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הלשכה בתגובה
לפרסום בביזפורטל:

"כתבה מכפישה
ומגמתית"
לאור כתבה שפורסמה לאחרונה באתר
ביזפורטל בנושא העמלות המשולמות לסוכני
הביטוח ,הגיעו תגובות נסערות של סוכנים
שזועמים על ההשמצות ,על הצגת עובדות
לא נכונות ואי דיוקים ⋅ יו"ר הוועדה לפיננסים
בלשכה ,סו"ב דידי פרידלנדר מגיב > עמ' 2

ההבטחה מתממשת
משלמים פחות :דמי החבר
ללשכה יפחתו משמעותית ויעמדו
על  960שקל ב־ > 2022עמ' 5

ממשיכים לצמוח ולהתרחב
פתיחת שנה חיובית :יותר מ־ 90סוכנות
וסוכנים ,חדשים וחוזרים ,הצטרפו
ללשכה במהלך חודש ינואר

השינוי הנדרש
נשיא הלשכה פנה לממונה
בבקשה להתיר שיווק פוליסות
חיסכון פרט גם לחברות > עמ' 5
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"סוכני הביטוח מלווים ודואגים לצרכי
לקוחותיהם – וימשיכו לעשות כך"
לאור כתבה שפורסמה לאחרונה באתר ביזפורטל בנושא העמלות המשולמות לסוכני הביטוח ,הגיעו
תגובות נסערות של סוכנים שזועמים על ההשמצות ,על הצגת עובדות לא נכונות ואי דיוקים ⋅ יו"ר
הוועדה לפיננסים בלשכה ,סו"ב דידי פרידלנדר מגיב> מערכת "ביטוח ופיננסים"

ב

יום רביעי פרסם אתר ביזפורטל
כתבה של גיא טל תחת הכותרת
המתלהמת :סוכני הביטוח
עובדים על הציבור  -מזיזים מיליארדים
בגמל ובהשתלמות ,בלי להבין ,כי הם
מקבלים עמלות שמנות.
הכתב מתבסס על תשקיף של בית
השקעות וטוען כי לפי התשקיף "מור בית
השקעות משלם עמלות לסוכנים יותר
משהוא מקבל דמי ניהול מהחוסכים; מי
נתן כזה כוח לסוכנים ,למה צריכה לקום
על זה ועדת חקירה ושלא תחשבו בטעות
שהתכוונו לכל סוכני הביטוח  -יש גם
סוכני ביטוח טובים וישרים".
הכתבה ,שכוללת השמצות ,אי דיוקים
רבים והצגת עובדות שאינן נכונות עוררה
כעס רב בקרב סוכני הביטוח.
יו"ר הוועדה הפיננסית בלשכה,
סו"ב דידי פרידלנדר ,אמר ל"ביטוח
ופיננסים" כי "סוכני הביטוח דואגים
לציבור לקוחותיהם .דואגים להם בביטוח,
בקרנות הפנסיה ,בקופות הגמל ,בקרנות
ההשתלמות ובחסכון  -וזאת מתוך הבנה
כי הם ורק הם נפגשים עם הלקוח פנים
מול פנים ומסבירים לו את כל מה שהוא
צריך לדעת.

לתחום הפיננסי ,דבר שבהחלט מקנה להם
ידע רחב מאוד ומקצועי בתחום הפיננסים,
נשוא הכתבה.
 .3נכון להיום ,מונה לשכת סוכני הביטוח
כ־ 4,500חברים ולמיטב ידיעתי אין בנמצא
 2,000סוכנים העוסקים בתחום הפיננסים,
כך שאינני יודע לאילו סוכנים התייחס
כותב הכתבה בכל הנוגע לבית ההשקעות
מור .דבר אחד בטוח  -סוכן המטפל בהיקף
נכסים פיננסיים של עשרות מיליונים
הוא ללא ספק סוכן ביטוח מקצועי ובעל
ידע נרחב הדואג ללקוחותיו למוצר הטוב
ביותר עבורם.

על עבודה מגיע תגמול

 .4סוכן הביטוח נדרש ללוות ולדאוג
לצרכי הלקוח לאורך זמן .על כך הוא
גם מתוגמל ובאופן כמעט זהה מכל בתי
ההשקעות .ככל וקיימים פערים  -הם
זניחים ובדרך כלל הסוכן אפילו לא מודע
להבדלים אלו ובוודאי הם אינם מהווים
פקטור בהחלטה היכן נכון וראוי עבור
הלקוח לנהל את כספו.
פרידלנדר "סוכן הביטוח נדרש ללוות ולדאוג לצרכי הלקוח לאורך זמן .על כך
 .5בית ההשקעות מור הינו שחקן
הוא גם מתוגמל ,ובאופן כמעט זהה ,מכל בתי ההשקעות" | צילום :באדיבות המצולם
חדש יחסית בתחום ניהול קופות הגמל
וההשתלמות ומשכך גם בפעילותו
ובמסגרת דרישות אלו אף מחויב לעבור בחינות המשותפת עם סוכני ביטוח .בית ההשקעות מור
השיג בשנתיים האחרונות תשואות עודפות על
אותם נדרש לעבור יועץ השקעות.
 .2נוסף על כך ,אציין כי סוכני ביטוח רבים השוק וזהו אחד השיקולים ,מתוך שיקולים נוספים,
"אתמול ,01/02/2022 ,פורסמה כתבה באתר
ביזפורטל על ידי הכתב גיא טל בנושא פעילות מחזיקים בתואר אקדמי אשר לו ממשק ישיר הנלקחים בחשבון בידי סוכן ביטוח בהמלצותיו על
גוף מנהל.
הסוכנים בנושא הגמל עם התייחסות מסוימת
 .6כל מי שמבין מעט יודע כי בשנה הראשונה
לבית ההשקעות מור .אין בכוונתי להתנגח עם
לפעילות גוף מנהל קל יותר להציג תשואות
איש ,אך חשוב לי להעמיד מספר נקודות על
דיוקן או ליתר דיוק על העובדות ולא על דעות"" ,סוכני הביטוח דואגים לציבור
עודפות והחוכמה אחר כך היא להמשיך עם זה
הלאה לאורך שנים – זהו אחד היתרונות הבולטים
אמר פרידלנדר.
לקוחותיהם וזאת מתוך
של סוכן ביטוח מקצועי המלווה את הלקוח בניהול
 .1תפקיד סוכן הביטוח כבר מזמן איננו רק
הבנה כי הם ורק הם נפגשים
נכסיו לאורך שנים.
ביטוח ומי שהכשיר אותו לכך ונתן לו רישיון
עם הלקוח פנים מול פנים
"אין ולא יהיה בית השקעות כושל שיצליח
לעסוק בתחומי החסכון והגמל היא רשות שוק
לגייס כסף באמצעות סוכני ביטוח באמצעות
ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,וזאת לאחר
ומסבירים לו את כל מה
תגמול כזה או אחר" ,סיכם פרידלנדר את תגובתו
שסוכן הביטוח נדרש לעמוד ,בנוסף לדרישות
שהוא צריך לדעת"
לכתבה.
הממונה ,גם בדרישות הרשות לניירות ערך

כתבה מכפישה ומגמתית

ביטוח
ופיננסים

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | כתיבה :רונית מורגנשטרן,
מערכת "ביטוח פיננסים" | מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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פרויקט מיוחד :נבחרי לשכת סוכני הביטוח
החדשים חושפים את התוכניות לקדנציה
בכל שבוע נארח שניים מהנבחרים לתפקידי יו"רים בלשכה ,שיספרו על עצמם ועל תוכניותיהם במסגרת
תפקידם החדש ⋅ והשבוע – מקידום הליכי חקיקה ועד שת"פ עם הרשות בנושא טיפול בתלונות מבוטחים ⋅
יו"ר ועדת פיננסים סו"ב דידי פרידלנדר ויו"ר ועדת אתיקה סו"ב מרים אורגל > רונית מורגנשטרן
 .3להגביר את הטיפול בבעיות אתיות של סוכן
מול סוכן.
 .4להגיע להסכמות עם רשות שוק ההון שפניות
מבוטחים/לקוחות שיגיעו לרשות יועברו במיידית
אל הוועדה ,היות והיא הערכאה הראשונה,
המקצועית והנכונה לפניות ותלונות אלו".

