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עצמאים ויש להתחשב בכך בפיצויים
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קבע כי בעל פיצרייה
שנפגע בתאונת
אופנוע ונקבעו לו
אחוזי נכות יקבל עוד
 650אלף שקל ,בנוסף
ל 2.5-מיליון שקבע לו
המחוזי >> עמוד 4

רוכבי אופנועים שנפגעו
בתאונות דרכים בישראל
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ההרשמה לכנס
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באילת
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מקור :עמותת אור ירוק

חברי לשכה מעל גיל  30בעלי
תואר  CLUוללא בגרות יוכלו
ללמוד משפטים ללא מכינה

על פי סיכום בין המכללה האקדמית אונו ללשכה יוכלו הסוכנים
להירשם ללימודים שמתחילים ב 17-בפברואר >> עמוד 2

מנכ"ל חדש ללשכת
סוכני הביטוח
רענן שמחי ,ששימש כמנכ"ל קרן לב"י במשך שבע שנים ,ייכנס
לתפקידו בפברואר >> עמוד 2

כך תיערכו
היטב לפתיחת
השנה החדשה
עמוד 6

מייל קצר
מהמבוטחת
יכול להזכיר
כמה חשובה
שליחות
הסוכנים
עמוד 7

חדשות הלשכה

מנכ"ל חדש ללשכת סוכני הביטוח:
רענן שמחי ,מנכ"ל קרן לב"י לשעבר,
ייכנס לתפקיד ב 1-לפברואר
רענן שמחי נבחר לתפקיד מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח החדש .של תפקידי פיקוד ומטה ,בהם סגן מפקד הבקו"ם .שמחי,
בעל תואר שני במינהל עסקים ,ייכנס לתפקיד
שמחי ,50 ,סא"ל במיל' ,נשוי ואב לארבעה,
החדש ב 1-לפברואר בתהליך חפיפה מסודר
יחליף את המנכ"ל הפורש ,מוטי קינן ,לאחר 24
מול המנכ"ל הפורש .לדברי אברמוביץ" ,ביצענו
שנה בתפקיד .המינוי ,שאושר השבוע בישיבת
תהליך סדור ומוצלח בבחירת המנכ"ל החדש,
הוועד המנהל ,התבצע על ידי ועדת איתור של
ועל כן אני מודה לחברי ועדת האיתור שסייעו
הלשכה בראשות נשיא הלשכה אריה אברמוביץ
בתהליך .אני מאחל למנכ"ל הנכנס של לשכת
ובהשתתפות מ"מ הנשיא אורי צפריר; סגנית
סוכני הביטוח הצלחה רבה בתפקיד החדש .אני
הנשיא שוש כהן גנון; והנשיא לשעבר יוסי מנור
סמוך ובטוח שהוא יוביל את ניהול הלשכה באופן
(יו"ר  MDRTישראל).
שמחי שימש בתפקידו האחרון כמנכ"ל קרן
הטוב ביותר לטובת חברי הלשכה וציבור סוכני
לב"י במשך שבע שנים .לפני כן מילא שורה
רענן שמחי .צילום :ארז ליכטפלד הביטוח בישראל".

סוכני ביטוח מעל גיל  30בעלי תואר  CLUוללא
בגרות יוכלו להירשם ללימודי משפטים ללא מכינה

חברי לשכה בעלי תואר  CLUבביטוח חיים ,מעל גיל  30וללא
תעודת בגרות מלאה ,יוכלו להירשם ללימודי משפטים ,לתואר
ראשון ,במכללה האקדמית אונו – ללא מכינה של שנה ,כך סוכם
השבוע בין המכללה האקדמית אונו ללשכה .הלימודים הקרובים
יחלו ב 17-בפברואר והסוכנים מוזמנים להירשם בהקדם.
לרשות הסוכנים יעמדו שני קמפוסים ,בקריית אונו ובירושלים.
הלימודים יתקיימו יומיים בשבוע (בימי ג' אחר הצהריים וביום
ו' בקריית אונו ובימים ב' וה' אחר הצהריים בירושלים) .משך
הלימודים שלוש שנים וחצי (למי שאין תואר אקדמי קודם).
הלימודים כוללים בין היתר קורסים בנושאי דיני חוזים ,תאונות
דרכים ,דיני ראיות  ,דיני משפחה ,מיסים ,שיווק ,פרסום ,מימון,
דיני חברות ,משפט בינלאומי וגישור .ייתכן שייתוספו קורסי
העשרה לסוכני הביטוח בלבד (לפי מספר הנרשמים).
הלשכה השיגה הנחה משמעותית בשכר הלימוד ובדמי הרישום

לסוכנים חברי הלשכה .שכר הלימוד כולל קובצי חקיקה
ותקליטור משפטי ,שירותי מחשוב וספרייה עשירה ,חברות
באגודת הסטודנטים ועוד.
"אני ממליצה בחום לחבריי הסוכנים להירשם לתוכנית
הלימודים" ,אומרת יו"ר ועדת האתיקה חוה פרידמן-וינרב.
"הלימודים העשירו את הידע שלי ,העניקו לי כלים חדשים וראייה
אחרת ושונה לטיפול בחוזים ובמו"מ בחיי היום-יום ,ובעבודתי
בטיפול במבוטחים בפוליסות הביטוח סייעו לי הלימודים בעת
הגשת הצעת הביטוח ובהגשת התביעה .ההתנהלות שלי מול
חברות ביטוח השתנתה ואני יודעת לומר לעובד חברת הביטוח
מה ההיבט המשפטי הנכון לכל סוגיה".
גדי גור יעמוד לרשות הסוכנים במתן אינפורמציה נוספת
ברישום ובקבלה וילווה את הלומדים ובקשותיהם בהרשמה
ובמהלך הלימודים ,בטלפונים .050-2201739 ,03-5311888

מועדון ההטבות
החדש של חברי הלשכה

לשכת סוכני ביטוח גאה להשיק לראשונה את
מועדון ההטבות  -לנו ולמעננו חברי הלשכה.
כנסו וקבלו את ההטבות המגיעות לכם

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– 050-5543991מיילziv@mil-media.co.il :
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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חדשות הלשכה

כנסי הפיננסים הבאים
ייערכו לזכר ארז גוטמן ז״ל

ישיבת הוועד המנהל שנערכה השבוע נפתחה בדקת דומייה
לזכרו של יו"ר תת הוועדה לפיננסים ארז גוטמן ז״ל ,שנפטר
לפני כשבועיים מדום לב.
במהלך הישיבה הוחלט ,ביוזמת נשיא הלשכה
אריה אברמוביץ ,כי כנסי הפיננסים הבאים ייקראו
על שמו של גוטמן ,לזכר תרומתו ללשכה ולסוכני
הביטוח .כמו כן ,הוחלט כי בכנס הקרוב באילת
ייערך מושב מיוחד לזכרו.
אברמוביץ נשא דברים לזכרו של גוטמן" :ארז היה
עוגן משמעותי בפעילות הלשכה בשנה האחרונה.
הכרתי אותו בשנתיים האחרונות .התרשמתי
ארז גוטמן
מהיותו אדם רב פעלים ,בעל אישיות מיוחדת ,ואין
ספק שיחסר לכולנו".
״תמיד כיניתי את ארז כצעיר שבחבורה .הוא היה נלהב באופן
יוצא מגדר הרגיל מענף הביטוח בכלל ומעבודתו בפרט״ ,אמר

