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העיתון של ענף הביטוח

ביום  התכנס  הלשכה  של  המנהל  הועד 
שני, 10 בספטמבר, לישיבה הסוגרת את 

שנת תשס"ז.
את  הציג  הלשכה,  נשיא  מנור,  יוסי 
המפקח  ניסיון  בעקבות  הלשכה  פעילות 
בכר,  בחקיקת  שינוי  ליצור  הביטוח  על 
הלשכה  מקיימת  אותו  המאבק  את  וציין 
הכספים,  בועדת  הקלעים  מאחורי 
נגד  במאבק  הלשכה  בעמדת  לתמיכה 
ביטוח  מכירת  להעביר  המנסה  המפקח 

ע"י הבנקים במסגרת חוק ההסדרים. 
במלוא  ויימשך  תם,  לא  שלנו  "המאבק 

העוצמה", אמר מנור. 
בהמשך הישיבה הוצג המתווה לתוכנית 
פי  על   2008 לשנת  והתקציב  העבודה 
ואומצה  שהוכנה  האסטרטגית  התוכנית 
בתאגידים  מאבק  כולל  הלשכה,  ע"י 

שמוכרים ביטוח ללא רישיון. 
נושא  על  דגש  הלשכה  נשיא  שם  כן 
בשנתיים  המופעל  הלשכה  לחברי  הייעוץ 

יועצים   10 של  מערך  ע"י  האחרונות 
ומוכיח  תאוצה  תופס  מומחים,  מקצועיים 
את עצמו. גם נושא שירותי הרווחה לטובת 
חברי  מהותי,  ביטוי  קיבל  הלשכה  חברי 
תכנית העבודה  אישרו את  הוועד המנהל 

והתקציב שהוצגה ע"י הנשיא. 
לשנה  כוסית  בהרמת  הסתיימה  הישיבה 
לכל  שאיחל  מנור  יוסי  של  ובברכה  החדשה, 
חברי הלשכה שנת בריאות, אושר אישי, שגשוג 

והצלחה בעסקים, והמשך פריחת הלשכה. 

הועד המנהל של הלשכה ציין את ראש השנה 
בישיבה חגיגית

ההרשמה בעיצומה
כנס אלמנטר 2007

19-22 בנובמבר, אילת
www.insurance.org.il ניתן להירשם באתר האינטרנט של הלשכה

שנה טובה
לשכת סוכני הביטוח בישראל 

מאחלת לחברי הלשכה 
ולכל העוסקים בענף הביטוח

שנה טובה וגמר חתימה טובה 

המועד האחרון להגשת 
מועמדות תפקידים 

במוסדות הלשכה והסניפים: 
 .25/9/2007

הזדרזו והגישו מועמדותכם.

בחירות למוסדות 
הלשכה - תזכורת
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אי הכרה ברישום כלי רכב בבעלות תאגיד על שמו של הנהג המשתמש ברכב
היועץ המשפטי לרשות המיסים פרסם ביום 13 ביוני, 2007 הבהרה חדשה, העוסקת ברישום כלי רכב במרשמי משרד הרישוי. ההוראה 
משנה את המצב שהיה נהוג עד היום, לפיו ניתן היה לרשום כלי רכב בבעלות תאגיד על שמו של הנהג המשתמש ברכב. לפי ההבהרה, 
רשות המיסים לא תכיר ברכב בבעלות תאגיד במידה שלא נרשם על שם התאגיד במשרד הרישוי. הנחיית הרשות תחול על רכבים 
שירכשו החל מיום 1 בספטמבר, 2007. לאור האמור לעיל, לא תינתן עוד לתאגיד האפשרות לטעון בפני רשות המיסים, כי כלי הרכב 

הוא בבעלותו, אם במרשמי משרד הרישוי כלי הרכב אינו רשום על שמו.

שינויים בשווי שימוש ברכב ובניכוי הוצאות רכב
ביום 12 באוגוסט, 2007 פורסם מסמך הסכמות בין משרד האוצר לבין יו"ר ועדת הכספים, אשר דן בנושאים הבאים:

העלאת שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב לעצמאי:
העלאת שווי השימוש תתחיל בשנת המס המתחילה בחודש ינואר 2008 ותסתיים בשנת המס המתחילה בחודש ינואר 2011.

פריסת הגדלת הזקיפה של שווי שימוש ברכב תהיה כדלקמן )בש"ח לחודש(:

לגבי עצמאים )רכב פרטי או מסחרי(, השיעור המינימלי של הכרה בהוצאות רכב יעמוד על 45% בהשוואה ל-25% בתקנות 
המקוריות.