סו"ב מרים אורגל ,יו"ר ועדת
אתיקה
"נהווה כתובת מקצועית לטיפול בתלונות
מבוטחים וסוכנים"
נשואה +5
בעלת תואר עו"ד; בעבר כיהנה
כדירקטורית בעיריית ביתר עילית.
ותק :הצטרפה למשרדו של בעלה חיים
אורגל לפני כ־ 18שנה; חברת לשכה כ־15
שנה
התמחות :חיים ,פנסיה ,בריאות וניהול
הצד העסקי של הסוכנות" .אני רואה ערך
מוסף בכך שאני גם עו"ד"
תפקיד בקדנציה קודמת :חברה בוועדת
הבריאות וחברה בוועדת האתיקה
סוכנות חיים אורגל סוכנות לביטוח ,בני
ברק

"מטרות הוועדה בראשותי:
 .1הגברת המודעות והשקיפות מול הלקוחות
וסוכני הביטוח לפעילות הוועדה ללא משוא
פנים.
 .2שהוועדה תהווה כתובת ראשונה ועיקרית
לפניות הלקוחות כלפי סוכני הביטוח.
צילום :באדיבות המצולמים

אורגל" :הגברת
המודעות והשקיפות מול
הלקוחות וסוכני הביטוח
לפעילות הוועדה"

סו"ב דידי פרידלנדר ,יו"ר
ועדת פיננסים
"נכניס סוכנים נוספים לתחום הפיננסים
ונקדם פיננסיונרים לתחומים נוספים בעולם
ההשקעות"
נשוי 5 +
מנכ״ל ובעלים של שקד סוכנות לביטוח
בירושלים
ותק :עוסק בתחום הביטוח  26שנה; סוכן
ביטוח וחבר לשכה  -משנת 2016
רוב השנים עסק בתפקידי ניהול שונים
בחברות הביטוח ובדגש על כלל ביטוח
כמנהל מרחב ירושלים והדרום ,ממנה
פרש בשנת  .2014משנת  2018חבר
בארגון  MDRTבו שימש שלוש שנים
כחבר הנהלה.
עוסק בכל תחומי הביטוח (למעט ביטוח
ימי) ומתמחה בפנסיוני והפיננסי.

"הגעתי לתחום הביטוח לגמרי במקרה אם כי
משמעות הביטוח כמי שאיבד את אימו בהיותו
בגיל עשר הייתה חלק ממני.

"אחרי כ־ 20שנה כשכיר בחברת ביטוח
וסיוע מתמשך לסוכני הביטוח הגעתי להבנה
כי ייעודי הוא המפגש עם לקוח הקצה ומכאן
ההחלטה להיות סוכן ביטוח הייתה קצרה.
ההבנה כי ביכולתי לשנות ולהשפיע על
עתידם של אנשים ולהציל משפחות שלמות
היא הסיפוק הכי גדול שיש ועם זה אני קם כל
בוקר והולך לישון בלילה.
"אני אוהב מאוד לעזור לאנשים ובעיקר
במתן הדרכה ועצות לחיים וכן אוהב להרצות
ולהעניק ידע בתחומים שונים.
"אני מתנדב בארגון פעמונים – עמותה
הפועלת בתחומי ההסברה והחינוך לחיות עם
מה שיש וללא חריגות בחשבון הבנק .אני
מעביר הרצאות וסדנאות לקבוצות בתחום
התנהלות כלכלית נכונה ונהנה לצאת מכל

פרידלנדר" :נקדם סוכנים
פיננסים לתחומים נוספים
מעולם ההשקעות"
הרצאה כזו ולהרגיש שעזרתי לעוד משפחה או
משפחות להתנהל נכון יותר ולהגיע לעצמאות
כלכלית".
מהן הסוגיות המרכזיות שעומדות בפני
הוועדה הפנסיונית בקדנציה הנוכחית?
"כאשר פנה אלי נשיא הלשכה הנבחר שלמה
אייזיק וביקש את עזרתי היה לי ברור כי הגיעה
השעה להירתם ולתת כתף .תחום הפיננסים
קרוב מאוד לליבי וביקשתי לעמוד בראש
הוועדה הפיננסית בלשכה .בכוונתי להשלים
בימים הקרובים את הרכב חברי הוועדה ולפעול
יחדיו למען כולנו.
"יש הרבה מה לעשות ,כמו קידום הליכי חקיקה
שיסיעו לעבודתנו ,להכניס סוכנים נוספים
לתחומי הפיננסים ולקדם סוכנים פיננסיונרים
לתחומים נוספים מעולם ההשקעות ,הלוואות
ומשכנתאות ,ולפעול מול חברות הביטוח לתיקון
"פגמים בהתנהלות" .אני רוצה לנצל במה זו
ולקרוא לסוכנים נוספים להצטרף ללשכה,
להתנדב לוועדות השונות ולצעוד יחד לעתיד
טוב יותר עבור כולנו".
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בשורה לחברי וחברות הלשכה :דמי החבר
לשנת  2022הופחתו
דמי החבר יעמדו על סך של  960שקל לעומת  1,260שקל בשנים קודמות ⋅ נשיא הלשכה אייזיק" :לאחר
עבודה מאומצת הצלחנו לראשונה להביא להפחתה משמעותית בדמי החבר" > רונית מורגנשטרן

כ

פי שהבטיח במצע הבחירות שלו ,הצליח
נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק להביא
להוזלה משמעותית בסך  300שקל לשנה
בדמי החבר ללשכת סוכני הביטוח.
על פי הודעת נשיא הלשכה לחברי וחברות
הלשכה" :בימים אלו אנו מתחילים לגבות את
דמי החבר לשנת  ,2022ואני שמח לבשר כי לאחר
עבודה רבה ומאומצת ,הצלחנו לראשונה להפחית
משמעותית את דמי החבר לסכום של  960שקל
במקום  1,260שקל לשנה".

יש לציין כי מדובר בהפחתה גדולה
של כ־ 24%בתשלום השנתי .עוד
מסר אייזיק" :לצד חיים בצל
מגית הקורונה ,שנת 2022
מביאה עימה אתגרים מקצועיים
רבים אשר למול כל אלו ניצבת
לשכה איתנה ,חזקה אשר פועלת
לילות כימים לקידום מעמד חבריה
 סוכני וסוכנות הביטוח."הלשכה מונה כיום קרוב ל־4,650

שלמה אייזיק ׀ צילום:
באדיבות יונט

חברים וחברות ,מספר המשקף ומבטא
את העוצמה הגלומה בה .תפקידינו
כלשכה לשמש בית ומקום מבטחים
לכל חבריה סוכני וסוכנות הביטוח
ולספק כלים ופתרונות מקצועיים.
"יחדיו נוכל להזניק אתכם ואתכן
קדימה ,אני סמוך ובטוח כי זו תהיה
קדנציה מלאה בהישגים.
שתהיה לכולנו דרך צלחה ובריאות
טובה לכולכם".

חדשות ׀

אייזיק לברקת" :מבקשים להחזיר את שיווק
פוליסת חיסכון פרט לחברות"
לאחר שבשש השנים האחרונות הותר שיווק הפוליסות רק ליחידים – פנה השבוע נשיא הלשכה
לממונה על מנת לאפשר גם לחברות לשווק את הפוליסות ⋅ "הבנקים נהנו מספיק מהעמלות
השמנות שגזרו מכך" > רונית מורגנשטרן

נ

ניהול כספיו (נוסטרו  -תיק ההשקעות,
שיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק
ר.מ .).וזאת באמצעות פוליסת חיסכון פרט
פנה אל הממונה על שוק הון ,ביטוח
לכל מטרה".
וחיסכון ד"ר משה ברקת בבקשה
נשיא הלשכה מציע כמה כיווני פעולה
לבחון החזרת שיווק פוליסות חיסכון גם
אפשריים:
לתאגידים וחברות .בשש השנים האחרונות
א) הרחבת הגדרת התחייבויות התאגיד
הותר שיווק הפוליסות רק ליחידים.
(למשל לשם דחיית תשלום דיבידנד).
"באופן מפתיע ,בחודש נובמבר 2014
ב) הפקדות חברה עבור בעלי שליטה
התבשרנו על ידי חברות הביטוח כי
בחברות מעטים.
הממונה לשעבר על רשות שוק ההון,
ג) הפקדת תאגיד עבור התחייבויות
ביטוח וחיסכון ,דורית סלינגר ,פרסמה
עתידיות כוללות ולא עבור עובד ספציפי.
הבהרה ולפיה "חל איסור לשווק פוליסות
ד) הפקדת כספי תאגיד לניהול השקעות
פרט בהם חבר בני אדם או תאגיד נקבעו
הלשכה" :לא מוצאים כל מניעה שסוכני הביטוח המורשים לכך יוכלו באמצעות הפוליסה כאלטרנטיבה נוספת
להיות נהנים".
לשווק פוליסות חיסכון פרט" | צילוםshutterstock :
לכל מטרה.
חרף מאמצינו לאתר אסמכתא באשר
בשיחה עם ביטוח ופיננסים ,אומר אייזיק:
להבהרת הממונה לשעבר  -לא עלה הדבר
בידינו .הלכה למעשה ,עם יישום החלטת המורשים לכך יוכלו לשווק פוליסות חיסכון "ההוראה של סלינגר ניתנה כנראה בלחץ בנק
הממונה לשעבר ,פוליסת פרט נותרה חלופת פרט שההפקדות בה מתבצעות על ידי תאגיד ישראל ,בעקבות פניות הבנקים אליו ,שרצו
לכל מטרה .ובשים לב כי לעניין 'תאגיד' – על 'לשמור על השמנת' אצלם בפיקדונות ובקרנות
חיסכון לכל מטרה עבור יחיד בלבד.
סוגיו :חברות ,שותפויות וכיו"ב" ,כותב אייזיק .נאמנות מהם גזרו עמלות שמנות .השמנת של
"אנחנו מבקשים לחזור ו/או להרחיב את מגוון הבנקים מספיק מנופחת .אני מאמין שד"ר
"אנחנו לא מוצאים כל מניעה שסוכני הביטוח האפשרויות העומדות לרשות תאגיד לשם ברקת יבחן בחיוב את הנושא".