יובל ארנון ,יו״ר הוועדה לביטוח פנסיוני .״הוא היה בחור דעתן
מאוד ,שחיוך נצחי מרוח על פניו״.
״כשהכרתי את ארז לראשונה הוא ביקש ממני
להיות מעורב בעשייה של הלשכה למען הסוכנים״,
סיפר מנכ״ל הלשכה מוטי קינן .״לרוב אנשים
ניגשים אלי כשהם מבקשים לקבל משהו ,לא לתת.
לכתו מהווה אבדה גדולה מאוד עבור כולנו״.
בין הדוברים לזכרו של גוטמן ,היו גם שותפיו
לסוכנות הביטוח .״חיפשתי שותף להקמת עסק די
הרבה זמן ,ואת ארז פגשתי במקרה לפני כשלוש
שנים״ ,סיפרה ורד מור ,שותפתו לעסק .״לאחר
כשעתיים של שיחה ,הבנו שנינו שאנחנו רוצים
להיות שותפים .ארז היה אדם מסור ,ישר ,שאפתן,
סמכנו זה על זו בעיניים עצומות .האובדן הגדול ביותר הוא
לאבד חבר .חלל גדול נפער בחיינו עם לכתו״.

נפתחה ההרשמה לכנס ביטוח ופיננסים באילת,
שייערך השנה בסימן "לוקחים אחריות על החיים"
"לוקחים אחריות על החיים" ,זו הכותרת שתלווה את כנס
ביטוח ופיננסים המתקיים בפעם ה 36-באילת .הכנס ,שעוסק
בביטוח פנסיוני עבור חברי הלשכה ,יתקיים
ב 9-12-במרץ (בימים שני עד חמישי).
תוכני הכנס השנה יתמקדו במוצרים שבעזרתם
אפשר לספק למבוטחים פתרונות כשעודם בחיים,
אך עברו קטסטרופה כלשהי ,פגיעה ,מחלה או
נכות .כמו כן ,יתמקדו התכנים במוצרים שמבטיחים
את רמת החיים לשארים ,כשהמבוטח בפוליסה
נפטר" .למעשה בכנס הקרוב אנו חוזרים לעבודת
אריק ורדי
הסוכן משכבר הימים" ,מסביר יובל ארנון ,יו"ר
הוועדה לביטוח פנסיוני" .פחות נעסוק בדמי ניהול או במשבר
הפנסיה ,ונתמקד יותר בפעילות הנדרשת מכל סוכן כדי להגן
נכון על לקוחותיו ומשפחותיהם".
עוד מסביר ארנון על הצפוי למשתתפי הכנס הקרוב" .נעביר
מספר רב של הרצאות מקצועיות ,נרענן מוצרים קיימים ,נשווה
בין מוצרים ,נבדוק בעזרת מומחי מיסוי ומשפט מה מותר
ומה אסור ,מה חייב במס ואיך מונעים מס .סוכן הביטוח הוא
היחידי מכל אנשי המקצוע שיכול ,מסוגל וחייב לדאוג להגנות

הנכונות ללקוחותיו ,הן בחייהם והן במותם עבור משפחתם,
ועל חובה זו ,על כל המשתמע מכך ,נעסוק בכנס זה".
עוד יכלול הכנס את הצגת סקר שביעות רצון
הסוכנים הפנסיוניים מחברות הביטוח ,חידון
הלשכה ,הרצאות ופאנלים ,שבהם יידונו בתחומי
ביטוח ואקטואליה" .נבלה בערבים במופעים
מדהימים ,והכי חשוב ,נהיה ביחד ,נחליף ידע וניסיון
ונפגין את כוחה של לשכת סוכני הביטוח" ,מדגיש
ארנון" .אבקש לא להמתין עם ההרשמה ,קצב
הזמנת החדרים הוא מהיר מאוד והמלאי הולך ואוזל
מיום ליום".
אריק ורדי ,יו"ר ועדת מחוזות וסניפים וממארגני הכנס ,מציין
כי מטרת הלשכה היא לשבור את שיא המשתתפים בכנס
משנים קודמות" .עד כה נרשמה כבר כמות גדולה מאוד של
אורחים ,אנחנו מבקשים ממי שרוצה להירשם וטרם עשה
זאת להזדרז .מדי שנה אנחנו פועלים כדי להמציא את עצמנו
מחדש מבחינת מגוון התכנים והאטרקציות בכנסים שאנו
עורכים .השנה יארח הכנס הפנסיוני מגוון רחב של מרצים
מעניינים ,וגם באגף הנחיית הכנס צפויות הפתעות מעניינות".

קורס הסוכן הפנסיוני ייפתח גם בחיפה
לאחר שנחל הצלחה אדירה בת"א ולאור התגובות החיוביות
של סוכני מחוז המרכז ,הועתק קורס "הסוכן הפנסיוני"
בהדרכת אלון ספונרו וקובי יתח גם לצפון ,והוא ייפתח ביום
ראשון בכיתת ההדרכה בלשכה בחיפה.
הקורס ,בן  10מפגשים ,יעניק למשתתפיו ידע נרחב ביותר
על סוגי קרנות הפנסיה השונות ,היסטוריית הפנסיה בישראל,
ההבדלים בין הקרנות החדשות לישנות ,ומידע בתחום הטבות
המס ומקלטי המס השונים.
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"קיבלתי את המלצתו של יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל
ארנון להביא את הקורס אלינו" ,אומר יו"ר מחוז חיפה והצפון
ליאור רוזנפלד" .כפי שהבטחנו בעבר ,כל קורס שיצליח בתל
אביב יועתק לחיפה ויהיה נגיש לסוכני הצפון .חלפה התקופה
שבה הסוכנים היו נוסעים להתמקצע בקורסים יוקרתיים רק
בתל אביב".
לדברי רוזנפלד ,נותרו מקומות ספורים בקורס וסוכנים
המעוניינים בכך יוכלו להירשם עד יום ראשון בבוקר.
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בעין משפטית

