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חדש :הסדר סליקת כרטיסי אשראי

לחברי לשכת סוכני הביטוח
הוועדה לטכנולוגיה בלשכת סוכני הביטוח הגיעה השבוע
להסדר עם ויזה כאל ,לפיו חברי הלשכה יוכלו לבצע
סליקת כרטיסי אשראי באמצעות אפליקציה ייעודית לכך
וקורא הכרטיסים  ,CAL POSהמתחבר לסמארטפונים
ולטאבלטים ,ובאמצעות המחשב במשרד ,דרך אתר
האינטרנט של ויזה כאל לעסקים.
לדברי יו"ר הוועדה ראובן רפ" ,המטרה שלנו בהשגת
ההסכם לסליקה עבור חברי לשכת סוכני הביטוח היתה
הנגשת האפשרות לגבייה באמצעי
טכנולוגי זמין והפיכת נושא הגבייה
לפשוט וקל ככל האפשר ,ללא כל
עלויות חודשיות .כל חבר שיהיה
מעוניין לגבות דמי הוצאות ,או
על קבלת מידע מהמסלקה
הפנסיונית ,יוכל לעשות זאת
באופן פשוט ביותר ,בעלות
נמוכה וללא עמלת מינימום.
ערכנו מו"מ עם גופים נוספים
בנושא הסליקה ובסופו של דבר
החלטנו לקחת את ההצעה של
ויזה כאל".
על פי ההסדר ,מעתה יוכלו
חברי לשכת סוכני הביטוח
לקבל תשלום מלקוחותיהם
בכרטיסי אשראי ,באמצעות
הסמארטפון או הטאבלט,
בכל מקום ובכל זמן ,בדרך נוחה
ומאובטחת .מכשיר ה CAL POS-יאפשר גבייה קלה
ובטוחה ,תוך מתן אפשרות לפריסת עסקות עד ל12-
תשלומים ,שליטה ובקרה על ההכנסות ,וללא עלויות
חודשיות קבועות.
כרטיסי האשראי שיכובדו בסליקה הם ויזה,
מסטרקארד ,ישראכרט ודיינרס .עמלת הסליקה
עבור הסוכנים היא  .1.95%סוכנים שיצטרפו
להסדר ישלמו באופן חד פעמי  40שקל עבור קורא
הכרטיסים.
סוכנים חברי הלשכה שירצו להצטרף לשירות יוכלו
להתקשר למוקד תיאום פגישות ( ,)*2501או להגיע לימי
הצטרפות מרוכזים שייקבעו על ידי ויזה כאל ולשכת
סוכני הביטוח.

>> שיתוף פעולה בין
צעירי לשכות סוכני
הביטוח ועורכי הדין
עמוד 2
>> עוד ייצוגית נגד
ביטוח ישיר:
מפלה נשים
עמוד 4

חדשות הלשכה

צעירי לשכת סוכני הביטוח ולשכת עורכי הדין
מחוז תל אביב סיכמו על שיתוף פעולה

ועדת הצעירים של לשכת סוכני הביטוח והוועדה לעורכי דין
צעירים בלשכת עורכי הדין מחוז תל אביב סיכמו השבוע על
שיתוף פעולה בין הלשכות.
על פי ההסכם ,יתקיימו ימי עיון וכנסים משותפים לוועדות;
בכנסי הלשכות יתקיימו הרצאות אורח של סוכן ביטוח או
עורך דין בתחומים שונים; וחברי לשכת סוכני הביטוח יוכלו
להשתתף בכל הסדנאות ,ימי העיון וההשתלמויות של לשכת
עורכי הדין בתעריף עורך דין חדש.
בפגישה שנערכה בין יו"ר ועדת הצעירים בלשכה דביר רפ,
לבין יו"ר הוועדה לעורכי דין צעירים במחוז תל אביב עו"ד
אלמוג דפני במשרדו של יו"ר לשכת עורכי הדין במחוז תל
אביב עו"ד אפי נוה ,נכח גם עו"ד אדם וינצר שנענה לפניית
רפ ודאג לחיבור בין צעירי הלשכות.
לדברי רפ" ,מלבד שיתופי הפעולה ,מדובר בהישג ענק עבור
הלשכה ,מכיוון שהסוכנים יוכלו להירשם לכל הקורסים,
הסדנאות ,ההשתלמויות וימי העיון של לשכת עורכי הדין
בתעריף מוזל של עורך דין צעיר".
הקורס הקרוב יתקיים בנושא דיני נזיקין ב .25/5-ההרשמה
בעיצומה.

אלמוג דפני (מימין) ודביר רפ

שי שדה מונה ליו"ר תת ועדה לגיוס
חברים בלשכת סוכני ביטוח

שי שדה ,30 ,נשוי ואב לשניים ,מונה השבוע ליו"ר תת ועדה
לגיוס חברים בלשכת סוכני ביטוח .שדה ,בעלים ושותף ב"רמי
שדה סוכנות לביטוח" ,דור המשך לאביו רמי שדה,
סוכן ביטוח הפעיל בענף מ ,1978-נשוי לסמדר
מנור-שדה ,אף היא סוכנת ביטוח (דור המשך).
שדה הודה לנשיא הלשכה אריה אברמוביץ ולוועד
המנהל על המינוי והבעת האמון וציין את חשיבותו
של הסוכן" :כמי שחי ונושם ביטוח מגיל צעיר,
אני מאמין שאין תחליף לסוכן הביטוח .הוא האדם
היחיד שיודע על הלקוח שלו יותר מאשר הלקוח
עצמו ,מהכנסתו של הלקוח ,דרך גובהה של
המשכנתא שהוא לקח ,מספר הילדים שלו ומצבו
הבריאותי והמשפחתי ,ועד לחסכונותיו ולחובותיו.
מכל אלו הוא אף למד על העדפותיו של הלקוח והשקפת
עולמו .אין עוד בעל מקצוע שמרכז תחתיו כל כך הרבה מידע
אודות לקוחותיו .מי שמחזיק בכמות המידע הזו ,חייב ומחויב

להיות מקצועי ,אמין ואנושי .מכך נגזר שהוא חייב ומחויב
להיות בעל ייצוג ראוי והולם".
שדה הדגיש את החשיבות בגיוס סוכנים נוספים
ללשכה" .הצורך בלשכה חזקה שמייצגת מספר
רב של חברים ,מקבל משנה תוקף בימים סוערים
אלו שעוברים עלינו ,סוכני הביטוח ,בנושאים
רגולטורים ועסקיים .הסוכן היחיד מתקשה
להתמודד עם השינויים התדירים והדרישות
שמציב הרגולטור .גם השינויים החלים בכוחות
השוק אינם מטיבים עמו .לשכה חזקה תדאג
להעמיד את הסוכן במרכז ,ותוודא שסוכן ביטוח
חבר לשכה לא יהיה עוד 'עלה נידף ברוח' ,אלא
בר סמכא ובעל המקצוע היחידי והבלעדי שיכול
למכור ביטוח .לשכה חזקה תעמיק את הידע המקצועי של
הסוכנים בישראל ואת מעמדם ,ותהווה 'סמן ימני' לענף
הביטוח כולו".

