יותר ,א .סוכנות הביטוח עשויה בעתיד לפנות ללקוחות
אולם קביעותיו של בית המשפט המחוזי תמיד הסוכן בהצעות לרכישת מוצרי הביטוח של
ימשיכו לרחף מעליהם והסכמים כאלה צריך הסוכנות בכל עת ובכל אמצעי שתמצא לנכון.
ב .סוכנות הביטוח רשאית להעביר מידע על
לנסח היטב.
ולמה אני נדרש לדוגמה לעיל? לאחרונה פנו הלקוחות לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון.
אלי מספר סוכני ביטוח חברי הלשכה כדי שאחווה ג .סוכנות הביטוח רשאית להעביר את הזכויות
את דעתי המשפטית בעניין של התקשרות בין הנובעות מהסכם ההתקשרות לכל צד שלישי
סוכנויות ביטוח לסוכני משנה באופן כללי ,לרבות במקרה של מיזוג ורכישה.
עולה כמובן השאלה  -של מי הנכס שנקרא
ולהידרש בפרט לעניין התקשרות סוכני הביטוח

אליפים
7.4.2019
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"לקוחות"? או ,מהן "הזכויות
הנובעות מההסכם"? הרי כל סוכן
מתחיל יגיד לכם כי הלקוחות הם
שלו באופן בלעדי ,ואולם בהסכמה
לתנאי פספורטכארד ,הסוכן מסכים
בעצם למעין בעלות משותפת על
תיק הלקוחות שלו .מתן הזכויות
הנ"ל לסוכנות מקנה לה לכאורה או
למי שירכוש אותה בעתיד לגיטימציה
מלאה לפנות ללקוחות הסוכן ולמכור
להם את כל סוגי הביטוח שרק אפשר
לדמיין ולאו דווקא בתחום הספציפי
שלשמו נערכה ההתקשרות הראשונה
בין הצדדים .האם אתם הסוכנים
והסוכנות מודעים לכך?
שאלה נוספת היא ,האם הזכויות
בתיק שוות בין הצדדים? ובנוסף,
ניתן לשאול האם מתוך "הבעלות" המשותפת
תגיע דווקא לסוכנים תמורה בגין מכירה עתידית
של תיק הסוכנות לגורם שלישי ,אם וכאשר?
שאלה חשובה נוספת שעולה היא מהי השפעת
הסכם שכזה על ערך התיק של סוכן הביטוח?
הרי חלק מהסוכנים מתכנן את היום שבו ימכור
את התיק וייצא לפרישה מכובדת ,ואולם כאשר
עננה זו מרחפת מעל הראש ,סביר להניח שקונה
פוטנציאלי יטען לערך מופחת של התיק החשוף
לפעילות ביטוחית של צד שלישי.
לסיכום ,ראוי לשקול הן את היתרונות והן
את החסרונות ולהגיע להחלטה מושכלת .כמובן
שקיים שיקול מסחרי בהתקשרות שכזו ,אך עליו
לא הרחבתי במאמר זה.
הכותב הוא יועץ הלשכה בביטוחי בריאות ועוסק
במיזוגים ורכישות של סוכנויות וסוכני ביטוח

 -פותחים לך דלתות

 ,Lagoראשל"צ

אליפים סוכנות לביטוח

מידע לסוכן

מדוע על סוכן ביטוח חיים להכיר את
התיקון לחוק הכשרות המשפטית?
עו"ד ישראל זר אביב מסביר מהו ייפוי כוח מתמשך ומה חשיבותו  ‰וגם – איך זה יסייע לסוכן
הביטוח של העידן החדש להעניק ללקוח מענה הוליסטי

