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יו"ר תת הוועדה
לפיננסים בלשכה,
יוסי ורסנו ,בראיון
לקראת כנס פיננסים:
“חשוב לראות את
התמונה הגדולה"
עמוד 9

גיליון מס'  27 … 606באוקטובר 2016

דוח מבקר המדינה קובע :כשלים רבים בשוק הפנסיה בארץ

"אכיפת אגף שוק
ההון לא מספקת וקרן
ברירת מחדל עלולה
לפגוע במבוטחים"
המבקר ,ד"ר יוסף שפירא ,מציע לממונה לבחון שינויים
בנושאים שונים  נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ:
"הפתרונות הניתנים בשוק חלקיים"  יובל ארנון
ועו"ד עדי בן אברהם עושים סדר בעמדות
שמציגים המבקר ,הלשכה והאוצר

מגדל מעודדת
כיסוי נגד
רעידת אדמה
מבקשת להגביר את
המודעות הציבורית לחשיבות
הכיסוי ,על רקע רעידות
האדמה האחרונות בעולם

עמוד 12
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עמוד 3־5

הפניקס ואיילון
מעדכנות את מודל
התגמול לסוכנים
הלשכה בתגובה:
“החלו ליישם את
בקשתנו להפרדת
תגמול הסוכן
מדמי הניהול"

"הביקורת
שהלשכה ספגה
לא מוצדקת"
יו"ר ועדת הביקורת
הנכנס דוד בכר ,תוקף
את הסערה שליוותה
את הדלפת טיוטת דו"ח
הביקורת החיצוני
| עמוד 2

הישג ללשכה:
קמפיין שוקה
יופסק זמנית
הפרסומות לא ישודרו עד
עמוד 3
לדיון בעליון  הלשכה
משכה את התביעה שלה
על ביזיון ביהמ"ש
| עמוד 8

עמוד 7

מינוי חדש

דוד בכר“ :חל שינוי דרסטי
לטובה בהתנהלות הלשכה”

יו״ר ועדת הביקורת החדש בלשכה תוקף בראיון לביטוח ופיננסים את הביקורת על הלשכה" :אין
מקום להדליף טיוטה של דו"ח ביקורת החוצה ולהכתים את הלשכה וראשיה שלא בצדק״

רונית מורגנשטרן

ד

וד בכר מונה לתפקיד
יו”ר ועדת הביקורת
בלשכת סוכני ביטוח
במקומו של זאב לנגזם שהתפטר
לפני כחודש .בכר ,מומחה
לחשבונאות חקירתית ובעלי
"סי.אל.יו סוכנות לביטוח"
בהרצליה ,הוא חבר הלשכה מזה
כ־ 40שנה .הוא שימש כחבר
בוועדת הביקורת ובעבר כחבר
בוועדת הכספים של הלשכה.
בכר הוא אף חבר מועדון סוכני
הביטוח הבינלאומי היוקרתי ה־
 ,MDRTמזה  39שנה.
בנוסף לתואר  ,CLUבכר נושא
גם בתואר  - CFPמתכנן פיננסי
הוליסטי מוסמך ,ובתואר CFV
 מעריך שווי מימון תאגידים,מומחה לבתי משפט .משנת 1969
עוסק בכר במקצוע חשבונאות
חקירתית ,ייעוץ מס ,ניתוחים
כלכליים ,הערכות וחוות דעת
דוד בכר
מקצועיות לעניין אובדן רווחים/
הכנסות ,אחריות מקצועית ,הערכות שווי
חברות ,שווי מלאי לאחר אירוע פריצה ,שריפה,
וחוות דעת לעניין מעילות ,אובדן השתכרות
ונזקי גוף .הוא גם שמאי פרטי וחבר באיגוד
השמאים.

משדרגת את עצמה

לשכת סוכני ביטוח וראשיה קיבלו לאחרונה
כותרות לא מחמיאות בתקשורת בעקבות
הדלפת טיוטת דו”ח ביקורת חיצוני שהזמינה
הלשכה והתפטרות לנגזם מתפקידו .לדברי
בכר ,הביקורת שספגה הלשכה אינה מוצדקת.
“להיפך – מאז שאריה אברמוביץ מכהן
בתפקיד נשיא הלשכה ,חל שינוי דרסטי לטובה
בהתנהלות שלה” ,הוא קובע נחרצות ומוסיף,
“לראשונה לקחה הלשכה ברצינות את הטיפול
בנושא הנהלים .הלשכה מינתה לאחרונה מבקר
פנימי ונעשית עבודה רצינית לכתיבת נהלים

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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חדשים ושינוי התקנון”.
באיזו תחושה אתה נכנס לתפקיד חשוב
זה ,בתקופה שבה הלשכה סופגת ביקורת על
התנהלותה?

“אני מבטיח שכל חבר
לשכה ,כולל הנשיא ,יוכל
להיות נוכח בישיבות ועדת
הביקורת ,גם אם לא יכל
לעשות זאת בעבר”
“התחושה היא לא קלה – ראשית ,אני סבור
שיש מקום לבדוק את ההתנהלות של כל
הגופים בלשכת סוכני ביטוח כולל סניפים,
כולל ועדות .מצד שני ,הביקורת הזאת

צריכה להגיע קודם כל לגופים
המבוקרים שיגיבו עליה ,אחר כך
לדון בביקורת ובתגובות בוועדת
הביקורת של הלשכה ,שתעלה את
המלצותיה בפני הוועד המנהל.
בטח לא להדליף טיוטה של דו”ח
ביקורת החוצה ולהכתים את
הלשכה וראשיה שלא בצדק”.
מה התכניות הקרובות שלך
בפעילות ועדת הביקורת לקראת
דו”ח הביקורת הסופי?
“אני אחראי יחד עם חברי
הוועדה לבקר את הפעילות
הכספית במסגרת תקציב הלשכה,
את העמידה בכללי התקנון ,את
העמידה בטוהר המידות ובסדרי
מינהל תקינים .כל זאת בשיתוף
פעולה מלא עם מבקר הפנים
של הלשכה .אנחנו שוקדים היום
במלוא המרץ בכתיבת התקנון
המתוקן וכותבים נהלים חדשים,
אבל מדובר במלאכה מרובה שלא
נעשית בן לילה .חברי הוועדה
עוברים על מסמכים ומנתחים אותם ,הם
נמצאים בכל הוועדות המקצועיות בלשכה,
מעירים כשצריך להעיר ומתקנים כשצריך
לתקן”.
אז עד כה הלשכה פעלה בצורה לא מסודרת?
“הלשכה עבדה בצורה מסודרת ככל שיכלה,
וכיום היא משדרגת את עצמה בכל הקשור
לביקורת פנימית ,ועל כך צריך להודות
לנשיא הלשכה שראה לנכון והכרח לעשות
זאת .יש לי שיתוף פעולה מצוין עם כל
הגורמים בלשכה ומבקרי החוץ .אני מבטיח
שכל חבר לשכה ,כולל הנשיא ,יוכל להיות
נוכח בישיבות ועדת הביקורת ,גם אם לא
יכל לעשות זאת בעבר .אני מבטיח לכל חברי
הלשכה לפעול באופן מקצועי ,ממצה והגון,
כמי ששולט בחשבונאות ובביקורת חקירתית,
בכל מה שקשור לפעילות ועדת הביקורת של
הלשכה”.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :לייה שחף | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' korenly1@gmail.com ,054-5977433