למעלה מ 200-סוכני מחוז צפון הצטרפו למסלקה
 56סוכנות וסוכני ביטוח השתתפו השבוע במפגש נוסף של
המסלקה הפנסיונית .עד כה התקיימו ארבעה מפגשים במחוז,
שבהם נרשמו מעל  200סוכנים למסלקה.
לדברי יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד " ,לקחנו על

עצמנו למטרה לרשום כמה שיותר סוכנים למסלקה שמהווה כלי
נוסף וחשוב ביותר בשיפור מקצועיותו של הסוכן למול מבוטחיו
ולמול הציבור בכלל .סוכן הביטוח שישכיל להשתמש במסלקה
יוכל גם להגדיל את כמות המבוטחים שלו כמעט ללא מאמץ".

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :מוטי קינן.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו 050-5543991 -
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 גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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כך נביא לחיזוק הלשכה

רוצה לשכה חזקה? שאל אותי כיצד!
שי שדה ,יו"ר תת הוועדה לגיוס חברים

ברצוני להציג בפניכם כמה נתונים יבשים :לשכת סוכני
ביטוח בישראל קיימת  72שנה .הלשכה מונה 4,200
חברי לשכה ,בעלי רישיון סוכן ביטוח .פעילותה השוטפת
מתבצעת באמצעות  12עובדים שכירים (מנכ"ל ,מזכירות,
הנהלת חשבונות) .כיום ישנם כ 200-סוכני ביטוח הפעילים
בהתנדבות מלאה בוועדות השונות ,במועצה הארצית ובוועד
המנהל.
כסוכני ביטוח ,עולות לא פעם השאלות והתהיות – "מדוע
בכלל צריכים לשכה?"" ,במה הלשכה תורמת לי?"" ,לא חבל
על הכסף שאני משלם מדי שנה על דמי החבר?"
כבר נאמרו על סוכני הביטוח קלישאות רבות ,כמו "זאבים
בודדים" ,שכל אחד דואג לעצמו ולכיסו ותו לא .אבל אם
נסתכל סביב ,לכל מקצוע חופשי שאנחנו נתקלים בו ועובדים
אתו ביום-יום  -עורכי דין ,רואי חשבון ,מהנדסים ,ואפילו חברות
ביטוח  -יש גוף שמאגד את בעלי המקצוע ודואג לאינטרסים
שלהם .ולא בכדי :התאגדות היא כוח שלא יסולא בפז.
לשכת סוכני הביטוח שקיימת כבר עשרות שנים היא הגוף
היחידי בישראל שדואג לסוכני הביטוח  -ורק לסוכני הביטוח.
פעילות הלשכה ,כל כולה ,מוקדשת לראיית העתיד ,טיפוח
המקצועיות ורווחת הסוכנים .ללא לשכה ניהפך לפרשים
בודדים ,ללא כוח וללא ייצוג ראוי מול הרגולציה או מול
חברות הביטוח .לשכה חזקה ,כזו שמונה אלפי סוכני ביטוח,
היא גוף שאי אפשר להתעלם ממנו .היא גוף שדואג וידאג
לחזק את מעמד הסוכן ותדמיתו ,להביא את הסוכן המקצוען
(ולא את הטלפן) למרכז הבמה ,היא לשכה שצופה פני עתיד
ורואה לנגד עיניה את האינטרסים של כל אחד מאתנו.
בכלכלה יש מושג שנקרא " "FREE RIDERומתייחס למי
שנהנה ממשאבים ,ממוצרים ,או משירותים מבלי לשלם עבור

עלות ההטבה .בדומה לכך ,גם אצלנו הסוכנים ,ישנם כאלה
שלא נמנים על חברי הלשכה ,ובכל זאת נהנים ביום-יום
מהפעולות הענפות שעושה הלשכה למען ציבור הסוכנים.
אציין רק כמה דוגמאות קטנות לכך:
לשכת סוכני הביטוח הצליחה ,לאחר דין ודברים ממושך
ומאבקים רבים מול משרד האוצר ,לייצר מצב שבו חוזר
ייפוי הכוח יוגש אחת לעשור ,ולא כל חמש שנים כפי
שדרשו במשרד האוצר; הלשכה הודפת שנה אחר שנה את
חוזר העמילות ומנסה לדחוק אותו; וכן קיום דיוניים רבים
ושונים בוועדת הכספים של הכנסת לפחות פעמיים בחודש;
התמודדות עם סוגיית הטעיית הציבור על ידי חברות ביטוח
שונות והעלאת מעמדו הציבורי של סוכן הביטוח; התמודדות
עם חוזרי משרד המפקח (חוזר החידושים ,מסמכי ההנמקה,
ועוד ועוד).
את כל אלו לשכת סוכני הביטוח עושה עבור כלל הסוכנים,
גם אלה שאינם נמנים על חבריה.
אבל ,וזה אבל גדול ,כמו שידוע על פי חוק הטבע  -החזק
מנצח .אנחנו ,כן אתה שקורא את זה ,ואני וכל יתר הסוכנים
חייבים לחזק את הלשכה ולאפשר לה להמשיך ולעשות את
עבודתה ולהעצים את פעילויותיה ,באמצעות מהלך של גיוס
חברים חדשים לשורות הלשכה ,צעירים ומבוגרים כאחד.
לשכה חזקה זו לשכה שתמנה לכל הפחות 7,000 - 6,000
סוכנים בעלי רישיון סוכן ,שיתנדבו לקדם ולסייע לפעילויות
הלשכה ,עבורם ועבור כלל הסוכנים .זהו מהלך חיוני ונדרש
שיגרום לחיזוק הלשכה ,לתדמית סוכני הביטוח ,לרווחתם
הכלכלית והאישית ובכך יביא לתרומה אדירה לענף הביטוח
בישראל.
אני כבר חבר .ואתה?

עולם הביטוח ממשיך לשתף פעולה עם ילדי עמותת גיבורים קטנים.
עמותת גיבורים קטנים ערכה ביום שני
אירוע בר ובת מצווה ברחבת הכותל
בירושלים .באירוע השתתפו כ500-
ילדים בליווי בני משפחותיהם ,מתנדבים,
אנשי ציבור ,ויחידות שעמן פועלת
העמותה ביום-יום ,כמו חיל הלוגיסטיקה,
חיל השלישות וחיל הים.
השנה לראשונה בלט ייצוג נכבד של
מפקדי משמר הגבול ,זאת לאחר שמפקד
החיל ניצב עמוס יעקב נוכח בקסם של
עמותת גיבורים קטנים והחליט לאמצה
לחיקו.

העתיד
ביטוח חיים עושים

אצל סוכן מורשה ,תמיד!

