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העיתון של ענף הביטוח

לשכת  של  הארצית  המועצה  בישיבת 
סוכני ביטוח, שהתקיימה ביום חמישי 23 
בהרצליה,  אכדיה"  "דן  במלון  באוגוסט 
המועצה,  יו"ר  אמיתי,  צביקה  פתח 
בדברים לזכרו של חבר המועצה שמוליק 
 .53 בגיל  ימיו  בדמי  שנקטף  ז"ל,  שביב 
מהווה  שמוליק  של  מותו  כי  אמר  אמיתי 

אבידה למשפחה ולכל חברי הלשכה. 
חיים  לביטוח  הועדה  חבר  אלדן,  אמיר 
דברים  נשא  שמוליק,  של  הטוב  וחברו 
האחרון  המאושר  היום  על  וסיפר  לזכרו 
בחייו של שמוליק, כאשר בסיומו של טיול 
חברים בשבילי הצפון מת מוקף בחברים 

שניסו לסייע לו. 
חברי  התארחו  בה  הישיבה,  במוקד 
אלמנטרי,  ולביטוח  חיים  לביטוח  הועדות 
יו"ר  לב,  טהר  צחי  של  סקירותיהם  היו  
נוימן,  ומיכאל  אלמנטרי,  לביטוח  הועדה 
יו"ר הועדה לביטוח חיים. שניהם סקרו את 
סיכומי  הועדות בראשותם, מסרו  פעילות 

ביניים ותחזית לשנת 2008. 
יוסי מנור, נשיא הלשכה, ציין את עבודתן 
אלמנטרי  ביטוח  ועדות  של  החשובה 
וביטוח חיים, שלא תמיד נראית מעל פני 
ועדת  יו"ר  ציין גם את  יוסי מנור  השטח. 

עשייתו  על  אמית,  רם  וסיעוד,  בריאות 
בתחום הוצאת התרופות מפוליסות קופות 
בוועדת  שקטה  עבודה  "עשינו  החולים. 
עם  ההסכמים  נגד  להתקוממות  הרווחה, 
קופות החולים. עשינו זאת בליווי ד"ר אודי 
פרישמן ויעוץ משפטי שהכין ניירות עמדה 
סיפר  הבריאות",  שר  של  למסר  שהפכו 
"מאחורי  הארצית.  המועצה  לחברי  מנור 
ואנו  אדירה,  מלחמה  התנהלה  הקלעים 
לידינו.  הצלחנו להחזיר את סל הבריאות 
זהו הישג אדיר של הלשכה, וכולם בכנסת 

יודעים שאנו עשינו זאת". 
נושא מרכזי על סדר היום של הלשכה, עליו 
דיבר יוסי מנור בפני המועצה, הוא תופעת 
חוקיות.  לא  ומכירות  החאפרים  ובעיית 
הוחלט  בלשכה,  חברים  פניות  בעקבות 
לבצע חקירת רוחב על כל מי שמשווקים 

ביטוח ללא רישיון ועוברים על החוק.
הלשכה עומדת להגיש תביעה נגד גופים 
אלה, וגם נגד המפקח על פגיעה בהכנסות 
בניגוד  נותן  שהמפקח  אישורים  עקב 

לחוק. 
ניסיון המפקח  על  גם  דיבר  נשיא הלשכה 
על הביטוח לשנות את חקיקת בכר, וציין כי 
הלשכה עושה עבודה רבה בקרב הח"כים. 

לדחות  להחלטת המפקח  כי  הוסיף  מנור 
שכירים  בקרב  לפעילות  הבנקים  כניסת 
מאוד.  טובים  היבטים  יש  שנים  לשלוש 
"שכירים הם השוק שלנו, ויש לנו הזדמנות 

מול המעסיקים", אמר מנור. 
יוסי מנור ציין כי בלשכה פועלים היום עשרה 
ביותר  הגדול  המספר   - מקצועיים  יועצים 
בכל גוף בישראל, הנותנים תשובות לבעיות 