ת

צילום :פוטו אליהו

יקון לחוק הכשרות המשפטית מאפשר
לכל אדם בגיר להסמיך מראש אדם אחר
כאפוטרופוס לגופו או לרכושו אם יגיע
למצב בו לא יוכל לקבל החלטות עבור עצמו .מהו
ייפוי הכוח המתמשך ומה חשיבותו?
סוכן הביטוח של העידן החדש הינו סוכן ביטוח
הוליסטי ,ידו בכל מעטפת המגן של המשפחה,
החל מהחסכונות הפיננסיים דרך בטוחות למקרה
אובדן כושר עבודה ,מחלות ותאונות ,סיעוד ועוד.
סוכן הביטוח אמון על אבטחת היציבות הכלכלית
של המבוטח מיום צאתו לגמלאות ועד לדאגה
לשאריו לאחר לכתו.
תחום הסיעוד ,ענף ביטוח צעיר יחסית ,מקיף את
ההיבטים הכלכליים של החולה הסיעודי אך אינו
עוסק כלל בדרכים לניהול ענייניו הרכושיים,
הרפואיים והאישיים של החולה הסיעודי במצב
של אי קוגניציה בעקבות דמנציה לסוגיה.
לפי נתוני משרד הבריאות שכיחות מחלת
הדמנציה נאמדת בכ־ 10%מהאוכלוסייה בקרב
בני  65ומעלה .השכיחות עולה עם הגיל לכדי
 15%בגילאי 65־ 74ועד כ־ 30%בגיל  85ומעלה.
לעיתים נדירות המחלה מתגלה כבר בגילאים
צעירים יותר (מתחת לגיל .)60
כיום בישראל מספר החולים בדמנציה נאמד
בכ־ ,150,000מתוכם  70%חולי אלצהיימר .בשנים
הקרובות ,עם הזדקנות האוכלוסייה בישראל ,מספר
הסובלים מדמנציה צפוי לעלות במידה רבה.
חלק לא מבוטל מחולי הדמנציה מלווה על ידי
סוכן ביטוח .אך מי מייצג את המבוטח בהיותו
דמנטי? החולה הדמנטי מאבד את כשרותו
המשפטית וזו עוברת לידי האפוטרופוס הכללי
הממנה בדרך כלל ,תוך תהליך מורכב ,אחד מבני
המשפחה כאפוטרופוס.
האם בני המשפחה ממלאים את רצונותיו באשר
להמשך החזקתו בחיים בכל מצב? האם הם עושים
שימוש ברכושו התואם את מאוויו אותם יכול היה
לבטא ולהבטיח בטרם מחלתו? האם סוכן הביטוח
רשאי למלא את הוראותיו של קרוב משפחה שאינו
אפוטרופוס? כיצד ינהג סוכן הביטוח כשמתגלעים
חילוקי דעות בקרב בני המשפחה באשר לדרך
הטיפול בחולה הדמנטי?
לא אחת נתקל סוכן הביטוח בוויכוח בין בני
המשפחה .בעוד האחד מעוניין לממש את הפוליסה
הסיעודית לצורך אשפוז החולה במוסד סיעודי
ולהשלים לשם כך את התקציב החסר על ידי
מימוש נכסים של החולה ,מנגד ,קרוב משפחה אחר
מעוניין להשאיר את החולה בביתו ,ומעדיף את
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גמישות רחבה בקביעת סמכויות מיופה הכוח

שמירת נכסי החולה לצורך עיבוי העיזבון העתידי?
בעבר ,אדם בישראל לא היה יכול למנות לעצמו
"אפוטרופוס לעתיד" ולקבוע כיצד ועל ידי מי
יטופלו ענייניו כאשר הוא עצמו לא יהיה מסוגל
לקבל או לבצע החלטות" .כשל משפטי" זה
הוביל לכך שסכסוכים בין ילדים בנוגע לסוגיות
הקשורות למינוי אפוטרופוס להוריהם הונחו פעמים
רבות לפתחן של הערכאות כשבחלק מהמקרים
האינטרסים שעלו אל פני השטח היו לאו דווקא
דאגה לרווחת ההורים.
גם משמונה אפוטרופוס כדין ,היה האפוטרופוס
כפוף לפיקוח מצד האפוטרופוס הכללי בהיותו
מחויב בדיווחים מסורבלים וקבלת אישור על כל
פעולה מהותית שנדרש לבצע.
סוכן ביטוח סיעודי מקצועי חייב להפנות את
תשומת ליבו של המבוטח לקיומו של הליך חוקי
חדש שיבטיח את מימוש רצונותיו אותם הגדיר
עוד בהיותו בריא ,שימנה לו אפוטרופוס איש
מבטחו ובכך יבטיח גם שלום בית מבלי להידרש
לסרבול משפטי .זאת ,מבעוד מועד ובהליך פשוט
הקרוי "ייפוי כוח מתמשך".
תיקון  18לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
תשכ"ב־ ,1962שנכנס לתוקף לפני כשנה ,משנה את
התמונה .התיקון בא לתת מענה לאתגר זה ויצר
מהפיכה בתחום בדמות ייפוי הכוח המתמשך .כיום,
אדם בגיר יכול להחליט מראש כיצד ועל ידי מי