השינוי הנדרש
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קיצוץ בעמלות הסוכנים וללא עמלת היקף:
פוליסת התאונות החדשה של הראל
הראל היא החברה הראשונה להשיק פוליסות תאונות אישיות חדשה – אבל חתכה את עמלות הסוכנים
שמתריעים כי לא ימכרו את הפוליסה ⋅ עמלת הנפרעים ירדה ל־ 11%ואין עמלת היקף > רונית מורגנשטרן

ש

נה וחצי לאחר הרפורמה בביטוח
תאונות אישיות ,שלמעשה
העלימה את הביטוח מהשוק
(למעט חברה ישירה אחת שמשווקת אותו),
השיקה אתמול הראל ביטוח מוצר ביטוח
תאונות אישיות חדש.
על פי המידעון שנשלח לסוכנים ,התוכנית
החדשה מותאמת להוראות הרפורמה ,אך
כוללת גם כיסויים מעבר לנדרש בהוראות,
וזאת על מנת לתת מענה רחב ומקיף בקרות
אירוע תאונתי.
התוכנית כוללת את הכיסויים הבאים:
 .1פיצוי חד פעמי כתוצאה מתאונה ,במקרה
מוות ,נכות ,סיעוד ,שברים או כוויות;
 .2פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב
תאונה;
 .3השתתפות בהוצאות ניתוח פלסטי שנדרש
עקב תאונה;
 .4פיצוי בגין ביצוע ניתוח שנדרש עקב
פגיעה אורתופדית עקב תאונה;
 .5טיפולי פיזיותרפיה שנדרשים עקב תאונה.
גיל הכניסה שנקבע הוא  3עד  76והעלות
נפרדת לגבר ואישה .לעלות פוליסת
לשכת סוכני הביטוח לא הייתה צד לפיתוח הכיסוי החדש לביטוח תאונות אישיות בחברת הראל | צילוםshutterstock :
הבסיס עשויות להתווסף תוספות רפואיות
או מקצועיות ,בהתאם למצבו הרפואי או
לעיסוקו של המועמד לביטוח ובהתאם
למדיניות החברה ,כאשר סכום הביטוח מתחדש עמדו על 60%־ )70%ועמלות הנפרעים ירדו אישיות בחברת הראל והתוודענו למוצר ,כמו
שאר הסוכנים ,דרך הפרסומים בלבד .ברצוני
ל־( 11%עמדו על כ־23־ 25%עד כה).
כל מקרה ביטוח.
הורדת העמלות הקיצונית הביאה לתגובות להבהיר באופן חד־משמעי שלשכת סוכני
חריגים :קיים חריג מגיל  21ומעלה לרכיבה על
הביטוח בראשותי תפעל ככל הניתן ובכל דרך
אפשרית וחוקית מול רשות שוק ההון ,ביטוח
וחסכון – הוא הרגולטור הרלוונטי ,כדי להבטיח
אייזיק" :נפעל מול הרגולטור לצורך הסרת חסמים שגרמו
את נושא ייחוד העיסוק של סוכני הביטוח וכדי
בין היתר למוצרים ביטוחיים מסוימים להיעלם מהמדפים -
שמקצוע זה יבטיח מקור פרנסה ראוי ומכובד
לטובת ציבור הסוכנים.
זה קריטי ל'איכות החיים' של אזרחי המדינה"
"בהקשר זה ,נפעל מול הרגולטור לצורך הסרת
חסמים שגרמו בין היתר למוצרים ביטוחיים
מסוימים להיעלם מהמדפים (כמו :נכות מתאונה,
אופניים חשמליים /קורקינט חשמלי/דו גלגלי נזעמות של מאות סוכני ביטוח ברשתות ,שחלקם מוות מתאונה ,נכות מקצועית ,נכות מוחלטת
חשמלי אחר .נספח נכות תעסוקתית :בשלב זה לא התריעו כי לא ימכרו את הפוליסה .חלק מהתגובות ותמידית ,ביטוח סיעודי ,ביטוח אובדני כושר
שפורסמו" :מי שמוכר בהראל בעמלה כזו מוכר עבודה עיסוקיים ודו-עיסוקיים ,ביטוח מנהלים
קיים נספח עם כיסוי כאמור.
הענף"; "מחיר יותר יקר ללקוח ובלי עמלה"; שמשלב א.כ.ע ,ומקרה פטירה ועוד) – זה קריטי
"השוואה פשוטה – שלוש מנות במוצר החדש עולה ל"איכות החיים" של אזרחי המדינה .בנוסף,
 90שקל שזה עלה בחבילת פלטינום  67שקל"; "הם לשכת סוכני הביטוח בראשותי ממליצה לכל
חבריה שלא לנקוט בפעולות שעשויות להסב
במקביל הודיעה הראל על שינויים בעמלות מרוויחים יותר ולא רוצים לשלם עמלות" ,ועוד.
נשיא לשכת סוכני הביטוח ,סו"ב שלמה נזקים לפעילותם העסקית ופרנסתם.
הסוכנים על מכירת ביטוח תאונות אישיות של
"אנו נערכים לכל האתגרים שבדרך ואני
אייזיק ,מסר בתגובה" :לשכת סוכני הביטוח לא
החברה:
עמלות ההיקף בוטלו (עמלות על מכירת פוליסה הייתה צד לפיתוח הכיסוי החדש לביטוח תאונות משוכנע שביחד נצליח".

המוצר התייקר – העמלות
נחתכו

בוסטר
לפנסיה
כלל גאה להיות
במקום הראשון גם לבני +60
בתשואות קרן הפנסיה לבני  +60בשנה ,שלוש וחמש השנים האחרונות
וגם במסלול הפנסיונרים בשנה ובשלוש השנים האחרונות
מסלול לבני  60ומעלה
תשואות ממוצעות

חברה

מסלול לפנסיונרים
תשואות ממוצעות

מדד שארפ
 5שנים

שנה אחרונה

 3שנים

כלל פנסיה וגמל בע"מ

11.81%

8.72%

6.62%

1.54

10.13%

7.80%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

10.74%

8.12%

6.46%

1.57

10.03%

7.33%

הראל פנסיה וגמל בע"מ

10.66%

7.96%

6.26%

1.52

8.56%

6.56%

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

10.65%

7.85%

6.07%

1.50

9.57%

7.13%

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

10.35%

8.43%

6.53%

1.41

10.09%

7.79%

מנורה מבטחים וגמל בע"מ

9.30%

7.40%

5.72%

1.22

8.38%

6.13%

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

6.11%

8.14%

6.26%

1.56

8.62%

7.20%

שנה אחרונה

 3שנים

 5שנים

תשואה לתקופה הרלוונטית המסתיימת ביום  31לדצמבר  .2021נתוני התשואות הינם מתוך אתר משרד האוצר ,פנסיה נט.
הנתונים למסלול פנסיה לבני  60ומעלה ולמסלול בסיסי למקבלי קצבה ב"כלל פנסיה" (מס'  9656ומס'  ,12177בהתאמה) בהשוואה
למסלולים המקבילים בקרנות הפנסיה המקיפות .התשואות המוצגות הינן תשואות כוללות ,לפני ניכוי דמי ניהול .אין במידע על תשואות
שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתי .ד מטרת המידע לעיל לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתוא ,ר אין
במידע כדי להוות או להחליף המלצה ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא .טל"ח .כלל פנסיה וגמל בע"מ.

חדשות| פיננסים
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בשל חובות בגובה מיליוני ש"ח :זברה
שירותי רכב נכנסת להקפאת הליכים
חברת "דרכים" תעניק שירות ללקוחות זברה עד למכירתה ⋅ חובות זברה עומדים על כ־11
מיליון שקל ⋅ מנכ"ל החברה חיים לייבוביץ התפטר > רונית מורגנשטרן

ב

ית המשפט המחוזי בתל אביב הורה על
צו הקפאת הליכים לחברת זברה שירותי
רכב .הצו ניתן לבקשת החברה שצברה
חובות בהיקף של כ־ 11מיליון שקל .עו"ד נדב לב
מונה לנאמן הזמני של החברה .לביטוח ופיננסים
נודע כי חברות ביטוח וסוכני ביטוח שעובדים עם
כתב השירות של זברה ,מפנים לקוחות לחברות
שירותי רכב אחרות.
החברה מנהלת מגעים למכירתה עם מספר
גורמים מתחום הביטוח ומתחום שירותי הרכב.
בעקבות הצו ולקראת מכירתה פרש מנכ"ל החברה
חיים לייבוביץ מתפקידו.
זברה מספקת שירותי דרך לנהגים מבוטחים
ולקוחות קצה באמצעות חברות ביטוח וחברות
במגזר העסקי והפרטי .בין שירותי החברה ניתן
למנות שירותי גרירה וחילוץ ,טיפול בבעיות
קלות בשטח ,החלפת צמיגים ועוד .פעילות
החברה מתבססת על כ־ 200אלף כתבי שירות
(התחייבויות לאספקת שירותים למנויים) המהווים

את לקוחות החברה .בין חברות הביטוח
שעובדות עם כתבי השירות של זברה נמנות
איילון ,שירביט ,ביטוח חקלאי ,ביטוח ישיר,
ליברה ועוד.