חדשות הביטוח

ביקורת חמורה בדוח מבקר המדינה על
התנהלות אגף שוק ההון בענף הפנסיוני
בין השאר טוען הדוח :אין בדיקה של האכיפה בגופים המפוקחים
והקריטריון היחיד בברירת מחדל עלול לפגוע במבוטחים  ‰אריה אברמוביץ
בתגובה" :בעיית הפנסיה הלאומית מטופלת בחובבנות"

רונית מורגנשטרן

מ

בקר המדינה ,ד"ר יוסף שפירא,
מקדיש חלק נרחב בדוח ביקורת
מיוחד שפרסם אתמול על הסדרי
הפנסיה במדינה ,לתפקוד אגף שוק ההון,
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר שבראשות
דורית סלינגר .בין היתר בחן הדוח את
הנושאים השונים בהם מטפל האגף וקבע:
מודל עמלת ההפצה  -המודל ,בו מקבל
היועץ הפנסיוני מהיצרן עמלת הפצה מתוך
דמי הניהול שהלקוח משלם ,אינו אפקטיבי
לסוגים שונים של מוצרים ,ובכלל זה
למוצר הפנסיוני המרכזי ,קרן פנסיה
חדשה .המודל אינו מאפשר את פיתוחו של
שוק ייעוץ פנסיוני תחרותי ואובייקטיבי.
מסמך ההנמקה – השימוש במסמך הנמקה
יוצר מראית עין של דאגה לאינטרס הלקוח,
אך בפועל אינו מבטיח שהמוצר הפנסיוני
הנבחר הוא אכן המתאים ביותר ללקוח.
משכך ,המסמך אינו פותר אפוא את בעיית
ניגוד העניינים המובנה של סוכן הביטוח.
סוכנויות הסדר " -אגף שוק ההון לא
בחן את ההשלכות של אחזקות הגופים
המוסדיים בסוכנויות ביטוח ,על אף שהדבר
עלול לפגוע בזכויות המבוטחים" ,נקבע
בדוח .המבקר מורה לממונה לבחון בהקדם
את מבנה הבעלות של סוכנויות הביטוח מבקר המדינה ,ד"ר יוסף שפירא
וההסדר ,ולשקול ,בין היתר ,הסדרת
הוראות שיקבעו מגבלות מתאימות בעניין ברירת המחדל על ידי הממונה על שוק ההון אינו
הפצת מוצרי חברת האם באמצעות סוכנות מתיישב עם מדיניות האגף ,וקיים חשש כי הדבר
בבעלות ,באופן שיובטח טיפול מקצועי ובלתי עלול לפגוע בסופו של יום בציבור המבוטחים

הדוח קובע" :השימוש במסמך הנמקה יוצר מראית עין
של דאגה לאינטרס הלקוח ,אך בפועל אינו מבטיח שהמוצר
הפנסיוני הנבחר הוא אכן המתאים ביותר ללקוח"
צילום :מרק הישראל סלם

תלוי במהלך השיווק הפנסיוני הניתן ללקוחות.
קרן ברירת מחדל – “יצירת קרן ברירת מחדל
היא צעד חיובי של אגף שוק ההון לצורך העמדת
פלטפורמת חיסכון זולה לעובדים המוחלשים
בחברה .עם זאת ,מבקר המדינה סבור כי "שימוש
בקריטריון יחיד של דמי ניהול בקביעת קרן
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היעדר ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי -
לאור השיעור הנמוך של מספר בעלי
רישיון יחידים לייעוץ פנסיוני ,ומאחר
שייתכן שחלקם אינו עוסק במתן ייעוץ
פנסיוני כלל ,קיים חשש להיעדר ייעוץ
פנסיוני אובייקטיבי הבוחן את צורכי
המבוטח למרבית האוכלוסייה" .לאגף
שוק ההון אין נתונים כמותיים על
פעילות הייעוץ הפנסיוני מחוץ למערכת
הבנקאית" ,קובע הדוח.
ביקורות בייעוץ פנסיוני – המבקר סבור
כי על האגף לבצע ביקורות בתחום זה
גם בקרב בעלי רישיונות יעוץ פנסיוני
– יועצים פנסיוניים פרטיים ובנקאיים
(בדומה לביקורת המבוצעת אצל בעלי
רישיון אחרים כמו סוכני ביטוח וסוכנויות
ביטוח) .זאת כדי לעמוד על האופן בו הם
מבצעים את פעילות הייעוץ הפנסיוני,
ולבחון את עמידתם בהוראות הדין
השונות ,בפרט לאור ממצאי ביקורות
הרוחב בנושא שיווק פנסיוני.
בדיקת אפקטיביות האכיפה – הדוח
קובע כי האכיפה שמתבצעת על ידי
האגף היא מנהלית בלבד ולא נמצא
תיעוד לקיומה של עבודת מטה באגף
הבוחנת את אפקטיביות האכיפה של
סעיפי חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.
בדיקת אפקטיביות האכיפה נדרשת ,בין היתר,
כדי לבחון אם נדרשים שינויים בחקיקה לצורך
הגברת הציות של הגופים המפוקחים ,ואם יש
לפעול להגברת אכיפות מסוג מסוים.
בעיית הגירעון האקטוארי – לפי הדוח ,המנגנון
שמציע האגף לעדכון קצבאות העמיתים ,אינו
פותר את בעיית הגירעון האקטוארי שיוצרים
פנסיונרים מקבלי קצבת נכות ושאירים ,הגורם
לסבסוד בינם לבין יתר העמיתים בקרן .המנגנון
שמציע האגף לעדכון זה ,אינו משפיע על דמי
הניהול שמשלמים עמיתים שכבר פרשו לפנסיה
והחלו לקבל קצבה.

