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לראשונה בישראל :כנס
"כלכלה ואריכות ימים"
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האירוע יעסוק בהיבטים המחקריים
של הזדקנותה של החברה הישראלית
עמוד 8

גיליון מס'  19 … 583במאי 2016

"נגד האינטרס הציבורי"
גובר המאבק ברפורמת כתבי השירות:
בוועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
בכנסת דורשים לדחות את השינוי  ‰אב
לילדה שעוברת שיקום“ :איך אתמודד עם
ההוצאות אם יבוטל כתב השירות?"

נדחה יישום חוזר
ביטוח הנסיעות
"הדחייה מעידה
על חוסר החלטיות
בהתנהלות הפיקוח"
| עמוד 4
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מה יעלה בגורל
המסלקה?

ראשי ועדת הבריאות והסיעוד בלשכת סוכני ביטוח:

בג"צ נתן ארכה של
שבועיים להגשת
תשובת המדינה
לעתירה נגד סלינגר

“לא הוגן לקחת את הפיתרון
הזה מהלקוחות”

| עמוד 4
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שאלתם את
עצמכם מה פשר
כל הרפורמות
שיוזם משרד
ההוראות החדשות
האוצר?
בבחירת קופת גמל
׀ מני עוז
 המדריך המלאעמוד 12
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בישראל מוציאים
יותר על בריאות
ההוצאות על ביטוחי
הבריאות הפרטיים
בישראל גבוהות
ביחס ל־OECD
| עמוד 9

נגד הרפורמה

רפורמת כתבי השירות :בוועדת העבודה,
הרווחה והבריאות דורשים לדחות המהלך
בלשכת סוכני ביטוח מדגישים" :המהלך נוגד את האינטרסים של הציבור"  הרפורמה
לביטול מערך כתבי השירות הקיים אמורה להיכנס לתוקף ב־ 30ביוני

רונית מורגנשטרן

ה

מפקחת על הביטוח דורית סלינגר תקיים
פגישה עם חברה בוועדת העבודה,
הרווחה והבריאות ,ח"כ טלי פלוסקוב
(כולנו) בנושא כתבי השירות .כך נודע ל"ביטוח
ופיננסים" .זאת בעקבות פנייה של פלוסקוב אל
סלינגר בבקשה לדחות את הרפורמה בנושא
הכוללת את ביטול מערך כתבי השירות הקיים,
ואמורה להיכנס לתוקף ב־ 30ביוני.
לפני חודשיים קיימה ועדת העבודה ,הרווחה
והבריאות דיון סוער תחת הכותרת "הרפורמה
בכתבי השירות עלולה לפגוע במבוטחי ביטוחי
הבריאות הפרטיים" .את הדיון הדחוף יזמו
הח"כים איציק שמולי (המחנה הציוני) ,אוסמה
סעדי (הרשימה המשותפת) ונורית קורן (הליכוד).
בדיון בכנסת הופיעו מבוטחים שרכשו כתבי
שירות ,וציינו שהם חבל הצלה עבור ילדיהם ובני
משפחתם" .כיום במסגרת כתב השירות שרכשתי
אני מקבל  4,000שקל בחודש לטובת טיפולי
השיקום של בתי" ,קבל אב לילדה שעוברת
שיקום לאחר פגיעה מחיידק טורף" .איך אתמודד
עם ההוצאות אם יבוטל כתב השירות?".

"גודעים זכות בסיסית"

כנספח לפוליסת הביטוח (המפקחת מתייחסת
בעיקר לביטוחי בריאות) המסופקים על ידי
גורמים חיצוניים ולא על ידי החברה המבטחת.
כתבי השירות בהם מדובר נמכרים תמורת 8־20
שקל לחודש למבוטח מחוץ לפוליסת ביטוח
הבריאות .מדובר בשירותי מניעה כמו דיאטה
וגמילה מעישון ,טיפולים פסיכולוגיים ,טיפולי
פיריון ,בדיקות ,רפואה אלטרנטיבית ושיקום .כל
אלה ייפסקו מה־ 1ביולי על פי הוראתה של סלינגר,
שטענה כי כתבי השירות מכילים שירותים לא
חיוניים כמו גמילה מעישון .היתרון ברכישת כתב
שירות הוא בכך ,שהמבוטח אינו מחויב לחתום על
הצהרת בריאות ,מה שמאפשר גם לחולים כרוניים
או נכים לרכוש אותו ללא מגבלה.
על פי הרפורמה יבוטלו כתבי השירות הנוכחיים
בפוליסות; ניתן יהיה לרכוש את כתב השירות
אם יש חידוש של הפוליסה ,רק לאחר הוכחת
ח"כ פלוסקוב.
קשר ישיר בינו לבין פוליסת הביטוח הספציפית
מבקשת לדחות
שנרכשה ,או שניתן יהיה לרכוש כתבי שירות
את הרפורמה
ישירות מהספקים .כמו כן תיאסר מכירת כתבי
נוצר מצב שבו אפשרי ששני אנשים דומים שירות המעניקים טיפול מונע ,וזאת בטענה כי
יובחנוביניהם רק בגלל שרכשו בחברות שונות" .ניתן לקבל אותם ללא הגבלה ברפואה הציבורית.

בקשה לדחיית הרפורמה

"למה לבטל הכל?"

בדברי ההסבר לבקשת הדיון הדחוף ,טענו
חברי הכנסת כי בחוזר המפקחת נקבע שלא חברי הכנסת שהשתתפו בדיון ביקשו לדחות לטענת לשכת סוכני ביטוח וחברות המספקות
יותר חידוש כתבי שירות ששווקו עם סעיף את הרפורמה .במכתב ששלחה ח"כ פלוסקוב כתבי שירות קיימת בעייתיות ברכישה מחדש של
התחדשות אוטומטי אגב רכישת פוליסת בריאות לסלינגר ,היא מבקשת ממנה לדחות את הרפורמה כתבי השירות במסגרת חידוש פוליסת בריאות שכן
אותה רכש אזרח" .סעיף זה הוסף על
הדבר ידרוש חיתום מחדש ויגרור בהכרח
ידי חלק מחברות הביטוח כמעין ביטוח לטענת לשכת סוכני ביטוח וחברות המספקות
הוצאות רבות לחברות וללקוחות" .המפקחת
עבור החברות באופן שיאפשר גמישות כתבי שירות קיימת בעייתיות ברכישה מחדש של נתפסת לנושא של גמילה מעישון ,כי לא
היה שימוש בשירות הזה" ,אמר בדיון יו"ר
תפעולית גם במידה וספק השירות כתבי השירות במסגרת חידוש פוליסת בריאות
יפסיק את פעילותו" ,נכתב" .הוראה
ועדת הבריאות בלשכת סוכני ביטוח ,יואל
רטרואקטיבית למעשה זו ,גודעת באחת את בחודשיים לפחות" .הוועדה ביקשה כי תיעשה זיו" .אז תוציאו את זה מכתב השירות ,אבל למה
זכותם הבסיסית של כל מי שרכשו כתב שירות חשיבה מחודשת באשר לשירותים העתידים לבטל הכל? בפוליסת הניתוחים החדשה כל נושא
במסגרת פוליסת הבריאות והסיעוד ,להמשיך להתבטל ,וכן ביקשה כי לא יהיה ביטול אוטומטי הפיריון לא נמצא .כאשר שאלנו את המפקחת למה
וליהנות מהשירות אותו רכשו בידיעה ברורה של כתבי שירות ללקוחות שמחזיקים כיום בכתב הוציאה את טיפולי הפיריון ,היא אמרה שניתן
כי יוכלו ליהנות ממנו לכל אורך חיי הפוליסה .שירות מתחדש מאליו" ,נכתב בבקשה .כאמור ,להשיג את הפתרון דרך נספח שיירכש מחברת
נוצר מצב אבסורדי במסגרתו מבוטחים שרכשו בעקבות המכתב תתקיים פגישה בין סלינגר הביטוח; אלא שאז צריך הצהרת בריאות ,המחיר
יקר הרבה יותר והנה היא נתנה עוד מתנה לחברות
ביטוח הכולל כתבי שירות ושילמו בעבורו בזמן ,לח"כ פלוסקוב.
לא יוכלו כעת להשתמש בכתב השירות .עוד כתבי השירות הם שירותים נלווים המצורפים הביטוח .זה נוגד את האינטרסים של הציבור".