ביהמ"ש קבע תוספת פיצויים של  650אלף
שקל לעצמאי בטענה שהערכת הפגיעה
בכושר השתכרותו העתידי אינה ברורה
בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים פסק
כי רוכב אופנוע שנפגע בתאונה יפוצה על ידי המאגר הישראלי
לביטוחי רכב בעוד  650אלף שקל ,נוסף על  2.5מיליון שקל שכבר
נקבעו לו.
המערער ,יליד  ,1972בעל פיצרייה ,נפגע ב 2010-בתאונת דרכים
בעיקר בגבו ובגפיו התחתונות .בית המשפט המחוזי מינה מומחה
אורתופדי ,שבדק את המערער וקבע כי יחד עם כל הפגיעות שמהן
סבל ,דרגת נכותו הרפואית המשוקללת היא  .72.84%בסופו של
דבר אימץ בית המשפט את חוות דעתו של המומחה ,אך הפחית את
הנכות הרפואית שנקבעה לו ל.72.34%-
בית המשפט העריך את שכרו של המערער בסך של 19,782
שקל בחודש ( 16.599נטו) .הוא אף מצא כי לאחר התאונה המשיך
המערער לנהל את הפיצרייה וכי חלה ירידה של ממש בהכנסות
בשנת התאונה .על כן ,העמיד בית המשפט את הפגיעה בכושר
ההשתכרות ב 2010-על  60%ואת הפגיעה בעתיד ,המתבטאת
בעיקר בצורך לשכור עובדים נוספים ,על  .35%בהתאם לכך ,חישב
בית המשפט את הפסדי ההשתכרות של המערער עד גיל 70
והעמיד אותם על סך של  1,684,907שקל.
עוד נקבע כי מכיוון שברשות המערער היה רכב מנהלים מרווח דיו
להתניידות ,יהיה הפיצוי בגין רכיב הניידות  200אלף שקל .ברכיב
עזרת צד ג' נקבע כי המערער לא יזדקק לעזרה צמודה ,על כן
נקבע כי שיעור הפיצוי בגין רכיב זה יהיה  90אלף שקל בלבד לעבר
ולעתיד .נוסף על כל אלה ,נפסקו לזכות המערער פיצויים של
 154,867שקל עבור נזק לא ממוני 259,500 ,שקל עבור התקנת
מעלית ותפעולה בביתו 30 ,אלף שקל עבור הוצאות רפואיות
ו 20-אלף שקל עבור נסיעות .סך הכל ,נפסקו לזכות המערער
 2,439,274מיליון שקל.
אלא שהמערער טען כי פסק הדין מקפח אותו בעיקר בסעיפי כושר
ההשתכרות ,עזרת צד ג' וניידות .מנגד ,טענה המבטחת כי שיעור
הנכות הרפואית אינו נכון וכי יש להעמידו על  41.68%בלבד .לגבי
כושר ההשתכרות נטען כי המערער מייצר הכנסה גם ללא עבודה
פיזית – ועל כן הפגיעה בכושר ההשתכרות צריכה לעמוד על 24%
בלבד .לגבי הוצאות דיור ,נטען כי המערער לא התקין מעלית בביתו
אלא רכש דירה בבניין עם מעלית ,וכי המערער אינו זקוק לעזרת צד
ג' כלל והעזרה שמקבל מבני משפחתו אינה דורשת פיצוי כלל.
בית המשפט העליון קבע כי לא מצא ממש בערעור כנגד .הוא טען
שאין מקום להתערב בגובה הנכות הרפואית שנקבעה למערער.
באשר למערער ,ציין בית המשפט כי "נכותו הרפואית הועמדה
על  ,72%רובה ככולה בתחום האורטופדי ,בגין מגבלות בגפיים

התחתונות ובגב .בנוסף ,הביע המומחה דעתו כי המערער יזדקק
בעתיד לניתוח החלפת מפרק הירך ,ואולי גם של החלפת ברך.
בית המשפט העמיד את שיעור הגריעה בהשתכרותו ובכושר
השתכרותו של המערער על  ,35%דהיינו ,כמחצית הנכות הרפואית.
לטעמי ,פער זה אינו סביר בנסיבות העניין ,ואינו לוקח בחשבון כי
בחלוף השנים ,עלול המערער להיפגע בהשתכרותו בשל מגבלותיו
הפיזיות".
בית המשפט הוסיף וציין כי כאשר הנפגע הוא בעל עסק עצמאי,
הערכת הגריעה בהשתכרותו או בכושר השתכרותו אינה מלאכה
פשוטה בשל גורמים שונים" .כאמור ,למערער עסק קטן של
פיצרייה .מטבע הדברים ,בעסק כגון זה ,בעל הבית אינו יושב
בחיבוק ידיים אלא נותן את ידו לעבודה הפיזית הקשה הכרוכה
בניהולו ובתפעולו של העסק".
כשדן בעזרת צד ג' ,הביע בית המשפט המחוזי דעתו כי "התובע לא
יוכל לבצע פעולות פיזיות קשות בביתו ויזדקק לעזרת הזולת" .כך
בבית ,וכך גם לגבי הפעולות בעסק הכרוכות בעבודה גופנית .בית
המשפט המחוזי אף עמד על כך שבשנת התאונה נוספו שני עובדים
נוספים לעסק ,והדבר אך ממחיש כי המערער נוטל חלק בפעילות
השוטפת הכרוכה בהפעלת הפיצרייה" .המערער כיום בן  42ולפניו
עוד  28שנות עבודה כעצמאי ,ויש להביא גם בחשבון כי הפיצרייה
לא תוסיף להתקיים זמן כה ממושך ,וכי עוצמת המגבלות הפיסיות
תגדל בחלוף השנים .המערער עובד בפיצרייה מגיל צעיר ולא רכש
השכלה או מקצוע אחר .בהינתן כל אלה ,דומני כי לא היה מקום
להסתמך אך ורק על הכנסות העסק ב ,2011-שנה אחת לאחר
התאונה בלבד ,והמערער אכן הלין בערעורו על כך שבית המשפט
לא בחן את נתוני  2012המעידים על פגיעה קשה בהכנסת העסק".
בהתחשב בכל אלה ,קבע בית המשפט העליון כי יש מקום להעלאה
ברכיב הגריעה מההשתכרות ומכושר ההשתכרות בעתיד ולהעמידו
על כ ,50%-ולהעלות את הפיצוי גם ברכיב של עזרת צד ג' ,ופסק
על העלאת הפיצוי שנפסק למערער בסכום גלובלי של  650אלף
מעבר לפיצוי שנפסק על ידי בית המשפט המחוזי ובערכי פסק
הדין .לסכום זה יתווסף שכ"ט עו"ד בשיעור  13%ומע"מ .יתר חלקי
פסק הדין יישארו על כנם.