מבחינת התשואה נטו ואיכות המוצר הפנסיוני".
המבקר ממליץ לממונה לחזור ולשקול,
במהלך השנתיים הקרובות ,את "הצורך בהוספת
פרמטרים נוספים מעבר לשיעור דמי הניהול“ ,הסכנה מכה בכל בית”
כגון כאלה המתייחסים לאיכות המוצר ולתשואה הלשכה מתריעה שוב ושוב כי קיימת
המותאמת לסיכון ,בקביעת קרן ברירת המחדל" .בעיה רצינית בכל הקשור לנושא הפנסיה 

חדשות הביטוח



בקרב הדורות הבאים ,יחס התחלופה עלול
להיות נמוך ביותר .אם לא ינקטו צעדים כגון
התחלת הפקדה לפנסיה כבר בשרות חובה,
טיפול במשיכת כספי פיצויים ,ליווי מקצועי
לאורך השנים ,הגדלת רכיב הפיצויים המופקד
לקרנות הפנסיה עד ל־ 8.33%במקום כ־ 6%כיום
ועוד  -הכל תחת בחינת ועדה לאומית אשר
תקום לטפל במשבר הפנסיה  -לא תיפתר בעיית
הפנסיה וכל הצעדים המלאכותיים כיום הנעשים
הם פתרונות לטווח קצר בלבד.
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח,
התייחס לדוח המבקר ומסר כי ״הסכנה לאובדן
החיסכון הפנסיוני מכה במיליוני ישראלים
בכל בית .בעיית הפנסיה הלאומית מטופלת
בחובבנות ,והפתרונות הניתנים חלקיים ,ראה
דוגמאות פנסיה ברירת מחדל ,שמובלות על
ידי פקידים ללא מדיניות ממשלתית ובהיעדר
יד מכוונת מזה שנים רבות .ניתן לעשות מספר
שינויים דרמטיים כבר מחר בבוקר ,שיהפכו את
שוק הפנסיה להוגן וזול יותר עבור הצרכנים:
הפרדה טוטאלית של תגמול הסוכנים מדמי
הניהול  -הצעת החוק שעברה קריאה ראשונה,
ביטול הרפורמה הכושלת של פנסיית ברירת
מחדל והקמת ועדה לאומית לפנסיה.
"התרענו על כך בעבר ואנו חוזרים ואומרים
כעת  -הפתרון למשבר הפנסיה בישראל אינו
מסתכם בדמי ניהול נמוכים ,אלא מצריך תכנית
אחראית וארוכת טווח ,תכניות אלו כבר הוצגו
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אברמוביץ" :הפתרון מצריך תכנית אחראית"

בפני האוצר והמציאות הישראלית מחייבת את
יישומן״.

תגובת האוצר

"האגף פועל כל העת לשיפור מצבם של
החוסכים והמבוטחים" ,נמסר בתגובה לדוח
מאגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון באוצר" .רק בשנה
האחרונה יצאו לפועל רפורמות משמעותיות.
למשל ,איחוד חשבונות פעילים ולא פעילים,
קרן ברירת מחדל וקו הצדק הפנסיוני .רפורמות
אלו ואחרות ,כבר הוכיחו עצמן בכך שחיזקו את
כוחו של הצרכן והגבירו את התחרות בשוק .אגף
שוק ההון ימשיך ליזום מהלכים לטובת ציבור

החוסכים והמבוטחים".
לדברי האגף ,המנגנון לעדכון קצבאות
העמיתים נועד לאפשר לחוסך לקראת פרישה
לבחור את הקרן ממנה יקבל קצבה ולהסיר חסמי
ניוד" .כיום ,חוסכים לקראת פרישה הם לקוחות
שבויים של קרן הפנסיה בה חסכו ,ולכן ביציאתם
לגמלאות הם משלמים דמי ניהול מרביים .מנגנון
זה אינו רלוונטי למקבלי קצבת נכות ושארים,
כיוון שהם אינם לקוחות שבויים ולא קיימים
לגביהם חסמי ניוד" .האגף מציין כי הוא "פועל
להורדת דמי הניהול לפנסיונרים באמצעות
הגברת התחרות בשוק ,ופרסם לאחרונה תקנות
שיאפשרו לפנסיונר להתנייד בין קרנות פנסיה,
ולהוזיל את דמי הניהול גם לאחר פרישה".
בנוגע לקרנות מחדל ,האגף מציין כי אלו
מעניקות לראשונה כוח מיקוח לכל חוסך
במדינת ישראל ,והן יובילו להוזלה משמעותית
של דמי הניהול" .ההחלטה על שימוש בקריטריון
יחיד של דמי ניהול נעשתה לאחר בחינת מכלול
השיקולים המקצועיים .החלטה זו היא המתאימה
ביותר להגשמת מטרת ההליך ולטובת החוסכים.
בנוסף ,האגף פועל להבטחת איכות השירות לכל
העמיתים באמצעות הסדרה ,פיקוח ואכיפה".
בנוסף ,האגף מוסר כי הוא "מודע לניגוד
העניינים שבאופן תגמולו של הסוכן .האגף
פועל כל העת לשפר את סוגיית הייעוץ והשיווק
הפנסיוני ובכל מקרה ילמד את המלצת
המבקר".


חדשות הביטוח



עושים סדר בביטוח הפנסיוני :מהן עמדות הגופים השונים?
יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני ועו"ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי של הלשכה

הערות דו”ח ביקורת
מבקר המדינה

עמדת לשכת סוכני
הביטוח

קרן ברירת מחדל

אין מקום לקביעת קריטריון בלעדי
של דמי ניהול ,וזאת נוכח החשש
לפגיעה בציבור המבוטחים מבחינת
תשואה ואיכות המוצר הפנסיוני.