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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נגד הרפורמה

יואל זיו“ :מאות אלפים
יישארו ללא כתבי שירות”
לראשי ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה יש הרבה מה להגיד
על הרפורמה בכתבי השירות  ‰ראיון נוקב

רונית מורגנשטרן

ה

חלטת המפקחת דורית סלינגר
על ביטול כתבי השירות בביטוחי
הבריאות מסעירה את הרוחות
בכנסת וגם בלשכת סוכני ביטוח“ .מאות
אלפים יישארו ללא כתבי שירות ,למרות
ששילמו עבורם במשך שנים” ,אומר יו”ר ועדת
הבריאות והסיעוד בלשכה ,יואל זיו“ .רק מי
שמבוטח בחברות ביטוח שכתב השירות הוא
לכל החיים כחלק מהפוליסה ,יוכל להמשיך
ליהנות מהמצב הקיים ,מה שיוצר אפליה בין
אלה לאלה .כמו כן ,אם חברות הביטוח ייצאו
מהקשר הזה עם ספקי השירות להם הם סיפקו
מאסות של לקוחות ,והלקוח יקנה את השירות
ישירות מהספקים ,אני צופה התייקרות של
השירותים ,והם גם לא יהיו מפוקחים אם לא
יהיו במסגרת פוליסה”.
סגניתו של זיו ,ורדה לבקוביץ ,מוסיפה
לדבריו“ .תמורת שקלים בודדים יכולים היום
מאות אלפים לקבל סיוע זמין ,נגיש ואיכותי
בהחלמה ,במניעה ,בפיריון .בעקבות הרפורמה
הם יהיו אומללים ויפלו כמעמסה על מערכת
הבריאות הציבורית ,שלא מסוגלת לתת את
השירותים האלה בזמינות ובהיקפים שבהם
הם מתקבלים בכתבי השירות” ,היא מסבירה.
“לבדיקת  MRIבמערכת הציבורית מחכים
חודשים רבים ,לעומת האפשרות להפעיל כתב
שירות ולקבל תור בתוך ימים”.
לטענת יואל זיו מדובר בהחלטה חסרת היגיון
של הפיקוח“ .נציג הפיקוח שישב בדיון בישיבת
ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת,
טען שיש כתבי שירות שאינם רלוונטיים כמו
ניקוי קופסת התרופות מתרופות לא שמישות”,
הוא אומר“ .אני אגב לא מצאתי כתב שירות
כזה ,אבל אפילו אם יש כזה ,שיבטלו אותו,
למה לבטל הכל?”.

מרוויחים פרוטות מכתבי
השירות

שיש לי כיסוי תמורת שקלים בודדים”.
“הרווח של הסוכן ממכירת כתב שירות הוא
פרוטות ,אבל יש לו ערך מוסף ללקוח” ,מדגיש
זיו“ .אולי שהמפקחת תבטל גם את פוליסות
הניתוחים? על פי הסטטיסטיקה ,אדם בישראל
נזקק לניתוח  2.7פעמים במהלך חייו ,אבל

מימין :ורדה לבקוביץ ויואל זיו

“בכתב השירות אין מגבלה למעט
תקופת אכשרה ,והפניה מרופא
המשפחה” ,כך למשל לקוחות
שרכשו כתב שירות למעקב הריון
נהנות מבדיקות בשווי עד 6,000
שקל תמורת  20שקל בחודש
הוא משלם עשרות שנים פרמיות .אז אולי
שהמפקחת תבטל את הפוליסה הזאת ,שלפי
ההיגיון שלה ,גם היא לא שמישה במיוחד”.

טענה נוספת שנשמעה מצד הפיקוח הייתה
ש”סוכני הביטוח דוחפים את כתבי השירות
למבוטח בלי שהוא מודע לכך בכלל” .על כך ,כתב שירות הוא לא רק שירות זמין ונגיש,
אגב ,ענתה ח”כ טלי פלוסקוב ,חברה בוועדת הוא גם פתרון ללקוחות רבים שלא התקבלו
העבודה ,הרווחה והבריאות“ :ואם סוכן הביטוח לביטוח בריאות עקב בעיה בריאותית ,או
דחף לי את כתב השירות ,אז לפחות אני יודעת שהיא הוחרגה בביטוח .כתב שירות לא מותנה

בלי בירוקרטיה
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בהצהרת בריאות" .הוא גם נותן פתרון זול וזמין
בלי הבירוקרטיה של הרפואה הציבורית ,ואין
מגבלה למעט תקופת אכשרה ,והפניה מרופא",
אומרת לבקוביץ .לקוחות שרכשו כתב שירות
למעקב הריון נהנות מבדיקות בשווי עד 6,000
שקל תמורת תשלום של  20שקל בחודש .חולה

לב יכול לקבל שירותי מעקב וניטור של שח"ל
או נטלי תמורת שקלים בודדים בחודש ,כמו גם
משירותי דיאטנית ,ספורט ,וגמילה מעישון .את
"זה המפקחת רוצה לקחת ממנו .ילדים מוגבלים
עם צרכים מיוחדים יכולים לקבל באמצעות כתב
שירות שירותי רכיבה טיפולית ,פסיכולוגיה,
ייעוץ רפואי ,וריפוי בעיסוק".
“יש לי לקוח שהבן שלו לקה בגידול במוח”,
מוסיפה לבקוביץ“ .הבן עבר ניתוח מוצלח
בישראל ועבר להמשך טיפול בארה”ב .בזכות
כתב השירות הוא מקבל שירותים כמו תרפיה
בדיבור ,דיאטנית אונקולוגית ,מעקב ואבחונים.
אותו לקוח כתב לי מכתב קורע לב ,שבו אינו
יודע מה יקרה לאחר ביטול כתב השירות .זה לא
הוגן לקחת מהם את הפיתרון הזה”.
“המפקחת טועה בגישה שלה” ,מסכם זיו“ .אין
שום טיעונים אינטליגנטיים שיצדיקו אותה”.

חדשות הביטוח

אחרי פניית הפרסה של סלינגר:

יישום חוזר ביטוח הנסיעות
נדחה לסוף אוקטובר
רונית מורגנשטרן

ה

מפקחת על הביטוח דורית סלינגר
פרסמה תיקון הדוחה את כניסתו של
חוזר מעורבות גוף שאינו בעל רישיון
בשיווק ומכירת ביטוח נסיעות לחו"ל לסוף
חודש אוקטובר השנה .החוזר היה אמור להיכנס
לתוקף ב־ 15במאי .הכוונה היא לטיוטה שפרסמה
סלינגר לפיה תורשה מעורבות גוף שאינו
בעל רישיון בשיווק ובמכירה של מוצר ביטוח
נסיעות לחו"ל בתנאי שמוצר הביטוח לא כולל
החרגות בשל חיתום רפואי ושתקופת הביטוח
אינה עולה על  30יום .ההשלכה המיידית של
הדחייה היא שבעונת הנסיעות של קיץ 2016
יוכלו סוכני הנסיעות להמשיך ולמכור ביטוח
נסיעות לחו”ל כבעבר.
הסיבה לדחייה היא שהטיוטה נמצאת עדיין
בדיונים ,בין היתר עם לשכת סוכני ביטוח.
"הדחייה מעידה על חוסר החלטיות בהתנהלות

הפיקוח" ,אמר בעקבות דחיית יישום החוזר ,חדשה ,בה תיקנה את החוזר ,בניגוד לעמדה
יואל זיו ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה .אותה טענה בפני בג"צ ,ובה היא מתירה את
"סלינגר לא מסוגלת לעמוד בהחלטה שהיא מכירת ביטוח הנסיעות לחו"ל לגוף שאינו בעל
מוציאה .ממש כאוס".
רישיון ,בתנאי שיעמוד בהחרגות.
בנובמבר  2014החליטה המפקחת לאסור ,החל
בלשכת סוכני ביטוח הובע זעם רב בעקבות
מה־ 1בינואר השנה ,על סוכני נסיעות למכור שינוי עמדת המפקחת לטובת סוכני הנסיעות.
באופן ישיר לנוסעים ביטוח נסיעות לחו"ל
"טיוטת המפקחת על הביטוח היא
בטענה שמדובר במוצר מורכב שצריך להימכר
אמירה חמורה שאינה מתקבלת
רק בידי משווק ביטוח בעל רישיון מתאים.
על הדעת" ,אמר אריה
בתגובה עתרה התאחדות סוכני הנסיעות
אברמוביץ ,נשיא הלשכה שאף
לבג”צ .בעקבות התערבות בג”צ ,ששלח את
פנה למבקר המדינה והיועץ
שני הצדדים לדון ביניהם ,דחתה סלינגר את
המשפטי לממשלה והתריע
יישום החוזר ל־ 15במאי .2016
בפניהם על סכנה ברורה
ומיידית ,אשר לדבריו
שינוי חד בעמדה
עלולה להוות פגיעה
קשה בציבור אזרחי
ב־ 25בפברואר האחרון
מדינת ישראל.
פרסמה סלינגר
טיוטה אברמוביץ" :הטיוטה היא אמירה
חמורה שאינה מתקבלת על הדעת"

המסלקה הפנסיונית :בג"צ האריך בשבועיים
את המועד לתשובת סלינגר
עתירת לשכת סוכני ביטוח נגד סלינגר בעניין המסלקה עדיין ממתינה לתשובת
המדינה  ‰השופט ציין כי לא נעלמה מעיניו עמדתה של הלשכה

ב

ית המשפט העליון בשבתו כבג"צ נתן
למדינה ארכה של שבועיים נוספים
להגשת תשובתה לעתירה שהגישה
לשכת סוכני ביטוח נגד המפקחת על הביטוח
בעניין המסלקה הפנסיונית.
העתירה הוגשה לפני כחודש ,ובית המשפט
קבע כי על המפקחת להשיב בתגובה מקדמית
לעניין הבקשה לעיכוב חובת השימוש במסלקה,
עד ל־ 19במאי .ואולם ,בעקבות בקשת המדינה
הוארך המועד בשבועיים ,שהשופט יצחק עמית
ציין בהחלטתו ,כי לא נעלמה מעיניו עמדתה
של לשכת סוכני ביטוח בנושא.
בעתירתה ,שהוגשה באמצעות עורך הדין
שמואל קזס ממשרד עורכי הדין אהרנסון
אבולעפיה ושות' ,ביקשה לשכת סוכני ביטוח
להורות לדורית סלינגר ,הממונה על שוק ההון,
חיסכון וביטוח במשרד האוצר להסביר מדוע לא
תתבטל החובה על סוכני הביטוח לעשות שימוש
במסלקה הפנסיונית או לחילופין מדוע לא

 19 | 4במאי 2016

יתאפשר לסוכני הביטוח לקבל נתונים ישירות
מהגופים המוסדיים במקביל לאפשרות לקבל את
הנתונים באמצעות המסלקה הפנסיונית.