מורכבות תוך 24 שעות ואפילו פחות. 
שהוכנסו   הסימולטורים  את  ציין  גם  הוא 
בלעדיהם.  לעבוד  קשה  והיום  לשימוש 
החברים  לרשות  עומדים  "הסימולטורים 
ומי  ביותר,  נמוכה  מסובסדת  בעלות 
מקצועית  לעצמו  חוטא  אותם  רוכש  שלא 
אפשר  אי  האלה  הכלים  בלי  ועסקית. 
פיתוח  על  שסיפר  מנור,  הדגיש  לעבוד", 
ביטוח  תעריפי  השוואת  סימולטור  של 
ובתעריפים  בנתונים  באונליין  שיוזן  רכב 

מחברות הביטוח. 
אחרי דיון ערני של חברי המועצה בנושאים 
שהועלו בישיבה, הסתיימה ישיבת המועצה 
הארצית בהרצאה מרתקת של גדי טולדנו, 
מומחה לשוק ההון מחברת פסגות-אופק, 
הפיננסיים  השווקים  הולכים  "לאן  בנושא 

והסיבות למשבר".

יוסי מנור נשיא הלשכה בישיבת המועצה הארצית:

"הלשכה עומדת להגיש תביעה נגד גופים 
המשווקים ביטוח ללא רישיון"

לכנס אלמנטר היכונו
2007

19-22 בנובמבר, 
אילת

נציג MDRT באירופה 
ירצה במסגרת יום עיון

 MDRT לחברי
שיתקיים ב- 30 באוגוסט 2007 

במלון דניאל הרצליה, בין השעות 09:00-14:00

30.08.2007
MDRT יום עיון
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מקור הרווחים של חברות הביטוח: דמי ניהול פוליסות
הרווחים  מקור  את  מהווה  ההון  שוק 
בישראל,  הביטוח  חברות  עבור  הבולט 
מנהלים,  ביטוחי  של  השקעות  עם  יחד 
שנתיים  ניהול  דמי  החברות  גובות  בהם 
של 0.6% 15%- מהרווחים של פוליסות 

שנפתחו אחרי שנת 2004.
את  היטב  מנצלות  הביטוח  חברות 
התנופה לה זכה שוק ההון ומשנת 2003 
ועד היום, נגבו בסה"כ דמי ניהול של 5.9 

מיליארד שקלים. 
החברות מנצלות גם את התנופה האדירה 
בשוק ההון בחציון הראשון של 2007 בהן 
במיוחד  גבוהים  ניהול  דמי  החברות  גבו 
המוערכות ב- 1.3 מיליארד ₪. מגדל הנה 
הניהול:  דמי  בגביית  המובילה  החברה 

קרוב לחצי מיליארד ₪. 
חדות  ירידות  עמו  אוגוסט שהביא  חודש 
שלילית  ריאלית  לתשואה  גרם  בבורסה, 

ועל החברות להחזיר חלק מדמי הניהול 
שגבו  ברווחים  המשתתפות  בפוליסות 
שמדובר  הן  ההערכות  שעברה.  בשנה 

בסכומים המוערכים במיליוני שקלים. 
אין  זה  בשלב  החדות,  הירידות  למרות 
השוק  והאם  השנה  תסתיים  כיצד  לדעת 
יחזור לרשום עליות. רווחי השיא של שנת 
2006 לא היו צפויים מראש, ובשנת 2007 
מעריכים שהעצירה תגיע ברבעון השלישי.

2003200420052006*2007
8,7746,70815,40312,84813,788אילון

6,0065,7148,0968,5067,916אליהו
12,34111,59515,48914,40817,415הכשרת היישוב

178,496155,672219,649231,222224,469הפניקס - כולל הדר
143,128123,591169,987169,299153,820הראל

241,584198,342299,213258,467254,026כלל - כולל אריה
340,741323,899489,304456,487485,612מגדל - כולל המגן

133,38498,590134,410123,516119,450מנורה
1,064,454924,3111,351,5511,274,7531,276,496סה"כ