יטופלו ענייניו כשהוא לא יהיה מסוגל לעשות כן.
מהו ייפוי כוח מתמשך?
תיקון  18השווה את המצב המשפטי בישראל לזה
שקיים במדינות מערביות רבות .כיום ,אדם יכול
להחליט מיהו האיש או קבוצת האנשים שיקבלו
החלטות הנוגעות לגופו או לרכושו בעת הצורך.
התיקון קובע שכל אדם בגיר בעל כשירות משפטית
רשאי לערוך מסמך משפטי שבמסגרתו ימנה מיופה
כוח עם סמכויות ,הן לגבי רכושו והן לגבי גופו
ובריאותו.
מסמך ייפוי הכוח המתמשך חייב להיערך על ידי
עורך דין שהוסמך לשם כך ויש להפקידו במשרדי
האפוטרופוס הכללי.
ניתן להבחין בין שני סוגים של ייפוי כוח
מתמשך:
 ‰ייפוי כוח מתמשך בנוגע לעניינים אישיים
 יפויי כוח הנוגע לעניינים הקשורים לרווחתושל האדם הממנה לרבות בריאותו ,מקום מגוריו,
צרכיו היומיומיים ,עניינים חברתיים ,עניינים
נפשיים ,סוגיות גופניות וכדומה .יודגש כי ניתן
למנות גם מיופה כוח לנושאים רפואיים בלבד
("ייפוי כוח מתמשך רפואי").
 ‰ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש  -ייפוי כוח
הנוגע לנכסים ,התחייבויות ,כספים וכדומה.
 ‰החוק קובע כי מיופה הכוח חייב לפעול אך ורק
בהתאם להנחיותיו של הממנה במסמך .כמו כן ,על

…

מידע לסוכן

…

מיופה הכוח "להיכנס לתפקידו" ,כלומר ,להסכים
ולאשר את המינוי בפני עורך דין ,אישור הכולל
הצהרה שהוא מבין את ההנחיות שהוגדרו.
התיקון גם מגן על הממנה בכך שהוא קובע
שמיופה כוח לא יהיה רשאי לפעול בניגוד לחוק
או באופן שעלול לפגוע בממנה פגיעה חמורה.
בכל מקרה מסוג זה מיופה הכוח חייב לפנות לבית
המשפט לקבלת הוראות ספציפיות.

גמישות רחבה בקביעת
סמכויות מיופה הכוח

התיקון מעניק לממנה גמישות רחבה בקביעת
סמכויותיו ותחומי אחריותו של מיופה הכוח .בין
השאר נקבע כי הממנה יכול להחליט כיצד הוא
רוצה שהחלטות מסוימות תתקבלנה או להעניק
למיופה את מלוא שיקול הדעת.
למשל ,הממנה יכול לקבוע שאם יגיע למצב
סיעודי הטיפול יינתן לו בביתו או שמעבר לדיור
מוגן ייעשה בהתקיים תנאים מסוימים בלבד .הוא
אף יכול לרדת לרזולוציות הנוגעות לנושאים
ספציפיים כמו אישור למכירת נכסים או הנחיה
בדבר שמירת הנכסים במשפחה והשכרתם בלבד.

"טוב יעשה סוכן ביטוח מקצועי אם
יביא לידיעת המבוטח את האפשרות
שבידו לשלוט על גורלו ועתידו אם
חלילה יאבד את כושרו לכך"
סוגיה חשובה נוספת המשמשת כ"מטריית
הגנה" על הממנה היא קביעת זהותם של "אנשים
מיודעים" אשר יקבלו דיווחים ממיופה הכוח
באשר להחלטותיו ופעולותיו .כמו כן ,הממנה יכול
להחליט שהאפוטרופוס הכללי ייפקח על מיופה
הכוח במילוי תפקידו.
האם ניתן למנות מספר מיופי כוח?
התיקון לגבי יופיי כוח מתמשך מכיר בכך
שלעתים אדם רוצה למנות לגופו ו/או לרכושו
מספר אנשי אמון .במקרים אלה ,מומלץ שהממנה
יגדיר במפורש את סמכויותיהם ותפקידיהם של
מיופיי הכוח וכן יקבע מנגנון לפתרון מחלוקות
ביניהם .יודגש שהממנה רשאי למנות מיופה כוח
חליפי למקרה שבו מיופה כוח ראשון לא יוכל