לא עומדת בהתחייבויותיה

בעתירה טענה הלשכה ,כי המסלקה אינה כשירה
להתמודד עם מכלול הבקשות המוגשות לה לאור
הוראות חוזרי המפקחת ,וכי הלשכה הוצפה
בתלונות בלתי פוסקות על התנהלות המסלקה
והיעדר מסוגלותה לקיים את שהתחייבה.
“לשכת סוכני ביטוח ,פנתה והתריעה על
התנהלות המסלקה והעובדה כי המסלקה לא
פועלת בצורה מלאה וכי קיימים כשלים שונים,
הן ברמת השירות והן ברמת המידע הנמסר,
אך כל פניות הלשכה למפקחת ולמי מטעמה
לא זכו לאוזן קשבת” ,נכתב בעתירה“ .יודגש
כבר עתה ,לשכת סוכני ביטוח תומכת במסלקה
ורואה בה כלי יעיל ושימושי לסוכני הביטוח,
באופן אשר יקל עליהם את עבודתם ,ואולם אין

זה ראוי כי המפקחת תחייב את סוכני הביטוח
לבצע פעילות במסלקה בעוד המסלקה אינה
מסוגלת לעמוד ולקיים את מחויבותה כלפי
ציבור הפונים אליה”.
הלשכה ביקשה להורות על צו ביניים אשר
יעמוד בתוקפו עד לקבלת החלטה בעתירה,
יקפיא את החובה של הסוכנים לעשות שימוש
במסלקה ,יורה לממונה להסדיר את פעולת
המסלקה ולאפשר לסוכנים לקבל מידע
ישירות מהגופים המוסדיים עד להשלמת
הסדרת פעולת המסלקה ופרסום חוזר כי
הסוכנים רשאים לפעול כך.
בבית המשפט העליון תלויה ועומדת גם
עתירה קודמת שהגישה לשכת סוכני הביטוח
כנגד משרד האוצר והמפקחת שעסקה בחוזר
שהוציאה המפקחת בעניין המסלקה .עתירה זו
הוגשה בידי משרד עורכי הדין ראב"ד ,מגריזו,
בנקל ושות'.
מערכת ביטוח ופיננסים

חדשות לשכה

היעד החדש של הלשכה:
מעבר לרווח ב־2017

ועדת הכספים של לשכת סוכני ביטוח דיווחה השבוע כי הלשכה סיימה את  2015בגרעון נמוך
משמעותית מהצפוי  ‰תעודות הוקרה חולקו על ידי נשיא הלשכה ,המנכ"ל ויו"ר הוועדה
רונית מורגנשטרן

ו

עדת הכספים של לשכת
סוכני ביטוח התכנסה ביום
ראשון השבוע לישיבה חגיגית
ומיוחדת תחת הכותרת "ההתנדבות
מדור לדור" .ועדת הכספים מונה 14
חברים ומתוכם  7הם דור המשך שני
ואף שלישי בסוכנויות.
לדברי אבי ברוך ,יו"ר ועדת
הכספים של הלשכה ,בישיבה
נטלו חלק ,לראשונה בתולדות
הלשכה ,הורי החברים שהם
מייסדי הסוכנויות וביניהם גם זאב
פרלשטיין ,יו"ר המועצה הארצית
שבנו אורי פרלשטיין משמש כחבר
רענן שמחי (מימין) ,אבי ברוך ואריה אברמוביץ" .התנדבות מדור לדור"
הוועדה ,חיים אורגל ,יו"ר סניף בני
ברק שבתו מלי גרינברג משמשת
כחברת הוועדה ,וכן אשר סייפר ,יו"ר המכללה להיות סוכנים אך 'רק מרחוק'".
לפיננסים וביטוח ,שבנו יובל סייפר משמש כחבר לאחר הטקס המרגש נשאו דברים נשיא הלשכה
הוועדה וכיו"ר תת הוועדה להשקעות" .באווירה בנושאים שעל סדר היום ,והמנכ"ל שיתף את
מרגשת מאוד הוקדש חלקה הראשון של הישיבה הפורום בתכנית העבודה של המכללה ומגמות
לנושא ההתנדבות ומשמעותה ,וחולקו תעודות ההתפתחות שלה .החלק הבא בישיבה הוקדש
הוקרה על ידי נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ ,לסיכום הכספי של הרבעון הראשון לשנת 2016
המנכ"ל רענן שמחי ואנוכי ,יו"ר הועדה" ,מספר כפי שהוצג על ידי חברי הועדה פיני סתיו ודורון
אבי ברוך" .עוד צוינו במיוחד לילך מיטרני ,רק בת רוזנבלום ,סגן יו"ר הוועדה .רו"ח יורם רובין סקר
 ,28ומיכל חורין (דור שלישי במשרד 'חורין') ,רק בפני הוועדה את הדוחות הכספיים המבוקרים
בת , 34שבעת הזו 'נוטלות פיקוד' על הסוכנויות לשנת  2015של הלשכה ,של החברה הכלכלית
בעוד ההורים (קובי חורין ורחל מיטרני) ממשיכים והדו"ח המאוחד .דו"חות אלו ימסרו כמתחייב

לרשם העמותות ,לאחר אישורם
במועצה הארצית ובאסיפה הכללית.
מן הדוחות עולה כי הלשכה סיימה
את שנת  2015בעודף הוצאות על
הכנסות (גירעון) הנמוך משמעותית
מהמתוכנן בהיקף של כ־ 1.5מיליון
שקל ,לעומת גירעון מתוכנן של
 2.25מיליון שקל .מהדוח המאוחד
(הכולל גם את החברה הכלכלית
הרווחית) עולה כי עודף ההוצאות
על ההכנסות הסתכם ב־ 1.25מיליון
שקל בלבד.
השנה לראשונה תוכנן תקציב דו־
שנתי לשנים 2016־ 2017ועל פי
התכנון ,בשנת  2016אמור הגירעון
לקטון לכ־ 1מיליון שקל ובשנת
 ,2017כפי שהוצג במוסדות הלשכה ,מתוכנן
לעבור לרווח.
בסוף הישיבה הוענק מגן הוקרה מטעם הוועדה
לרואי החשבון חגי ויורם רובין ,שנפרדים
מהלשכה לאחר כ־ 50שנה בה שרתו בנאמנות
את הלשכה ומוסדותיה .יובל סייפר סקר בפני
המשתתפים את שוק ההון ומגמותיו וקינח
חבר הוועדה ניסים לזרוב עם תקציב הסניפים,
פעילותם הברוכה של ראשי הסניפים והמחוזות
בגיוס שיתופי פעולה לימי העיון והמגמה
המתמשכת של גיוס חברים חדשים.

כשאנחנו מחוברים,

אנחנו חזקים יותר!
כרמים  -סוכנות הביטוח הגדולה והוותיקה,
מזמינה אותך להצטרף למשפחה
ליהנות מגמישות וחופש פעולה כסוכן
מרוח גבית בהתמודדות עם אתגרים שונים
ומידע רחב של קהילת סוכנים חזקה

עמיר פלישמן052-802-9435 :
cramim.co.il
amir@cramim.co.il
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חדשות הביטוח

קרנות פנסיה קטנות בלבד ניגשו
למכרז קרן ברירת מחדל
רונית מורגנשטרן

ק

רנות פנסיה קטנות בלבד ניגשו למכרז
קרן ברירת המחדל של האוצר .ביניהן
ניתן למצוא את הקרנות של פסגות,
הלמן אלדובי ,מיטב דש ואיילון עם החברה
הממוזגת שלהן לתחום הפנסיה ואלטשולר שחם.
הכשרה ביטוח אינה מתכוונת להיכנס בשלב זה
לתחום הפנסיוני.
כצפוי ,הקרנות הגדולות – של מנורה
מבטחים ,מגדל וכלל לא מתמודדות במכרז,
וכך גם הפניקס .זאת לאחר שהגיעו למסקנה
כי לא יצליחו להתחרות בתנאים שנתנו

עדיפות לגופים הקטנים ,ויתמקדו במכרזי
המעסיקים.

תשואות נמוכות

נכון להיום חמש הקרנות הגדולות שולטות
בכ־ 97%משוק הפנסיה .מבטחים החדשה (מנורה)
מחזיקה בכ־ 35%מהשוק ,מגדל מקפת –  ,22%כלל
 ,18%הראל  16 %והפניקס  .6%יוזמת האוצר לקרן
פנסיה ברירת מחדל באה כדי לפתוח את השוק
לתחרות ולעודד כניסה של חברות מנהלות שלהן
קרנות פנסיה קטנות .לשם כך נקבע במסגרת

המכרז ,כי אם קרן פנסיה קטנה וקרן גדולה יגישו
הצעות דומות ,לקרן הקטנה יינתן יתרון של 0.05%
בדמי הניהול.
בחודש יוני הקרוב תידון בבג"צ העתירה שהגישה
התאחדות החברות לביטוח חיים נגד המכרז.
עד אז נאסר על האוצר לפרסם את שמות שני
הזוכים שינהלו את הקרנות שנבחרו ואת דמי
הניהול שהציעו .בחברות הגדולות יש הטוענים,
כי דמי הניהול הזוכים יהיו נמוכים ברמה כזאת
שיסבו לזוכים הפסדים ולכן גם תשואות נמוכות
למשקיעים בהן.