מקור: משרד האוצר, אתר האינטרנט* חציון ראשון

 הפניקס מדווחת על רווח נקי של 193 מיליון ₪ 
חברת הפניקס דיווחה השבוע כי סיימה 
גידול  עם   2007 של  השני  הרבעון  את 
של כמעט פי 6. רווח נקי של 193 מיליון 
בתקופה  שקל  מיליון   33 לעומת  שקל, 
של  הנקי  הרווח  אשתקד,  המקבילה 
 2007 של  הראשונה  במחצית  החברה 
 356 מזה  שקל,  מיליון   534 על  עמד 
ו-178  שוטפת,  מפעילות  שקל  מיליון 
לעתודה  הפרשה  מביטול  שקל  מיליון 

לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים, 
בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח. 
מפעולות  החברה  של  הנקי  הרווח 
של  הראשונה  במחצית  שוטפות 
התקופה  לעומת  ב-152%  גדל   2007

המקבילה אשתקד. 
מעסקי  הרווח  כי  עוד  דיווחה  החברה 
ביטוח חיים ברבעון השני עמד על 198 
שקל  מיליון   22 לעומת  שקל,  מיליון 

הרווח  אשתקד.  המקבילה  בתקופה 
מעסקי ביטוח חיים במחצית הראשונה 
שקל,  מיליון   302 על  עמד   2007 של 

גידול של 142% לעומת אשתקד. 
במחצית  כללי  ביטוח  מעסקי  הרווחים 
 167 על  עמדו   2007 של  הראשונה 
שקל  מיליון   60 לעומת  שקל,  מיליון 

בתקופה המקבילה אשתקד. 

הליך בוררות בין הראל לנס 
טכנולוגיות

כאשר  שנה,  כמעט  לפני  החלה  הפרשה 
התל  לבורסה  הודעה  שיחררה  הראל 
אביבית על ביטול החוזה עם נס טכנולוגיות 
מחשוב  מערכת  להקמת  פרויקט  לביצוע 
בריאות  חיים,  ביטוח  פוליסות  להפקת 
על  הראל  שהודיעה  לאחר  מיד  ופנסיה. 
ערבויות  חילקה החברה  הפרויקט,  ביטול 
ש"ח.  מיליון  כ-8.7  בסך  נס  שנתנה 
כאשר  בוררות,  להליך  מאז  פנו  הצדדים 
נס  נגד  תביעה  כתב  הגישו  ביטוח  הראל 

הערבויות  )בניכוי  ש"ח  מיליון   99.7 בסך 
שכבר חולטו(. במקביל הגישה נס תביעה 
את  הפרה  לא  כי  טוענת  היא  בה  נגדית, 
בנושא  הדין  פסק  להראל.  התחייבויותיה 
צפוי להינתן בתחילת השנה הבאה, ומאחר 
הסיכויים  בוררות,  של  בהליך  ומדובר 
לערעור עליו קלושים. בינתיים ציינה חברת 
הראל בדוחותיה הכספיים כי לדעת יועציה 
ב-59.7  לפחות  תזכה  הראל  המשפטיים 

מיליון שקל מתוך סכום התביעה.

מבצע לחברי 
הלשכה

באמצעות 012 לעסקים

חיבור לאינטרנט ואבטחת מידע 
 Firewall על בסיס

 s-box מסוג
מבצע בזק - קישור לאינטרנט 

 WOW
פרטים באתר הלשכה / בלינק 

www.insurance.org.il  מחשוב
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פינת יועצי הלשכה
מדור שבמסגרתו נפרסם שאלות ותשובות שהופנו ליועצי הלשכה

שאלה
קרן  לגבי קרן השתלמות, שיובן למעביד שמרגע שהוא מאשר 
השתלמות לעובד, חובה עליו כמעביד לאפשר לו לבחור איזו קרן 

שירצה, ומה הסנקציה על המעביד אם לא יעשה כך.

תשובת היועצת
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק  עפ"י  גמל,  קופת  בהגדרת 
קרן  אף  היתר,  בין  נכללת   ,2005  - תשס"ה  גמל(,  )קופות 

השתלמות.
עפ"י סעיף 20 לחוק הפיקוח, עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת 
גמל שאינה קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד, לפי כל דין או 
ולהיות עמית בקופת  הסכם, לרבות הסכם קיבוצי, או להמשיך 
גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל לצורך הפקדת 
עמיתים  צירוף  על  להגבלות  בכפוף  מעבידו,  ותשלומי  תשלומיו 
כספים,  הפקדת  על  ולהגבלות  הגמל  קופת  בתקנון  שנקבעו 
ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת 
הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר 
נקבע  אם  אף  והכל  קופות,  של  מסוימת  רשימה  מתוך  העובד 

אחרת בדין או בהסכם ובכפוף להוראות המפורטות בסעיף.