מחוז חיפה והצפון יקיים כנס בנושא חוק ומשפט
ביום ג' ה ,10.2.15-בין השעות ,8:30-14:00
במלון גארדן ,רחוב קדושי יאסי  ,2חיפה .
בכנס תיערך הרצאה מיוחד של השר לשעבר
משה כחלון ,יו"ר תנועת כולנו

לשכת סוכני הביטוח אבלה על לכתה של
חברת הלשכה אירנה ז'לזניאקוב ז"ל
ומשתתפת בצערה של המשפחה
 15בינואר 2015
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סוכן ביטוח,
שדרג את עצמך
הקריה האקדמית אונו ולשכת סוכני הביטוח
מציעות תואר במשפטים עם קורסים במשפט
מסחרי המתאימים לסוכני הביטוח.
בין נושאי הלימוד :דיני ביטוח ,ניהול סיכונים,
רשלנות רפואית ,אחריות נושאי משרה בתאגיד,
פנסיות וגמל ,שיווק ומשא ומתן
סגל המרצים נחשב למוביל בתחומו בישראל
ונבחר במקום הראשון בשביעות רצון הסטודנטים
בסקר הסטודנטים הארצי 2014

1-800-550-555

www.ono.ac.il

rishum@ono.ac.il

מתחילים שנה

טיפים לפתיחת 2015
מאת יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

בימים אלו אנו מסיימים את  ,2014ומיד עוברים ללא כל
הפסקה לפעילות ב .2015-המקצוע שלנו כסוכני ביטוח
מחייב אותנו גם לתת שירות ללא הפסקה ,וגם לעבוד ללא
הפסקה .אך נגמרה לה השנה ,וכבר אנו נרתמים לפעילות
הנובעת מהשנה החדשה ,אבל גם לנו מגיעים
כמה ימי חסד כדי להיערך נכון ולתכנן את
השנה הקרובה.
להלן כמה טיפים לקראת  2015שיוכלו
לסייע לך ,הסוכן ,בעבודתך מול לקוחותיך,
ובהשגת יעדיך האישיים והגדלת הכנסותיך:
‰הגדר יעד שנתי שאותו אתה רוצה להשיג
 יעד שאתה קובע ,לא יעד שנקבע לךעל ידי החברה .יעד שמבוסס על צורך
אישי הוא היעד הטוב ביותר ,וסביר להניח
שיהיה לך חשוב להגיע אליו .כדאי מאוד
לשתף את צוות המשרד שלך ביעד
השנתי ,לרתום את עובדיך ולעדכנם בצורה שוטפת על
ההתקדמות בדרך ליעד זה.
‰הכרז בקרב לקוחותיך על "שנת ה - "..-תן ללקוחותיך
את התחושה ש 2015-תהיה עבורם שנה שבה יקבלו יותר
שירות ,טכנולוגיה או חומר מקצועי וכדומה .במידה שאתה
מנהל רשימות תפוצה ללקוחותיך ,חשוב ביותר להוציא
מייל בתחילת השנה ,להודות לכל לקוחותיך שבחרו
לקבל שירות ממך וממשרדך לעוד שנה ,ולבשר להם כי
השנה ישים משרדתך את הדגש על ..ולא להתבייש לבקש
רעיונות מהלקוחות.
‰אם אין לך עדיין רשימות תפוצה מסודרות של לקוחותיך,
הגדר את  2015כ"שנת הטיוב" של לקוחותיך .בשנה
זו תעדכן את מסד הנתונים של משרדך ,בנה רשימות
תפוצה בחתכים מסוימים ,כולל שימוש במדיות העומדות
לרשותך ,כמו מיילים ,פייסבוק ,ווטס-אפ ועוד .באמצעות
שימוש מושכל במדיות אלו ,אפשר להעביר הרבה מאוד
אינפורמציה ולחזק קשר עם לקוחות.

הפניקס הקימה יחידת
בוטיק חדשה :הפניקס אישי
הפניקס הקימה יחידת בוטיק ייחודית בשם "הפניקס אישי".
היחידה החדשה פועלת לגיוס והטמעה של סוכן הפרט ואחראית
למתן פתרונות מיידיים ושירות אישי עבור הסוכן .לדברי ליאת
גולץ ,מנהלת הפניקס אישי" ,הקמנו את הפניקס אישי מתוך
ניסיון ועבודה רבת שנים עם סוכנים ומההכרה האמיתית בעובדה
שמחובתנו לייצר לסוכני הפרט הזדמנויות עסקיות ולתת כלים
טכנולוגיים וליווי אישי .אני מאמינה כי שיתוף הפעולה עם
הפניקס אישי :התמיכה ,הליווי הצמוד והמחויבות האישית של כל
אחד מחברי היחידה יאפשרו לסוכנים להגדיל את הכנסותיהם,
על ידי הגדלת תיק הלקוחות שלהם ומיצוי התיק הקיים".
בתוך כך ,הודיעה הפניקס השבוע על הטמעת מערכת לניתוב
משימות אוטומטית במערך העורף ( )Back Officeבחברה .פרויקט
ההטמעה החל באוגוסט  2013והסתיים בדצמבר  2014ועלותו
נאמדת בכ 4.5-מיליון שקל.
המערכת שהוטמעה בפניקס נועדה לייעל באופן משמעותי
את פעילות מערך ה Back Office-בחברות המשרתות קהל
לקוחות רחב.
 15בינואר 2015

‰קבע לך כמה נושאים מקצועיים שבהם אתה מרגיש
צורך להתמקצע ולשפר את ידיעותיך  -זה יכול להיות
נושא מקצועי ,שימוש בטכנולוגיה (למשל ,לימוד עבודה
באקסל) ,הכרת עולם הפיננסים ,הכרת העבודה עם
המסלקה הפנסיונית ועוד .זכור ,ידע = כוח =
ערך מוסף = הכנסה נוספת.
‰התחל במיפוי לקוחות המשרד בצורה
מיכונית (קליטת תוכנת ניהול) ,ובנה
תוכנית עבודה מול לקוחותיך הקיימים,
על בסיס חתך של מוצרים שכיום חסרים
בתיק הלקוח וחשוב לך להציגם בפניהם.
‰הגדר יעד שנתי של קבלת הפניות יוקרה
 דבר שאותו בדרך כלל שוכחים חלקמהסוכנים לקחת .יעד ההפניות אינו שונה
מיעד המכירות בהתנהלות מולו ,וחשוב
לזכור תמיד שהפניה טובה מובילה גם
למכירה ולפתיחת קשר עם לקוח נוסף.
שווה להשקיע בכך.
‰הגדר לך את הימים שבהם אתה מעשיר את עצמך  -ימים
שבהם אתה "חותך" מוקדם הביתה ,למימוש תחביב
כלשהו ,ללימודים או לכל צורך שאינו קשור לעבודתך
ישירות .מתברר שגם אם תסיים לעבוד מוקדם יומיים
בשבוע ,השמים לא ייפלו ,המכירות לא ייפגעו ,ובסופו של
דבר יתברר לך שאפשר לשלב עבודה מסודרת ומתוכננת
עם מימוש עצמי ,ואין בין השניים סתירה כלשהי.
‰שנה חדשה יכולה להיות שנת פריצה ,שנת שמירה על
הקיים ,או שנת נסיגה .ההבדל בין כל מצב וכל הגדרה
של איזו שנה תהיה ,תלוי בתכנון נכון ,בעבודה שיטתית,
ביעדים ברורים ובני השגה ,ובבקרה עצמית אמיתית.
קבל החלטה וזכור ,יש את אלו שתמיד מסבירים למה לא .ויש
את אלו שעושים ,וההצלחה מסבירה את עצמה .לאיזה מחנה
אתה רוצה להשתייך?
שנה מוצלחת ואיחולי עמידה בכל היעדים שתציב לעצמך.