מכרה במחיר הפסד

על פי כתב הבקשה ,טוענת זברה כי החל
משנת  2019החלה לתמחר את שירותיה
במחיר הפסדי כדי להרחיב את מספר
לקוחותיה" .במשך שנתיים הפסידה החברה
סך של כארבעה מיליון שקל וכתוצאה
מתזרים מזומנים שלילי ,לא עמדה החברה
זעזוע בענף שירותי הדרך | צילוםshutterstock :
בתשלום עמלות לסוכני מכירות במועד,
לטענת החברה" ,נכון לרבעון אחרון לשנת
עובדה אשר גרמה לסוכני המכירות למכור
את כתבי השירות לחברות מתחרות .בשל כך 2021 ,העסיקה החברה יועץ כלכלי לרבות יעוץ
רו"ח חיצוני והחלה בהליכים פנים ארגונים של
הכנסות החברה קטנו משמעותית".
מכתב הבקשה של זברה עולה כי חובות זברה התייעלות בעזרתם צמצמה החברה את הפסדיה
לבנקים עומדים על כ־ 3.6מיליון שקל ,לספרים מסך של כארבעה מיליון שקל לסך של כ־ 700אלף
שקל".
כ־ 4.5מיליון שקל ,ולעובדים כחצי מיליון שקל.

האם הוספת כיסוי סייבר
לצד א' בפוליסת האחריות
המקצועית שלך?
סו”ב אריאל ארז
מנהל עסקים סוכנות ליסו”ב

לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן

ליסו"ב סוכנות לביטוח ) (1993בע"מ

9
02

חדשות | פנסיה

|  3בפברואר 2022

לראשונה :חברת ביטוח תערוך קורס תכנון
פרישה לסוכניה
מנורה מבטחים תציע לסוכנות וסוכני החברה קורס מקצועי ומקיף ⋅ "חלק מאסטרטגיית הקבוצה
לפיתוח ערוץ הסוכנים והינו חלק מהרחבת ארגז הכלים לסוכני הביטוח שלנו" > רונית מורגנשטרן

ק

ורס תכנון הפרישה של מנורה
מבטחים ,בשיתוף מכללת אורין־
שפלטר ,יארך כחצי שנה ויקנה
לסוכני החברה ידע מקצועי רב בעולמות
הפרישה .בקורס ישתתפו כ־ 50סוכנים
נבחרים מארבעת המחוזות השונים של
החברה .בתום הקורס יקבלו הסוכנים
תעודת מתכנן פרישה.
עמוס רוקח ,משנה למנכ"ל ומנהל אגף
מכירות סוכנים במנורה מבטחים ביטוח
"אנו שמחים להשיק לראשונה קורס
מקצועי ומקיף בנושא תכנון פרישה עבור
סוכני הביטוח של החברה .קורס זה הינו
חלק מאסטרטגיית הקבוצה לפיתוח ערוץ
הסוכנים וחלק מהרחבת ארגז הכלים לסוכני
הביטוח שלנו במטרה לייצר ערך גבוה

ללקוחות".
את הקורס מובילה יעל נסים מנהלת ה־
 Top Schoolבשיתוף עם מחלקת תכנון
פרישה בניהולה של ציפי אבירם־קינן.
מהחברה נמסר כי מדובר בחצי שנה
של לימודים אינטנסיביים הכוללים גם
בחינה מסכמת .בקורס ישתתפו סוכנים
מכל ארבעת המחוזות לאחר תהליך מיון
קפדני של מנהלי המכירות ובסיומה יקבלו
תעודת מתכנן/ת פרישה ,לאחר הכשרה
מקצועית מקיפה הכוללת גם פרקטיקה של
תהליך התכנון.
פעילות מחלקת תכנון הפרישה תואמת
את אסטרטגיית החברה בכל הנוגע לערוץ
ההפצה של הסוכנים וזאת תוך מענה
מקצועי ושירות לכלל סוכני החברה.

עמוס רוקח | צילום :יעל צור

תרימו לה ,תרימו!
קופות הגמל להשקעה של הראל בראש טבלת התשואות ב2021-

מקום 1

15.41%

12

החודשים
האחרונים

הראל מובילה עם תשואה של  15.41%ב 12-החודשים האחרונים

הנתונים מתייחסים למסלול הכללי בהראל גמל להשקעה ונכונים לחודש דצמבר ,2021בהתאם לאתר הגמל-נט של משרד האוצ .ר תשואה ממוצעת של 3
השנים האחרונות .10.24% :תשואה ממוצעת ב 5-השנים האחרונות ,7.04% :סטיית תקן ל 5-השנים האחרונות  .6.44התשואה הינה ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד .אין באמור כדי להוות יעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים של כל אדם.
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המרוץ לבוסטון מתחיל ב־7.02.22

כ

ולנו תקווה שמצב התחלואה
יאפשר לחברי ארגון MDRT
ובני/בנות זוגם לנסוע לבוסטון
להשתתפות בכנס העולמי השנתי של אנשי
הביטוח הפיננסים והפרישה הטובים בעולם,
בין התאריכים 26־ 29ביוני  .2022המפגש
השנתי ,יש שיאמרו שהינו "זריקת המרץ"
השנתית ,מהווה חוויה שמותירה בכל
משתתף רושם עז להמשך פעילות בעוצמה
גבוהה ביותר.
חברות בארגון  MDRTמהווה ציון דרך
לכל מי שרואה בעבודתו שליחות .עד
הקורונה ,מדי שנה התקיימו נסיעות לכנסים
הבינלאומיים  -מספיק לקבל מהמפגשים טיפ
אחד שיכול לשנות את גישתנו למקצוע יקר ערך
זה.
לכל מי שמעוניין לנסוע לבוסטון ולהשתתף
במפגשים המקצועיים והחברתיים ההרשמה
בעיצומה!
ארגון ה־ MDRTהינו ארגון בינלאומי שנוסד
בשנת  ,1927המאחד את בכירי סוכני ביטוח החיים,
הפיננסים ,הפרישה והתכנון הפיננסי .הנשיא
הנוכחי של הארגון הוא רנדי ל .סקריטצ'פילד.
חברי ה־ MDRTשואפים לפעול ולצמוח בכל
מישורי חייהם האישים והמקצועיים בהלימה
אחת כ"אדם שלם" .מטרתנו ב־ MDRTלתת
ערך האחד לשני באמצעות הפריה הדדית של
רעיונות מקצועיים בתחומים שונים ,אנו עושים
זאת באמצעות קבוצות דיון ,תוך מימוש התפיסה
שעל מנת לקבל עלינו לתת.
בשנת  ,2022על אף הקורונה ,אנו בישראל
ממשיכים את שליחותנו בכל מצב ובכל תנאי,
אנו קבוצה מגובשת ואינטימית ,השואפים להיות
הגרסה הטובה ביותר של עצמנו .זה דורש מאתנו
משמעת אישית ,השקעה בעצמנו וסביבה
תומכת ,את ערכים אלו ניתן לקבל במסגרת
חברות בארגון .MDRT
בתאריך  ,7.2.22יום ב' ,בין השעות 20:00-
 ,21:30חברי  MDRTישראל יארחו לראשונה

שקיבלו לחיים האישיים והעסקיים ואיך
עיצבו את דרכם להצלחה לאור חברותם ב־
 :MDRTסו"ב שלמה אייזיק ,חבר MDRT
ונשיא לשכת סוכני הביטוח ,סו"ב יוסי
מנור ,יו"ר מטה  MDRTאירופה ואוקיינה,
לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח ובכירים
נוספים בארגון בישראל.
במפגש זה תוצג הפעילות המתוכננת
לחברי ארגון  MDRTישראל לשנת :2022
 .1מפגשי העשרה ,הכשרות וקורסים

מדוע להיות חבר ב?MDRT-










השתתפות בכנסים  -ערובה להצלחה אישית ומקצועית!
רעיונות ועוד רעיונות
חינוך לקריירה מתמשכת
הגברת התפוקה
מקצועיות ולמידה אין סופית
הגברת המוניטין והזדהות אישית
האדם השלם  -למידת טכניקות לאיזון בין החיים
האישיים לחיים המקצועיים
תקשורת בין אישית עם חברים למקצוע להצלחה
אפשרויות מגוונות למנהיגות