עפ"י סעיף 49 לחוק הפיקוח, מי שהתנה תשלום כספים לקופת 
גמל בעד עובד, בניגוד להוראות סעיף 20, דינו - מאסר שנה או 

קנס.

שאלה
לענף  קיבוצי  הסכם  ו/או  הרחבה  צו  יש  באם  לדעת  אבקש 

המתכת? באם יש חבות לבטח? 

תשובת היועצת
חשמל  המתכת,  בענף  כלליים  קיבוציים  הסכמים  שני  קיימים 
החברים  מעבידים  על  החל  כללי  קיבוצי  הסכם  ואלקטרוניקה: 
- הארגון הארצי של  והתעשייה בישראל  בהתאחדות המלאכה 
כללי  קיבוצי  והסכם  והאלקטרוניקה,  החשמל  המתכת,  מפעלי 
החל על מעבידים החברים בהתאחדות התעשיינים- אגף תעשיות 
המתכת, החשמל והאלקטרוניקה. לגבי יתר העובדים והמעבידים 
בענף, קיימים שני צווי הרחבה- אחד חל על מפעלים המעסיקים 
עד וכולל 20 עובדים, ואחר חל על כלל העובדים בענף. ההסכמים 
והצווים )כולל צו ההרחבה בדבר ביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה( 

קובעים, בין היתר, חובת הפרשה לסוציאליות.

עו"ד הילה פורת - יועצת צווי הרחבה/דיני עבודה

גדעון ארמן - היועץ האלמנטרי ללשכה

שאלה
למבוטח עסקי בתחום הגרפיקה יש כיסוי ציוד אלקטרוני למחשבים 
יקרים בגובה 207,000 ש"ח ערך כחדש ונאמר לנו כי הפיצוי הוא 

על בסיס שיפוי.הלקוח מבקש כיסוי בקרות נזק על בסיס כינון.
חתם החברה הציע לכסות סכום הביטוח גם בסכום ביטוח התכולה 

כדי שהכיסוי יהיה על בסיס כנון . מה אתה מציע?

תשובת היועץ
חדש  בערך  הוא  הביטוח  סכום  ההנדסיים  הביטוחים  בכל  כמו 

והפיצוי במקרה של אובדן כללי הוא על בסיס שיפוי.
ביטוח  במסגרת  האלקטרוני  הציוד  את  לכלול  בד"כ  ממליץ  אני 
בגין  כינון  בערכי  יהיה  הכיסוי  וכך  מורחב,  אש  בביטוח  התכולה 

נזקים המכוסים תחת פוליסה זו. 
בנוסף לערוך ביטוח ציוד אלקטרוני לציוד זה ולציין שם במפורש 
ביטוח  במסגרת  הניתן  לכיסוי  בלבד  משלים  כיסוי  הוא  שהכיסוי 
האלקטרוני  הציוד  לביטוח  התעריך  גם  כך  לעיל.  כמפורט  האש 

אמור להיות נמוך יותר.

04.09.07 - סניף פתח-תקוה
שרי  קפה  בבית  אחה"צ  מפגש 
אודי  ד"ר  בהשתתפות  בפ"ת, 
ללשכה  הרפואי  היועץ  פרישמן, 

בנושא: "איך להיות בריא".

פעילות סניפים - 
ספטמבר 2007

לשכת סוכני ביטוח בישראל

למשה נויגבור חבר לשכה 
ובני משפחתו 

משתתפים בצערכם במות האם 

אסתר ז"ל
שלא תדעו עוד צער

מחוז  של  במיוחד  מוצלח  בוקר  במפגש 
חיפה, שנערך בבית לחם הגלילית, נכחו 70 
חברים, שבאו לשמוע את גדעון ארמן יועץ 

הלשכה בביטוח אלמנטרי. 
התנאים  היתה:  שלו  העיקרית  ההארה 
רכב,  דירות  בביטוחי  מיגונים  של  החדשים 
בכתב  לדווח  החברה  על  קודם.  היו  שלא 

למבוטח על השינויים.
מר ארמן ענה על שאלות רבות של החברים 

שהשתתפו במפגש.