סניף השרון יקיים יום עיון ,בשיתוף "קופל גרופ",
ביום ד' ה ,21.1.15-בהשתתפות שר הפנים לשעבר גדעון סער.
המפגש יתקיים בין השעות 8:30-14:00
במרכז הכנסים  spaceבכפר סבא
סניף נתניה יקיים יום עיון ביום ב' ה,26.1.15-
בנושא הגדלת הכנסות במשרד הסוכן.
המפגש יתקיים בין השעות  8:30-14:00במלון רמדה בנתניה
מחוז באר שבע יקיים "כנס מנהלות משרד הסוכן",
בשיתוף כלל חברה לביטוח ,ביום ד' ה.4.2.15-
המפגש יערך בין השעות ,9:00-13:00
ובסופו יוקרן סרט בגלובוס מקס ,מתחם  ,oneבאר שבע
מחוז הצפון יקיים אירוע חגיגות לציון ט"ו בשבט ביום ו'
ה .6.2.15-האירוע ,בהשתתפות איתורן ,ייערך בין השעות
 9:00-14:00בחוות דובי שבקיבוץ רמת מנשה .הפעילות,
המיועדת לסוכנים חברי הלשכה ולבני משפחותיהם ,תכלול
בין היתר רכיבה על סוסים ,משחקים והפעלות לילדים ברוח
הרכיבה ,וארוחת צהריים .מספר המקומות בחווה מוגבל
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ההרשמה החלה! הכינוס ה 36-ביטוח ופיננסים 2015

הכינוס ה36-

ביטוח ופיננסים 2015
הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי
כינוס ביטוח ופיננסים  2015של הסוכנים הפנסיונים
חברי הלשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה
באילת בימים ב’-ה’ 9-12 ,במרץ .2015
תכנית מיוחדת לחברי M.D.R.T
תתקיים ביום ראשון  8במרץ .2015
פרטים על הכינוס,
מחירים ומלונות.

רישום לכינוס
לחברי לשכה.

רישום לכינוס
לעובדי משרד הסוכן.

לאפשרויות
הפרסום בכינוס.

היועץ שלי

"אל תנסה להעריך סכומי ביטוח עבור לקוח.
היה סוכן ביטוח ,לא שמאי"
טיפ שבועי
"הטיפ שלי אולי נשמע בנאלי ,אבל הוא חשוב מאוד :נתקלתי
בכמה וכמה מקרים שבהם התנדבו סוכני ביטוח לקבוע סכומי
ביטוח עבור הלקוחות ,מתוך רצון לסייע .למשל ,לקוח שואל
כמה שווה המבנה התעשייתי שלו ,והסוכן נותן לו סכום ביטוח
על דעת עצמו .עצתי היא :אל תנסו להיות גם שמאי מקרקעין.
בסופו של דבר תקבעו סכום ביטוח ויום אחד יתרחש מקרה
ביטוחי ויתברר שהמבנה שווה יותר מהסכום שנתתם .הלקוח
יבוא אליכם בטענות ואף יתבע אתכם .העניין הזה נפוץ גם
בביטוחי צמ"ה .הסוכנים מסתכלים במחירוני צמ"ה ומחפשים
את הערך של ציוד הלקוח .אם לא זיהיתם את הציוד נכון
ונתתם למשל סכום נמוך ב ,40%-ואז קרה מקרה הביטוח,
אתם אלה שתצטרכו לתת את הדין".
"קודם תהיו סוכני ביטוח ,אחר כך תהיו מעריכים .במקרה
שלקוח מבקש מכם הערכה אמרו לו שאתם לא מבינים
בזה ,תראו לו את המחירון ,ואם הוא לא יודע להעריך ,הציעו
לו להתייעץ עם שמאי .אבל אל תקבעו לעולם את סכום
הביטוח ,אפילו אם אתם יודעים .גם אני נמנע מלקבוע סכומי
ביטוח .אני מבקש מהם לכתוב את סכום הביטוח ,ואם הם לא
בטוחים ,אני מציע להסתכל בתעריפים ולהיוועץ בשמאים.
ברגע שקורה נזק ,מתחילים לחפש את האשמים והאצבע
המאשימה מופנית לסוכן .לכן יש להיזהר מהקביעה הזו,
בעיקר בכל הקשור לנכסים ולצמ"ה".
להתייעצות עם עופר בן נון ,לחצו כאן

עופר בן-נון ,יועץ ללשכה
בענייני ציוד הנדסי ,קבלנים,
תמ"א  38ונדל"ן ,הוא
בעל תואר ראשון בהנדסה
מהטכניון ,חיפה ,ובעל
תואר שני במינהל עסקים
מאוניברסיטת תל אביב ,עם
התמחות בניהול סיכונים טכנולוגיים .כמו כן,
בן-נון הוא מנתח מערכות בוגר ממר"ם ,ועבר
קורסים והשתלמויות רבות בחו"ל אצל מבטחי
משנה בביטוחים הנדסיים ובחבויות מיוחדות.
בן-נון הוא גם מגשר מוסמך מטעם "גומא",
המרכז הישראלי לגישור ואימון ,ופועל כמגשר
בעיקר בתחום הביטוח והנזיקין .הוא שימש בעבר
כמנהל המחלקה ההנדסית של הפניקס ,הקים
את המחלקה העסקית של הכשרה ביטוח ועמד
בראשה ,וכן הקים את מחלקת פיתוח העסקים
וההנדסית של איילון ביטוח ועמד בראשה במשך
 14שנים .במהלך עבודתו באיילון הקים בן-נון
גם את המערך של ביטוחי ועדי בתים ,בשיתוף
עם האגודה לתרבות הדיור ,והפך אותו לגורם
המוביל בישראל בנישה זו.

לפעמים כל שנדרש הוא מייל קטן שיזכיר
לסוכנים כמה חשובה שליחותם עבור המבוטחים
גילי (שם בדוי) היתה אשה בריאה לחלוטין ,עד שבספטמבר
החלה לסבול מתסמינים שבתחילה היה נדמה
כי הם תואמים לשלבקת חוגרת .ואולם מצבה
הידרדר ,היא אושפזה בבית החולים תל השומר
ושם התגלה הנורא מכל :מחלת הסרטן התפשטה
לכל מקום אפשרי בגופה.
גילי היתה מבוטחת אצל יו"ר ועדת האתיקה חוה
פרידמן-וינרב ,שביטחה אותה בביטוח שכיסה
את הניתוח ,ואף בביטוח מזור למחלות קשות של
מגדל" .הגשתי דרישה למחלקת התביעות של
מגדל לתשלום מזור  -סכום הביטוח למחלות
קשות היה  556,404שקל" ,מספרת פרידמן-
וינרב" .ביום חמישי לקחתי את הצ'ק ממחלקת
התביעות של מגדל ומיד נסעתי לביתה של
המבוטחת למסור לה אישית את הצ'ק.
 15בינואר 2015