את דור ההמשך בהובלתו של סו"ב ענר אדרי
 ,MBAיו"ר ועדת הצעירים בלשכת סוכני
הביטוח ,למפגש מרתק בזום של מוטיבציה
והשראה .במפגש זה נארח את הנשיא בדימוס
של ה־ MDRTהעולמי ,טוני גורדון .במפגש זה
נקבל טעימה מ"הבמה המרכזית" בארה"ב.
כמו כן ,נקיים רב שיח עם בכירי סוכני הביטוח
בישראל חברי  MDRTשישתפו אותנו בתועלות

חברי ההנהלה:

מנהל תחום העשרה מקצועית אילן שגב ,CLU ,גרונטולוג פיננסי  ,MAנייד ;052-2670469
מנהל תחום המנטורינג ג'ופי מרק ,MCC ,TOT ,נייד  ;052-2454662מנהלי קבוצות דיון :אלון
גיא ;03-6242701 ,MCC ,CFP ,בועז בראל ;054-4901691 ,רפי לוי ,MBA ,נייד
 ;054-2340922ערן בר ,CLU ,נייד .054-2004455
שנת בריאות והצלחה,
שלכם תמיד,
אבשלום מושקוביץ ,CFP ,יו"ר
וחברי הנהלת ארגון  MDRTישראל

מקצועיים בלעדיים לחברי :MDRT
ד בפברואר  2022-מפגש העשרה – פיננסים
בסימן פרישה!
ד במרץ  2022-מתוכנן קורס פיננסים ייחודי -
שיעסוק בכלים המקצועיים והמנטאליים הדרושים
במפגש עם לקוחות.
ד לימודי תעודה בגרונטולוגיה פיננסית
באוניברסיטה חיפה  -בנינו תוכנית ייחודית
השלמה לעוסקים בתחום הפרישה והתכנון
הפיננסי.
ד לימודי תעודה לתכנון פרישה – הכוללים
ליווי מתמשך גם לאחר סיום הקורס במסגרת
קבוצות דיון.
 .2כנס חווייתי עם בני/בנות הזוג במלון
אלמא בזיכרון יעקב:
הכנס מתוכנן לתאריכים 3־ 4באפריל (במקום
הכנס באילת שבוטל) ,וישלב הרצאות מקצועיות,
חווייתיות ומרתקות ,ולמחרת פעילות חברתית
משותפת .מצפה לכם תוכנית מדהימה.
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קריטריונים טכניים לחברות ארגון  MDRTלשנת  2022בהתאם לתוצאות העסקיות בשנת :2021

ההרשמה בעיצומה  -חידוש חברות/קבלה
לחברות:
לחברים שמחדשים חברות ולמצטרפים
החדשים  -אנו כאן בארגון  MDRTישראל נשמח
לסייע ברישום ונעמוד לימינכם ככל שיידרש.
מניסיונם של חברים ב־ – MDRTהינה ערובה
להצלחה!
"אם אתה רוצה ללכת מהר ,לך לבד .אם אתה

רוצה להגיע רחוק ,לך ביחד".
הצטרפות לארגון  MDRTמחייבת אישור של
חברת הביטוח לתפוקה/לגובה עמלה .אנו נערכנו
מול חברות הביטוח השונות ונקבעו אנשי קשר
בחברות הביטוח.

כל שנכתב במסמך זה בכפוף לאישור הסופי
של הנהלת  MDRTהעולמי ולמצב התחלואה,
היערכותכם בשני נושאים :לוודא דרכון וויזה
בתוקף ולהירשם לחברות בארגון .MDRT

החדש.

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר  MDRTהעולמי
ולהתרשם מעוצמה השראה וחידושים באתר

אנו לרשותכם בחניכה מקצועית (.)Mentoring
אנו מאמינים בפרגון הדדי ובנתינת ערך לחברים.

יו"ר מחוז הצפון סו"ב תדהר סאטובי ויו"ר סניף חיפה
סו"ב שי ליברזון קיימו מפגש פרודוקטיבי עם נשיא
הלשכה סו"ב שלמה אייזיק וסוכנים ממחוז הצפון.

צילום :באדיבות לשכת סוכני הביטוח
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משוואת קירוב פולניצר :כך תגזרו ריבית
תחשיבית משיעור שינוי בקצבת הפנסיה
סימולציות אקטואריות אשר נערכו על ידי האקטואר רועי פולניצר :ניתן לגזור
את הריבית התחשיבית ברוטו משיעור השינוי הרצוי בקצבת הפנסיה החודשית
באמצעות משוואת קירוב חדשה

ב

צילום :באדיבות המצולם

לפי משוואת קירוב פולניצר כדלקמן (מימין
 4.26%אשר נקבעה על ידי הממונה על שוק ההון,
יום רביעי בשבוע שעבר רשות שוק
לשמאל):
ביטוח וחסכון במשרד האוצר ב־ 19באפריל .2004
ההון העלתה את הריבית התחשיבית
(( + 1שיעור השינוי הרצוי בקצבת הפנסיה
זוהי למעשה הריבית לחישובי קצבת הפנסיה
ברוטו ,המשמשת לחישובים אקטואריים
החודשית * גיל תום לוח התמותה/מספר
החודשית של העמית בהגיעו לגיל פרישה ()67
בקרנות הפנסיה החדשות ,מ־ 4.26%ל־.4.37%
השנים המקסימלי של גבר עד לגיל הפרישה) ⋅
בקרנות הפנסיה החדשות.
במאמר זה אציג את משוואת קירוב Polanitzer
הריבית התחשיבית ברוטו במצב המוצא
בהתעלם מדמי הניהול ,שיעור הריבית הריאלית
אשר פותחה על ידי במטרה לגזור את הריבית
זה חישוב פשטני מעט ,אבל הוא מספיק מדויק
השנתית ברמה של  4.26%מחושב כדלקמן70% :
התחשיבית ברוטו הנדרשת משיעור שינוי רצוי
כדי לספק הערכת כללית לריבית התחשיבית
מהכספים בקרנות הפנסיה החדשות מקבלים
כלשהו בקצבת הפנסיה החודשית .יתרונה הגדול
ברוטו הנדרשת .ההיגיון מאחורי המשוואה הזו
תשואה ריאלית שנתית של ( 4%התשואה
של משוואת הקירוב הינה בעובדה שהינה פשוטה
הוא שככל ששיעור השינוי הרצוי בקצבת הפנסיה
הריאלית השנתית הממוצעת המינימלית בשוק
ונוחה לשימוש .מאידך ,המשוואה מצומצמת ועל
החודשית גבוה יותר ,כך הריבית התחשיבית
ההון הישראלי) ו־ 30%מהכספים הנותרים
כן היא איננה מדויקת.
ברוטו הנדרשת צריכה להיות גבוהה יותר ,כדי
מושקעים באג"ח מיועדות ומקבלים ריבית
חישוב קצבת הפנסיה החודשית
לקזז את מקדם ההמרה האקטוארי שבו מחולקת
ריאלית שנתית של .4.86%
סך הצבירה.
האקטואריה היא ביסוד הזכויות
אם ניצוק לתוך התבנית הזו את
בקרנות הפנסיה החדשות (הפועלות לפי
הפרמטרים הבאים :שיעור שינוי רצוי
שיטת ההפרשות המוגדרות ,)DC ,לטוב
בקצבת הפנסיה החודשית של  ,4%גיל
ולרע .כל עמית בקרן פנסיה חדשה אמור
תום לוח התמותה לגבר ( ,)110מספר
לקבל בדיוק את מה שהוא חסך ולשלם
השנים המקסימלי עד לפרישה לגבר (46
על הכיסויים הביטוחיים בדיוק כמה שהם
שנים עבור גבר בן  21שפורש בגיל )67
עולים .העלות היחידה שמוסיפים לו היא
וריבית תחשיבית ברוטו במצב המוצא
דמי הניהול של קרן הפנסיה ,שלהם
של  ,4.26%נקבל את המשוואה הבאה
השפעה לא מבוטלת על התוצאה הסופית
(מימין לשמאל):
של הצבירה וקצבת הפנסיה החודשית.
(0.0426 * ])46 / 110 * 0.040( + 1
החישוב האקטוארי מביא בחשבון את
= 0.0467
השילוב של הסתברויות התשלום עם
לפיכך ,על מנת להגדיל את קצבת
הערך הנוכחי שלהם .ערך כזה נקרא
היוון אקטוארי ,בניגוד להיוון פשוט החישוב מספיק מדויק כדי לספק הערכת כללית לריבית התחשיבית ברוטו
הפנסיה החודשית ב 4%-על רשות שוק
שבו לוקחים את הסכומים כוודאיים .הנדרשת | צילוםshutterstock :
ההון להעלות את הריבית התחשיבית
ברוטו ב 41-נקודות האחוז מ־4.26%
דוגמה לכך היא חישוב מקדם ההמרה
ל.4.67%-
כלומר ,הריבית התחשיבית ברוטו הינה שיעור
האקטוארי ,אשר בו מחלקים את סך הצבירה בעת
מאחר והחישובים האקטוארים מבוצעים על
הריבית המשוקלל ובהתעלם מניכוי דמי הניהול,
הפרישה על מנת לקבל את גובה קצבת הפנסיה
הריבית התחשיבית נטו ,נחשב את הריבית
טרם ההעלאה האמורה ,עמדה על  .4.26%קיימת
החודשית של העמית .ערכו של מקדם ההמרה
התחשיבית נטו בניכוי דמי ניהול באמצעות
תקרה לדמי הניהול שניתן לגבות בקרנות
האקטוארי נקבע באמצעות זרם תשלומים מהוון
נוסחת ( )1930( Fisherמימין לשמאל):
הפנסיה החדשות מסך הצבירה והיא עומדת על
של מספר חודשי החיים הצפויים לפורש בריבית
[(0.0415 = 1 - ])0.005 + 1( / )0.0467 + 1
 0.5%מהסכום הכולל שנצבר .לפיכך ,הריבית
תחשיבית נטו הנקבעת על ידי רשות שוק ההון.
כלומר ,גם הריבית התחשיבית נטו עלתה ב־ 41
התחשיבית נטו לאחר ניכוי גיאומטרי של דמי
מקדם ההמרה האקטוארי לגבר מסומן בספרות
נקודות מ־ 3.74%ל־.4.15%
ניהול ,טרם ההעלאה האמורה ,עמדה על 3.74%
האקטוארית  äxכאשר  äמסמן life annuity
לסיכום ,משוואת קירוב Polanitzer
לשנה.
( dueקצבת חיים המשולמת מראש) ו x-את גילו
ישימה לשם קבלת אומדן אינדיקטיבי לריבית
של הגבר .במקרה שלנו  .x=67נציין שמחישוב
זה נובע שככל שהריבית התחשיבית נטו גבוהה יישום משוואת קירוב פולניצר
התחשיבית ברוטו הנדרשת ,אך איננה מהווה
שיטת אמידה מדויקת .יתרונה העיקרי של
כעת נניח שרשות שוק ההון רוצה להעלות את
יותר ,כך מקדם ההמרה האקטוארי נמוך יותר
השיטה הינו פשטותה ומהירותה ביחס לבניית
קצבת הפנסיה החודשית בשיעור של  ,4%נשאלת
וקצבת הפנסיה החודשית תהיה גבוהה יותר.
סימולטור אקטוארי מדויק ,מורכב ויקר.
השאלה מהי הריבית התחשיבית ברוטו הנדרשת?
קביעת הריבית התחשיבית ברוטו
לשם כך פיתחתי משוואת קירוב אנליטית.
הכותב הינו האקטואר הראשי של פירמת
הריבית התחשיבית ברוטו הנדרשת תחולץ מתוך
הריבית התחשיבית הינה למעשה ריבית
הייעוץ שווי פנימי
שיעור השינוי הרצוי בקצבת הפנסיה החודשית
ריאלית אפקטיבית שנתית ברוטו בשיעור של
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מגבירים את התחרות :כך נעשה את
זה נכון
הגיע הזמן לייצר מדף של מוצרים ושירותים אלטרנטיבי או משלים ליצרנים הוותיקים .הסוכנים
יהיו פחות תלויים בחברות  -והציבור ייהנה מהתחרות > סו"ב יובל ארנון