כנס מחוז השרון בסימן יזמות עסקית וחברתית

כ

בלשכה ,דיבר על סוכן הביטוח בעידן
נס מחוז השרון התקיים אתמול
הטכנולוגי.
במרכז רפפורט למוסיקה באור
עקיבא 95 .סוכנים הגיעו לכנס
במסגרת הכנס שאורגן בשיתוף פעולה
שבמרכזו עמדה הרצאתו של אבי כץ,
של כל ראשי הסניפים במחוז ,הוענק שי
מייסד רשת קופיקס ,שסיפר לנוכחים
הוקרה ליוסי מנור לרגל היבחרו ליו”ר
במסגרת הרצאה על יזמות עסקית
 MDRTאירופה.
וחברתית ,איך הופכים עסק להצלחה
חידוש מרענן היה קטעי נגינה של
כנגד כל הסיכויים ,הרשויות והמתחרים
תלמידי מרכז רפפורט על פסנתר
הגדולים.
וגיטרות .דני קסלמן ,יו”ר המחוז ,סיפר
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני
על התקדמות פרויקט “מועדון הסניורים”
ביטוח ,הפתיע כשהגיע להשתתף בכנס
לסוכנים בגילאי  60ומעלה .קסלמן שקיבל
לשמחתם של הנוכחים .יריב וינצר ,יוסי אנגלמן (מימין) ,מולי זליג ,דני קסלמן ,אריה אברמוביץ ,שוש כהן וצביקה גופר פידבקים נלהבים מהכנס ,אמר לסיכום כי
היועץ המשפטי לענייני תעבורה של
“הכנס הוא חלק מהפעילויות של המחוז
הלשכה ,ניתח תיקי תעבורה פליליים מבתי
אריאל מונין ,יו”ר הוועדה לביטוח כללי להעשרה ולגיבוש סוכני הביטוח ,שמתמודדים
משפט ,והסביר כיצד ניתן להפוך תיק “אבוד” בלשכה ,נתן סקירה על הרגולציה בתחום הביטוח יום יום מול הרגולציה והעבודה הקשה”.
האלמנטרי .ראובן רפ ,יו”ר ועדת טכנולוגיה
לזיכוי.
מערכת ביטוח ופיננסים

יותר שקט
ללקוחות
שלך

סוכן יקר,
מעתה ניתן לרכוש שירותי דרך וגרירה למשאיות עד למשקל  15טון.
את השירות ניתן לרכוש דרך חברות הביטוח :מנורה ,מגדל ,כלל,
הראל ,ביטוח חקלאי ,הכשרה ושומרה.
לפרטים נוספים פנה לחתמ/ת בחברת הביטוח.
לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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סערת שוקה

בהשוואת כיסויי הבריאות מול חברה מתחרה נמצא:

כלל ביטוח מובילה גם:
בכיסוי להשתלות ולטיפולים
מיוחדים בחו“ל
כלל ביטוח ממשיכה לבסס את מעמדה כגוף מוביל בתחום פוליסות
הבריאות ומציעה כיסוי משתלם ומקיף להשתלות וטיפולים בחו“ל

מודעת כלל

מדד 12354

מדד 12329

בדיקות לאיתור תורם מח עצמות

עד ₪ 500,000
ללא השתתפות עצמית

עד ₪ 300,000
השתתפות עצמית עד 10%
ולא יותר מ₪ 10,000-

השתלת תאי גזע מדם טבורי ו/או
מדם פריפרי ,שמקורם במבוטח
אחר בישראל

עד ₪ 250,000

לא מכוסה

השתלת תאי גזע מדם טבורי ו/או
מדם פריפרי ,שמקורם במבוטח
עצמו בישראל

עד ₪ 250,000

עד ₪ 125,000
השתתפות עצמית של 10%
ולא יותר מ₪10,000-

גמלה חודשית לפני השתלה בחו“ל
עד חצי שנה

בבית ₪ 8,000
בבית חולים ₪ 4,000

בבית ₪ 3,500
בבית חולים ₪1,750

פיצוי של ₪ 50,000

לא מכוסה

טיפול מיוחד בחו“ל  -המשך טיפול
ומעקב אחרי הטיפול

שיפוי עד ₪ 230,000
ניצול תוך שישה חודשים

שיפוי עד ₪ 100,000
ניצול תוך שנה

טיפול מיוחד בחו“ל  -פיצוי לאחר
טיפול מיוחד בחו“ל

פיצוי של ₪ 15,000

פיצוי של ₪ 10,000

מקרה מוות בעקבות ההשתלה
או הטיפול המיוחד

מובהר בזאת כי האמור הינו סקירה כללית שנערכה על בסיס מקורות המידע המפורטים לעיל בלבד ,נכון לחודש ,04/16
וזאת ככלי עזר להצגת היקף הכיסויים בפוליסות הבריאות .סקירה זו אינה ממצה את תנאי הפוליסות/הנספחים המלאים,
ובהחלט ייתכן כי בפוליסות של החברה קיימים כיסויים נוספים שלא הוצגו בסקירה ,וכמו כן ייתכן שבפוליסה של חברה
קיימים כיסויים שלא קיימים בפוליסה של החברה .רק התנאים המלאים ,לרבות סייגים וחריגים ,הם המחייבים .בכל
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סתירה בין האמור בסקירה זו ובין האמור בתנאי הפוליסה/הנספח המלאים – יגברו הוראות הפוליסה/הנספח.
במאישל
מקרה

כלכלה ואריכות ימים

כיצד נראית הזיקנה בראי הכלכלה?

כנס כלכלה ואריכות ימים שיתקיים באוניברסיטת חיפה יעסוק בהיבטי הכלכלה ,הביטוח והפנסיה
בעקבות התארכות תוחלת החיים בין המרצים ,אודי כץ ,לשעבר נשיא הלשכה ואלכס קפלון,
סמנכ"ל ,איילון פנסיה וגמל

רונית מורגנשטרן

ה

כנס הארצי בנושא "כלכלה
ואריכות ימים" שיתקיים ב־ 25במאי
באוניברסיטת חיפה ,הוא הכנס הראשון
מסוגו בישראל אשר יעסוק בהיבטים המחקריים
והמדעיים של הזדקנותה של החברה הישראלית,
והשלכותיה על הכלכלה ,הביטוח ,הפנסיה
והפיננסים.
אין זה סוד כי אוכלוסיית העולם הולכת
ומזדקנת וכי תוחלת החיים עולה בהתמדה .על
מנת להתמודד עם השינויים הדמוגרפים יש צורך
במחקר בתחום מזוויות שונות .הגרונטולוגיה היא
דיסציפלינה מדעית חדשה יחסית שהתפתחה
כתוצאה מהתהליכים המואצים של הזדקנות
האוכלוסייה .הלימודים הם רב־תחומיים ושאובים
ממקצועות בתחומי הכלכלה ,הרווחה ,סוציולוגיה,
פסיכולוגיה ,רפואה וביולוגיה .הגרונטולוגיה באה
לענות על פיתוח מחקר בתחום ,הגות וידע רב־
מקצועיים וקידום מנהיגות בזיקנה.

החוג המוביל בארץ

החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה
שם לו למטרה להיות החוג המוביל בארץ
במחקר ובפיתוח תחומי ידע חדשים בתחום
הגרונטולוגיה ,כמו גם פיתוח הגרונטולוגיה
כמדע רב־תחומי .החוג שם דגש רב על מצוינות
ושואף אליה בכל תחומי ההוראה והמחקר ורואה
חשיבות רבה בהפצת ידע זה בקרב אנשי מקצוע,
תוך מעורבות בקהילה והובלה חברתית.
בתכנית הלימודים העוסקת בהתמחות
הפיננסית ,הלימודים מתמקדים בהיבטים

תמונת
עמלות

סטודיוהראל

 19 | 8במאי 2016

ריסק

בקליק

המבוגר .לדברי כץ ,השיח הרב תחומי והניסיון
המקצועי אותו מביאים בוגרי מחזור זה איתם אל
הלימודים העשירו את עולם הידע של כולם.