הלשכה התריעה בפני האוצר כי
קריטריון של דמי ניהול כפרמטר יחיד
הוא שגוי .יש להתייחס לקריטריונים
נוספים של תשואה ושירות ,אשר
באים לידי ביטוי בבחינת התיק
הפנסיוני של כל לקוח על ידי סוכן
הביטוח הפנסיוני שלו.

קריטריון בלעדי של דמי ניהול.

ניגוד עניינים במודל
התגמול של סוכני הביטוח

הואיל ואין עמלה אחידה ,היצרנים
יכולים להציע הטבות ותמריצים
בשיעור העמלה לסוכני הביטוח באופן
שעלול להטות את שיקולי הסוכן
ולפגוע בציבור .מדובר בניגוד עניינים
מובנה שיש לשנותו.

הלשכה יזמה הצעת חוק להפרדת
תגמול הסוכן מדמי הניהול בשיתוף
עם חברי הכנסת מיקי זוהר ומיכל
בירן .הצעת החוק עברה קריאה
ראשונה בוועדת הכספים וצפויה
לעבור קריאה שנייה ושלישית במושב
הכנסת הקרוב.

קיימת טיוטה של האוצר מספטמבר
 2014לעניין דמי העמילות שניתן
לשלם .במקביל קיים נייר עמדה
מינואר  ,2015לפיו אין מקום לקשור
את עמלת הסוכן לשיעור דמי הניהול.

מתן תמריצים ,פרסים
והטבות לסוכני הביטוח
בתחום הפנסיוני באופן
המפר לכאורה את חובת
הנאמנות

יש לפעול להפסקת מתן תמריצים
ופרסים אשר יוצרים חשש לשיקולים
זרים ,העלולים להוביל להפרת חובת
האמון והנאמנות של סוכני הביטוח
כלפי הציבור.

הלשכה הצהירה כי היא תומכת
בביטול הפרסים והמתנות לסוכנים
בתחום הפנסיוני ,בתמורה לתשלום
כספי ,על מנת למנוע חשש להטיה
והפרת חובת האמון מול ציבור
הלקוחות של סוכן הביטוח.

קיימת טיוטה של האוצר מספטמבר
 2014לעניין דמי העמילות שניתן
לשלם .במקביל קיים נייר עמדה
מינואר  2015לפיו אין מקום לקשור
את עמלת הסוכן לשיעור דמי הניהול.

מסמך הנמקה – המוצר
הפנסיוני המתאים ביותר
ללקוח

מסמך ההנמקה יוצר מראית עין של
דאגה לאינטרס של הלקוח ,אך בפועל
אינו מבטיח שהמוצר הפנסיוני הנבחר
הוא אכן המתאים לו ביותר.

סוכני הביטוח פועלים על פי הנחיות
משרד האוצר וממלאים מסמך הנמקה
כנדרש.

לא ישים לדרוש מסוכן
פנסיוני לכלול במסמך הנמקה אחד
ממוקד ורגיש השוואה לכלל המוצרים
במשק ,שכן מדובר במאות מוצרים.

מסמך הנמקה -
גילוי נאות

הגילוי הנאות על תגמול הסוכן אינו
אפקטיבי להגנה על ציבור החוסכים
ויש לפעול למציאת דרכים לצמצום
ניגוד העניינים.

סוכני הביטוח פועלים על פי הנחיות
משרד האוצר בדיווח הנתונים
הנדרשים במסמך ההנמקה ,כולל כל
הנדרש מהם בנושא גילוי נאות.

מסמך ההנמקה אינו מתיימר להיות
ואינו יכול להיות כלי לצמצום ניגוד
העניינים שבין בעל הרישיון ובין
הלקוח.

דמי הניהול שמשלמים
הפנסיונרים

יש לנקוט בצעדים להורדת דמי
הניהול לפנסיונרים ,כולל קביעת
תקרה דמי ניהול יותר נמוכה.

הלשכה התריעה לא פעם בפני האגף
על אי נכונותן של קרנות מנהלות
לקלוט כספים חדשים של פורשים
ולמעשה לאפשר ניוד מלא תוך הוזלת
דמי הניהול.

התערבות בדמי הניהול של עמיתים
שפרשו מעלה קושי משפטי.

הטיפול בגירעון
האקטוארי בקרנות
הפנסיה החדשות שנוצר
במועד פרישת העמית

קיים סבסוד צולב בין העמיתים
בעקבות יצירת גרעון אקטוארי
לקרנות על ידי פרישת עמיתים,
לאור הפער בין הנחת התשואה
הגלומה במקדמי הקצבה לבין שווי
ההתחייבויות לפנסיונרים ,אשר
מבוסס על ריבית בפועל.

הלשכה המליצה לאגף שוק ההון
לשנות את הריביות המופיעות
בסימולציות הנערכות לעמיתים ,כדי
למנוע מצג שווא המצביע על קצבה
הגבוהה בפועל ממה שיקבל העמית.
“עקום הריבית” שפורסם ב7/2015-
ומודל הקצעת אג”ח חדש אינם
פותרים בעיה זו.

העיסוק בשאלת ודאות בקצבה
והוודאות במועד המרת החיסכון
לקצבה ,אינו עומד בפני עצמו ואינו
תלוי בעניין הגירעון הנוצר בפרישת
העמית.

הנושא
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עמדת משרד האוצר

חדשות הלשכה

הוועידה ה16-

שורת הרווח מול רוחות השינוי

 28-29בנובמבר  ,2016אווניו ,קרית שדה התעופה

מי יהיה
סוכן\ת השנה
ל?2016-
הגישו מועמדות כבר עכשיו!

החיסכון
ארוך
הטווח

הביטוח
הכללי

ביטוחי
הבריאות
והסיעוד

לפרטים והגשת מועמדות יש לפנות ליו"ר המחוז שלך
בלשכת סוכני הביטוח
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בהצלחה!

חדשות הביטוח

האם חברות הביטוח מפנימות כי קרנות ברירת מחדל יביאו לירידת דמי הניהול?