פברואר /2015שבט-אדר תשע"ה

אין לדעת מה צופן

עוד בלטו בנוכחותם מיטב סוכני ביטוח
חברי הלשכה שהשתתפו באירוע .שיתוף
הפעולה נוצר לאחר שיו"ר הוועדה
לפעילות ולקשרי קהילה בלשכת סוכני
הביטוח מיכל וינצר ,שנמנית על מקימי
"גיבורים קטנים" ,רתמה את הסוכנים
לאירוע המצוות.
וינצר ביקשה להודות לנציגי עולם
הביטוח שהגיעו ,בהם שלמה אייזיק,
ראובן רפ ,דליה הרוש ברוך ,נתי
אברהמי ,טליה נוימן ,דוד בן דוד ,רמי
דנגור ,חגי שפירא ומרקו כהן.

מהרו להזמין את לוחות השנה המדהימים והייחודיים
של לשכת סוכני ביטוח בישראל
עם תמונות המעוצבות בקפידה ובטוב טעם
הלוחות מודפסים באיכות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר
הזמינו מהר לפני שיגמר

לפרטים ולטופס הזמנה לחץ כאן
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חדשות הביטוח

תביעה ייצוגית נגד ביטוח ישיר:
החברה מפלה בין גברים לנשים
בסוף השבוע שעבר הוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד
תביעה ייצוגית נגד איי.די.איי חברה לביטוח ,שמפעילה את "9
מיליון" ו"ביטוח ישיר" ,בגין מדיניות מפלה בין גברים לנשים.
התובע דורשת פיצוי של  108מיליון שקל.
בתביעה נטען כי בפוליסות ביטוח הרכב של החברה נגבים
מגברים דמי שירות בסכום של  80שקל עבור החלפת גלגל
תקור ,בעוד שנשים מקבלות את השירות בחינם" .האבחנה
בין המינים מנציחה סטריאוטיפים הפוגעים בדימוי הגבר
והאשה ופוגעת בשאיפה לשוויון בין גברים לנשים" ,נטען.
לטענת התובע ,ההסדר הנ"ל מנוגד לאמור בסעיף  1לחוק
איסור הפליה ,שנועד למנוע איפה ואיפה בהספקת מוצרים
ושירותים ,וכן לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
כתב התביעה מעלה שאלות" :האם נהגת אישה זקוקה
לעזרה בהחלפת גלגל רכב יותר מגבר ,כל גבר? האם גם גבר
נכה או קשיש? מה זה אומר על הדימוי של גברים הזקוקים
לעזרה בהחלפת גלגל? מה אומר הדבר על החוש הטכני של
הנשים?"
התביעה הוגשה לאחר שהתובע פנה לביטוח ישיר לקבלת

הצעת מחיר לביטוח רכב .נציג השירות ציין כי הפוליסה
כוללת שירותים נלווים כמו גרירה והחלפת גלגל בעלות של
 80שקל .בבירור שערך התובע הוא מצא כי נשים פטורות
מתשלום על החלפת גלגל .התובע דחה את ההצעה של
ביטוח ישיר "בשל המדיניות הפרימיטיבית המציגה נשים
כחסרות יכולת".
התובע אף ערך השוואה בין הצעת ביטוח ישיר לחברות ביטוח
אחרות וגילה כי דמי שירות החלפת גלגל בחברות אחרות הם
 49שקל .לטענתו" ,ההפרש בגובה דמי השירות בין החברות
מראה כי איי.די.איי לא סופגת את הפטור ,אלא מעמיסה אותו
על הגברים ,שמשלמים כמעט כפול על השירות".
כשפנה התובע לאיי.די איי לפני שהגיש את התביעה ,השיבה
היועצת המשפטית של החברה כי בראייתם "במרבית
המקרים ,הצורך בשירות החלפת הגלגל עבור אשה הוא בשל
הקושי הפיזי בביצוע החלפת הגלגל ואילו עבור גבר השירות
הוא מותרות ,בשל הבדלים פיזיים בין המיניים".
מחברת איי.די.איי נמסר בתגובה" :טרם קיבלנו את כתב
התביעה בנושא זה .עם קבלתו נגיב במידת הצורך".

בית המשפט קבע :ביטוח ישיר יפצה את
המבוטחת בשל רשלנות נציג המכירות
השופטת נסרין עדוי מבית המשפט השלום בחיפה חייבה לפני
כשלושה שבועות את איי.די.איי חברה לביטוח לשלם לנתבעת
פיצוי בגובה  81אלף שקל בגין רשלנות של נציג מכירות של
ביטוח ישיר ,שפעל בניגוד לבקשת המבוטחת והותיר אותה
ללא ביטוח חובה בעת תאונה שבה היתה מעורבת כמה ימים
לאחר מכן.
ב 4-באוקטובר  2010התקשרה הנתבעת לביטוח ישירות
ואמרה לנציג המכירות כי היא "צריכה את הביטוח מהיום",
ואף הוסיפה "מה 1-באוקטובר" .נציג המכירות הבין את
הדחיפות והודיע לה כי ישלח לה מיד את תעודת ביטוח
החובה כדי שתוכל לנסוע במכונית .בהמשך ,עבר הנציג
להציע להם שירותי ביטוח נוספים .ואולם כשניגשו לשלב
התשלום ,כרטיס האשראי של התובעת לא עבר ונוצר מצב
שבו היא רכשה ביטוח מקיף ,אך לא חובה.
הנתבעת ביקשה מהנציג לבטל את רכישת הביטוח המקיף
כדי שתוכל לרכוש תחילה את ביטוח החובה ,אך הנציג לא

עשה כן ובגללו היא לא היתה מבוטחת בעת התאונה .בפסק
הדין נכתב כי בפועל תעודת החובה הגיע לתובעת בדואר רק
לאחר כחודש.
"לדעתי" ,כותבת השופטת" .משלא פעל הנציג על פי הוראת
הנתבעת בדבר תשלום ביטוח החובה תחילה ,באמצעות
כרטיס האשראי ,ומשהשתמש בכרטיס האשראי לצורך
תשלום הביטוח המקיף ,בניגוד להוראתה המפורשת של
הנתבעת ,הרי שהפר בכך את חובתו כלפיה ,ובכך מתבטאת
רשלנותו".
בשל היעדר ביטוח החובה ,חויבה הקרן לפיצוי נפגעי תאונת
דרכים – קרנית לשלם פיצויים של  109אלף שקל לנהג
שנפגע בתאונה .בית המשפט קבע כי בשל הרשלנות תשלם
ביטוח ישיר  75%מהנזק ואת השאר תשלם הנהגת הנתבעת,
מפני ש"לא עמדה על בקשתה כי הנציג יבטל את החיוב בגין
עסקת הביטוח המקיף וינסה לבצע אך ורק חיוב בגין עסקת
ביטוח החובה".