עמדות הסוכנים לזיקנה

אין זה סוד כי אוכלוסיית העולם הולכת ומזדקנת

הפיננסיים ,פנסיוניים ,כלכליים ,כספיים,
ותעסוקתיים בהקשר של זיקנה ותהליכי
הזדקנות האוכלוסייה .לתוכנית זו מתקבלים
סטודנטים בעלי תואר ראשון מתארים פיננסיים
(כלכלה ,ראיית חשבון ,אקטואריה ,ניהול ,מנהל
עסקים) .התוכנית חושפת את הסטודנטים למגוון
הקשרים תיאורטיים ומעשיים של כלכלת הזיקנה
וההזדקנות ,בכל רמות הפעילות הכלכלית:
ברמת המיקרו – כלכלת ורכוש המשפחה והיחיד
ובכלכלת הקהילה; ברמת המאקרו – בהקשרים
של מדיניות ותכנון מימון הבריאות ,הביטחון
הסוציאלי ,והרגולציה הלאומית והבינלאומית.
בין בוגרי המחזור הראשון של החוג יש כמה
אנשי ביטוח :נשיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר
אודי כץ ,סוכני הביטוח אילן שגב ,צליל זילברמן
ואופיר בינימין ,אלכס קפלון סמנכ"ל באיילון
גמל ופנסיה ומתחום ניהול הכספים אפרת מורג
בוגרת כלכלה וחשבונאות עם ניסיון ניהולי
בתחום ניהול מוסדות סיעוד ורו"ח אמירה פז
מנכ"ל "בשיבה בריאה" מרכז רב מקצועי לגיל

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
מעסיק

עסק
בקליק

בכנס יישאו דברים אנשי מפתח בעיצוב
כלכלת הזיקנה בישראל ,לרבות שר האוצר,
מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ,מבקר המדינה,
הממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון ,מנכ"ל
אשל ורבים נוספים .בכנס אף יוצגו ממצאים
מחקריים של מיטב החוקרים בתחום ,וכן
של סטודנטים מהמחזור הראשון של לימודי
הגרונטולוגיה הפיננסית .לכנס צפויים להגיע
מאות אנשי מקצוע ,ממגוון רחב של תחומי
עיסוק ,החל מתחום הביטוח והפנסיה ,דרך
מקצועות המשפטים וראיית החשבון ,וכלה
באנשי מקצוע מתחום המדיניות החברתית,
גרונטולוגיה ,החברה והזיקנה.
בין היתר אודי כץ ,מנהל אדרת סוכנות
לביטוח ,לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח
בישראל ירצה על הקשר בין ידע ומשתני
רקע אישיים ומידת הנכונות להפריש לפנסיה
תעסוקתית; אלכס קפלון ,סמנכ"ל ,איילון פנסיה
וגמל ידבר על המשמעות שבני ה־ 50מעניקים
לתכנון תקופת החיים לאחר הפרישה; אופיר
בנימין ,מגן בריאות סוכנות לביטוח בע"מ יעביר
הרצאה בנושא "עלייתם ונפילתם של הביטוחים
הסיעודיים הקבוצתיים בישראל :חקר מקרה";
ואילן שגב ,א .שגב – ביטוח ופיננסים ,ידבר על
"עמדותיהם של סוכני ביטוח לזיקנה ולזקנים".

המכלול שלי
עבורך ,להמשך שנים של צמיחה

בס״ד ,אייר תשע״ו ,מאי 2016

חוות דעת

פטור

מהשתתפות עצמית
חדש!

רכישת ביטול השתתפות עצמית במוסך הסדר
c

רכב פרטי

c

הפטור הינו בעת תיקון הנזק ברשת מוסכי "שרות "2000

c

בפוליסה בה מורשה לנהוג נהג מגיל  24ומעל שנה וותק בנהיגה
c

בכפוף לתנאי הפוליסה .ט.ל.ח.

פרטים במחוזות ובצוותים
להצטרפות ,אגף שיווק ומכירות:
marketing@ayalon-ins.co.il | 03-7569874
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לקראת כנס הבריאות

ישראל מהמובילות במדינות ה־OECD

בהוצאה על ביטוחי בריאות פרטיים
מהדו"ח השנתי של מכון טאוב עולה כי ישראל מדורגת שלישית בשיעור
האזרחים המחזיקים בביטוח בריאות פרטי  ‰גם אי השוויון באוכלוסייה
בישראל בגישה לטיפולים רפואיים איכותיים מורגש בדו"ח
מערכת ביטוח ופיננסים

ה

הוצאות על ביטוחי הבריאות הפרטיים
בישראל וההוצאות מהכיס על מימון
בריאות גבוהים ביחס למדינות ה־
 .OECDכלל ההוצאות על בריאות במימון פרטי
בישראל עמד בשנת  2015על  3%מהתמ"ג.
ההוצאה הממומנת על ידי ביטוחים פרטיים
בעלי ביטוח משלים
בעלי ביטוח פרטי
בעלי ביטוח פרטי ומשלים
עומדת על  0.82%מהתמ"ג ,בהשוואה ל־0.45%
90%
תוצר בלבד ב־ OECDול־ 5.24%בארצות הברית.
בישראל
שיעור ההוצאות הישירות מהכיס
80%
בעוד
מהתוצר,
גבוה בהרבה וניצב על 2.05%
70%
שב־ OECDעומדת ההוצאה מהכיס על ,1.47%
60%
ובארצות הברית על כ־ .1.80%המשמעות היא
שבהשוואה ל־ ,OECDנתח גדול יותר מהוצאות
50%
הבריאות בישראל ממומן באמצעות ביטוחים
40%
פרטיים ,אך גם באמצעות הוצאות ישירות
30%
מהכיס.
טאוב
מכון
של
השנתי
מהדו"ח
עולים
הנתונים
20%
שפורסם השבוע .על פי ממצאי הדו"ח ,ההוצאה
10%
הפרטית של אזרחי ישראל על שירותי בריאות
0%
הגיעה בשנת  2014לכ־ 30מיליארד שקלים,
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2012
לעומת כ־ 16מיליארד שקל ב־ .2003ההוצאה
הציבורית על בריאות הגיעה לכ־ 50מיליארד
בשנת  2014לעומת  30מיליארד שקל ב־ .2003הפרטיים גדל ב־ 80%מאז  .1999בחישוב הכולל המשלים.
בתחום הביטוחים המשלימים ,ישראל ניצבת הדו”ח מציין עוד ,כי בשני החמישונים העליונים
אי שוויון בגישה לטיפולים
במקום השלישי בדירוג שיעור האזרחים המחזיקים באוכלוסייה הישראלית מחזיקים למעלה מ־95%
הדו"ח מצביע על כך שבשנת  2012ל־ 80%בביטוח בריאות פרטי מתוך  20מדינות  OECDביטוח בריאות משלים .זאת לעומת כ־ 57%בלבד
מהאוכלוסייה היה ביטוח בריאות משלים ,שב"ן לגביהן יש נתונים .הדו”ח מציין כי ישראלים בחמישון התחתון ,מה שמצביע על אי שוויון
(גידול של כ־ 60%מאז  ,)1999ומעט יותר מ־ 40%רבים מבוטחים בכפל ביטוחים ,וכמעט כל מי באוכלוסייה בישראל בגישה לטיפולים רפואיים
החזיקו בביטוח פרטי .שיעור בעלי הביטוחים שמחזיק בביטוח פרטי מבוטח גם במסגרת הביטוח איכותיים ומהירים.

שיעור האזרחים שבבעלותם ביטוח בריאות
פרטי  /או משלים

פורבס ישראל פרסם את רשימת הרופאים הטובים בישראל

פ

ורבס ישראל מפרסם זו השנה השלישית ברציפות ,את
רשימת הרופאים הטובים בישראל .הרשימה היא תוצר
של סקר נרחב בקרב אלפי רופאים ,וכוללת  613שמות מ־35
התמחויות שונות .בשלוש השנים האחרונות הורחבה הרשימה,
והוגדל הדיוק שלה ותיקוף אמינותה ,מתוך הבנה כי היא מהווה
כלי מהותי עבור הציבור בישראל ,ומתוך אמונה כי לשקיפות
בכל תחום ,ובתחום הרפואה במיוחד ,חשיבות רבה.
חשיבותה של רשימה זו גדולה משום שאין אף גוף רשמי
במערכת הבריאות בישראל שמספק את הנתונים שרשימת
פורבס חושפת .הדבר נובע בין היתר מהתנגדותם של
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המוסדות הרפואיים ואיגודי הרופאים לדירוג אישי של
רופאים ,כמו גם מהקושי המתודולוגי שניצב בפני גופים
שתלויים בדבר לייצר רשימה אובייקטיבית ואמינה מסוג זה.
גיליון הרופאים הטובים בישראל של מגזין פורבס
כולל גם ראיון מיוחד עם שר הבריאות ,יעקב ליצמן,
שמתייחס בדבריו למצב בביטוח הסיעודי; כתבות שעוסקות
בפיתוחים הטכנולוגיים האחרונים בתחום הרופאה ועוד.
הגיליון מוצע במחיר מיוחד לסוכני ביטוח חברי לשכה,
 45שקלים במקום  .59לרכישה ניתן לפנות לטלפון –
.054-2020020

מי אחראי

ביטוח ישיר תפצה מבוטחת על
נזילה שגרמה נזקים גדולים

ביטוח ישיר טענה שתיקון שבוצע באמבטיה של המבוטחת אינו כלול בשירות תיקון הצנרת
– ונדחתה על ידי בית המשפט  ‰המבוטחת תפוצה בלמעלה מ־ 17אלף שקל

רונית מורגנשטרן

מ

בוטחת של חברת ביטוח ישיר תבעה
את החברה בבית המשפט לתביעות
קטנות תביעה כספית בסך של
 28,128שקל על נזקים הנוגעים להתנהלותה
וטיפולה בנזקי רטיבות שהתגלו בדירתה.
התובעת היא בעלת דירה בראשון לציון
שהושכרה לתקופה של שנתיים .היא ביטחה
את הדירה בביטוח ישיר בפוליסת ביטוח מבנה
הכוללת "כיסוי לנזקי מים באמצעות 'קבוצת
פמי'" ,שירותי חירום והרחב נזקי איטום.
בתחילת חודש נובמבר  2014שוכרי הדירה
התלוננו על נזילת מים בחדר האמבטיה.
התובעת הודיעה לחברת ביטוח ישיר שהפנתה
אותה לחברת פמי פרימיום .שרברבים מטעם
פמי הגיעו לדירה מספר פעמים ,אולם בעיית
הנזילה שהתגלתה אף במוקדים נוספים
לא תוקנה לחלוטין .הבעיה החמירה וגרמה
לרטיבות בחדר הרחצה של השכן שבקומה
מתחת.
רק ב־ 29באפריל של השנה שעברה גילו
נציגי חברת פמי נזילה בין קיר האמבטיה
לאגן ,שלא מהצנרת .נציגי חברת פמי טענו
כי הקבלן שבנה את הדירה בנה אגן תלוי ,ועל
מנת לפתור את בעיית הנזילה יש להרים את
האגן ,לבטן את האזור ולהשיב את האגן למקום.
בביטוח ישיר אמרו לתובעת שטיפול זה אינו
כלול במסגרת פוליסת הביטוח .הוצע לה
לשכור את שירותי חברת פמי עצמה בתשלום
נפרד ,באופן "פרטי" ,תמורת  7,670שקל כולל
מע"מ .התובעת אכן שעתה לעצת חברת פמי,
שילמה הסכום ,ובעיית הנזילות נפתרה.