לגבי רכב דו גלגלי סוכם עם איגוד לשכות המסחר במועדון האופנועים הישראלי, כי בניגוד לתקנות המקוריות, לא יחול שווי שימוש 
על רכב דו גלגלי המשתייך לקבוצות L1-L2 )רכב דו גלגלי שהספקו עד 33 כ"ס( במתואם עם תקנות התעבורה. שווי השימוש על 
רכב דו גלגלי אחר, שהספקו גבוה מ-33 כ"ס, יישאר ללא שינוי בהשוואה לתקנות )750 ש"ח לחודש(. ניכוי ההוצאות בידי המעסיק 

יעשה במקביל להסכמה זו. בכל מקרה, לא תפחת ההכרה בהוצאות מ-25%.

עוסק המנהל עסקו בדירת מגוריו - הנחיות מע"מ
מס  לנכות  רשאי  אינו  מתגורר,  גם  הוא  שבה  בדירה,  עסקו  את  המנהל  מע"מ,  לתקנות   15 תקנה  לפי 
שיפוץ.  או  אחזקה  על  לא  וגם  קיימת,  לדירה  תוספות  על  או  כולה   - בנייתה  על  או  הדירה  רכישת  על   תשומות 
כמו כן לא רשאי העוסק לנכות את מס התשומות על השירותים, שקיבל לצורך רכישתה או בנייתה של הדירה )לדוגמה: שכר טרחת 

עו"ד, אדריכל, מהנדס וכו'(.
באשר לתשומות השוטפות )חשמל, גז, ניקיון וכו'( - יש לפעול לפי תקנה 18 לתקנות מע"מ ולנכות מס תשומות באופן יחסי.

השתלמויות מקצועיות - הנחיות מע"מ
דמי השתתפות בהשתלמות במקצוע שבו עוסק העוסק )למשל: רופא שיניים המשתתף בהשתלמות ברפואת שיניים( ניתנים לניכוי 

כמס תשומות, אם יש בידי העוסק חשבונית מס, שהוצאה לו כדין.
אין להכיר בניכוי מס התשומות, כאשר ההשתלמות היא לרכישת מקצוע חדש בנוסף למקצועו של העוסק )למשל מנהל חשבונות 

שרוצה ללמוד ראיית חשבון(.
כמו כן, אין להכיר בניכוי מס תשומות בעבור לימודים או השתלמות למי שנמצא רק בשלב הקמת עסק )למשל: מי שעדיין לומד 

באוניברסיטה או מי שנמצא בקורס ולומד את המקצוע, שהוא מתעתד לעסוק בו(.
שיעורי נהיגה - שיעורי נהיגה לרכב, לרבות רכב מסחרי כבד )משאית, טרקטור וכו'( - רואים בהם לימוד לשם רכישת מקצוע חדש, 

ולכן אין לנכות מס תשומות.
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חדשות מיסוי
נערך ע"י יוסי מנור

שווי בסוףתוספתשווי נוכחיקבוצה
התהליך

תוספת בכל שנה לעומת קודמתה
2008200920102011

11,1801,0802,260200200340340
21,3301,1202,450200200360360
31,7401,4103,150360350350350
42,1601,6203,780410410400400
53,0302,2005,230550550550550
63,8502,9306,780740730730730
74,8503,8708,720970970970960

המשך הכתבה בעמוד הבא 
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הערותתקרהסוג הוצאה שנת 2007 
על פי חוזר מס הכנסה.180 ש"ח לשנה.מתנות לעובדים לאירועים

מתנות לספקים וללקוחות בשל 
קשר עסקי

15$ לשנה 180 ש"ח לשנה. עד   - בחו"ל  ניתנה  אם המתנה 
לספק ו/או ללקוח.

שווי מתנות לעובדים-לחגים זוקפים  אם  אלא  מותרת,  אינה  ההוצאה 
במשכורת העובד.

רעיונית(  )הכנסה  במשכורת  שווי  לזקוף  יש 
בגובה שווי המתנה.

כיבוד קל נחשב - תה, קפה, סוכר וכו'. הוצאות 80% מההוצאות לכיבוד קל שניתנו לאורח עסקי.כיבודים במקום העסק
כיבוד שאינו קל אינן מותרות.