סיור העשרה של סניף השרון יתקיים
ביום חמישי  22/5במתחם "שרונה"
בין השעות . 17:45-21:30

למשפ' כהן משתתפים בצערכם
במות חבר הלשכה – אלי כהן ז"ל
שלא תדעו עוד צער

יום עיון של סניף ר"ג/גבעתיים ובני ברק יתקיים ביום רביעי
 21/5/14בכפר המכביה .אנא שריינו את התאריך ביומן,
פרטים נוספים בקרוב.
 15במאי 2014

יום עיון סניף נתניה יתקיים ביום חמישי 22/5/14
ב"פרוטיאה בכפר" ליד מושב בני דרור ומועצה אזורית
לב השרון בין השעות .8:30-14:00
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קצבה חודשית לבעלי שליטה
יובל ארנון ,יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני

ציבור בעלי השליטה הוא מעין אנדרוגינוס ,גם שכיר וגם
עצמאי ,וחלים עליו מגבלות שונות בהפרשות לתנאים
סוציאליים .ההפרשה לתגמולים תוקנה בחלקה
במסגרת תיקון  ,190ואפשר למעשה לנצל עד
ארבע תקרות שכר לצורך כך ,אבל ההפרשה
לפיצויים עדיין מוגבלת בתקרה.
כדאי לחדד את הנקודה של הפרשת החברה,
שבה עבד בעל השליטה עבורו לקצבה לאחר
פרישתו ישירות מהחברה לחשבונו.
לחברה ההוצאה היא מוכרת ,לבעל השליטה
זו תוספת לקצבה שאותה הוא מקבל מחברת
ביטוח או מקרן פנסיה ,ולמעשה הפרשה נוספת
זו יכולה לגשר בחלקה על המגבלות שחלו עליו
לאורך שנים בהפרשה השוטפת לקצבה.
ההוצאה המוכרת לחברה לתשלום לבעל
השליטה או לקרובו היא מוגבלת ,ועומדת בגובה משכורתו

הממוצעת בכל תקופת עבודתו ,כפול  1.5%לכל שנת עבודה.
לדוגמה ,אם משכורתו הממוצעת לאורך תקופת עבודתו
בחברה היתה  8,000שקל ,ובעל השליטה עבד
 20שנה בחברה ,תוכל החברה לשלם לו כל
חודש סכום של  2,400שקל וזו הוצאה מוכרת
עבורה.
למעשה בתיקון  190קבע המחוקק את התקרה
להפרשות ועשה סדר בנושא .תחום זה לצערי
אינו מוכר מספיק וניתן להציעו לעסקים קיימים,
תוך הצגת ערך מוסף של מקצועיות.
כמובן שהדבר מחייב בדיקה לפני הפרישה
ומומלץ לפחות שנתיים לפני מועד זה .הדבר
מתאים בעיקר לחברות שבהם בעל השליטה
מעביר את הניהול לילדים או למישהו מבני
המשפחה ,ויש רצון של מקבלי החברה להיטיב
עם הפורש .זו אחת הדרכים היפות לעשות זאת.

חדר הישיבות בלשכה  -על שם חנה גולד

בישיבת הועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח ,שהתכנס
בשבוע שעבר ,נקבע כי לשכת סוכני הביטוח תנציח את
זכרה של חנה גולד ז"ל ,ששירתה את ציבור סוכני הביטוח,
כמזכירת הלשכה ,במשך כ 20-שנה.

הועד המנהל הסכים לאמץ את הצעת אריה אברמוביץ ,נשיא
הלשכה לקרוא לחדר הישיבות על שמה של גולד ז"ל.
ביום רביעי הקרוב ,ה ,21.5-בשעה  ,16:30ייערך גילויי מצבה
לחנה גולד ז"ל ברחבת הקבר בבית העלמין ירקון.

לזכרה של חנה ז"ל
מאת אהרון כהן

"חבל על כל דאבדין ולא משתכחין"
זה כל כך לא מתאים ורלוונטי לחנה ,שלפתע
פתאום הלכה מאתנו ללא כל רמז ,ללא כל התראה,
וללא כל הודעה ,ומבלי להיפרד ולומר שלום.
וזה כל כך מפתיע כי זה לא ממנהגה של חנה.
בתפקידיה הרבים בתוך הלשכה דאגה תמיד למתא
אותם כאילו מקיימת היא שליחות קדושה.
תמיד דאגה חנה לעדכן ,להזכיר ,לכתוב ,להתריע.
כי כזו היתה היא – כי מבחינתה העשייה היא

שלמות ,ואפילו דאגה לוודא ביצוע.
אין לי ספק כי בלכתה של חנה מאתנו ייווצר
חלל גדול בלשכה .אוסיף בנימה אישית כי מאוד
אהבתי את האשה הזאת והיינו חברים למיילים – הן
לעומקים פילוסופיים והן בבדיחותא ולהחלפת דעות.
והיא אכן תחסר לי מאוד ,ובוודאי לכל הלשכה.
שלום לך חברה שלי ותהא מנוחתך עדן.
ואכן אני בטוח כי את דמותה וזכרה של חנה ,ולכתה
מאתנו בטרם עת ,לא נשכח מעולם.

יוצאים לפנסיה בקרוב? אל תשכחו
להתמקח על דמי הניהול

המפקחת על הביטוח במשרד האוצר דורית סלינגר פירסמה
אתמול טיוטת חוזר לקרנות הפנסיה המבהיר כי אפשר ורצוי
לתת הנחות לפנסיונרים בדמי ניהול" .בתקנות הפיקוח נקבעו
השיעורים המרביים שלפיהם אפשר לגבות דמי ניהול בקופת
הגמל" ,נכתב.
למעשה ,קובע החוזר כי אפשר לתת הנחה בדמי הניהול
לפנסיונרים וכי אם ניתנת הנחה היא חייבת להימשך לאורך
כל תקופת קבלת קצבת הפנסיה ,מכיוון שברגע שהפנסיונר
יוצא לפנסיה הוא כבר לא יכול להעביר את כספו לחברה
מתחרה ואין לו כוח מיקוח .על פי החוזר ,ההנחה תמשיך
להינתן גם לשארים ,אם ישנם .יצוין כי יש להתמקח רגע לפני
היציאה לפנסיה ,מכיוון שברגע שמתחילים לקבל קצבה,
יכולת המיקוח נעלמת.
 15במאי 2014

עד היום יכולנו כחוסכים להתמקח על גובה דמי הניהול של
קרן הפנסיה שלהם רק עד לרגע הפרישה .ואולם מהרגע שבו
יצאנו לפנסיה קבעו תקנות הפיקוח כי חברה מנהלת של קרן
חדשה מקיפה רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור שלא יעלה
על .0.5%
לטענת קרנות הפנסיה ,בשלב החיסכון החברה מנהלת את
חשבונך האישי ,אך ביום שבו נהפכת לפנסיונר ,החברה
מפסיקה לנהל באופן אישי את כספך ואתה נהפך לחלק
מפול של פנסיונרים שמקבלים קצבה חודשית בהתאם
לחיסכון שנצבר עד לפרישה .ולכן ,טענו ,אפשר להעניק הנחה
קולקטיבית לכלל הפנסיונרים או בכלל לא .נוצרו מצבים
שבהם חוסכים שנהנו מדמי ניהול נמוכים לאורך תקופת
החיסכון ,נאלצו לשלם יותר כשהחלו לקבל קצבה.
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הצעת חוק :נוטלי משכנתא יחויבו לרכוש
ביטוח שיגן עליהם במקרה של פיטורים