לא ראויה למגורים

בכתב התביעה טענה התובעת כי במהלך
תקופת הנזילות ,כחצי שנה ,הדירה סבלה
מטחב ומריחות לא נעימים .בשל כך ,השוכרים
סירבו לשלם את דמי השכירות בעבור
החודשים מרץ ,מאי ואמצע יוני 4,700( 2015
שקל לחודש) ,ואף הודיעו כי אין בכוונתם
לשלם את שכר הדירה החל מחודש מאי 2015
ואילך ,אלא אם תשלם להם התובעת פיצוי
כספי .על פי טענת התובעת ,היא שילמה
לשוכרים סכום של  5,000שקל על מנת לקבל
בחזרה את החזקה בדירתה.
לטענת התובעת ,הדירה לא היתה ראויה
למגורים ,ומשהנתבעת (ביטוח ישיר) לא פעלה
באופן סביר ,כנדרש בנסיבות ,עליה לפצותה
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לטענת התובעת במהלך תקופת הנזילות הדירה סבלה מטחב

בעבור שכר הדירה שהפסידה (חודשיים וחצי
של דמי שכירות) ,להשיב את סכום הפיצוי
ששילמה לשוכרים ,לשלם את הסכום ששילמה
בעבור שכר טרחה לעורך הדין ,להשיב לידיה
את דמי ההשתתפות העצמית ,לשלם את הסכום
ששילמה לשרברב שתיקן את נזקי האמבטיה
ולשלם בעבור תיקון הנזק בדירת השכן.
ביטוח ישיר טענה מצדה כי התובעת לא

ביטוח ישיר טענה כי אמבט אינו
התקן אינסטלציה ,אך הרשם
הפנה את המבטחת למילון אבן
שושן והוכיח שדווקא כן
צירפה את כתב השירות ועל כן דין התביעה
להידחות על הסף .לטענת החברה ,התובעת
זכאית לשירותי תיקון הצנרת שבדירה בלבד,
ועל כן התיקון הנוסף שבוצע באמבטיה אינו
כלול בפוליסה .עוד היא טענה ,כי לא התרשלה
בתפקידה ,פעלה בסבירות ובמיומנות ,כפי
שכל גוף סביר ונבון שכמותה היה פועל
בנסיבות העניין.
בפסיקתו טען הרשם הבכיר יניב ירמיהו,

כי אינו מבין על מה התבססה ביטוח ישיר
בקביעתה שפוליסה שמכסה נזקי רטיבות
אינה כוללת נזקי אמבט .על פי כתב הפוליסה,
מוגדר מקרה ביטוח" :אובדן או נזק ...שנגרמו...
כתוצאה מהימלטות או מדליפה של מים או כל
נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה" .ביטוח
ישיר טענה כי אמבט אינו התקן אינסטלציה,
אך הרשם הפנה את המבטחת למילון אבן
שושן והוכיח שדווקא כן.
בית המשפט הורה לביטוח ישיר לפצות את
התובעת על דמי שכירות של חודשיים והחזר
של תשלום התיקון .סך כל הפיצוי לתובעת
מסתכם ב־ 17,070שקל בתוספת  500שקל
הוצאות משפט.

אירועי הלשכה
 מחוז תל אביב יקיים ב־ 23.5מפגש מקצועי
בנושא “ניהול השינויים בעולם סוכן הביטוח” בין
השעות 9:45־ .14:00המכללה לביטוח ופיננסים,
המסגר  42קומה  ,8תל אביב
 סניף חיפה יקיים ב־ 9.6יום עיון בין השעות
9:00־ 14:00בשיתוף שגריר שירותי דרך .מלון
רימונים חוף הים ,עכו

קושיה מקצועית

לשכת סוכני ביטוח בישראל

סוכנים וסוכנות יקרים
גם השנה ,כחלק מהשירות שלנו לסוכנים ,לשכת סוכני
ביטוח מתכבדת להציע לכם לוחות שנה שעוצבו במיוחד
לחברי הלשכה ,עם מסרים מתאימים ובמחירים מיוחדים.
הזדרזו להזמין את הלוחות כעת ,כדי שנוכל
לייצר ולספק אותם לפני ראש השנה

לפרטים נוספים ולרכישה לחצו כאן
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תחרות משוכללת

רוצים לדעת מה הכיוון של האוצר ואיפה
נהיה בעוד  20שנה? הנה כמה תשובות
משרד האוצר מציף את שוק הביטוח ברפורמות ותקנות חדשות ,ולעיתים לא ברור
מאיפה אלו מגיעות  ‰מני עוז ,בוגר המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית
שרבים מבוגריה מאיישים את האוצר ,מנסה לשפוך אור על השינויים

מני עוז

ב

טח שאלתם את עצמכם מה פשר כל
הרפורמות ,התקנות והשינויים שיוזם
משרד האוצר ומתי זה יפסק או איפה זה
יגמר .יש לי תשובות! כבוגר המחלקה לכלכלה
באוניברסיטה העברית בירושלים ,שבכיריה
ותלמידיה מאיישים את כל הדרגים המקצועיים
באוצר ,אוכל לומר במידה גדולה של ודאות
כי התאוריה הכלכלית שלמדתי בבית הספר
לכלכלה היא התפיסה המנחה את פקידי משרד

בישראל ריכוזי מאוד הן מצד היצרנים (חברות
הביטוח) והן מצד המפיצים (סוכנויות הביטוח)
שהגדולות שבהן בשליטת חברות הביטוח.
כיום חברות הביטוח גדולות מאוד כי הן
משווקות את כל סוגי המוצרים בשוק הביטוח:
ביטוח אלמנטרי ,ימי ,חיים ובריאות .הן מחזיקות
בקופות הגמל וההשתלמות ,ובנוסף מחזיקות
בכל קרנות הפנסיה הגדולות .ואם נמשיך ,הן
מחזיקות גם במנגנוני ההפצה הגדולים ביותר

שר האוצר .מה מאחורי הרפורמות שמשרדו מוביל?

האוצר מאז ומתמיד.
מהי אותה תיאוריה כלכלית שעל פיה האוצר
פועל? זו תיאוריה פשוטה מאוד שמקורה בהוגים
מהמאה ה־ 19והיא נקראת “תחרות משוכללת”.
“תחרות משוכללת” או “שוק משוכלל” היא
ההתבטאות המובהקת ביותר לשוק יעיל כלכלית.
כפי שתראו ,האוצר פועל לקדם את שוק הביטוח
כמה שיותר לכיוון זה .ומה הם התנאים ל”שוק
משוכלל”?
התנאי הראשון לשוק משוכלל הינו כמות גדולה
של שחקנים (יצרנים ,מפיצים וצרכנים) שכל אחד
מהם אינו גדול מספיק על מנת להשפיע על
מחירי השוק .האם ענף הביטוח מקיים את התנאי
הזה? לא קרוב אפילו ...שוק הביטוח והפיננסים
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התנאי הראשון לשוק משוכלל
הינו כמות גדולה של שחקנים
(יצרנים ,מפיצים וצרכנים) שכל
אחד מהם אינו גדול מספיק על
מנת להשפיע על מחירי השוק

נושא שני שיטופל הוא השליטה של חברות
הביטוח בסוכנויות הביטוח הגדולות שלכאורה
“אובייקטיביות” ומשווקות את כל המוצרים
של כל החברות אך בפועל משווקות בעיקר את
מוצרי חברת האם .ככל הנראה לחברות הביטוח
יינתנו שתי אלטרנטיבות :למכור את הסוכנות
או להפוך אותה לסוכנות מקושרת שתוכל
למכור את מוצרי חברת האם בלבד.