"פגשתי אשה ישובה /שכובה על ספה ,ללא שיער ,במצב
גופני ונפשי נוראי .היא היתה שבר כלי .לידה
ניצבו כיסא גלגלים והליכון .הצלחתי להחזיק
מעמד ולא לבכות למראה הנורא ,וכאשר יצאתי
החוצה הדמעות ניגרו מעיניי ללא כל שליטה .איך
אדם מאבד צלם אנוש תוך זמן כה קצר".
בדרך הביתה קיבלה פרידמן-וינרב מייל מגילי
והחליטה לשתף אותו" ,כדי שחבריי הסוכנים
יראו כמה השליחות שלנו חשובה וחברינו בחברת
הביטוח יראו כמה חשוב להביא למבוטח את
הצ'ק המגיע לו .מדובר בשורה אחת קטנה ,אך כל
מלה נוספת מיותרת:
"אין ,אין ,אין עוד אדם כמוך! מקווה לחזור
ולפגוש אותך כשאני חוזרת להיראות כמוני!
מיליון תודה ונשיקה ענקית".
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חדשות הביטוח

מנכ"ל איגוד חברות הביטוח הפורש זאב אבן חן:
"גיליתי תפקיד מאתגר ,מעניין ומסובך"

בחמישי שעבר נערכה מסיבת פרידה לזאב אבן חן ,שלאחר
 14שנה פרש מתפקידיו כמנכ"ל איגוד חברות הביטוח
וכמנכ"ל ויו"ר התאחדות חברות ביטוח חיים .מסיבת הפרידה,
שנערכה במלון דן בתל אביב ,כללה גם קבלת פנים למחליפו
מאיר שביט.
מכיוון שאבן חן הוא ניצב בדימוס במשטרת ישראל ,רוב
האורחים שהגיעו לאירוע היו מצמרת ענף הביטוח הישראלי
ומצמרת המשטרה לדורותיה :יו"ר הראל יאיר המבורגר
ומנכ"ל הראל מישל סיבוני; מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן
ויו"ר כלל ביטוח דני נוה; מנכ"ל הפניקס אייל לפידות;
יו"ר איילון חברה לביטוח לוי רחמני והמנכ"ל אמיל וינשל;
שלמה ועופר אליהו ממגדל; ערן גריפל ,ארי קלמן ומוטי
רוזן ממנורה מבטחים; מנכ"לית הכשרה חברה לביטוח אתי
אלישקוב; מנכ"ל ביטוח חקלאי אריה הרמן; אריה אברמוביץ,
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,הנשיאים לשעבר ,אודי כץ ושאול
פסטרנק והמנכ"ל היוצא של הלשכה מוטי קינן .עוד הגיעו
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר; המפקחים לשעבר ,עודד
שריג וידין ענתבי; משה פרל ,מנכ"ל איגוד הבנקים; ואיש
העסקים פיני כהן.
את צמרת המשטרה ייצגו המפכ"ל יוחנן דנינו ,והמפכ"לים
לשעבר אסף חפץ ומשה קראדי .כמו כן ,הגיעו ניצבים וקציני
משטרה פעילים ובדימוס כמו גבי לסט ,יו"ר קבוצת דלק;
יעקב גנות ,מנכ"ל רשות שדות התעופה; וכן הרמטכ"ל
לשעבר ,גבי אשכנזי ורב גונדר אהרן פרנקו.

זאב אבן חן (מימין) ומאיר שביט

מנכ"ל מגדל עופר אליהו ,שמשמש כיו"ר איגוד חברות
הביטוח ,הודה לאבן חן בשם חברות הביטוח; סלינגר ציינה
את הדרך הכנה ,ההוגנת וההגונה שבה ייצג אבן חן את חברות
הביטוח ואיחלה הצלחה לשביט ,שאת תמונתו ,כמפקח
לשעבר על הביטוח ,היא רואה בכל יום במשרדה; ודנינו בירך
את העבודה המצוינת שביצע אבן חן בהקמת יחידת "אתגר",
במימון ארגוני הביטוח ,שהובילה לירידה דרמטית במספר
גניבות הרכב (מ 47-כלי רכב שנגנבו בשנה ,לכ 16,500-כלי
רכב שנגנבו בשנה) .שביט הודה לאבן חן על עזרתו ,ואמר
שישמח להמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם חברות
הביטוח ,עם הפיקוח ועם המשטרה.
אבן חן אמר לבאים שלאחר שפרש מהמשטרה לא חשב
 8בינואר 2015

זאב אבן חן (מימין) ויוחנן דנינו

שיוכל למצוא תפקיד קשה יותר ,ולא העלה בדעתו שיעשה
את תפקידו  14שנה ,אך גילה שהתפקיד כמנכ"ל איגוד
חברות הביטוח קשה ,לא פחות מאתגר ,מעניין ומסובך ,והוא,
כאחד שפורח מאחריות ,נהנה מכל רגע.
על ענף הביטוח אמר כי "אין ספק ששירותי הרפואה
הציבורית לא טובים לאזרחי המדינה ובמצב הנוכחי על חברות
הביטוח לשחק תפקיד מרכזי בתחום .לגבי ניהול החיסכון
הפנסיוני :אין מחלוקת שבמקצועיות של חברות הביטוח הן
שומרות על השווי הריאלי של החיסכון וזה עולה כסף  -לכן,
המשך הכרסום בדמי הניהול רק יוביל לתוצאות לא טובות.
עבור תוצאות טובות צריך להשקיע .יש לפרגן לחברות
הביטוח על הקמת יחידת אתגר וגניבות הרכב .הירידה
בגניבות זה לא סתם .הקמת אתגר הביאה לתוצאות וזו
תרומה של חברות הביטוח לקהילה".
אבן חן שירת במשטרת ישראל כ 25-שנה .ב 1986-אף
הוענק לו עיטור מופת .הוא שימש כמפקד משטרת רחובות,
מפקד מרחב השרון ,מפקד היחידה הארצית לחקירות הונאה,
ראש המטה המבצעי של השר לביטחון פנים משה שחל,
ראש מטה המשטרה ,תחת המפכ"ל אסף חפץ ,ומפקד מחוז
המרכז .ב 2011-מונה אבן חן למנכ"ל איגוד חברת הביטוח
בישראל .הוא בעל תואר במשפטים מאוניברסיטת תל אביב
ומוסמך לעריכת דין.
אבן חן נשוי ואב לשלושה ילדים .בתו ,טופז אבן חן קליין,
ששירתה בשירות בתי הסוהר ,נספתה באסון השריפה בכרמל
ב.2010-
ביולי הודיע אבן חן על פרישתו בסוף השנה מכהונתו כיו"ר
ומנכ"ל התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ וכמנכ"ל
איגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) ,לאחר  14שנות עבודה
כמנכ"ל איגודי הביטוח הנ"ל ,ושלוש שנים וחצי כיו"ר
התאחדות חברות לביטוח חיים.
התאחדות חברות לביטוח חיים מהווה ארגון יציג של חברות
ביטוח העוסקות בביטוח חיים ובחסכון פנסיוני ,כולל קרנות
פנסיה שבשליטת חברות ביטוח ,ואילו איגוד חברות הביטוח
מייצג חברות ביטוח הפועלות בביטוח הכללי (אלמנטרי).
אבן חן מסר כי לאחר  14שנות כהונה ,הוא חש שמיצה את
עצמו בתפקידיו הנוכחיים בארגוני הביטוח ושהגיע הזמן
למסור את השרביט למנהל חדש .אבן חן לא מסר פרטים
אודות תכניותיו העתידיות .מחברות ביטוח נמסר אז כי
הן מביעות צער על פרישתו של אבן חן ,אך מכבדות את
החלטתו ומאחלות לו הצלחה.
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חיסכון פנסיוני