נוטלי משכנתא לדירה ראשונה יצטרכו לרכוש גם ביטוח
משכנתא למקרה של פיטורים וקבלת דמי אבטלה  -כך
קובעת הצעת חוק שמוביל יו"ר ועדת העבודה הרווחה
והבריאות ,ח"כ חיים כץ (ליכוד).
על פי ההצעה ,יכסה הביטוח את
המשכנתא למשך כל החודשים
שבהם מקבל המבוטח דמי אבטלה
וגם שלושה חודשים לאחר מכן ,כדי
למנוע מצב של פיגור תשלומים.
עמותת ידיד יזמה וכתבה את
הצעת החוק שהוגשה יחד עם
הח"כים ,אורלי לוי אבקסיס
(ישראל ביתנו) ,יעקב מרגי (ש"ס),
איתן כבל (עבודה) ,תמר זנדברג
(מרצ) ,יפעת קריב (יש עתיד),
יצחק (בוז'י) הרצוג (עבודה) ,זהבה
גלאון (מרצ) ,אבישי ברוורמן
(עבודה) ,משה מזרחי (עבודה),
באסל גטאס (בל"ד) ,ועומר ברלב
(עבודה) .היא תובא בקרוב לדיון
בוועדת השרים לחקיקה.
על פי עמותת ידיד ,כ 70-אלף
איש בשנה נמצאים במצב שבו
אינם עומדים בתשלומי המשכנתא
לתקופה של שלושה חודשים ויותר
וכנגד כ 15-אלף נפתחים הליכים
ח״כ חיים כץ
משפטיים שעולים כסף רב .בין
הגורמים המרכזיים לכך ,אפשר למנות אובדן מקום העבודה
ואבטלת אחד מבני המשפחה לתקופה של עד שנה ומחלה
קשה הגורמת לירידה משמעותית בהכנסות המשפחה .על
פי חוק הלוואות לדיור ,כל לווה משכנתא מחויב לבצע ביטוח
חיים למקרה מוות בלבד ,וביטוח דירה  -מבנה ותכולה.
לפיכך קובעת הצעת החוק כי יש מקום לחייב כל לווה
להוסיף סכום לא גדול לתשלום המשכנתא שלו לצורך
קניית ביטוח מיוחד לנושא המשכנתא בלבד .הביטוח שיירכש
יכסה מצבים של אובדן כושר עבודה או אובדן השתכרות
עקב פיטורים לתקופה של שנה (לפחות) .במידה שתופעל
הפוליסה ,יעבור התשלום ישירות לבנק עבור תשלום ההחזר
החודשי של המשכנתא.

סוכן יקר,

לדברי כץ" ,אנחנו רוצים להבטיח לעובדים את היכולת לשמור
על ביתם גם במקרה של פיטורים מהעבודה .על אף שכיום
מאפשרים הבנקים למשכנתאות למתקשים תקופות של
'גרייס' ,שבמהלכן נדחים בכמה
חודשים תשלומי המשכנתא,
מדובר בהסדר שעלותו הכספית
גבוהה".
סמנכ"ל עמותת "ידיד" ,רן מלמד,
שיזם את הצעת החוק אומר כי
"הצעת חוק זו באה לתת פתרון
לבעיה שהיא בדרך כלל זמנית.
הפעלת הביטוח תיעשה רק במקרים
שבהם בעל המשכנתא מקבל דמי
אבטלה .הצעת החוק מציעה גם
להחיל את חובת הביטוח על כלל
בעלי המשכנתאות ,דבר שיבטיח
פרמיה נמוכה יותר עבור כלל
הלווים .הסדר זה ייטיב הן עם הלווים,
הן עם הבנקים המלווים ,והן עם ענף
הביטוח".
יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני יובל
ארנון מחזק ומברך את הצעת
החוק" .אכן מדובר בבעיה גדולה
מאוד ללווים שמאבדים מקום
עבודה ,ועד מציאת מקום חדש
יכולים להיקלע לקשיים בהחזרת
המשכנתא .כפי שיש ביטוח למקרה
קטסטרופה של מוות ,כך צריך להיות גם פתרון לנושא
אבטלה.
"כיום במצב של אובדן כושר העבודה ,שבו לווה משכנתא לא
מסוגל להמשיך ולשלם ,יש מגבלה של  75%מהשכר מבחינת
ביטוח לכיסוי זה .להערכתנו ,במסגרת הצעת החוק יש
לאפשר לכל רוכש משכנתא לרכוש כיסוי למקרה של אובדן
כושר עבודה בגובה החזר המשכנתא ,תוך שכיסוי זה לא
יובא בחשבון במסגרת אותם  75%המותרים לו לרכישה .יש
להפריד כיסוי זה מהכיסוי הרגיל שרוכש לנושא אובדן כושר
עבודה .אבטלה היא מצב זמני ,אובדן כושר עבודה יכול להיות
קבוע וארוך טווח ,ואת הבנקים זה ממש לא מעניין ,ולכן יש
חשיבות לכך".

האם כבר הצטרפת לתוכנית
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ
באמצעות לשכת סוכני ביטוח?

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???
לפרטים :טלlisov@insurance.org.il 03-6396676 .
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ביטוח דירה

מתכננים חופשה בחו"ל? כך תשמרו על הבית
מאת ליאור רוזנפלד ,יו"ר מחוז חיפה והצפון

מבוטחים רבים פונים אלינו לבצע ביטוח דירה רק לפני נסיעה
לחו"ל ,ואנחנו מוכרים להם את הכיסוי המרבי והמורחב
ביותר .ואולם יחד עם הפוליסה ,כדאי לצייד אותם בכמה
עצות חינמיות שימנעו את הפריצה לבית בהיעדרם ,ולא פחות
חשוב :ישאירו אותנו הסוכנים עם תיק רווחי בחברת הביטוח.
עונת החופשות בפתח ורבים מהנוסעים לחו"ל משאירים את
הבית לא מאויש במהלך החופשה .בתקופה זאת נרשמת מדי
שנה עלייה בפריצות לדירות ,וכתוצאה מכך עלייה בתביעות
רכוש המוגשות לחברות הביטוח.
תופעה זו מתרחשת גם בשל הנטייה שלנו
לדווח על הנסיעה הצפויה לכל אחד ,אך
היא לא בלתי נמנעת.
מתברר שגם אם משאירים את הבית ריק
מאדם ,אפשר למנוע חלק גדול מהפריצות.
איך עושים זאת?
ישנם כמה אמצעי זהירות ,שאפילו לא יעלו
לכם כסף ברוב המקרים:
היזהרו בלשונכם
הכלל "היזהרו בלשונכם" מקבל משמעות
יתרה ,כשמדובר בנסיעות לחו"ל לחופשות
ארוכות .חלק לא מבוטל מאתנו נוהגים
לספר זאת בגאווה לכל מי שמעוניין
לשמוע ,למשל בזמן המתנה במספרות או
בתור לפקיד הבנק ,כשאנו מגיעים למשוך
מט"ח.
חשוב לזכור שהכרזה פומבית מעין זו
מגיעה לעתים לאוזניים לא רצויות .כמו כן ,מניתוח אירועי
פריצה בעבר ,הן על ידי משטרת ישראל והן על ידי חוקרים
פרטיים בשליחות חברות הביטוח ,מתברר שכדאי להימנע
מהודעה כזו אפילו לעוזרת הבית או לגנן  -גם אם הם עובדים
קבועים וותיקים ונחשבים אצלכם לבני בית.
בשנים האחרונות יש אף המגדילים לעשות ודואגים לדווח על
הנסיעה באינטרנט וברשתות החברתיות השונות .אין טעות
חמורה מכך ,שכן אנשים שרובם אינם מקרב ידידינו הקרובים,
נחשפים למידע ברשתות אלה .בכל הקשור לנסיעה עתידית
רצוי לאמץ את המשפט הידוע" :אף פעם לא הצטערתי על