מידע מלא לכל השחקנים

לפי התנאי השני לשוק משוכלל לכל השחקנים
(יצרנים ,מפיצים ,צרכנים) צריך להיות מידע
מלא על כל המוצרים ,והמחיר שלהם .מה זה
אומר? בבואו של צרכן לרכוש מוצר מסוים הוא
ידע להשוות את המחירים שמציעים כל היצרנים
עבור אותו מוצר שהוא רוצה לרכוש .איך האוצר
מקדם את זה? באמצעות מערכת השוואת מחירי
ביטוח דירה ,ביטוח חובה לרכב וכיום ביטוחי
בריאות ,מערכת להשוואת תשואות (גמל נט),
ומערכת אולטימטיבית לשליטה במידע שהיא
המסלקה הפנסיונית .המסלקה הפנסיונית תלך
ותשתכלל ותציע לדעתי בעתיד גם מידע על
פוליסות ביטוחי פרט של הציבור.
התנאי השלישי לשוק משוכלל אומר שעל
כל המוצרים הנמכרים בשוק להיות הומוגניים.
המטרה של התנאי היא להפוך את הקנייה של
המוצר לפשוטה ביותר ,כשהשיקול הבלעדי
לרכישה יהיה מחיר המוצר .האם אנחנו בכיוון?
האוצר מנסה להביא להאחדה של פוליסות ביטוח.
אנחנו רואים זאת בחוזי ביטוח תקני לרכב ,לדירה
ולפוליסות ביטוח בריאות ,כיסויי מינימום (למשל
בפוליסת הסיעוד ומחלות קשות) ובקרוב נראה גם
את התקנון האחיד בקרנות הפנסיה.
לפי התנאי הרביעי לשוק משוכלל כל צרכן
רשאי להתקשר עם כל יצרן ולהפך .האם מוכר
לנו? כל עובד רשאי לבחור בכל קופת ביטוח
ובכל חברת ביטוח ולאחרונה רשאי לבחור
במפיץ מטעמו (סוכן).
בסופו של דבר ,אם נבחן את כל השינויים שמוביל
משרד האוצר על פי המשקפיים של התיאוריה
הכלכלית “תחרות משוכללת” נוכל להבין טוב
יותר איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו הולכים.

(סוכנויות ביטוח) .בעיה? על פי התיאוריה הזו,
בעיה רצינית .מה האוצר יאלץ לעשות על מנת
לפתור את כשל השוק? לדעתי ,שני דברים
עיקריים :ראשית ,האוצר יפעל ככל הנראה
להפריד את קרנות הפנסיה מבעלותן של חברות
הביטוח כך שקרנות הפנסיה תוצענה למכירה .הכותב הינו סוכן ביטוח חבר לשכת סוכני ביטוח

תכנון פרישה

המדריך המלא :ההוראות החדשות
לבחירת קופת גמל
מה המשמעות של הוראות בחירת קופת גמל מה־ 1ביולי הקרוב?

יובל ארנון

ל

קראת ה־ 1ביולי כדאי לדעת ולהכיר מהי
חובת המעסיק החל מתאריך זה ,ומה מקומו
של הסוכן בתהליך.
סעיף ( 20ב) לחוק קופות גמל קובע ,כי מעסיק
רשאי להפקיד תשלומים בעד עובד שלא בחר קופת
גמל בעצמו ,למרות שניתנה לו הזדמנות לעשות כך,
כאשר הרחיב המחוקק בסעיף ( 20ג) ואפשר לממונה
על שוק ההון הביטוח והחיסכון לתת הוראות לביצוע
סעיף זה.
כיום ניתן לצרף עובד לקופת גמל בעיקר על בסיס
פגישה אישית וקבלת יעוץ על בסיס סעיף  12כולל
ביצוע פישינג (אם נדרש) והנמקה .לחלופין ,ניתן
לצרף דרך רשימות היכן שקיימת קופת ברירת מחדל
שנבחרה על ידי המעסיק.
בחוזר ,אשר יצא ב־ 13במרץ (ולתאריך זה יש
חשיבות רבה) ,נקבע מפורשות כי במקום שבו
לא בחר העובד בקופת גמל בעצמו ומילא טופס
הצטרפות יהיה ניתן לצרפו בהתקיים אחד משני
התנאים הבאים:
 .1קופת הגמל שהיא אחת משתי קרנות לפחות
שתקבע הממונה ,וכל אחת תהווה קרן ברירת מחדל
נבחרת .קופה זו תיקבע על בסיס קריטריונים שתקבע
הממונה (דמי ניהול ,שרות ,תשואה) ותנאים נוספים
שכרגע לא ארחיב בהם.
 .2קופת גמל ,שהיא קופת ברירת מחדל שנבחרה
על ידי המעסיק בהליך תחרותי לתקופה של עד
 5שנים ועל פי תנאים מסוימים שארחיב עליהם
בהמשך.
כאמור ,אלו שני התנאים המופיעים בחוזר .לאור
העובדה שלגבי סעיף ( ,1קרן ברירת מחדל נבחרת)
הוגש בג”צ ועדיין לא ברור מה תהיה ההחלטה ,והאם
הנושא יישאר בגדר חוזר בלבד או יעבור לחקיקה
דרך ועדות הכנסת ,אתייחס כרגע לסעיף  2בלבד.

המשמעות למעסיקים

מעסיק שביום פרסום החוזר כבר הפקיד לקרן
ברירת מחדל יהיה פטור ממכרז עבור קליטת עובדים
חדשים אצלו בעסק עד לתאריך  31במרץ  ,2016או
תום תקופת ההסכם שלו (הקודם מהשניים ,וללא כל
אפשרות להארכת הסכם זה).
כל שאר המעסיקים ,שביום פרסום חוזר זה לא
היתה ברשותם קרן ברירת מחדל ,יחויבו החל מה־1
ביולי הקרוב לבצע הליך של מכרז כמופיע בסעיף 2
לקליטת עובדים שלא בחרו בעצמם קופת גמל .חשוב
לציין ולהדגיש שנית :במקומות בהם מבוצעת בחירה
אישית של עובד בקרן פנסיה או השתלמות ,אין צורך
של המעסיק לגשת למכרז.
 19 | 14במאי 2016

ראוי לציין ,כי גם במקומות עבודה שהחלו לצרף
עובדים לקרן ברירת מחדל לראשונה לאחר מועד
פרסום החוזר (כלומר ,במועד פרסום החוזר במרץ
עדיין לא הייתה ברשותם קרן ברירת מחדל) ,תהיה
חובה מ־ 1ביולי לגשת למכרז בגין צירוף עובדים
חדשים.
ההתקשרות כאמור לא תהיה לתקופה העולה על 5
שנים ועל בסיס הקריטריונים הבאים:
 .1בוצע הליך תחרותי .כלומר ,המעסיק חייב
לפנות במכרז לכל הגופים במשק שברשותם קיימת
קופת גמל שקבע המעסיק ולתת לכל הגופים הללו
הזדמנות שווה להתחרות.
 .2למרות ההליך התחרותי קיימות כמה מגבלות
על חברות מנהלות להשתתף במכרז .לדוגמה ,אם צד
קשור של החברה המנהלת מספק שרותי סליקה בעד
עובדי המעסיק ,או נותן שירותי בקרה על הפקדת

 ‰תשואת קופת הגמל במסלול ההשקעות שהוא
ברירת המחדל של הקרן תיקח בחשבון  5שנים
אחרונות ותהיה על בסיס הנתונים אשר מפרסמת
הממונה על שוק ההון.
 ‰מדד השרות האחרון שפורסם ע”י הממונה לגבי
אותה קופת גמל שקבע המעסיק בהליך התחרותי.
 .6כל מציע יקבל דירוג בהתאם לקריטריונים
השונים ,והזוכה הוא זה שיזכה במירב הנקודות.
 .7המעסיק יכול לקבוע משקולות שונות
למסלולים תלוי גיל או חלוקת משקולות שונה על
בסיס דמי ניהול לצבירה או להפקדות שוטפות .
 .8מעסיק יוכל לבחור לכלל העובדים קרן ברירת
מחדל לקצבה וקרן ברירת מחדל שונה להשתלמות.
המעסיק גם יוכל לבחור קרן ברירת מחדל שונה
לקבוצות עובדים שונות או יותר מקופת ברירת
מחדל אחת לאותה קבוצת עובדים.
בשני הסעיפים  7 -ו־ - 8יצטרך המעסיק לקבל
חוות דעת מיועץ בלתי תלוי שיכול להיות גם סוכן
הביטוח.
 .9החברה המנהלת לא תוכל לקלוט עובדים אלא
אם בחירתה נעשתה לפי ההנחיות הכתובות לעיל
ולא תוכל להתנות צרוף עובד בהצטרפותו למוצרים
אחרים שלה ,ואם יש עליה מגבלות כמופיע בסעיף 2
לעיל ,תחדל להיות קרן ברירת המחדל.