מותה של קרן הפנסיה
מאת צבי לב ,חבר הוועדה לביטוח פנסיוני

ביטול מקדם הקצבה מינואר  2013מהווה לכאורה מכה לביטוח
המנהלים .בהיעדר היתרון של הבטחת מקדם הקצבה ,התמעטו
ההבדלים בין חיסכון בקרן פנסיה לביטוח מנהלים .נפתח עידן
חדש שבו המרכיבים המרכזיים שייבחנו על ידי הלקוח יהיו
תשואות ,דמי ניהול ושירות ,תוך שהנפגעת העיקרית במציאות
החדשה תהיה דווקא קרן הפנסיה.
מבחן דמי הניהול מהווה כיום את לב השיח הציבורי והשיקול
העיקרי על פיו בוחר הלקוח את תוכנית הפנסיה שלו.
במציאות החדשה יכול הלקוח לנייד את כספי הפנסיה שלו
ממקום למקום על פי דמי הניהול שיוצעו לו מעת לעת.
מאחר שאין משמעות לגיל הכניסה או לוותק הנצבר בקופה
כלשהי ,כל המוזיל את דמי הניהול ,מעבירים אליו את הכספים
הצבורים וההפקדות השוטפות עד שיקום המתחרה הבא בתור.
במקרה זה ,קרן הפנסיה תתקשה לתת מענה ולהתחרות לאורך
זמן ביצרנים הגובים דמי ניהול נמוכים מן הצבירה בלבד ואינם
גובים דמי ניהול מן הפרמיה .לפיכך ,אני צופה כי דווקא קופות
הגמל הן אלה העתידות לחזור ולככב בשוק ,כל עוד לא יתחילו
לגבות דמי ניהול מההפקדות.
באשר לכיסוי הביטוחי – כאן מונח מקומן של חברות הביטוח.
תוכנית המשלבת בתוכה את מרכיב החיסכון ,יחד עם הכיסויים
הביטוחיים ,עלולה לשבש את חלום הניידות החופשית במקרים
שבהם יחול שינוי במצבו הרפואי של המבוטח.
כדי להבטיח ניידות אמיתית ,יש לנתק את הקשר בין הביטוח
לבין החיסכון .אם בעבר היה העוגן הקבוע החיסכון הפנסיוני
ואת הריסק שאפנו להוזיל ,הרי שכיום הריסק נהפך להיות העוגן
הקבוע ועיקר המאמץ מכוון להקטנת עלויות ניהול החיסכון.
קרן פנסיה מקיפה כורכת חיסכון יחד עם נכות ומקרה פטירה.
לקוח סביר לא ירצה ליהפך ל"בן ערובה" ,כשמצבו הרפואי
ישתנה לרעה ולא יוכל לנייד את החיסכון הפנסיוני ,תוך פגיעה

בכיסוי הביטוחי.
החלופה היא רכישת ביטוח אישי שיכלול כיסוי למקרה פטירה
וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה ,תוך שבמקביל יתנהל
החיסכון הפנסיוני תוך בדיקה מתמדת של השוק וניוד כספי
חיסכון זה ,על פי גובה דמי הניהול ,התשואות והשירות.
טוב יעשו מצטרפים צעירים אם ירכשו מלכתחילה ביטוח אובדן
כושר עבודה בתעריף קבוע וזול ,במקום תעריף משתנה שהולך
וצומח עם השנים ,או תעריף קולקטיבי היוצר תלות במבטח
ספציפי ,במעסיק ובקיום הסכם לתעריף קולקטיבי ביניהם
לאורך זמן.
יצירת עוגן קבוע בדמות פוליסת ריסק אישית טובה ללקוח,
ומאפשרת לו לנהל דיון מתמיד על עלויות החיסכון הפנסיוני
שלו .התוכנית טובה גם לסוכן המטפל בלקוח ויוצרת תיק רווחי
בתחום הפרט ,תוך שהוא מעורב בעזרה ללקוח בתפעול ובביצוע
השינויים הנדרשים בחיסכון במהלך השנים (תמורת דמי טיפול
מהלקוח  /עמלה מהיצרן).
כל זה מסתיים בגיל  .60מרגע שניתן לשריין מקדם קצבה,
מתחיל שלב ההיערכות לפנסיה .מי שרואה את הנולד ,יעדיף
לשריין לעצמו מקדם קצבה מוקדם ככל האפשר ,בבחינת "רשת
ביטחון" ( כמובן שעד מועד הפרישה אם יתגלה מקדם קצבה
טוב יותר ,ניתן לנייד את הצבירה אל המקדם המשופר ולא
לעשות שימוש ב"רשת הביטחון" שנרכשה בגיל .)60
גם במקרה זה ,האפשרות לשינוי גובה הקצבה על פי תקנון
הקרן ,משאיר את קרן הפנסיה מחוץ לתמונה.
לסיכום ,עד גיל  60רוכשים ביטוח בפוליסה אישית ,ואת
החיסכון מניידים על פי תנאי השוק בעזרתו של הסוכן האישי.
מגיל  60ממשיכים להחזיק בפוליסה האישית ואת החיסכון
מעבירים לתוכנית עם מקדם קצבה מובטח ,תוך חיפוש המקדם
הטוב ביותר.