הפניקס תעדכן את מודל התגמול
שלה לסוכנים בענף הפנסיה

גם איילון ביקשה מסוכניה להיערך" :אי אפשר להתעלם מתוצאות ההליך ומהשפעתו על שוק
הפנסיה"  בלשכה מברכים" :מיישמים את דרישתנו להפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן"

רונית מורגנשטרן

"

בעקבות השינויים המשמעותיים בענף הפנסיה,
ובכללם שינויים תכופים ברגולציה ,מודעות
ציבורית הולכת וגוברת בנושא דמי ניהול
ופעילותן של קרנות ברירת המחדל" ,כתב שמי
שטובי ,סמנכ"ל ומנהל מטה המכירות של הפניקס,
במכתב לסוכני החברה" ,החליטה החברה להתאים
את מדיניות תשלום עמלות הרכישה לסוכנים
בעבור מכירות חדשות של מוצרי הפנסיה".
לדברי גורמים בקרב סוכני הביטוח ,טרם התקבלה
מהפניקס הודעה על מודל התגמול החדש ,אך
להערכתם מדובר בהורדת גובה העמלות שהיה
קיים עד כה .העדכון צפוי בימים הקרובים וההערכה
בענף היא שחברות הביטוח מפנימות שקרנות
ברירת מחדל שזכו במכרז ,בשל דמי ניהול נמוכים
במיוחד ,אכן יביאו לירידת דמי הניהול בענף ,והן
נערכות בהתאם על חשבון תגמול סוכני הביטוח.
אחת הזוכות במכרז ,חברת איילון ,שמיזגה את
תחום הפנסיה והגמל שלה עם מיטב דש ,פנתה
לסוכניה וביקשה את היערכותם לקליטת עמיתים
חדשים בקרנות שלה בדמי הניהול של קרן ברירת
מחדל.
"אין ספק כי אי אפשר להתעלם מתוצאות ההליך
ומהשפעתו על שוק הפנסיה בכלל ועל איילון בפרט.
כידוע לכם ,נחתם הסכם מיזוג בין קרן הפנסיה של
איילון וקרן הפנסיה של מיטב דש" ,כותב איתמר
פרבשטיין ,מנכ"ל איילון פנסיה וגמל ,במכתב
לסוכני החברה" .כתוצאה מכך ,החל מה־ 1בנובמבר
 ,2016כל מצטרף חדש אשר יצטרף בהסכם לרבים
(הסכם ברירת מחדל) ,לרבות על בסיס הסכמים

שמי שטובי ,סמנכ"ל בהפניקס ואיתמר פרבשטיין ,מנכ"ל איילון פנסיה וגמל

לשכת סוכני ביטוח:
"מודל התגמול החדש יסיר
את מראית העין לפיה הסוכנים
הם בעלי אינטרסים הנוגדים
את טובת הלקוח"
קיימים לקרן הפנסיה פסגה ,יזכה בדמי ניהול זהים
לאלה שנקבעו בקרן ברירת המחדל של מיטב דש,
כדלקמן 0.01% :מהצבירה 1.21% ,מההפקדות.
מצטרפים חדשים אשר תצרפו בהליך שיווק ,יזכו

לדמי הניהול כפי שתסכמו איתם ,ואשר יופיעו
בטופס ההצטרפות ובמסמך ההנמקה .לא יחול שינוי
בדמי הניהול של עמיתים קיימים .נא היערכותכם
בהתאם".
מלשכת סוכני ביטוח נמסר בתגובה כי "הלשכה
מברכת על כך שחברות הביטוח החלו ליישם את
בקשתנו להפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול .אנו
מאמינים שהצעת החוק בנושא ,אשר צפויה לעבור
במושב הכנסת הקרוב ,תוביל לכך שחברות ביטוח
נוספות יבנו מודל תגמול חדש שיסיר אחת ולתמיד
את מראית העין לפיה סוכני הביטוח הם בעלי
אינטרסים הנוגדים את טובת הלקוח״.

הסוף “לטעויות" חברות הביטוח!
 ‰בדיקת עמלות חודשית (היקף  +נפרעים) וקבלת דוח עדכני חודש בחודשו
 ‰בדיקת עמלות חודשית באמצעות תוכנה ייחודית שפותחה על ידי החברה
 ‰ניסיון של  15שנה בענף
 ‰מעל ל־ 1000לקוחות סוכני ביטוח
 ‰הבדיקה הינה לכל חברות הביטוח
info@idan.biz | www.tamir-finances.co.il | 09-9563006
חברת קומישן בק בע”מ .חברת בת מבית תמיר חישובים פיננסים בע”מ
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חדשות הביטוח

ניצחון ללשכה :קמפיין שוקה
יופסק עד לדיון בעליון

ביטוח ישיר נאלצה לחדול מלשדר אמירות פוגעניות נגד סוכני הביטוח בקמפיין שוקה
הלשכה בתמורה הסכימה למשוך התביעה על ביזיון בית המשפט



רונית מורגנשטרן

ב

עקבות המלצת בית המשפט ,גובשה
הסכמה בין ביטוח ישיר ( 9מיליון)
ולשכת סוכני ביטוח ,לפיה לפחות עד
לדיון בבית המשפט העליון בעוד חודשיים,
יופסק שימוש בביטויים מעליבים כלפי
הסוכנים קמפיין פרסומות "שוקה" ,כגון "למה
לממן סוכן" ואחרים .לשכת סוכני ביטוח מצדה,
משכה את הבקשה שלה נגד ביטוח ישיר על
ביזיון בית המשפט.
כזכור ,ביוני האחרון קבע השופט אליהו בכר
כי אמירה כמו "למה לממן סוכן?"" ,מצויה בבסיס
הקמפיין השלילי כאותו סרח עודף בלתי נדרש.
גם בחידוד בהחלטת בית המשפט העליון אין כדי
לאפשר לנתבעים להשתמש בביטוי זה" .במילים
אחרות ,לדברי בכר ,מותר לנתבעים להסביר
בפרסומות כי התקשרות ישירה עמם מביאה
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בחינת הבדלים בפרמיות" ,פסק.