מה שלא אמרתי".
שינוי הרגלים וטיפים
אז איך נסווה את הנסיעה? כשאתם מזמינם מונית לשדה
התעופה או לתחנת הרכבת הקרובה ,רצוי לא לדווח על
כתובת האיסוף  -אלא על בית ברחוב סמוך או כמה בתים
מהכתובת המדויקת ,שם גם תמתינו לנהג המונית.
כך תמנעו מצב שברשת הקשר בתחנת המוניות ישמעו כל
הסדרנים ,הנהגים והנוסעים שנמצאים איתם את שמכם,
כתובתכם וזמן יציאתכם.
אם אתם נוסעים לשדה התעופה ברכבת או
באוטובוס ,רצוי לחבר את התג שבו רשומים
שמכם וכתובתכם למזוודה רק בהגיעכם
לשדה התעופה .מתברר שברכבת לנתב"ג
מסתובבים כל מיני ציידי כתובות ,ומה יותר
קל עבורם אם שמכם מונח לפניהם על תג
המזוודה?
כדאי לבקש משכן קרוב לרוקן את תיבת
הדואר שלכם פעם ביומיים לפחות ,שהרי
כלל ידוע הוא שתיבת דואר מלאה היא
בבחינת פרצה קוראת לגנב .כמו כן ,אם
נסעתם לחופשה ארוכה ,רצוי שאדם
מטעמכם ישנה את מיקום חניית כלי הרכב
שלכם ליד הבית כל כמה ימים .רצוי גם
לבדוק מסביב לבית שהכל תקין .כדאי
להשאיר אור דולק בחדרים ורדיו פועל.
הפעולות האלה יקרינו כלפי חוץ שהכל
מתנהל כרגיל בבית.
בנוסף ,לא חייבים לדווח למכוני כושר ,למועדוני חברים
ולקאנטרי קלאב על הקפאת מנוי בשל נסיעה .אפשר בהחלט
לקבל הקפאה רטרואקטיבית ,אם תוכיחו גם לאחר הנסיעה
ששהיתם בחו"ל.
ולכל צרה :תמיד רצוי לעשות ביטוח לתכולת הדירה,
ובמיוחד לפני נסיעה לחו"ל.
אז תזכרו שאפשר תמיד לדווח על נסיעה צפויה לחו"ל ,אבל
האם יקרה משהו אם תעשו זאת רק אחרי שתחזרו? נסיעה
טובה וחופשה נעימה.

היכונו ליום עיון בריאות וסיעוד ארצי
הסוכן בקדמת הבריאות :רפואה ציבורית מול רפואה פרטית

ביום שני  23ביוני  2014בשעה  8:30ב"אבניו" קרית שדה התעופה

שריינו את המועד ביומנכם.

פרטים נוספים ותוכנית יום העיון ישלחו בהקדם.
ביטוח ופיננסים
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חדשות הביטוח

סלינגר :לא יינתן שיפוי ביטוחי
למטרידים מינית ,אלא אם ייצאו זכאים

חברות ביטוח לא יכללו בכיסוי חבות בשל הטרדה מינית ולא
יינתן שיפוי למבוטח עבור עלויות בשל הטרדה מינית ,גם
במקרים שבהם הגיע המבוטח להסדר פשרה עם המתלוננת,
כך הבהירה השבוע המפקחת על הביטוח במשרד האוצר
דורית סלינגר בדיון על ביטוח מנהלים למטרידים מינית
שהתקיים בוועדה לקידום מעמד האשה ולשוויון מגדרי
בכנסת.
"הסתיימה חגיגת כיסויי הביטוח למטרידים מינית" ,אמרה
יו"ר הוועדה ח"כית עליזה לביא" .טוב פעלה המפקחת על
הביטוח שהנחייתה החדשה מבהירה חד משמעית שכיסוי
לא יחול על אדם שלגביו נטען שהטריד מינית ,גם אם הגיע
להסדר פשרה .ההנחיה משנה את המציאות ,משום שברוב
המקרים אין הרשעה או זיכוי ,אלא פשרה".
סגנית נשיא לשכת סוכני הביטוח שוש כהן הבהירה במהלך
הדיון כי "אנו הסוכנים חד
משמעית נגד הפוליסה הלא
מוסרית הזו".
ביטוח מנהלים הכולל
ביטוח מפני הוצאות
בגין תלונה על הטרדה
מינית נדון בוועדה כבר
בקיץ  ,2013ביוזמת
ח"כית זהבה גלאון .אז
אמר המפקח הקודם על
הביטוח ,פרופ' עודד שריג
כי "הטרדות הן דבר
מגונה ופסול
ואין להן מקום
בתוכנו .לא
ראוי שיהיה
ביטוח
להטרדה.
ההוראות
שוש כהן.

 15במאי 2014

חד משמעיות .אין ביטוח למטריד מינית .מה כן? רק הוצאות
משפט במקרה שבית משפט פסק שהאדם לא הטריד .צריך
להגן במקרים שהתלונה לא ראויה ,על פי פסיקת בית משפט.
כל עוד לא נפסק שאדם אשם ,הוא זכאי ,אם הוא אשם הוא
חייב להחזיר" .אלא שעמדתו איפשרה למעשה המשך שיווק
הפוליסות ,שכן רוב מקרי התלונה על הטרדה מסתיימים
בפשרה ולא בהרשעה.
עם כניסתה של סלינגר לתפקיד ,נפגשו עמה לביא וגלאון
וביקשו לאסור על הביטוח" .כבר בפגישה הבנו שהתפרצנו
לדלת פתוחה והמפקחת מתכוונת לשנות את המדיניות",
אומרת לביא.
לדברי גלאון" ,קשה להאמין ,שבישראל  ,2014אחרי שבג"צ
אמר את דברו ,חברות הביטוח מרשות לעצמן לעקר את
החוק ולבטח מטרידים מינית .חובת המדינה ,באמצעות
הממונה על הביטוח ,לאסור כיסוי המעודד
ניצול לרעה של כוח ושררה בכלל,
והטרדות מיניות בפרט .יש לקבע נורמה
חברתית ברורה ,לפיה המטרידים
מינית צריכים לשלם את מלוא
המחיר ,האזרחי והפלילי ,על
מעשיהם הבלתי מוסריים והבלתי
אנושיים".
סלינגר אמרה בדיון כי "אחד
הדברים הראשונים שהגיעו
לשולחני היה סוג זה הגנה
שלא צריך להיות .אשמח
אם יהיו לי עוד מטרות
מסוג זה .סיימנו זה
עתה ביקורת שלנו על
חברות הביטוח ,לוודא
שמיישמים את ההנחיה
החדשה .העניין הוטמע
בפוליסות".
דורית סלינגר.