למומחה  בארץ  הוצאות שהייה 
חוץ המוזמן מחו"ל )ליממה(

על 270 ש"ח. הניכוי  יעלה  לא  הנציבות  הנחיית  לפי 
לפני  העובד  של  החייבת  מהכנסתו  מחצית 

הניכוי.
תרומות למוסדות ציבור המקנות 
של  בגובה  במס(  )הנחה  זיכוי 

35% מסכום התרומה )ליחיד(

נע  ליחיד מתרומה שסכומה   35% זיכוי בסך של 
בין 380 ש"ח ל- 4,000,000 ש"ח, או עד 30% 

מההכנסה החייבת, כנמוך שבהם.
החברות  מס  שיעור  לפי  יזוכה  אדם  בני  )חבר 

הרלוונטי באותה שנה(

התקרה  על  עולה  המס  בשנת  אשר  סכום, 
שנות   3 במשך  לזיכוי  ניתן  יהיה  שנקבעה, 

המס בזו אחר זו.

מחוץ  אורחים  של  סביר  אירוח 
לארץ )אירוח אורחים מישראל-

לא יותר(

סכום סביר - יש לשמור קבלות בציון שם האורח, 
ארץ מוצאו, מס' ימי אירוח, נסיבות האירוח והקשר 

לעסק.
)לרבות  רכב  החזקת  הוצאות 
טסט,  ביטוחים,  תיקונים,  דלק, 

פחת וכו'(

יותרו הוצאות החזקת רכב )קבועות ומשתנות( לפי 
הגבוה מבין:

חלק יחסי מההוצאה לפי יחס ק"מ מעל 9,900 
ק"מ לעומת ק"מ שנתי.

25% מהוצאות החזקת הרכב.

א.

ב.

הינה  האלטרנטיבות  בין  האיזון  נקודת 
13,200 ק"מ לשנה.

שווי שימוש ברכב שנזקף לעובד יותר למעביד 
כהוצאה.

טלפון  שיחות  בשל  הוצאות 
עסקיות ממקום המגורים,

ספציפי  בקו  מדובר  כשאין 
המשמש לטובת העסק

אם ההוצאה לא עלתה על 19,700 ש"ח לשנה- 
על  העולה  מההוצאות  חלק  או  מההוצאות   80%
2,000 ש"ח, לפי הנמוך. אם ההוצאה עלתה על 
19,700 ש"ח לשנה - חלק מההוצאות העולה על 

3,900 ש"ח.

הוצאות בשל שיחות טלפון לחוץ לארץ יותרו 
לייצור  היו  השיחות  כי  הוכח,  אם  במלואן 

הכנסה.
משנת  החל  התקנות  לשינוי  לב  שימו   )*(

.2008
נעליים(  )כולל  ביגוד  הוצאות 
שמיועדות לשמש לצרכי עבודה

אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצורכי עבודה- 
ההוצאה תותר במלואה.

שלא  גם  בו  להשתמש  שניתן  בביגוד  מדובר  אם 
לצורכי עבודה, בד"כ יותרו 80% מההוצאות.

הינם אלה  עבודה  לצרכי  בגדים המשמשים 
ההשתייכות  את  בולט  באופן  לזהות  שניתן 

לעסק, או שעל פי דין קיימת חובה ללובשם.

או הוצאות נסיעות לחו"ל תיירים  במחלקת  טיסה  כרטיס  עבור  הוצאה 
עסקים - תותר במלואה. הוצאה עבור כרטיס טיסה 
במחלקה ראשונה - תותר עד לגובה מחיר כרטיס 

במחלקת עסקים באותה טיסה.
לינה לפי קבלות )7 לילות ראשונים( - 

סכום מרבי 227$ ללילה.
הוצאות שהייה:

אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות - 64$ ליממה.
אם לא הוגשו קבלות בגין לינה - 106$ ליממה.

הוצאות נסיעה ברכב שכור - עד 50$ ליממה.

הוצאות לינה עם קבלות מעל 7 לילות:
עד וכולל 100$ - הכל מוכר.

מעל 100$ ללינה:
8-90 לילות - 75% מההוצאה, אך

 170$ מ-  יותר  ולא   100$ מ-  פחות  לא 
ללינה.

ללינה   100$ מ-  יותר  לא   - לילות   90 מעל 
החל מהלילה הראשון.

)*( תותר תוספת הוצאות של 25% בארצות 
כמו: אוסטרליה, הונג-קונג, סין, יפן וכו'.