עמדת הלשכה התקבלה

מתוך קמפיין שוקה

לחסכון בעמלה ,אך בכך לא די" .על החברה
לציין באותה נשימה כי הצרכנים מוזמנים
להשוות בין הפרמיות המשתלמות אצל החברה
ואלה המשתלמות אצל חברות הביטוח לשם

בלשכה ,אותה מייצג עו"ד ניר גורן ,מרוצים
מהפסיקה האחרונה ,כי בכך התקבלה למעשה עמדת
סוכני הביטוח לפיה ביטוח ישיר תחדל משידור
פרסומות אסורות ,כפי שעשתה בחודשים אוגוסט
וספטמבר תוך הפרה בוטה וחוזרת של פסק הדין.
בתחילת הדיון המליץ השופט בכר לביטוח ישיר
להסיר אמירות מיותרות מהפרסומות האלו עד
לדיון בבית המשפט העליון .לבסוף הוסכם בין
הצדדים ,כאמור ,כי עד למועד הדיון לא ישודרו
פרסומות הכוללות את האמרות "למה לממן סוכן",
"הסוכן מיותר" או "זה מיותר" .בהחלטתו אמר
השופט" ,יש לקוות כי בדרך זו של הידברות יתכן
והעתיד ייראה גם אחרת".

כנס פיננסים

יוסי ורסנו“ :התחום הפיננסי רחוק ממיצוי”
ראיון עם יו"ר תת הוועדה לפיננסים בלשכה ,לקראת כנס הפיננסים הארצי,
שיתקיים בהשתתפות בכירים בכלכלה והפוליטיקה הישראלית

רונית מורגנשטרן

ב

ראיון לרגל כנס הפיננסים הארצי,
מדגיש יוסי ורסנו ( ,)CFPיו”ר תת
הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני ביטוח,
כי הוא יהווה “הזדמנות גדולה לכל סוכן ביטוח
שירצה ליצור לעצמו אפיק חדש ומבטיח בענף”.
הכנס יתקיים תחת הכותרת “יוצרים חזון בעולם
החיסכון” ,ב־ 24בנובמבר בשפיים.
“בצל התקופה שהענף עובר ,תוך התמודדות בלתי
פוסקת עם חוזרים ,הוראות והנחיות של הרגולציה
לכל השחקנים בענף ,התחום הפיננסי הוא תחום
שרחוק ממיצוי” ,אומר ורסנו“ .בזמן שבתחומי
הרכב ,הבריאות ,הסיעוד ,ביטוחי המשכנתאות
והפנסיה יש רוויה של תחרות ,התחום הפיננסי,
שבתוכו יש מספר התמחויות וסוגי קהלים ,הוא
פוטנציאל להתפתחות ושגשוג .סוכן ביטוח שרואה
עתיד במקצוע שלו ,חייב להיכנס לתחום הפיננסי
בעבודה שיטתית ותוך כדי התמקצעות”.
כמה סוכנים עוסקים כיום בתחום הפיננסים
להערכתך?
“להערכתנו הגסה ,רק כ־ 20%מחברי הלשכה
באמת עוסקים בתחום הפיננסים כפעילות עיקרית,
או כפעילות משלימה באופן שיטתי לצד הפעילות
בתחום הביטוח ,בעיקר ביטוחי חיים ,היות וזה נכלל
ברישיון הפנסיוני.
באופן מובהק ,הצעירים ,אשר לרוב מגיעים אל
התחום עם השכלה אקדמית ממקצועות הכלכלה,
או שהיו שכירים בבתי השקעות ,נמשכים ומעורים
יותר בתחום הפיננסי מאשר המבוגרים”.
מדוע שלקוחות יעדיפו סוכן ביטוח שיהיה
אחראי על תיק ההשקעות שלהם וייעץ להם
בפיננסים ,במקום ברוקר ,בית השקעות ,בנק
וכדומה?
“ראשית ,חשוב להדגיש כי מזה מספר שנים ,עם
כניסת חובת מסמך ההנמקה ,בעל רישיון פנסיוני
מחויב לבצע סקירה כללית ומלאה של מלוא
הנכסים הפיננסיים של המבוטח ,בטרם יוכל לתת
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ורסנו“ :יוצרים חזון בעולם החיסכון"

הכוונה פיננסית

הכנס יעסוק ,בין היתר ,בכניסתה של קופת הגמל
המלצה או לבצע פעולה במכשיר פנסיוני .כלומר,
שגם בבואנו להיפגש עם עובד של מעסיק ,ולו רק להשקעה והשפעתה על עבודת הסוכן ביחס לשאר
לצורכי טיפול בפנסיה שלו ,הרי שעלינו להבין את המוצרים בשוק ,יישום המלצות ועדת שטרום
לעניין שוק האשראי ועולם המשכנתאות ודחיפת
מצבו הפיננסי באופן כללי.
משרד האוצר לדיגיטציה בשיווק מוצרים
לכן ,אם סוכן הביטוח הפנסיוני ישכיל
פיננסיים.
להמחיש ללקוחותיו כי כאיש מקצוע
רשימת המרצים תכלול בין השאר
הוא רואה את ‘התמונה הגדולה’
את ח"כ איתן כבל ,יו”ר ועדת
של מצבת הנכסים הפיננסיים,
הכלכלה בכנסת; יוליה מרוז,
הרי ששירות כזה יכול לתת ערך
יו”ר איגוד בתי ההשקעות; אודי
רב ללקוחותיו גם בהיבט של
חברוני ,מגיש התוכנית “השוק
פיזור סיכונים ותעדוף המקורות
הפיננסי”; מקסים בוזגלו ,מרצה
הפיננסיים לשימוש .כל זאת
בכיר בתחום המשכנתאות ויו”ר
תוך ריכוז השירות מול גורם אחד,
התאחדות יועצי המשכנתאות; פרופ’
שמכיר את הלקוח ומשפחתו לעומק”.
כיצד משפיעה כניסת קופת גמל ח"כ כבל ישתתף בכנס איסי דורון ,מנהל החוג לגרונטולוגיה
באוניברסיטת חיפה; רון קשת (,)CFP
להשקעה על עבודת הסוכן?
“בכנס הקרוב נעסוק בכך בהרחבה .ברור לכל מנהל מרכז הפרישה בלשכה; שחר שמאי ,בעלי
שעם כניסת קופת הגמל להשקעה יהיו קהלים סוכנות בוטיק לביטוח פנסיוני ולפיננסים; גבי
רבים אשר יוכלו לנצל הטבות מס בהיבטים של פרנקל ( ,)CFPמתכנן פיננסי בכיר ועומר דגני,
תכנון הפרישה .גם עולם החיסכון לילדים צפוי סמנכ”ל ילין לפידות .רשימת המשתתפים איננה
להשתנות בעקבות כוונת המדינה להשתמש בקופת סופית ,וצפויים להתווסף לה עוד אנשים בכירים
בכלכלה ובפוליטיקה הישראלית.
הגמל להשקעה במסגרת קצבאות הילדים.