למלא את תפקידו.
מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקפו?
החוק מגדיר כי ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו
כאשר הממנה ״אינו מסוגל להבין״ בעניין שלגביו
נערך ייפוי הכוח.
בעניין זה ,הממנה יכול לקבוע בייפוי הכוח כיצד
יש לבחון את "הבנתו" (כלומר ,איך להגדיר את
תנאי כניסת ייפוי הכוח לתוקף) .בהעדר קביעה
כאמור ,ההחלטה תתבסס על חוות דעת מומחה
אובייקטיבי אשר תימסר למיופה הכוח.
לסיכום ,המגמה כיום היא כי יש לשים את האדם
ורצונותיו במרכז .ייפוי הכוח המתמשך משקף
מגמה זו ומאפשר לבחור מראש מי יקבל עבורו
בעתיד את ההחלטות החשובות .טוב יעשה סוכן
ביטוח מקצועי אם יביא לידיעת לקוחותיו את
האפשרות שבידיו לשלוט על גורלו ועתידו אם
חלילה יאבד את כושרו לכך.
הכותב הינו חבר בית הדין של הלשכה וחבר
בוועדת הביטוח של לשכת עורכי הדין .מתמחה
בדיני נזיקין וביטוח ,מוסמך מטעם משרד
המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

חדשות הביטוח

כלל זכתה במוצר השנה בתחום החדשנות
בקטגוריית הביטוח לשנת 2019

בטקס שנערך השבוע בתל אביב זכה "כלל  “PROTECTכמוצר השנה  ‰עלית כספי ,משנה למנכ"ל כלל:
"השירות החדשני והמתקדם הוא תולדה של הרצון להעניק רשת ביטחון לנהגים" > רונית מורגנשטרן

ב

טקס מוצר השנה בתחום החדשנות,
שנערך השבוע במוזיאון תל אביב,
הכריזה ועדת השיפוט על "כלל
 “PROTECTכזוכה בקטגוריית הביטוח לשנת
.2019
כלל  PROTECTהוא ביטוח רכב חדשני
בענף ,המשלב אפליקציה ומצלמת דרך חכמה
המפעילה דיווח אונליין במקרה של תאונה.
גלי שבד ,סמנכ"לית בכירה ,מנהלת אגף
שיווק ואסטרטגיה בכלל ביטוח ופיננסים,
ציינה" :כלל ממשיכה להוביל את החדשנות
הטכנולוגית בענף הביטוח בישראל .החברה
מטמיעה כלים מתקדמים בכל תחומי העשייה
שלה ומעניקה ללקוח שירותים חדשניים
העונים לצרכיו המשתנים .בנוסף ,החברה
עברה טרנספורמציה דיגיטלית מלאה,
במהלך השנים האחרות ,המהווה תשתית
לכל השירותים והמוצרים המגוונים שהחברה
מציעה״.
עלית כספי ,משנה למנכ"ל ,ראש חטיבת
ביטוח כללי בכלל ביטוח ,ציינה" :השירות
החדשני והמתקדם שאנו מציעים הוא תולדה
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של הרצון להעניק רשת ביטחון לנהגים על
ידי מתן ליווי אישי מלא בעת הצורך .כיום,
בעת תאונה ,הנהג והסובבים אותו נדרשים
לטפל בכל הדברים הדחופים ומטבע הדברים
בשל האירוע לעיתים אין ברשותם את היכולת

"באמצעות האפליקציה
החדשנית ,המאותתת לנציגי
השירות שלנו בעת תאונה,
אנו וסוכנינו נדאג לתת
לנהגים את השירות הטוב
ביותר״

עלית כספי (מימין) וגלי שבד | צילום באדיבות כלל ביטוח

פיזית או נפשית לעשות זאת.
לקוחות כלל  PROTECTיכולים לנהוג
תוך שהם נהנים משקט נפשי ,כשבאמצעות
האפליקציה החדשנית ,המאותתת לנציגי
השירות שלנו בעת תאונה ,אנו וסוכנינו נדאג
לתת להם את השירות הטוב ביותר ,ברגע בו
הם הכי צריכים אותנו״.