הוצאות מותרות בעסק - שנת 2007

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

נמשכת ההרשמה 
לקורסים והכשרות ביטוח
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מאת: עו"ד ג'ון גבע
בעין משפטית

בבית המשפט השלום בתל אביב - יפו ניתן 
לאחרונה פסק דין בת"א 013131/04, וודה 
אתי )יוצגה ע"י עו"ד יונה וינדר( נגד "כלל" 
דוד  עו"ד  ע"י  )יוצגה  בע"מ  לביטוח  חברה 
אבולעפיה ממשרד אהרנסון,שר, אבולעפיה, 
אמודאי( ואח', אשר עסק באי תשלום דמי 
הביטוח לפרק זמן מסויים וביצוע "דילוג" על 

הכיסוי הביטוחי באותו הזמן.

רקע
התובעת, אתי וודה )להלן: "אתי"(, הייתה 
כיסוי  מבוטחת בביטוח חיים, אשר העניק 
ביטוח, בין היתר, למקרה של מחלות קשות 
ואובדן כושר עבודה ב"כלל" חברה לביטוח 
סוכן  באמצעות  "כלל"(,  )להלן:  בע"מ 
הביטוח שלה, שיוצג ע"י עו"ד אפרים חיל 
)להלן: "סוכן הביטוח"(. לאחר שאתי שכחה 
לשלם את הפרמיה החודשית במשך שישה 
ניתן  כי  הביטוח,  מסוכן  לה  נודע  חודשים, 
לבצע "דילוג" על התקופה שבה לא שילמה 
הביטוחי  שהכיסוי  כך  הביטוח,  דמי  את 
הוצאת  באמצעות  לזכותה,  לעמוד  ימשיך 
לחתימתה  ובכפוף  חדשה,  ביטוח  פוליסת 

על הצהרת בריאות עדכנית. 
אתי קיבלה את הצעתו של סוכן הביטוח, 
וכך  חדשה  בריאות  הצהרת  על  חתמה 
חודשה פוליסת הביטוח )להלן: "הפוליסה 
שילמה  לא  בה  והתקופה  המחודשת"(, 
נחשבה כתקופה שהצדדים "דילגו" עליה.

למצער, גילתה אתי, עוד לפני חתימתה על 
שהתברר,  בשד,  גוש  הבריאות,  הצהרת 
חתימתה,  לאחר  שבוצעו  בבדיקות 

כסרטני.
כספי  קבלת  את  מ"כלל"  דרשה  אתי 
תגמולי הביטוח בהתאם לפוליסה שקדמה 
את  דחתה  "כלל"  המחודשת.  לפוליסה 
הדרישה, בטענה שאתי לא גילתה כנדרש 
על  חתמה,  עליה  הבריאות  בהצהרת 
"כלל",  הודיעה  עוד   בשד.  הגוש  מציאת 
לקבלת  אתי  של  דרישתה  קבלת  לאחר 

תגמולי ביטוח,  על ביטול הפוליסה.

טענות הצדדים
חובה  "כלל"  הפרה  אתי,  של  לטענתה 

בכתב,  המבוטחים  את  ליידע  חקוקה 
בינואר,  שהוצאה  הפוליסה,  ביטול  טרם 
אורכה  לה  לאפשר  מנת  על   2002
לתשלום. לפיכך, מדובר לטענתה בביטול 
לגביה  )השנייה(,  המחודשת  הפוליסה 
מציאת  לאחר  הבריאות  הצהרת  נחתמה 
זו,  לטענה  בהתאם  כדין.  שלא  הגוש, 
הבריאות  הצהרת  על  שהחתמתה  הרי 
האחרונה הייתה מיותרת והכיסוי הביטוחי 
של הפוליסה השנייה המשיך גם במהלך 
שהוסבר  טענה  גם  )כך  ה"דילוג"  תקופת 

לה על ידי סוכן הביטוח(.
חלופיות.  טענות  כמה  "כלל"  טענה  מנגד 
לב  תום  לחוסר  "כלל"  טענה  ראשית, 
להחיות  ביקשה  אשר  אתי,  של  מצדה 
שישה  שולמה  שלא  הביטוח  פוליסת  את 
גוש  בהימצאות  שחשדה  לאחר  חודשים, 
יום  לבדיקה  פנתה  ואף  בשדה,  סרטני 
הבריאות.  הצהרת  על  החתימה  לאחר 
אי  כי  אתי,  ידעה  "כלל",  טענה  למעשה, 
תשלום דמי הביטוח במשך חצי שנה ביטל 
למעשה את הפוליסה והיה צורך בפוליסה 

מחודשת תקפה. 
שנית, טענה "כלל", כי לגבי דרישת הידיעה 
בבסיס  העומד  ביטוחי,  כיסוי  ביטול  טרם 
סעיף 15)א( לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א 
)1981(, הובהר לאתי על ידי סוכן הביטוח 
ואתי  התשלומים,  הפסקת  משמעות  על 

החליטה על דעתה להפסיק התשלומים.