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח
אלמנטרי

עסק
בקליק

דירה
בקליק

המכלול שלי

טכנולוגיה להמשך שנים של צמיחה.

b13627/15601

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

התפקיד שלנו יהיה לוודא שהסוכנים ידעו להיות
שם בשביל לקוחותיהם ולא לתת לכספי הקצבאות
לעבור ‘מעל ראשו’ של ההורה אל ‘ברירת מחדל’".
מה ישמעו הסוכנים בכנס?
“קודם כל ,חשוב לציין כי הכנס יערך בסימן זכרו
של ארז גוטמן ז”ל ,היו”ר הראשון של תת הוועדה
לפיננסים .זהו מהלך ערכי של ראשי הלשכה,
המוכיח את המחויבות של הלשכה לחבריה .מדובר
בהנצחת חבר לשכה שהיה פעיל ותרם רבות לקידום
תחום הפיננסים בקרב סוכני הביטוח .המטרה היא
בהחלט להפוך את העניין למסורת במרוצת השנים
– גם משפחתו של ארז הוזמנה לכנס".

חדשות הלשכה
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טיפ ביטוחי

מאות אלפי מתאמנים בישראל מחכים רק לנו
עליית הפופולריות של מכוני הכושר היא הזדמנות להרחיב למבוטחים את הכיסוי
באובדן כושר עבודה ונכות מתאונה

א

ליאור רוזנפלד

נחנו נמצאים כבר אחרי החגים וזה הזמן
בו נרשמת מידי שנה עלייה ניכרת
ברישום למכוני הכושר בישראל ,על
מנת להשיל את הקילוגרמים העודפים שנצברו
בתקופת החגים.
בשנים האחרונות נושא הכושר הפך ל”טרנד”
רציני ונדמה שכל אדם שלישי שאיתו אנו
מדברים עוסק בפעילות ספורטיבית כלשהי.
בפועל ,מאות אלפי מתאמנים רשומים היום
במכוני כושר ,שיעורי פילאטיס ,קבוצות רכיבה
על אופניים ועוד רבים שעוסקים בשיפור הכושר
הגופני באופן עצמאי .כל אלו בהחלט מחכים לנו,
סוכני הביטוח.
מתברר שמרבית העוסקים בספורט במסגרות
מסודרות ,מסתפקים בביטוח צד ג’ (במידה וקיים
בכלל) של מכוני הכושר ,אגודות הספורט וכדומה.
לכולנו ידוע עד כמה ביטוח שכזה אינו מספיק
וקבלת הפיצוי ממנו מסורבלת ,ארוכה ובמקרים
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רבים מסתיימת רק לאחר תביעה משפטית .כמו
כן ,קיימות “ליגות” של קבוצות חובבים בענפי
ספורט שונים ,בהן כלל לא קיים ביטוח מרוכז
מטעם גוף מסוים.
כאן המקום שלנו ,הסוכנים ,להיכנס לנישות
נוספות ולהרחיב למבוטחים הקיימים שלנו
את הכיסוי הקיים באובדן כושר עבודה ונכות
מתאונה ,ולמכור להם כיסוי תאונות אישיות
לסוגיו השונים ,כולל הרחבה לעיסוק בספורט.
זה גם המקום לבקש מהם להביא מתאמנים
נוספים בשיטת “חבר מביא חבר” .בנישת ביטוח
המתאמנים אין (עדיין) הנחתות רגולציה ,תחרות
מול הישירים ,מסמכי הנמקה ,גילוי נאות ועוד.
נחיצותו של הביטוח מובנת לעוסקים בספורט
 מה שמעניק לנו נקודת פתיחה טובה נוספת.תוסיפו לזה את הכיסוי הנכון שאנו מציעים
למבוטחים שלנו ,את חידוש הקשר עם מבוטחים
רדומים ,שיטת מכירה קצרה וקלה וגם פרנסה

יפה בצידה עם אפשרות לקבלת לידים נוספים -
ותקבלו ערך מוסף גדול למבוטח ולסוכן.
פגשתם מבוטח שעוסק בספורט? ראיתם מכר
שלכם מתאמן? חבר פירסם תמונה במכון כושר?
השכן מעלה תמונה בפייסבוק בבגדי ספורט? כעת
נותר לנו רק להרים טלפון ולמכור.
הכותב הוא יו”ר סניף חיפה בלשכת סוכני ביטוח

אירועי הלשכה
 סניף חיפה יערוך כנס בריאות ב 10.11-בין השעות
 ,8:30-16:00בשיתוף מנורה מבטחים .חניה חופשית
באזור המתחם .מלון גארדן ,רחוב קדושי יאסי  ,2חיפה
מחוז השפלה יערוך יום עיון ביום ג' ה 15.11-בין
השעות  ,9:00-13:00בשיתוף שגריר שרותי דרך .חניה
ללא עלות .מרכז “מונארט” ,מתחם יד לבנים ,רחוב דרך
ארץ  ,8אשדוד

חדשות הביטוח

מגדל פועלת להגברת המודעות הציבורית
לחשיבות הכיסוי נגד רעידת אדמה
מציעה ללקוחותיה הטבה לאחר שחלקם ויתרו על הכיסוי  מנהל ביטוח כללי בחברה,
ניצן צעיר־הרים" :קיימת אדישות בקרב הציבור לתרחיש כזה"

רונית מורגנשטרן

מ
צילוםfotolia :

בוטחי פוליסת דירה בחברת מגדל
שוויתרו על כיסוי רעידת אדמה,
קיבלו עם פתיחת השנה החדשה
הטבה מיוחדת של כיסוי רעידת אדמה חינם
לשלושה חודשים .על־פי הנהוג בענף הביטוח,
פוליסות בדירות של חברות הביטוח כוללות
בדרך כלל גם ביטוח רעידת אדמה ונזקי טבע
למבנה ותכולה ,אלא אם המבוטח ויתר עליו.
"החלטנו לא לוותר למבוטחים שוויתרו על
כיסוי זה וזאת משלושה טעמים :לספק להם
הגנה לתקופה הקרובה ,להגביר את המודעות
הציבורית לחשיבות הכיסוי נגד רעידת
אדמה ולאפשר למבוטחים לשקול שוב את
הצורך בכיסוי חשוב זה ,תוך מתן זמן סביר
להתארגנות" ,מסביר ניצן צעיר־הרים ,מנהל