ב

מציאות בה "לחם אחיד" הוא השולט,
אין כמעט הבדל בין המוצרים ולא
מדובר רק בפוליסות תקניות כמו רכב/
דירה ,אלא גם במוצרים אחרים מתחומי הבריאות,
הריסק החיסכון והפנסיה  -במציאות כזו יש
לבדוק ולהתחיל לאמץ מוצרים שאינם מבית
היוצר של חברות הביטוח או בתי ההשקעות .זאת
כדי להגביר את התחרות וגם לאפשר לכל סוכן
למכור ללקוחותיו את המוצר הטוב יותר וללא
כל תלות במערכת היחסים הקיימת עם יצרן כזה
או אחר.
ככל שהתלות תלך ותקטן בשליטת היצרנים על
המוצרים הנמצאים על המדף של הסוכן ,כך גם
ייטב לסוכן ,הקשר הכמעט גורדי הקיים כיום בין
חברות לסוכנים הוא אומנם מצד אחד מאוד מחבק
אבל מצד שני לפעמים מדובר גם בחיבוק דב.
אם נבדוק בהיסטוריה ,הרי השורשים להכנסת
מוצרים שאינם מבית היוצר של חברות הביטוח
למעשה החלו בכתבי השרות של הריידרים לרכב.
סוכנים החלו לאמץ מוצרים אלו למרות אי שביעות
הרצון מצד החברות ,גם מהסיבה שמדובר היה במו־
צרים יותר נרחבים מבחינת הכיסויים ,גם כי השרות
שקיבלו היה הרבה יותר טוב ,וגם כי הדבר שיפר את
תזרים המזומנים שלהם ואין בכך כל פסול.

שולי רווח גדולים

צילום :באדיבות המצולם

גם חברות הביטוח מנסות כל הזמן לשפר את
תזרים המזומנים שלהן  -אז למה לא הסוכנים?.
ניקח עוד דוגמה מהשנים האחרות :בתחום החי־
סכון וההשקעה קמו גופים כגון "טריא" או "בל־
נדר" ואחרים אשר יודעים להציע אפיקי השקעה
שאינם קשורים לחברות הביטוח או בתי השקעות,
ואכן גופים אלו מתחום האשראי החוץ בנקאי רק
הולכים וצומחים ללא הפסק.
אם נתמקד בתחום הבריאות ,תחום מאוד מש־
גשג בשנים האחרונות והמכירות בו רק גדלות
משנה לשנה; הפוליסות כולן נמכרות דרך חברות
הביטוח כולל כתבי שרות וכיסויים כגון ביטו־
חים אמבולטורים אשר למעשה נרכשים על ידי
החברות מקבלני משנה שיודעים לתפעל תחום
זה; על בסיס אקטואריה של צפי תביעות נגזר
המחיר ללקוח הסופי עם שולי רווח גבוהים לח־
ברות הביטוח.
בשנים האחרונות החלו להיכנס לתחום הבריאות
גופים פרטיים ,חלקם בבעלות בתי חולים וחלקם
בבעלות פרטית ,גופים אשר יודעים להציע לצי־
בור שירותים מיוחדים הקשורים לתחום הבריאות
ולעשות זאת אפילו טוב יותר מחברות הביטוח.

יש לבדוק ולאמץ מוצרים שאינם מבית היוצר של חברות הביטוח או בתי ההשקעות על מנת להגביר את התחרות
| צילוםshutterstock :

כלומר ,אם היום ברצוני להציע ללקוח ומשפחתו,
או לאנשים בגיל השלישי ,שרות ברמה הגבוהה
ביותר בתחומים שאינם קשורים באשפוז דווקא,
אלא בעיקר לתחום האמבולטורי שמכסה תורים
לבדיקות ,הגעה למומחים ,התפתחות הילד ,הריון
ועוד ,שירותים אשר הלקוחות נזקקים להם ,אין
כל בעיה להציע להם פתרונות כגון "מדיהו" ללא
כל התניה ברכישת פוליסת בריאות או כיסוי
אחר ,ללא מגבלה של גיל וללא חיתום.

ספקי שירות פרטיים

האם לקוח בן  70המעוניין להצטרף לכתב שרות
בתחום האמבולטורי נדרש לרכוש עוד כיסוי ול־
עבור חיתום רפואי? התשובה היא לא ,אלא אם
נשאר תלויים אך ורק במוצרים של חברות הבי־
טוח ואז סביר שאותו לקוח גם לא יתקבל בסופו
של יום .כל נושא ניהול מקרה רפואי נפתח היום
לגופים פרטיים אשר יודעים לקחת לקוח אשר
נזקק לאופרציה רפואית מורכבת ולהוליך אותו
יד ביד עד לקבלת הטיפול הנדרש ואף לאחר מכן.
גם בתחום הרפואה הקונבנציונלית אשר שייכת
ל"יצרנים הוותיקים" התפתחה רפואה משלימה
אשר לאורך השנים קיבלה את ההכרה של הר־
פואה השמרנית והיום היא למעשה משלימה את
הטיפולים הקיימים או מונעת הגעה לטיפולים
הרגילים והרוב דרך ספקי שרות פרטיים ועצ־
מאים.