ביטוח ופיננסים
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בעין משפטית

האם מבטחת שמשלמת תגמולי ביטוח
בשובר זיכוי תקבל פרמיה בתווי שי?
עו"ד ליאור קן דרור ,יועץ משפטי לסוכני מחוז חיפה והצפון

קצין משטרה במרחב חיפה ורעייתו ,מנהלת סניף קופת
חולים ,פנו בתביעה לחברת מנורה בתביעה לקבלת פיצוי בגין
אובדן של טבעת זהב משובצת יהלום שהיתה ברשות הרעיה.
באחד הערבים ,במהלך הדחת כלי אוכל ,נשמטה הטבעת
מאצבעה ונשטפה עם זרם המים מבעד לפתח הניקוז בכיור
אל צנרת הביוב.
הזוג א' היו מבוטחים בחברת מנורה במשך חמש שנים
רצופות בפוליסת ביטוח דירה ,הכוללת כיסוי מסוג כל
הסיכונים לתכשיטי האשה וללא כל תביעות קודמות .הטבעת
האבודה הוערכה מבעוד מועד על ידי נציג חברת גמולב,
שנשלח לבצע סקר בדירת הזוג כמקובל ,בשווי של  12אלף
שקל.
בעקבות האובדן פנתה המבוטחת לסוכנות
הביטוח – סוכנות גדולה ומכובדת בחיפה -
והגישה תביעה לקבלת פיצוי על בסיס שווי
הטבעת ולפי הערכה .הגם שטופס תביעה
הוגש למבטחת ובחלוף זמן ניכר מהאירוע
הנטען ,נתנה תשובת המבטחת באמצעות
הסוכנות ולפיה נאותה חברת הביטוח להכיר
בתביעה.
לטענת מסלקת התביעות ,חברת מנורה
תהא נכונה לשלם את התביעה ,אך מנהלת
התביעות בסוכנות העלתה כמה טיעונים
שתכליתם תשלום מופחת של תגמולי ביטוח.
חברת מנורה טענה שתי טענות:
1.1היא תהא מוכנה להכיר בתביעה ,אך תהא מוכנה לשלם
את סכום התביעה באמצעות הנפקת שובר זיכוי לחנות
תכשיטים מכובדת בחיפה ,בסכום של  7,000שקל ובניכוי
השתתפות עצמית.
2.2בתגובה לתדהמת המבוטחת הסבירה נציגת מנורה כי
מאחר שמחירי היהלומים ירדו בשנים ממועד עריכת הסקר
ועד למועד האירוע ,הרי שהפיצוי המוצע מכסה מעל
ומעבר את הנזק האמיתי שנגרם עקב אירוע האובדן.
מאחר שהזוג א' היה נחוש שלא לקבל את ההצעה המיוחדת

והנדיבה של המבטחת ,הוא פנה לייעוץ .סוף דבר – לאחר
מו"מ שנוהל עם חברת הביטוח ,נאותה האחרונה ושילמה
כמעט את מלוא הסכום בניכוי השתתפות עצמית של
התביעה.
ואולם כמה מסקנות מעניינות:
1.1האם במקרה של אירוע דומה על מבוטח לעקוב על מדד
מחיר אונקיית הזהב ולהתאים את סכום הביטוח בהתאם
לשינוי השערים?
2.2האם על מבוטח סביר לעקוב אחר מדד תשומות ומחירי
שעת עבודה של צורפים ומשבצים כדי להתאים את סכום
הביטוח?
3.3והחשוב מכל – האם מאחר שחברת הביטוח מעוניינת
לשלם תגמולי ביטוח במקרה ביטוח בשובר
זיכוי ובשים לב לתקופת החגים בה אנו
נמצאים כעת  -אפשר לדרוש ממבטחת
לקבל תשלום פרמיה בשוברי קנייה?
כדי לא להשאיר אתכם עם תשובות לא
פתורות ,אספר כי ב 12-במרץ 2014
נסתיימה תביעה ייצוגית שהוגשה על ידי
איריס הורביץ בעילה זהה מול חברת שומרה.
עניינה של התביעה לא עלה לכותרות מאחר
ששומרה ,משיקוליה ,העדיפה להגיע להסדר
מהיר עם התובעים ,לשלם לתובעים דמי
שתיקה בשיעור של  80אלף שקל ולתובע
הייצוגי  10,000שקל נוספים מעבר לפיצוי בגין התכשיטים.
עושה רושם ,לפי פסיקת השופטת מיכל נד"ב בהליך הורוביץ
נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ ,כי ילכו ויתמעטו ניסיונות
חברות הביטוח לבצע תעלול שכזה ,וכל שייוותר הוא לחכות
לתעלולים נוספים.
ואכן בטיוטה לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח תנאי לחוזה
לביטוח דירה ותכולתן תיקון  ,2014שפורסמה לפני כמה
ימים ,בסעיף  9הדן ב"דרגי פיצוי" מוצע לקבוע כי "על
המבטח לפצות את המבוטח עבורם במזומן".
לפניותlior@kdh-law.co.il :

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?

דברו איתנו!

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אורי צפריר ,עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר
בסלולארי האישי ,054-4498585 :פקס 04-8682050
מייל moked.liska@gmail.com
בעמוד הפייסבוקhttps://www.facebook.com/lishka4u :
לשכת סוכני ביטוח בישראל
 15במאי 2014
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דיווח מקוון למע״מ

דיווח מקוון של חשבוניות למע"מ אינו חל
על מרבית סוכני ויועצי הביטוח
רמי מימון רואה חשבון

בפברואר  2014הורחבה חובת הדיווח המקוון למע"מ לעוסקים
רבים נוספים ,כשהתקבל בכנסת תיקון לחוק מס ערך מוסף
(תיקון מס'  ,)44התשע"ד 2014-שעניינו דיווח מפורט למס ערך
מוסף.
נקבע כי החייבים בדיווח המקוון למע"מ הם כדלקמן:
 .1כל עוסק – שמחזור עסקותיו עולה על  2.5מיליון שקל או
שמחזור עסקותיו נמוך יותר ,אך חלה עליו חובה לנהל פנקסי
חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות
ניהול פנקסי חשבונות ,לרבות כל נותני השירותים שמחזור
עסקותיהם (כולל מע"מ) עולה על  1.95מיליון שקל (מסעדות,
מוסכים ,הובלות והסעות ,אולמי שמחות ,שיפוצניקים ,סוחרי
מט"ח ועוד) ,כמו גם בעלי בתי ספר ובעלי בתי ספר לנהיגה
גדולים.
 .2חברות ,תאגידים ואגודות שיתופיות – חייבים בנוסף בדיווח
מקוון כדלהלן:
א .מ – 1.3.2014-ככל שמחזור עסקותיהם עולה על  2מיליון
שקל.
ב .מ 2015-ואילך – ככל שמחזור עסקותיהם עולה על 1.5
מיליון שקל.
לרבות שותפויות או איחוד עוסקים ,שאחד מחבריהם הוא
תאגיד ,וכן עוסק שהמנהל אישר את בקשתו להגיש דוח מקוון.
"מוסדות כספיים" יהיו חייבים בדיווח מקוון רק אם "מחזורם