הדיון המשפטי
הפוליסה  ביטול  בעניין  קבע  המשפט  בית 
המחודשת, כי על אף שלא הצליחה "כלל" 
להוכיח שמילאה את חובתה ליידע את אתי 
בכתב על ביטול הפוליסה וליתן לה אורכה 
לתשלום, ידעה אתי היטב שבעצם כך שלא 
יהיה לה כיסוי ביטוחי  שילמה ל"כלל", לא 
וכי תשלום מאוחר לאחר "דילוג" אינו מותיר 
את הפוליסה על כנה. כמו כן, גילוי המחלה 
כדי  מספיק  האכשרה  תקופת  במהלך 
לדחות את זכאותה לקבלת תגמולי ביטוח 
בהתאם לפוליסה המחודשת. עוד נקבע, כי 
חידוש הפוליסה מותנה בהצהרת הבריאות 

החדשה והפוליסה תהא בכפוף לה.

כי ללא  לגבי חבותו של סוכן הביטוח, נקבע, 
ספק שימש סוכן הביטוח כשלוח חברת הביטוח 

ולא של אתי, חרף היכרותם רבת השנים. 

תוצאת פסק הדין 
כאמור, הפוליסה בוטלה כדין לאחר שאתי 
לא שילמה כנדרש ואף יודעה על ידי סוכן 
אי  תקופת  עבור  תכוסה  שלא  הביטוח, 
התשלום, כמו כן גילוי הסרטן אירע באותו 
פרק זמן בו אתי לא הייתה מכוסה בביטוח 
חיים. אשר על כן, נפסק שיש לפטור את 
ומכיוון  ביטוח,  תגמולי  מתשלום  "כלל" 
כשלוח  הביטוח,  סוכן  גם  כדין,  שפעלה 
כלפיו   נקבעה  ולא  כנדרש  פעל  מטעמה, 

כל טענת התרשלות בתפקידו.
לשלם  נדרשה  ואתי  נדחתה  התביעה 
לסוכן  עו"ד  ושכ"ט  משפט  בית  הוצאות 

הביטוח ול"כלל".

הביטוח  סוכן  ללמוד  יכול  מה 
מפסק הדין?

בין  להבחין,  לזכור  צריך  הביטוח  סוכן 
לבין  הביטוח  חברת  מטעם  שליחות 
הגבול  לעתים  המבוטח.  מטעם  שליחותו 
להבחין  ניתן  שלא  כדי  עד  דק  ביניהם 
מהחתמת  להימנע  מומלץ  ביניהם. 

המבוטח על מינוי הסוכן כשלוחו.
יודגש, כי בהתאם להוראות חוק השליחות 
לעצמו  עושה  אדם  הביטוח,  חוזה  וחוק 
שהרי  הדעת,  גמירות  מתוך  רק  שלוח 
חברות  בין  הקיימת  השליחות  וחזקת 
הביטוח לבין הסוכן לא תיסתר בנקל, וללא 

הודעה במפורש אין להפוך חזקה זו.
במלים אחרות ובתמצית : סוכן הביטוח הוא 
שלוח של חברת הביטוח בחמישה מצבים 
)מו"מ לקראת חתימת חוזה ביטוח, עצם 
ידיעת הסוכן  החתימה על חוזה הביטוח, 
עניין מהותי בשלב המו"מ, העברת כספים 
מן המבוטח אל הסוכן והעברת ידיעות מן 

המבוטח אל הסוכן(.
זו שליחות "סטאטוטורית" , שאין צורך לבצע 
שינוי  רק  בתוקף.  שתהא  כדי  פעולה  כל 
מומלץ(  אינו  )שכאמור,  השליחות  סטטוס 

מחייב נקיטת פעולה מפורשת ובכתב .