הקטנת התלות ביצרנים
בכל העולם מתפתחת המגמה של בניית מוצרים
ושירותים המתחרים בגופים המוכרים והשולטים,
זה יכול להיות בתחום האשראי החוץ בנקאי ,הל־
וואות ,השקעות ועד רשתות מזון אשר מפתחות
מוצרים משלהם המתחרים במותגים ידועים ובה־
צלחה גדולה .אין כל סיבה שבתחום הביטוח חלק
מהשירותים והמוצרים יהיו של גופים חוץ ביטו־
חים ,כך שלמעשה לאור אחידות המוצרים חברות
הביטוח ישווקו מוצרי בסיס אחידים ,פשוטים ודי
"ערומים" מבחינת הכיסויים הנלווים ,ואילו גופים
חוץ ביטוחים יספקו מעטפת של שירותים וכת־
בי שרות אשר יעבו את מוצרי הבסיס ויאפשרו
ללקוחות לקבל שרות הרבה יותר טוב ,והרחבת
הכיסויים של פוליסת הבסיס אשר כאמור תהיה
אחידה ,תקנית ועם מחיר כמעט זהה בין היצרנים.
אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני לשכת סו־
כני הביטוח בתקופה זו הינו לייצר מדף של מוצרים
ושירותים אלטרנטיבי או משלים ליצרנים הוותי־
קים – חברות הביטוח ובתי ההשקעות .זהו אתגר
גדול אבל אפשרי ,וככל שהמדף האלטרנטיבי יכיל
יותר אפשרויות גם תקטן התלות של הסוכנים ביצ־
רנים הקיימים ומצד שני תגבר התחרות בשוק אל־
טרנטיבי ומי שייהנה ממנו יהיו הלקוחות.
הכותב הוא שותף ב"אפשורנס" ליווי יעוץ
והשבחה.

16
02

דעה

|  3בפברואר 2022

תאונת דרכים בכוונה :כיצד ניתן
להוכיח כוונה שכזו ומתי היא תתקבל?
עו"ד עדי בן אברהם דן בטור השבועי בסוגיית גרימת נזק גופני עצמי במתכוון במסגרת ביטוח חובה

א

ין חולק כי ביטוח חובה לא מיועד
לכסות נפגע תאונת דרכים אשר ביצע
את התאונה במתכוון כדי לגרום לעצמו
נזק גוף .אך כיצד ניתן להוכיח כוונה שכזו ומתי
היא תתקבל?
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,נדון ערעור על
פסק דין של בית המשפט השלום אשר דחה תביעה
לפיצויי בגין נזקי גוף שנגרמו לנהג שהיה מעורב
בתאונת דרכים בטענה כי התאונה אירעה על ידו
במתכוון ולכן הוא אינו זכאי לפיצויים מחברת
ביטוח החובה שלו.
על פי טענת הנהג ,הוא נסע עם רכבו בעיר
ועקב החלקה של הרכב ,פגע עם חלקו הקדמי של
רכבו בחלק האחורי של רכב שעמד בצד הכביש.
חברת הביטוח ,בהתבסס על נתונים רפואיים
שהיו ברשותה ביחס לנהג ,דחתה את התביעה
ובית המשפט השלום אימץ את עמדתה לפיה
האירוע אינו נכלל בהגדרת "תאונת דרכים" שכן
התברר כי מספר שעות לפני התאונה הנהג בלע
כדורים בניסיון לפגוע בעצמו ועל כן מדובר על
המשך ישיר של רצון הנהג לפגוע בעצמו .החוק
פוטר את חברת הביטוח מחבות במקרה שכזה.
בית המשפט קבע כי אומנם שאלת החבות היא
מוחלטת ביחס לביטוח חובה ונזקי גוף בכפוף לכך
שהמקרה יכלל בהגדרת "תאונת דרכים" ,אלא
שההגדרה מחריגה "מעשה שנעשה במתכוון".
הנהג נשאל במהלך הדיון על מצבו הנפשי וציין
כי ביום התאונה הוא הובהל לבית החולים מספר
שעות קודם לתאונה ,עקב נטילת כדורים ואף
הוטח בפניו כי הוא ביקש ליטול את חייו.

כוונה לפגיעה עצמית

צילום :באדיבות נמצולם

בית המשפט קבע כי חרף העובדה שהנהג
החליק ,לדבריו ,במהלך בלימה של הרכב על
שמן ומים שהיו על הכביש והובילו לפגיעה ,הרי
שהוא מייחס חשיבות לרשומה הרפואית ביחס
לניסיון הפגיעה העצמית של הנהג לפני התאונה,
ומשכך הוא קובע כי יש לראות במעשיו של הנהג
התנגשות שהינה המשך ישיר של אותה כוונה
לפגיעה עצמית.
לעניין המטרה לגרום לנזק גוף ,הרי שעצם
נטילת הכדורים ועזיבת בית החולים ללא בדיקה
פסיכיאטרית מלמדת כי גם אם הנהג רק התכוון
לפגוע בעצמו כקריאה לעזרה ,עדיין יש לראות
בכך מעשה בכוונה לגרום נזק לגופו .ולעניין
הנזק שנגרם מהמעשה המכוון ,הרי שהנזק שנגרם
לנהג הוא תוצאה ישירה של הנסיעה ברכב אשר
במהלכה הוא התנגש ברכב אחר.

על בסיס שלושה יסודות אלו קבע בית המשפט
כי אין מדובר על מקרה המשתלב בהגדרה של
"תאונת דרכים" והורה על דחיית התביעה.
הנהג ערער לבית המשפט המחוזי וטען כי לא
הוכחה כל פעולה מכוונת לגרום לתאונה.
בית המשפט המחוזי אשר דן בערעור קבע
כי ככלל ,בתביעות פלת"ד ,אין הנפגע נדרש

שראיות שכאלו לא הוצגו .לעיתים אופן התאונה
מלמד על הכוונה לעשות שימוש ברכב לשם פגיעה
גופנית ,למשל סטיה חדה ובלתי מוסברת ,נסיעה
על פי תהום ,התנגשות בקיר .לרוב מי שמבקש
לפגוע בעצמו אינו מעוניין לפגוע באחר ,אלא
שכאן מדובר על תאונת חזית-אחור ,במהלך בלימה
בלב עיר ,דבר המעורר שאלות .הנהג ברכב שנפגע

נדרשות ראיות חיצוניות מזמן התאונה על מנת לבסס את הטענה של תאונה מכוונת | צילוםshutterstock :

להוכיח את הסיבה לתאונה ,מכל סיבה שהיא ,וכן
אין חולק כי חברת הביטוח הפיקה פוליסת ביטוח
בתוקף למועד האירוע.

ראיות חיצוניות

הנטל על חברת הביטוח אשר מבקשת לטעון
לחזקה הממעטת בדבר תאונה מכוונת הוא להוכיח
את כל הרכיבים לטענה זו .במקרה זה חברת
הביטוח הסתמכה רק על עברו הרפואי של הנהג
אשר ממנו היא למדה על כוונות אובדניות ופגיעה
עצמית ,כמה שעות לפני התאונה ,ועובדות אלו
סיפקו את בית המשפט השלום .בית המשפט
המחוזי מציין כי אכן לא ניתן להתעלם מהעובדות
אשר אירעו מספר שעות לפני התאונה ,אולם לא
ניתן להתבסס על אירועים אלו כבסיס למסקנה כי
הנהג ביצע "מעשה מכוון".
יתרה מכך ,היו נדרשות ראיות נוספות וחיצוניות
מזמן התאונה על מנת לבסס את הכוונה ,אלא

מהנהג הפוגע כלל לא זומן לעדות ,החבר אליו
הנהג התכוון להגיע ואשר היה יכול לשפוך אור על
מטרת הנסיעה או להפריך אותה ,כל אלו לא הובאו
לעדות והעדרם עומד לחברת הביטוח כרועץ.
לכן ,קובע בית המשפט המחוזי כי חברת הביטוח
לא הוכיחה במאזן ההסתברויות הנדרש כי הייתה
כוונה של הנהג לפגיעה גופנית מכוונת ,שכן
התרחיש של התאונה במתכוון בנסיבות אלו אינו
מסתבר יותר מכל תרחיש אחר ,ומשכך מסכם
בית המשפט כי הוא מקבל את הערעור וקובע כי
מדובר על תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים
לנפגעי תאונת דרכים ויש להחזיר את הדיון לבית
המשפט השלום על מנת לדון בגובה הפיצוי לו
זכאי הנהג על הפגיעות הגופניות שנגרמו לו.
במועד פרסום הטור לא ידוע אם יוגע ערעור
על פסק הדין.
הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח
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דוד ליפקין