סיכום סניף - מחוז חיפה
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מאת: עו"ד מיכאלה ייגר - מנהלת המחלקה המשפטית בלשכה
בעין משפטית

לקבלת מידע נוסף  נא לפנות אל המכללה לפיננסים וביטוח
machon@insurance.org.il 03-6395811 :טלפון: 03-6395820, פקס

נמשכת ההרשמה 
לקורסים והכשרות ביטוח

אליהו איננה פוסק הלכתי
בית משפט השלום בת"א דחה את טענתה 
כצד  שנתבעה  אליהו,  הביטוח  חברת  של 
ג' על ידי מבוטח שלה, כי מקרה הביטוח, 
תאונת הדרכים, אירעה לפני יציאת השבת, 
ולכן התאונה במקרה דנן אינה מכוסה על 
ידי הפוליסה של המבוטח, שומר המצוות. 
זאת היות ובפוליסה נקבע, כי לפוליסה אין 
תוקף בעת נהיגה בשבתות ובמועדי ישראל 
בהם אסורה הנהיגה על פי ההלכה, ממועד 
שאלו  כפי  יציאתם,  למועד  ועד  כניסתם 

מתפרסמים על ידי הרבנות. 

בפסק  קבעה  נבו  ברק  מיכל  השופטת 
דינה, כי לא קיים פרסום של הרבנות בנוגע 
כקבוע  ויציאתה,  השבת  כניסת  למועדי 
בפוליסה, ולכן המבוטח רשאי היה לנהוג על 
פי ההלכה, כלומר – לראות בעיניו שלושה 
כוכבים ולצאת לדרך. עוד נקבע, כי במקרה 
דנן התאונה התרחשה לאחר צאת שלושה 
כיסוי ביטוחי לאירוע,  כן קיים  ועל  כוכבים, 
את  למבוטח  לשלם  חויבה  אליהו  וחברת 
חברה  לאיילון  לשלם  הנ"ל  שחויב  הסכום 
לביטוח, שביטחה את הרכב שנפגע מרכבו 

שלו.
)ת"א )תל-אביב-יפו( 17529/06(.

עובדות המקרה 
מדובר בתאונת דרכים בה פגע רכב שבוטח 
בחברת אליהו ברכב של אדם אחר שבוטח 

בחברת איילון. 
המבוטח  ידי  על  שנתבעה  איילון,  חברת 
תישא  אליהו  שחברת  דרשה  שלה, 
חג  במוצאי  אירעה  שהתאונה  אלא  בנזק. 
התגלו  התאונה  שעת  ולגבי  השבועות, 
דעות.  תביעת התחלוף התבררה  חילוקי 
בפני השופטת מיכל ברק-נבו בבית משפט 

השלום בתל-אביב.

טענות הצדדים
שנהג  שלה,  למבוטח  כי  טענה,  אליהו 

ברכב הפוגע, ונקבע כאשם בתאונה – היה 
ביטוח "שומרי שבת". ביטוח זה קובע, כי 
"לפוליסה אין תוקף בעת נהיגה בשבתות 
ובמועדי ישראל, בהם אסורה הנסיעה על פי 
ההלכה ממועד כניסתם ועד למועד יציאתם 
כפי שמתפרסמים על ידי הרבנות". אליהו 
אחדות  דקות  אירעה  התאונה  כי  טענה, 
לפני יציאת החג, בהתאם לשעה שהייתה 
נקובה בפרסומים בעיתונות. לכן מבחינתה 
הפוליסה אינה בתוקף, והנהג עצמו - יעקב 

אבידני - צריך לשאת בנזק.