בשנה הקובעת עולה על  4מיליון שקל".
חובת ניהול חשבונות על ידי סוכני ביטוח
סוכני הביטוח חייבים בניהול חשבונות כמפורט בתוספת ט"ו
להוראות מס הכנסה ניהול פנקסי חשבונות התשל"ג .1973
על פי סעיף ( 2א) להוראות
סוכנות ביטוח חייבת לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת
החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות המתאימה לאופי
העסק והיקפו.
"סוכנות ביטוח"  -סוכן של חברת ביטוח המורשה להדפסת
פוליסות ביטוח (ההוראות כיוונו בזמנו לסוכנויות חיתום שקיבלו
הרשאה מהמבטחים להדפיס ולחתום על פוליסות ביטוח).
לכן ,רק סוכנויות שמחזורן ב 2013-עלה על  2.5מיליון שקל,
או כאלו העונות להגדרה "מורשה להדפיס פוליסות ביטוח" לפי
הוראות ניהול פנקסי חשבונות חייבות בדיווח המקוון מ.2014-
חובת הדיווח תחול גם על סוכני ביטוח המאוגדים כחברה/
אגודה שיתופית אם מחזורן עולה על  2מיליון שקל
מ ,1/3/2014-או  1.5מיליון שקל מ.2015-
מי שקיבל הודעה על כך שנכלל באוכלוסיית החייבים בדיווח
המקוון ואינו עונה להגדרה לעיל צריך לבקש באמצעות המייצג:
עורך דין ,רואה החשבון או יועץ המס ,להוציאו מאוכלוסיית
החייבים בדיווח באמצעות מילוי טופס בקשה והעברתו לרשות
המיסים  -מע"מ.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות ביטוח חיים ופיננסים ,במרכז ,דרוש
/ה פקיד/ת ביטוח חיים עם ידע וניסיון מקצועי,
למשרה חלקית.
דרישות :ידע וניסיון בביטוח חיים ,פנסיה וגמל -
חובה .יחסי אנוש מעולים  -חובה.
תנאים טובים למתאימים/ות !
נא לשלוח קורות חיים למייל:
 lavy_o@zahav.net.ilאו לפקס03-6031817 :
סוכן אלמנטרי
מעוניין בשת"פ אסטרטגי להגדלת הכנסות?
תתקשר או שלח מייל ואצור איתך קשר
תמיר tamirgdn@gmail.com
יניב בן עמי סוכנות לביטוח
מחפש פקידה אלמנטרי עם נסיון
חובה בבורסה בר"ג ל 6 -שעות ביום
לפרטים יניב 0505626998
מיל yaniv@ba-ins.co.il
מנהל סוכנות ביטוח ותיק בעל ידע מקיף וניסיון
רב שנים באלמנטרי +חיים ,מנהלים ,פנסיה,
בריאות שמכר את תיק הביטוח מציע מועמדות
לסוכנות המחפשת מנהל מקצועי בשטח הביטוח
האלמנטרי ו /או החיים והפנסיה?
נייד 050-8772288
לסוכנות ביטוח בפ"ת דרושה פקידת אלמנטרי
במשרה מלאה ,ניסיון הכרחי .אבי 050-5212621
לסוכנות ביטוח באיזור פ"ת
דרוש סוכן מכירות טלפוניות
בתחום ביטוחי בריאות וריסקים
עם נסיון של שנתיים לפחות ,וידע במכירות חובה!
תנאים מצויינים למתאימים
קורות חיים למייל liran@yeadim-bit.co.il
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דרושה פקידה לחצי משרה בראשל"צ
דרוש ניסיון קודם בתחומים  -פנסיוני ,ריסקים,
בריאות וסיעוד
המלצות  -חובה
לשלוח קורות חיים לפקס03-9678569 :
או למיילelihorev@gmail.com :
מחפש חתמת חיים\ ואלמנטארי-מקומך איתי.
מעוניין לרכוש תיק מאיזור המרכז ואו ירושלים.
מקום העבודה .איזור תעשייה צפוני לוד.
ע'י כביש .1
סודיות מובטחת michaele@b4-u.co.il
סוכנות ביטוח בהדר חיפה מחפשת סוכן ביטוח חיים
לעבודה משותפת קורות חיים למייל
tamirm1@017.net.il
לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה פקידת ביטוח חיים
נסיון קודם בביטוח חיים  -יתרון
דרישות התפקיד" :ראש גדול" ,אחריות ,תודעת
שירות גבוהה
משרה מלאה ,שעות גמישות
קו"ח לפקס 050-8967003
או מייל tal@pele-ins.co.il
לסוכנות ביטוח באזור הקריות דרוש/ה חתם/ת
בתחום האלמנטרי
דרישות :נסיון בתחום האלמנטרי לרבות הכרה
תוכנות של חברות ביטוח תודעת שירות
קו"ח לפקס072-2449470 :
מיילmoshe@abramovich-ins.co.il :
טלפון050-7510765 :
לסוכנות ביטוח בפתח תקוה דרוש/ה חתם/ת
עסקים אלמנטרית .המשרה מיועדת לבעל/ת
יוזמה ורצון להצליח ,ודורשת עבודה מחוץ
למשרד.

ביטוח ופיננסים

למתאימים ינתנו תנאים טובים  +עמלות  +רכב.
דרישות :ניסיון בביטוח האלמנטארי  3שנים
לפחות ,הכרת תוכנות חברות הביטוח
יחסי אנוש  -מעולים ,תודעת שירות.
קו"ח למייל idit@avivit.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה בצפון דרושה עובדת
בתחום אלמנטרי עם נסיון בתביעות
קו"ח למייל kfir@haiman-ins.co.il
טלפון 050-6882865

השכרה ושכירות משנה

סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל בשטח של כ 300 -מ"ר
עם סוכנות נוספת החל מחודש
יולי אוגוסט 2014
באיזור קרית אריה פ"ת שמוליק 054-4946290
במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה
ברמת גן מתפנה חדר לסוכן ביטוח פנסיוני עם
אפשרות לשרותי משרד
09-7738381
בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד
להשכרה החל מ .01/09/14
מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי  3חיפה במיקום
מצויין על ציר מוריה (משרדי הלשכה לשעבר
בחיפה) .הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות
והוא ממוקם בקומת קרקע .בכוונתו להשכירו
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס
מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה
איציק זילברמן – ,050-8648060
לירדנה שפיר –  04-8405495מזכירת המחוז
או אליי – .0523-489431
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