חדשות הביטוח

קבוצת הראל תייצג בישראל בבלעדיות
את ארגון הביטוח הבינלאומי INI

הארגון מאגד מעל  120חברות ביטוח בכל העולם והוא מעניק פתרונות מסחריים ותעשייתיים
למבטחים גלובליים > רונית מורגנשטרן

ע

וד שיתוף פעולה גלובלי לקבוצת
הראל ביטוח ופיננסים :הקבוצה חתמה
על הסכם בלעדיות גלובלי כנציגה
בישראל של ארגון הביטוח הבינלאומי INI־
.Insurance of Network International
הסכם זה מצטרף להסכמי שיתוף פעולה
גלובליים שמקיימת הראל עם למעלה מ־12
תאגידי ביטוח בינלאומיים מהגדולים בעולם ובהם
 AXAו־ .HDI-Gerlingלפני כחודש ,הודיעה
הראל על חתימת הסכם שותף גלובלי עם חברת
הביטוח השוויצרית  ,Swiss Reאשר הינה מבטח
המשנה השני בגודלו בעולם.
 INIהינו ארגון ביטוחי בינלאומי גלובלי המאגד
מעל  120חברות ביטוח בכל העולם בפריסה
גלובלית .מטה והנהלת הארגון ,שהינו בעל
דריסת רגל משמעותית בעולם הביטוח ,ממוקמים

גלובליות מהמובילות בעולם
בעיר בריסל בבלגיה INI .מעניק
המדגישים את מקצועיותה של
פתרונות מסחריים ותעשייתיים
הראל ,ואת רמת האמון שהראל
למבטחים בינלאומיים גלובליים,
זוכה לה מצד המבטחים ומבטחי
שלהם לקוחות בכל העולם
המשנה בעולם".
בתחומי העסקים של ביטוח רכוש,
המבורגר הוסיף כי "ההסכמים
אחריות מקצועית ,הנדסה וביטוח
של הראל עם תאגידי הביטוח
ימי .הארגון הינו בעל פלטפורמות
ברחבי העולם ,מאפשרים לה גם
מתקדמות ,המאפשרות לחברות
להיענות לדרישות הביטוחיות של
השותפות עמה לנהל עסקים ולהתייעץ
המבורגר |
צילום :ורדי כהנא חברות ישראליות גלובליות בעלות
בסוגיות ביטוחיות גלובליות.
שלוחות ומפעלים בכל העולם .בזכות
גדעון המבורגר ,נשיא קבוצת הראל
ביטוח ופיננסים ,מסר כי "קבוצת הראל ביטוח ההסכם עם תאגיד  ,INIיחד עם ההסכמים עם
ופיננסים גאה מאוד בהסכם שנחתם עם ארגון  ,INIשאר תאגידי הביטוח הבינלאומיים ,נהנים גם
בו תשמש הראל כנציגה הבלעדית של הארגון מבוטחי הראל מרמת שירות גבוהה במסגרת
בישראל" .המבורגר ציין כי "לקבוצת הראל הביטוחים הגלובליים בכל המדינות בעולם בהן
ניסיון רב בהסכמים גלובליים עם חברות ביטוח הם פעילים".
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות
ריסק ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836
Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח –חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי
(במיוחד בתחום הרכב) .תנאים מצוינים למתאים/ה
משרה מלאה ימים א'-ה' ,זמינות לעבודה מידית.
דרישות ניסיון מוכח בביטוחי רכב-חובה!!! ניסיון קודם
בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות חיים ניתן
לשלוח למיילinfo@shimshi.net :
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית
קורות חיים ניתן לשלוח למיילrozit@ikeshet.co.il :
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק ביטוח
חיים ו/או אלמנטארי בתגמול הוגן ובמגוון רחב של
אפשרויות יצירתיים ,כולל אפשרות העסקה לטווח ארוך
 dudi@gamafinansim.co.ilנייד050-5368629 :
לבית סוכן בחיפה דרושים  :סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/או
אלמנטארי בעלי רישיון ,תינתן אפשרות לסטאג'ר/ית
המעוניין/ת לבנות תיק עצמאי .המתאים/ה ייהנו משירותי
תפעול ותמיכה מקצועיים ,סביבת עבודה מתקדמת
וטכנולוגית ותגמול ראוי והוגן ,נא לפנות למייל:
 dudi@gamafinansim.co.ilאו לנייד050-5368629 :
לסוכנות ביטוח ותיקה בהוד השרון דרושה פקידת
ביטוח מנוסה ברכב (ניסיון בדירות יתרון) קו"ח לווצאפ
 0522603972או duby@s-sapir.co.il
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון
פנסיוני המעוניין להתפתח ,לצמוח ולבנות תיק עצמאי
עם היקפים ונפרעים לשנים רבות .תנאים מצויינים
למתאימים - :עמלות גבוהות,שירותי משרד ,תיאום
פגישותקו"ח למיילofir@mishorim-ins.co.il :
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בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לסוכנות חיתום אלמנטרית גדולה מהמרכז ,איש/ת
שטח בעל יכולות שיווק וידע בעסקי פרט קו"ח למייל
eyalw1999@gmail.com
לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית
קורות חיים ניתן לשלוח למיילrozit@ikeshet.co.il :
דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות /ביטוחי
דירות תל אביב ,פתח תקווה ,בקעת אונו וג .שמואל ,חולון
ובת ים ,רמת גן וגבעתיים
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה ,דרוש/ה פקיד/ה
לתחום התביעות/ביטוחי דירות .עבודה טלפונית
ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח  .שעות עבודה
מ  08:30ועד  * 16:30עבודה לטווח ארוך ,תנאים טובים
למתאים/ה ,ללא ימי שישי ,מתאים גם לאמהות! דרישות -
דרוש ניסיון בתחום הביטוח,מתן שרות ברמה גבוהה ,הכרת
 .officeכושר ביטוי גבוה .כולת שליטה במערכות המחשב
ברמה גבוהה .ידיעת השפה העברית על בוריה* .המשרה
מיועדת לנשים וגברים כאחד .טלפון  ,03-9347778שליחת
קורות חיים למיילmoti@edenins.co.il :
סוכנות ביטוח ברמת גן ותיקה ומבוססת מעוניינת להעניק
בית חם לסוכן ביטוח צעיר נא לפנות למייל
nahum@shir-ins.com