אלא שאבידני טען לעומת זאת כי יצא לדרכו 
בסוף חג השבועות, לאחר שראה שלושה 
כוכבים )מה שמעיד לטענתו על פי ההלכה 
שהחג כבר יצא(, ואילו התאונה התרחשה 
דקות ספורות לאחר מכן. עוד טען אבידני, 
כי הוא לא נהג בחג, ולא נסע במועד שאסור 
לנסיעה "על פי ההלכה", מאחר שלא קיים 
מועד לכניסת או יציאת החג "כפי שמתפרסם 
הביטוח(.  פוליסת  )נוסח  הרבנות"  ידי  על 
לטענתו, מועד לגבי כניסת ויציאת מועדים 
ושבתות, מתפרסמים ביוזמת גורמים שונים 
לקבל  יש  לפיכך  לרבנות.  קשורים  שאינם 
את גרסתו, גם אם בעיתונים פורסמה שעה 
מאוחרת יותר ליציאת החג. לחיזוק טענתו, 
לציון,  הראשון  של  מכתב  אבידני  הביא 
הרב שלמה עמאר, בו נכתב, כי מותר היה 
חג  באותו  ברכב  ולנהוג  מלאכה  לעשות 
לפי  האירוע  שעת   .20:10 מהשעה  החל 
20:20, משמע  גרסת הנהג הפוגע היתה 

לאחר יציאת החג. 

גם היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, 
עו"ד שמעון אולמן, תמך בגרסתו של הנהג 
ואישר, כי "הרבנות אינה מפרסמת מטעמה 
ויציאת  כניסת  של  המועדים  לוחות  את 
ידי  על  מפורסמים  אלה  ומועדים.  שבתות 
בעיתונים  ובעולם,  בארץ  שונים  גורמים 
ובלוחות שנה, על בסיס טבלאות של זמני 

שקיעה וזריחה. הרבנות הראשית אינה צד 
לעריכת הלוחות או אמיתותם". 

חברת אליהו טענה לעומת זאת, כי הקביעה 
הופעת  עם  החג  או  השבת  יוצאים  לפיה 
לטענת  פשוטה,  כה  אינה  כוכבים  שלושה 
"יש הבוחנים אם מדובר בכוכבים גדולים או 
יש לבחון אם מדובר במקבץ  וכי  קטנים... 
כוכבים או כוכבים הפזורים על פני הרקיע.., 
השמש  בהם  בעולם  מקומות  יש  ובנוסף 

אינה שוקעת...".

פסק הדין
ומדגישה  חוזרת  נבו  ברק  מיכל  השופטת 
את הלכת פרשנות חוזה ביטוח ועקרון העל 
בחוזה  בהתקשרות  הלב  תום  חובת  של 
הצד  על  ההגנה  עקרון  את  וכן  ובביצועו, 
המתבטאת  )המבוטח(  בעסקה  החלש 
ובפירוש  המבטח  עם  מחמירה  בפרשנות 

נגד המנסח.

השופטת קובעת בפסק הדין, כי אין מחלוקת 
על כך, שהרבנות אינה מפרסמת את מועדי 
כניסת ויציאת החג. לפיכך היא אומרת כי יש 
והופעת  לקבוע את המועד "לפי ההלכה", 
בהתאם  להלכה.  תואמת  כוכבים  שלושה 
שהחג  עליה  מקובל  כי  השופטת  קבעה 
כתוב  בלוחות  אם  גם  יצא בשעה 20:10, 
ויכוח  ניטש  הצדדים  שבין  למרות  אחרת. 
לגבי שעת התאונה, קיבלה השופטת את 
אירעה  התאונה  לפיו  השוטר  דו"ח  רישום 
בשעה 20:19, כלומר לאחר צאת שלושה 
כוכבים, ולפיכך הפוליסה של אליהו תקפה 
תאלץ  והיא  לאירוע,  ביטוחי  כיסוי  וקיים 

לשאת בנזק.