כל מעסיק אשר ב־ 31במרץ 2016
לא הפריש לקרן ברירת מחדל יצטרך
לנהל מכרז מ־ 1ביולי  .2016במידה
ויהיו עובדים חדשים אשר ירצו
להצטרף לקרן זו ולא יבחרו בעצמם
את הקרן ,סוכן הביטוח יכול ללוות את
הליך המכרז ,יכול לערוך אותו עבור לסיכום
המעסיק ולעזור לו בהליך הכנתו
כל מעסיק אשר ביום  31/3/2016לא הפריש לקרן

ברירת מחדל יצטרך לנהל מכרז מתאריך .1/7/2016
במידה ויהיו עובדים חדשים אשר ירצו להצטרף
לקרן זו ולא יבחרו בעצמם את הקרן ,סוכן הביטוח
יכול ללוות את הליך המכרז ,יכול לערוך אותו עבור
המעסיק ולעזור לו בהליך הכנתו .ראוי להזכיר כי
חוק ההסדרים גם מחייב במקום שיש סוכן שהינו גם
משווק וגם מתפעל לקיים מכרז זה (סעיף (.)’3)2
במידה ומעסיק אינו מעוניין לגשת למכרז,
הפתרון היחידי היא פגישת יעוץ אישית של הסוכן
עם כל עובד ,התאמת הביטוח על בסיס סעיף 12
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ובניית פתרון
המתאים לצרכיו ורצונותיו של העובד.
על סוכני הביטוח להכיר חוזר זה (את החוזר ניתן
למצוא באתר אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון)
ולהנחות בהתאם את המעסיקים ,אשר חובה זו
תחול עליהם כבר מ־ 1/7/2016ולהביא מידע זה
גם למעסיקים אשר הנושא יחול עליהם רק מחודש
אפריל .2019

הכספים (האפשרות היחידה במקרה זה לחברת
מנהלת לזכות אם נתנה את ההצעה הזולה ביותר
מכולם) ,או אם היא או צד קשור שלה מספק לעובדי
המעסיק כיסויים ביטוחים משלימים לקרן ברירת
המחדל וכיסויים אלו משולמים על ידי המעסיק.
מגבלה זו ניתן לעקוף אם אותה חברה מנהלת תיתן
את ההצעה הזולה מכולן .מגבלה אחרונה מגיעה אם
צד קשור של החברה המנהלת נתן למעסיק טובת
הנאה במישרין או בעקיפין.
 .3העובדים יצורפו למסלולי השקעות וביטוח
שהם מסלולי ברירת המחדל של קופת הגמל.
 .4כיסוי ביטוחי במקרה של נכות של לפחות 25%
מכושרו לעבוד ,ובמקרה פטירה תשולם לבן/בת הזוג
קצבה לכל חייה.
 .5הקריטריונים והמשקולות שלפיהם יבחר
המעסיק את קרן ברירת המחדל יהיו שקופים
ויפורסמו לכל המתמודדים ויהיו כדלקמן:
יפחת
לא
 ‰שיעור דמי הניהול ,משקל גורם זה
הכותב הוא יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני
מ־ 50%מהשקלול הכולל.
ביטוח

לפני סיום

 20עוזרים מקצועיים יסייעו בעבודת
סוכני הביטוח בצפון
החל בחיפה קורס רפרנטים בתחום האלמנטרי

מערכת ביטוח ופיננסים
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תלמידים החלו השבוע קורס
רפרנטים בתחום האלמנטרי.
הקורס שנפתח השבוע בחיפה יחשוף
את משתתפיו לידע מקצועי ומושגים
ביסודות הביטוח בכלל ובביטוח
האלמנטארי בפרט ,וייתן להם כלים
לתחילת עבודה במשרדי הסוכנים.
הקורס יימשך כ־ 16שבועות ויכלול
כ־ 60שעות אקדמיות .בסיומו ייבחנו
התלמידים במבחן סיום .בוגרי הקורס
יקבלו תעודת גמר מטעם המכללה
לפיננסים וביטוח של הלשכה.
הקורס הנוכחי הוא שני מסוגו
בעקבות קורס נוסף שהתקיים בחיפה

בשנה שעברה אותו סיימו  22עוזרות
מקצועיות שהשתלבו והתקדמו
במשרדי הסוכנים .יוזם הקורסים
הוא ליאור רוזנפלד ,יו"ר סניף חיפה.
"בעיתוי מצוין שבו ירדה פרסומת שוקה
מהמסכים בו הוצגה העוזרת המקצועית
של הסוכן באור מגוחך ,אתם נכנסים
לענף מאתגר ,דינמי ,מעניין ואף
מתגמל" ,הוא אמר למשתתפי הקורס.
"מתברר שענף הביטוח עדיין מצטייר
כאטרקטיבי ואתם בחרתם נכון ,בחרתם
במקצוע מבוקש ,מעניין ומתחדש.
אני מבטיח כי לכולכם תהיה עבודה
בתחום".

רוזנפלד" :אתם נכנסים לענף מאתגר"

לוח הביטוח

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

המשרד .תנאים מעולים .פניות  /קורות חיים
למיילamir@sheiman.co.il :

לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת ביטוח
לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח רכישה
לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים .קורות
חיים למייל jennyl@dorot-ins.co.il
פרטים נוספים בטלפון ( 08-8662188 :ג'ני)

חתם/ת עסקים ברמה גבוהה ,שליטה בהנדסי,
וניסיון מוכח ,למשרה מלאה בפתח תקוה.
למתאימים יוצעו תנאים טובים ואופק קידום.
קורות חיים למיילjobs@avivit.co.il :

לסוכנות ביטוח ותיקה ורצינית בכפר סבא
פקידת אלמנטרי לחצי משרה
razins@gmail.com 0503256205
לסוכנות בפ״ת דרוש סוכן שטח נמרץ .רשיון
סוכן פנסיוני חובה תיאום פגישות ותפעול ע״י

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערם
של משפחת ברזני
בפטירתו של
חבר הלשכה

ברזני אלי

ז"ל

שלא תדעו עוד צער
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לתנופת הפיתוח של קבוצת קמפוליסה
במשרדים הראשיים בטבריה ,דרושים/ות:
 חתמים/ים בתחום הביטוח האלמנטארי  -פרט רפרנט/ית גביה  +ביטוח חיים  +אלמנטארי סופרווייזר לניהול כ 40-סוכני ביטוח פנסיוניקורות חיים למייל

shirel@campolisa.co.il

"עמיתים" – דוד עמית סוכנות לביטוח בע"מ
מחפשת סוכן/ת ביטוח בעל רישיון בביטוח
חיים לעבודה במשרדינו על מאגר לקוחות
קיים  +הפניות ללידים באמצעות המשרד
חלוקת הכנסה הוגנת שתתרום להתפתחות
מהירה בהכנסת הסוכן בהווה ובעתיד .קורות
חיים למיילdudi@amitim-ins.co.il :
למשרד ביטוח במרכז העיר כפר-סבא דרוש/ה
פקיד/ה ביטוח אלמנטרי ,לטיפול בקהל
הלקוחות .חובה ניסיון של שנתיים בהפקה
וטיפול בביטוחי רכב ודירה ,כולל חידושי
רכב ודירה ומתן הצעות ללקוחות חדשים.
מגורים באזור השרון ,שליטה מלאה במערכות
המיחשוב וסריקה .יתרון בתוכנת רבידי .סודיות
מובטחת .נא להעביר קורות חיים למייל
reuvenr@rozin-group.co.il
מחפש פקיד/ה עם ניסיון לתחום החיים
ופנסיה .כמו כן פקיד/ה עם ניסיון בתחום

האלמנטרי.במשרה מלאה בתנאים טובים .לא
מעשן/ת .קורות חיים למייל:
reuven@rd-ins.co.il

חניה חופשית .עדיפות לסוכן אלמנטארי
לטובת שת"פ .לפרטים :שלמה 052-2944888
shlomo@ks-ins.co.il.

דרושה פקידה לחצי משרה ,אפשרות
למשרה מלאה בעתיד בראשל"צ ,ידע
בביטוח אלמנטרי ,חיים ,טיפול בתביעות רכב
וכו' .ניתן לשלוח קורות חיים במייל:
haimedri22@012.net.il
טלפון8448811 :־050

למשרדנו בצפון תל אביב דרוש/ה פקיד/ה
לביטוח אלמנטרי לטיפול בחידושי רכב
ודירות .ניסיון קודם הכרחי .ידע בענפים
נוספים-יתרון .סביבת עבודה נעימה ותומכת,
 5ימים בשבוע .נא לשלוח קו"ח למייל
miki@gl-ins.co.il

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה
מנהח"ש עם ידע בביטוח אלמנטרי וחיים
למשרה חלקית קורות חיים למייל:
net.il.012@Haimedri22

שכירות משנה
בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן
מרוהט/ים ,עם כל הציוד הנלווה (תשתית
רשת ,חיבור לחברות ביטוח ,הקלטת שיחות, ,
חדר ישיבות ,חשמל ,ארנונה ,מים ,ניקיון ,חדר
ישיבות מאובזר ועוד) .לפרטים:
ziv@avivit.co.il
להשכרה משרד/חדר גדול ,מואר ,אפשרות
למרוהט במתחם איכותי הכולל מטבח,
שירותים ,ניקיון ,אינטרנט ,מערכת הקלטת
שיחות ,ועוד .המחיר פיקס כולל את כל
המיסים ,דמי ניהול ,מים ,חשמל ,ארנונה,
ניקיון יומי ועוד .אפשרות לשכירות חודש
בחודשו וללא התחייבות .המשרד ממוקם
בא-ת החדש של ראשון לציון ,ליד קניון
הזהב  /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית,

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח ותיקה ,צעירה ודינאמית
באווירה משפחתית מעוניינת ברכישת
תיק סוכן ,כולל אפשרות המשך העסקה.
משרדינו נמצאים במרכז .לפניות:
GuyZilb0@gmail.com
למכירה תיק ביטוח חיים פרט מאזור חיפה.
לפרטים נוספים אנא ליצור קשר טלפוני
בנייד  0528033305או בדוא"ל
.shay@klauzner.co.il
למכירה מוקד טלמרקטינג פעיל לרבות
עמלות הנפרעים מאזור הצ'ק פוסט חיפה.
לכל המעוניין אנא לפנות למייל @sagi.lgo
 gmail.comאו לנייד 0507275799
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי ו/
או חיים באופן מלא או חלקי ,במגוון רחב
של אפשרויות כולל אפשירות של העסקה
לטווח ארוך ליצירת קשר:
 dudi@gamafinansim.co.ilאו לנייד :
050-5368629