הסוכן נקרע בין חברת הביטוח לבין המבוטח
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הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ 

בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 

לוח דרושים

לסוכנות חיתום גדולה בתל-אביב

 דרוש/ה חתם/ת עסקים 
מנוסה

נא לשלוח קורות חיים לת. ד. 30327, 
תל-אביב, מיקוד 61302 

דרוש/ה פקיד/ת ביטוח אלמנטרי 
נסיון קודם הכרחי בעבודה בסוכנות ביטוח כחתם, או פקיד/ת 

ביטוח אלמנטרי וניהול כללי של פעילות המשרד.

 adifim@adifim.co.il קו"ח לפקס: 03-6962483 או למייל

סוכנות ותיקה ומבוססת 
המייצגת את מרבית חברות הביטוח 

הישראליות 
מציעה לך - סוכן הביטוח, מגוון פתרונות 

לפרטים נוספים 
אנא פנה לאייל: 054-4755655 
 eyal_w@naim.co.il או למייל

דרוש/ה מנהל/ת משרד 
בעל/ת נסיון ניהולי וניהול מו"מ בתחום הביטוח 

עם רקע מקצועי
 miriam@yekev.co.il נא לשלוח קורות חיים למייל 

לסוכנות ביטוח בתל-אביב 
דרוש/ה פקיד/ה 

למשרה מלאה 
הכרחי נסיון ברכב ודירה 

וידע במחשב ובתוכניות חברות הביטוח
קו"ח לפקס: 03-5375847 
לפרטים: 052-7634422 

דרוש/ה פקיד/ה 
ביטוח אלמנטרי 
למשרה מלאה 

באזור הבורסה ברמת-גן 
נסיון בתחום ותביעות הכרחי

ידע בהפקה ועבודה על מחשב

קו"ח לפקס 03-7529229 או למייל
 yakovo@mailer.phoenix.co.il 

לסוכנות ביטוח ביטוח ברמת-גן 
דרושה חתמת אלמנטרית 

רכב, דירות ועסקים 
למשרה מלאה, נסיון קודם הכרחי 

ניתן לשלוח קורות חיים 
 sagit@oren-ins.co.il :למייל

לסוכנות ביטוח באיזור חיפה 
דרוש סוכן ביטוח 

בעל רישיון פנסיוני 
לעבודה בתיק קיים

לפרטים: 050-7122658 

לסוכנות ביטוח ברמת החייל בתל-אביב 
דרוש/ה פקיד/ת ביטוח חיים 

עם ניסיון 
עדיפות לבעלי ידע בשדר/עתיד

 קורות חיים להעביר לפקס: 03-6448282

סוכנות ביטוח גדולה ומובילה בצפון 
מחפשת סוכני בית 

עבור אגף ביטוח חיים,
 בעלי רשיון סוכן מורשה 

העבודה על תיק מאגר לקוחות 
קיים ונרחב 

תנאים מעולים למתאימים
קורות חיים לידי מרסיה 
בפקס: 04-6528983 

 marcia@barak.net.il :או במייל

דרוש/ה פקיד/ה 
בביטוח חיים ופיננסים 

בעלת נסיון, ל-1/2 משרה 
לסוכנות ביטוח ברחובות. 

למשלוח קו"ח: פקס: 08-9390011
 dahar@netvision.net.il או מייל

סוכנות ותיקה ומבוססת 
בוחנת השקעות 

בסוכנים וסוכנויות ביטוח 
)ניתן גם בתיקים קטנים( 

לפרטים, אייל: 054-4755655 או למייל 
 eyal_w@naim.co.il

סוכנות ביטוח מהגדולות ומהמובילות 
) חיים ואלמנטרי ( 

המתמחה בנוסף במתן שרותי 
"ניהול הסדרים" לסוכנים עצמיים

מצרפת לשרותיה סוכנים עצמאיים 
וקבוצות סוכנים

לפרטים : moshe-gr@zahav.net.il או 
למשה 054-4541623

לסוכנות ביטוח בצפון 
דרוש/ה משווק/ת 

פנסיוני/ת 
בעל/ת נסיון בפיננסים, קופות גמל 
ופנסיה קו"ח לפקס: 04-8558088

לסוכנות ביטוח בהוד השרון 

דרוש/ה פקיד/ה 
בעל/ת ידע ונסיון בתחום הפנסיוני 

m_insur@netvision.net.il :לפרטים

דרוש/ה חתם/חתמת 
לביטוח פרט רכב ודירות 

בעל/ת נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה 
מול סוכני ביטוח 

ושליטה מלאה בענפי הפרט 

קורות חיים לפקס: 6259889 - 03 
liatm@orlan.co.il או למייל

לסוכנות ביטוח בת"א 
דרושה פקידה

לביטוח חיים ומנהלים מקצועית ומנוסה
קו"ח: 03-6420765

למשרד פיננסים 

דרוש/ה עובד/ת 
טלמרקטינג

מנוסה
טל': 052-2922013