שכירות משנה
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694
להשכרה לתקופה ארוכה ,משרד יפהפה המשמש
סוכנות ביטוח ,ברחוב הרכבת בתל אביב 213.מטר
בקומה  7 + ,5חניות פרטיות בחניון הבניין .לפרטים :דורון
054-4243450
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים (אפשרות
לקבל מרוהט ) .להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח.
המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות חודשית וללא

התחייבות המשרד ממוקם בראשון לציון ,ליד קניון הזהב
 /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית.
לפרטים – שלמה shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .ולכל מטרה.
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים ( אפשרות
לקבל מרוהט) .המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות
חודשית וללא התחייבות
להשכרה משרדים בבניין  umiראשל"צ בגדלים שונים
מ 60־  450מר  +חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית
מחיר  60ש"ח למר  ₪ 18 +דמי ניהול 052־6882202
להשכרה  /מכירה במגדל בסר  ,4ברחוב מצדה 7
בני ברק 418 ,מ״ר ,קומה  ,22לצפון ,גמר מפואר ,פרקט
עץ ,שטוף אור ,שירותים/מקלחת באגף הנהלה2 ,
חדרי ישיבות ,נוף מהמם  8 +חניות  2 +מחסנים.
 13חדרים .אפשרות לעוד  13עמדות עבודה .חדש
לחלוטין מהקבלן .נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח.
לפנות 050 :־ 5212228שקד
להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי,
במקום נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/ים
מרוהט/ים ,עם כל הציוד והשירותים הנלווים
הנדרשים לסוכן ביטוח( .אינטרנט ,מרכזיה ,חדר
ישיבות ועוד)במחיר החל מ־ 645ש"ח+מע"מ לחודש,

(כולל חשמל ,ארנונה ,מים ,ניקיון) .אפשרות לשכירת
חניה פרטית בבנין עצמו .לפרטים :זיו 0522998888

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה.
מיילshahar@shahar-ins.co.il:
נייד.052-4287086:
למכירה תאגיד ביטוח רשום מורשה ומוכן להפעלה
מיידית ! נא להתקשר לעו"ד שלמה ברמץ 0544-
 534902או למייל
מעוניין למכור תיק ביטוח חיים /פנסיה  +אלמנטרי תיק
שקיים משנת  2010לרציניים בלבד .לפרטים נוספים נא
ליצור קשר  ,מריו 0508-112234
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,מעוניין לרכוש
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי .כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ,כולל משרדים052-8741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערם של חברי הלשכה
יובל וגיא בר על פטירת אביהם

בצער רב וביגון קודר מודיעים
על פטירתו של צור פרלמן
סוכן ממיסדי ענף הביטוח בארץ.
אביו של הסוכן פרלמן יוסף

שלא תדעו עוד צער

שלא תדע עוד צער

עוזי בר ז"ל