המומחים מתריעים מפני רעידת אדמה בארץ

ביטוח כללי בחברה.
עוד נמסר ממגדל ,כי ההטבה הייחודית באה

על רקע התרחשותן של שתי רעידות אדמה
לאחרונה בצפון מערב יוון ,בעוצמה של 5.2
בסולם ריכטר ,ובמרכז איטליה ,בעוצמה של
 6.2בסולם ריכטר ,אשר גרמה לעשרות הרוגים
ולנזקים כבדים ברכוש.
"מומחים רבים מתריעים מפני אפשרות
לרעידת אדמה משמעותית גם בישראל ,אולם
בקרב הציבור קיימת תחושה של אדישות או
הדחקה לנוכח תרחיש כזה בארץ .זוהי דוגמא
לתרבות ה'יהיה בסדר' הכל כך מוכרת לנו",
מוסיף צעיר־הרים" .בנקודה זו ,אנחנו במגדל
חותרים להסיר כל ספק ולהבטיח שבמעטפת
ההגנות הביטוחיות יעמוד לרשות המבוטחים
כיסוי המתאים לאירוע רב ממדים והרס כמו
רעידת אדמה".

לוח הביטוח

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

דרושים
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.ilפרטים
נוספים בטלפון( 08-8662188 :ג'ני)
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת
בפתח תקווה ,דרוש/ה מתאמ/ת פגישות.
טיפול בשיווק החברה ללקוחות קיימים
במסגרת מחלקת קשרי לקוחות .מיידי,
דיסקרטיות מובטחת .קורות חיים ל:
 igalm@misgav.co.ilהמשרה פונה לנשים
וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות הסדרים בפתח תקווה ,דרושה
מנהל/ת לקוחות בתחום הפרט .עבודה מול

לקוחות החברה ומול גורמים בתוך החברה:
סוכנים ,תביעות ,בק אופיס .התפקיד כולל
מענה לשאלות ,הפניה לגורמים מטפלים בתוך
החברה ,ביצוע בקרה על איכות הטיפול .נדרש
ניסיון של שנה לפחות בתחום הביטוח ,יתרון
לבעלי/ות רישיון משווק/ת ,יתרון לבוגרי
מכללה לביטוח .מיידי ,דיסקרטיות מובטחת.
קורות חיים ל .igalm@misgav.co.il :המשרה
פונה לנשים וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת
בפתח תקווה ,דרוש/ה  -חתם/ת עסקים
מיומנ/ת ומקצועית! דרישות התפקיד :הבנת
הפוליסות ודרישות חברות הביטוח ,הכרת
מערכות חברות הביטוח השונות ,יכולת עבודה
על מערכות ממוחשבות ,אחראי/ת ראש גדול
בעלי מוטיבציה גבוהה וראייה קדימה .ניסיון

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצער משפחת
חיימי על פטירתו
של חבר הלשכה

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצערו של
חבר הלשכה ישראל
פרי על פטירת אימו

אילן חיימי

סוליצה פרחי

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער
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בתחום חובה! יוצאי סוכנויות ביטוח -יתרון !
שכר  +בונוסים .מיידי ,דיסקרטיות מובטחת.
קורות חיים ל .igalm@misgav.co.il :המשרה
פונה לנשים וגברים .פניות מתאימות תיענינה.
סוכן ביטוח בירושלים שמתעסק בחסכון ארוך
טווח בלבד ,מעוניין להשכיר חדר במשרדו
לסוכן ביטוח .לפרטים :רודן גורדון
rodan@yeuls.co.il
לסוכנות הסדרים מובילה היושבת בפתח
תקווה ,דרוש/ה  -חתם/ת רכבים ודירות
לטיפול בחידושים והפניות לביטוחי רכב
דירה .דרישות התפקיד :הכרת תהליכי
החידוש מול חברת הביטוח .הכרת ממשק
עבודה מול החברות הגדולות ,יכולת מתן
שרות ללקוחות החברה והגדלת התיק
הביטוחי ללקוח .ניסיון בתחום חובה! מיידי,
דיסקרטיות מובטחת .קורות חיים ל:
igalm@misgav.co.ilהמשרה פונה לנשים
וגברים .פניות מתאימות תיענינה
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה פקיד/ת
תביעות רכב עם ניסיון חובה .קו"ח למייל
052-7170010 ,yehuda@afrenkel.co.il
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות ,ידע
בענפים נוספים  -יתרון .קורות חיים ל:
duby@sapir-s.co.il

משרד להשכרה כ 180-מטר בהר חוצבים
(קרוב לאינטל) .המתחם מוכן ,מסודר ומחולק
למשרדים .מתאים למשרד לסוכני ביטוח,
עורכי דין ועוד .אפשרות לשיתופי פעולה.
אכלוס מה .1.10.16-לפרטים לפנות לנטלי
,052-8196304
yosi@faynermanbituah.co
להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה .לפרטים:
מאיר 052-2248252
להשכרה חדר לסוכן ביטוח ,עם כל התשתיות
הדרושות ,ביד חרוצים בתל אביב ,בסוכנות
ביטוח איכותית .השכירות כוללת שימוש בחדר
ישיבות מכובד ,מטבח מאובזר ,בקיצור הכל
מוכן ,להביא רק מחשב נייד .ליצירת קשר:
amitdav26@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מתלבט אם למכור את תיק הביטוח? אולי
יש פתרון ביניים? דבר איתי למציאת פתרון
יצירתי .לפרטים :גבי gabina@ ,052-2759119
smile.net.il

מעוניין לרכוש מסוכן ביטוח תיק אלמנטרי
בגודל בינוני .פקס ,08-9476059 :מייל:
edna1964@netvision.net.il
מעוניין לרכוש תיק ביטוח ,סודיות מובטחת.
,054-4590024
shlomy@sureinsure.co.il

שכירות משנה

סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים.
סודיות מוחלטת .לפרטים050-9114142 :

משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים
קומה ב .החל מהתאריך  1לאפריל  2017לפנות
לאבי ענבר 054-4535632

למכירה חברה בע"מ (תאגיד ביטוח) ללא תיק
ביטוח .ליצירת קשר050-6350150 :