פסיקת העליון בבריטניה :המבטחים
יפצו ב־ 1.3מיליארד ליש”ט

פ

סיקת בית המשפט העליון בבריטניה חייבה את המבטחים לפצות בעלי עסקים
ומסעדות על נזקי מגפת הקורונה בסך של כ־ 1.3מיליארד ליש”ט .התביעות
של רשתות המזון נגד המבטחים עדיין מתבררות בשל העובדה כי חלק מהמבטחים
מסרבים לכבד את הפסיקה של העליון מה־ 6בינואר .2021
בדיקה של הרגולטור הבריטי  FCAמצביעה על כך שמרבית חברות הביטוח
בבריטניה נענו לתביעות .לאחר משא ומתן הגיעו המבטחים להסכמים עם בעלי
עסקים ומסעדות ביחס ל־ 29אלף תביעות מבוטחים בסכום של  967,987ליש”ט.
ביחס ל־ 3,358תביעות עדיין המשא ומתן נמשך ,אך התובעים קיבלו פיצויי ביניים
בסכום של  329,415ליש”ט .לפי סיכומי  FCAביחס למידת ההיענות של המבטחים,
 2,385תביעות נענו בצורה מלאה או חלקית על ידי חברות הביטוח.
המשמעות ש־ 75%מהתביעות ,כ־ ,42,842הסתיימו בצורה מלאה או חלקית .גם
הפרסום של הרגולטור נעשה על מנת ללחוץ על המבטחים לסגור את התביעות
הנמצאות במשא ומתן עם בעלי העסקים ורשתות ההסעדה.
לא כל המבטחים מצליחים להגיע להסדר עם המבוטחים .שתי רשתות מסעדות
בלונדון תבעו את חברת הביטוח  AXAבסכום של  4מיליון ליש”ט על כך שסירבה
לפצות על תביעות הקשורות בסגירת המסעדות בשל מגפת הקורונה .הטיעון של
 AXAהיה שהסעיף בפוליסה המתייחס לנזקי סגירה אינו מתייחס להגבלות שהוטלו
במדינה על ידי הממשלה ,אלא רק לאירועים מקומיים .בית המשפט בלונדון יצטרך
לפסוק בעניין.

דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב ,סוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים
לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס .העבודה
במשרדי הלשכה בת"א .מייל לשליחת קו"ח ־
lishka@insurance.org.il
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד :שליטה מלאה ביישומי אופיס ,ידע
וניסיון בעבודת ניהול משרד ,ניסיון בביטוח יתרון.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת
קורות חיים ,psifas2021@gmail.com:טלפון
086289911
מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום
חיתום עסקים ,חיתום רכב ודירה .שתי אופציות:
 .1מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב
בסוכנות ביטוח .2 .ניסיון מיקום :תל אביב שכר:
במעמד הראיון תנאים טובים ,אווירה משפחתית,
משרד בוטיק ,קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות
להילה 052-6103771 -
מחפשים פקידת אלמנטרי ,ידע ברכב ודירות ,יתרון
לעסקים .דגש על תביעות וידע בהפקות .משרה מלאה
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה .להיות
בקשר מול אורית  0526444499קורות חיים למייל:
orits@shimshi.net
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני,
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך .אנו
נספק שירותי תפעול ,משרד ,תוכנות ותיאום פגישות.
קורות חיים למייל – ofir@mishorim-ins.co.il
אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון -
eyal@afikeyhon.co.il ,054-4276891
בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר .המשרד במודיעין.

ה

רגולטור הקוריאני הטיל עונשים כבדים על חברת
הביטוח  SAMSUNG LIFEבשל דחיית תביעות
מבוטחים לפצותם על טיפול רפואי במחלת הסרטן .קנס
בגובה של  150אלף דולר הוטל על החברה ונאסר עליה
לקבל עסקאות ביטוח חדשות במשך שנה ,אלא באישור
הרגולטור.
מתברר שסמסונג לייף דחתה תביעות של מבוטחים לפיצוי
בעת הטיפול הרפואי במחלה ,המבוטחים טענו שהפיצוי
מגיע לפי הכיסוי של ביטוח החלמה לאחר הטיפול בסרטן.
המבטחת טענה שפיצוי זה אינו מכוסה בסעיף “טיפול ישיר
בסרטן” אשר חל על עשרות תביעות של מבוטחים.
הרגולטור פסק שסמסונג לייף הפרה את פקודת הביטוח,
זאת במיוחד לאחר שהתברר שהמבטחת לא מילאה אחר
המלצת הרגולטור לכבד כמחצית מתביעות הפיצוי.
העיצומים שהרגולטור הטיל חלים גם על חברות בנות של
סמסונג לייף .מתברר שהעונשים יפגעו בהליכי דיגיטציה
למכירת פוליסות ביטוח חיים אונליין.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים

הרגולטור הקוריאני
הטיל עונשים כבדים על
סמסונג לייף

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

יש חנייה .לפרטים 0528741331
michaele@b4-u.co.il
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד  -שליטה מלאה ביישומי אופיס;
ידע וניסיון בעבודת ניהול משרד; ניסיון בביטוח יתרון.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת
קורות חיים psifas2021@gmail.com :טלפון
086289911
דרוש עו"ד עם ידע נרחב בביטוח אלמנטרי (חיתום
או תביעות) לתחום מעניין .מיקום גיאוגרפי לא משנה
־ העבודה מהבית .פניות בכתב (סודיות מובטחת) ל:
shahr35@hotmail.com
דרוש לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק,
דרוש/ה חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי
הרכב והדירה .דרישות התפקיד :ידע והיכרות עם
מערכות ההפקה של חברות הביטוח ,יחסי אנוש
טובים .משרה מלאה ימים א'־ה' .יש לשלוח קורות חיים
למיילgil@hish :־ins.co.il
דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות וביטוחי
דירות לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה ,דרוש/ה
פקיד/ה לתחום התביעות וביטוחי דירות עבודה
טלפונית ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח.
שעות עבודה מ  09:00ועד  16:30עבודה לטווח ארוך
תנאים מצוינים למתאים/ה! ללא ימי שישי קורות חיים
למיילmoti@edenins.co.il :
למשרד ביטוח ותיק ומקצועי במרכז מודיעין דרושה
חתמת רכב למשרה מלאה ,מיידית ,ולטווח ארוך .נדרש
ניסיון קודם .תנאים מצויינים למתאימה! קורות חיים
למיילeyal@sos :־ins.co.il

שכירות משנה
כיתה  /חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה
בחיפה ,כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־ 40אנשים
(אופציה לרכישת ציוד שולחנות ,כיסאות ,מקרן ,מסך),
משרד צמוד ,מטבחון .אזור הצ'ק פוסט .כניסה מיידית.

לפרטים ניתן ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון
050־7727795
להשכרה עד  3חדרי משרד ,במשרדי סוכנות ביטוח
פנסיונית במרכז תל אביב .כולל כל השרותים
(אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה).
shaul@eretzbar־ina.co.il
להשכרה :חדר מרוהט עם ציוד מחשבים ,כולל ארון
קיר ,במשרד שמאים ברחוב תובל  ,22קומה  ,2רמת גן.
המשרד כולל מטבחון ,שירותים ,פינת ישיבה לעוזר,
פינת המתנה ₪ 2,500 .בחודש .במידת הצורך ניתן
יהיה לשכור גם חניה בבניין .למעוניינים נא לפנות
לראובן כפתורי 052־3586060
משרד מפואר כ  65מ"ר כולל  3חדרים  +אופן ספייס
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר  52ש"ח
למ"ר כולל אחזקהמעלית  +מזגנים 0508844442
ששון מאירי
להשכרה במשרד מפואר ,חדר גדול כולל חלון
ענק .המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי ,חניה
חופשית ,השכירות חודש בחודשו ,מחיר פיקס כולל
(דמי ניהול ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון יומי) .ניתן לקבל
מרוהט ,שלמה 052־2944888
להשכרה  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח תקוה .החדרים
מרוהטים ,בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת .העלות הנדרשת כולל
חשמל ,ארנונה ,אינטרנט ,ועוד 4,000 :ש"ח  +מע"מ.
לפרטים ,שמוליק054 :־4946290
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין מגורים.
גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054־5210974

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים
טובים ,שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא
קפלן 0525690573
ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,

רכישה מלאה או שותפות ,אפשרויות תפעול ויצירת
פנסיה עתידית .לפרטים יש לפנות לערן 054־.2004455
סודיות מובטחתeran@bar .־ins.co.il
שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום
הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון
– צור קשר לאפיקי הון – eyal@afikeyhon.co.il,
054־4276891
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט .משלמים מכפיל
גבוה ובמזומן ,ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד
מספר שנים 052־ 3688700מייל303@5052323.co.il :
אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו ,שלא! אצלנו
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם
ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים .אם גם אתה
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש .ליצירת
קשר ותיאום פגישה ,אסף יגר 052־ 4241333המודעה
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות
 /עצמאים  /פרטיים .אנו מתמחים ביועץ למשכנתה
(חדשה  /מיחזור  /איחוד הלוואות  /ועוד) .נשמח
לשת"פ עמך על תיק המבוטחים שלך ,ובמקביל ללמד
אותך את התחום.בוא נפגש לקפה ,שלמה קרקסוני,
052־2944888
https://www.facebook.com/krsmartmoney

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה יגאל עבו
על פטירת אביו ,חבר הלשכה

ויקטור עבו
שלא תדע עוד צער

ז"ל