סיכום
בית המשפט קבע, כי אליהו חייבת בהוצאות 
בהוצאות  אליהו  חויבה  כן  שלה.  המבוטח 

משפט לרבות אגרה ושכ"ט עו"ד.
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מעבודהרישהפבמסייחודיתומתקדמתלתכנותוכנה

LL.M((ח"רו,צביקהמשבנק

מבצעמיוחדלחבריהלשכהמבצעמיוחדלחבריהלשכהמבצעמיוחדלחבריהלשכהמבצעמיוחדלחבריהלשכה
!חדש

בכלהקשורלמיסויבפרישהולאורהדרישהשלרשותהמסיבפקודתמסהכנסההמורכבותהרבההקיימתבעקבות
ומורכביחדשיפרישהבטפסילהשתמש,נושאהפהטפסיומילוילפרישההייעומבעברומסובלמורכב.

Best Tax Advise–לתכנוומתקדמתייחודיתבפרישהתוכנהמס,פתרומקצועימספקתהרבהלמורכבותומהיר
.לעובדולמעבידכאחד,מילויטפסירביומורכביאלהבומעבודהפרישהבייעומסשקיימתב


מחשבתאתכלהבאי"est Tax AdviseB"תוכנת

ומורכבותשונותמענקמשיכתפטור(אפשרויות,רצפיצויי,קצבהרצ,שילובי.(
עדלגבינתוני11מילוישונימגופיהמשולמישוניפרישהמענקי.
ניכוייתיקמספרשלאוטומאטימילוי,תשלוסוגוקודמשלסוגקוד.
ממספטורמענקחישוב/העובדמענקשביקשברצפיובהתחשבאפשריתאופציהבכלבמסחייב.
בממספטורממסשלהקטנתפטורמענקניצולבשלששולאחרימעבידיאצלחופפותעבודהתקופות.
רציפותלאעבודהתקופותבשלהעבודהתקופתלכלמשוקללתמשכורתחישוב,שינוייבשיעורישכרוהפחתותמשרה.
בלמענקממספטורהגדלת50%לכלזכאינוספי.
אחורהפריסה/במסהחייבהמענקשלהמסקדימהחבותבההאופציהלעובדובחירתביותרהנמוכההנה.
תחילתדחייתפריסבמסהחייבהמענקתניתוהדברבמקרההעוקבתלשנה.
האופטימאליתהייעולתוצאתבהתאבמסהחייבהמענקעלמדויקמסחישוב.
עלעתידיתמסלתחזיתאפשרותהמענקהמתבמסחייבלאחרצפויותלהכנסותבהתייחסהפרישה.
נטופרישהמענקהחלהצגתהמסלאחר.
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.מילוימספרתעודתהזהותבלבד

תוכנת"Best Tax Advise"למשביותרתמשידידותית,והפעלההתקנההוראותעמהודרתקליטורגביעלמגיעהוהיא
.התוכנהתעודכבהתאלשינוייהחקיקהבתחו.ברורותופשוטות



לשכהלמעןסוכניםלשכהלמעןסוכניםלשכהלמעןסוכניםלשכהלמעןסוכנים
התפעולי השדרה חוט ה המחשוביי העבודה כלי הביטוח, סוכ של במשרדו והכלכלי .השיווקי

הביטוחהמתמודדיכיובסביבהמ בוססתמחשובלסוכני ,מחשובייבכלילשימושתחלי אי,
למתפתרונותשיווקייומקצועיייותר .בחלקלהשתתוהחליטהלחברילסייענרתמההלשכה

.מעלותהתוכנה


.מכחוק"מע+:1,350עלותהתוכנהלאחרהשתתפותהלשכההיא
.כלחברלשכהזכאילרכושבמסגרתהמבצעתוכנהאחתבלבד

אתהמצורבספחלהזמיניתהתוכנההזמנת,לשכהחברתעודתצילולצריש


ושלחגזור


הייעושלבלאחר,תוכנת"Best Tax Advise"הפרישהטפסיכלאתאוטומאטיבאופממלאת
החדשי:161,161א,116ג,ולבקשותוהכלהאופטימאליתהייעולהחלטתיבהתאהעובדשלו

צביקהמשבנק'רוח:לכבוד
75730צמיקוד"ראשל7/31קאפח:'רח


אני_______________________מבקש/חברלשכהתוכנה/תלהזמית


מ"צביקהמשבנקבע:מלפקודת"כוללמע:1,560בהמחאהבס"רצ
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חתימה:____________________
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