קצבה מוכרת והיוון קצבה מוכרת –
הנחיות לפעולה
מאת רו"ח צביקה משבנק

בעקבות פגישת עבודה שקיימתי עם רו"ח צור גינת ,מנהל
מחלקת קופות הגמל ברשות המסים ,הריני לעדכן כדלקמן:
1.1עמית עצמאי שמפקיד סכום חד פעמי משמעותי בקופות
לקצבה (משלמות/לא משלמות)  -יפוצל הסכום לשתי
הפקדות משנה ,כדלקמן:
 1.1. 33,408 1.1שקל  -קצבה מזכה (- 208,800 * 16%
תקרת הטבות המס לעמית עצמאי) .
 1.2כל היתר – קצבה מוכרת.
2.2את המידע ביחס לפיצול ההפקדות וסוגי הכספים כאמור
לעיל יש לכלול כבר בדו"ח השנתי לעמית מ. 2015-
3.3אין כל מניעה לשלם לאדם קצבה מוכרת פטורה ממס
מאותו חלק שהוגדר קצבה מוכרת ,גם ללא אישור מפקיד
השומה .התשלום יעשה מקופה משלמת לקצבה בלבד.
עמית שיטען כי מגיעה לו קצבה מוכרת פטורה ממס גם
מהסכום בגובה  33,408שקל ,יצטרך להציג אישור מס
מפקיד השומה ביחס לכך.
4.4כמו כן ,אין כל מניעה להוון את החלק שהוגדר קצבה
מוכרת ולנכות מס בשיעור  15%מכל התשואה שנצברה
בגינו ,גם ללא אישור מפקיד השומה ,זאת בהתקיים שני
התנאים הבאים:
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 .4.1לעמית מלאו לפחות  60שנה
 .4.2לעמית קצבה בפועל של לפחות  4,481שקל בחודש
(קצבת מינימום) .אם הוא מקבל קצבה מאותו גוף מנהל,
אזי מספיק להציג תלוש קצבה עדכני אחד .אם הוא מקבל
קצבה מגוף מנהל אחר ,עליו להציג שלושה תלושי קצבה
עדכניים.
5.5יודגש כי היוון כאמור יכול להיעשות ישירות גם מקופה לא
משלמת לקצבה.
6.6הנחיות אלה חלות על הפקדות חד פעמיות שנעשו מיום
 01.01.2012בלבד ,לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 190
לפקודה.
7.7לגבי הפקדות חד פעמיות שנעשו ב 2012-2014-ושעדיין
לא הוגדרו לפי הפיצול האמור  -ניתן יהיה ליישם כללים
אלה רק במקרה שהקופה יודעת לזהות בוודאות מוחלטת
את סוגי הכספים והיא יכולה לתת לכך ביטוי רשמי בדו"ח
השנתי לעמית .אחרת ,באחריות העמית להציג אישור
מס מפקיד השומה ביחס לגובה הקצבה המוכרת הפטורה
ממס .
8.8קצבה מוכרת שמקורה בהפקדות עד  31.12.2011תטופל
על ידי פקידי השומה בלבד.

ביטוח ופיננסים
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אירועי הלשכה

יום עיון של מחוז ירושלים :בין שיקולי
תקציב המדינה לניהול קבוצת כדורגל

כ 140-סוכנים הגיעו ליום עיון
מקצועי שערך השבוע מחוז
ירושלים בשיתוף איילון חברה
לביטוח ,במלון מצודת דוד
בירושלים.
את היום פתח יו"ר המחוז
שמואל אשורי ולאחריו הרצה
ד"ר אודי פרישמן ,יועץ הלשכה
לענייני בריאות ,סיעוד ,חיתום
רפואי ותביעות ,על ביטוחי
בריאות בעידן שלאחר ועדת
גרמן .בהמשך סיפר דרור
שמשון ,מאמן הכושר של
בית"ר ירושלים ונבחרת ישראל
לשעבר ,על מצוינות בספורט
ואופן ניהול הכדורגל בישראל
מאחורי הקלעים.
מטעם איילון הרצו בפני הסוכנים
מנהל מחוז ירושלים דורון לוי
וראש אגף שיווק ומכירות דורון
שבתאי .היועץ המשפטי לחברי
יום העיון של מחוז ירושלים .פרידה מרגשת ממוטי קינן
מחוז ירושלים בלשכה עו"ד שרון
ליום העיון .מיקי לוי הרצה בפני הסוכנים במשך רבע שעה
שושי ,ממשרד שושי את שבח ,הרצה על מוטבים ויורשים.
יו"ר ועדת הרווחה עוזי ארגמן סקר את פעילות הוועדה למען ועו"ד שושי הגיע עם צוות גדול של המשרד .אריאל ארז
מהלשכה עלה אף הוא לספר על הפוליסה המשרדית של
חברי הלשכה ,וח"כ וסגן שר האוצר לשעבר מיקי לוי הרצה
הלשכה .אבל אין ספק שגולת הכותרת של יום העיון היתה
על השיקולים שעמדו בבניית תקציב המדינה ל .2015-יום
העיון הסתיים בטקס פרידה ממנכ"ל הלשכה היוצא מוטי קינן .פרידה מרגשת ממוטי קינן .גם הסוכנים רוני שטרן ואודי כץ
הגיעו במיוחד לפרידה ,והוא קיבל מאתנו מגן לאות הוקרה".
לדברי אשורי" ,היתה היענות אדירה של  140סוכנים שהגיעו

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

מנדלסון סוכנות לביטוח ,מעוניינת בשיתוף
פעולה עם סוכן ביטוח חיים ,כולל אפשרות
ישיבה ביחד .אפי – efi@btm.co.il 054-2300702
נטעים סוכנות לביטוח מזמינה אותך להצטרף,
עם אפשרות ישיבה במשרדינו בתל אביב.
קיימות אפשרויות לשותפויות ורכישת תיקים
חלקית  /מלאה .לפרטים :תמיר 054-3300552
גדי 052-5411261
לסוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה בראשל"צ
דרושים סוכני משנה למכירות ביטוחי חיים
ובריאות -עמלות גבוהות מובטחות!.
אפשרי שת"פ עם אלמנטריסטים לפרטים:
אבנר  ,054-4575902איתי 054-5885045
סוכן מבוגר מחפש סוכן צעיר לניהול תיק
אלמנטרי .פרטים dani@gsr.co.il
גשר מיזוגים ורכישות בביטוח
אפיקי הון  -אריה הלמרייך ואיל הוכהויזר,
מזמינים אותך ,הסוכן האיכותי ,להצטרף אלינו
עם אפשרות ישיבה עמנו במשרדנו – צ'ק פוסט,
חיפה .קיימות אפשרויות לשותפויות ,מיזוגים
ורכישה ,חלקית/מלאה ,של תיק הביטוח.
נשמח לתיאום פגישה בלתי מחייבת:
איל  ,054-4276891אריה 052-4200120
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למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין  25שנה
באזור מודיעין (מודיעין עילית) במגזר הדתי
והחרדי .טל 050-5240046 :שלום

סוכנות ביטוח בירושלים בהר-חוצבים ,מחפשת
רפרנטית רצינית למחלקה האלמנטרית
לשלוח קורות חיים לyosibituah@gmail.com:

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל
ובכל סוג בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי050-5234664-

סוכנות ביטוח מצליחה בצפון ת"א מחפשת
חתם/חתמת אלמנטרי למשרה מלאה.
ניסיון בעולם הביטוח  -חובה !
תנאים טובים ,אווירה חמה ומשפחתית.
ניתן לשלוח קו"ח לכתובתgorenins@gmail.com :
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד!
מאזור המרכז בלבד!

דרושים

דרוש/ה פקידת רכב למשרד ביטוח
באיזור הקריות בעל/ת נסיון לפנות:
טלפון  052-4349090ואו
מייל  .asher_peer@walla.comסודיות מובטחת
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש סוכן צעיר
ושאפתן ,להרחבת לקוחות עבודה על בסיס
עמלות .לפרטיםNz236r@walla.com :
לסוכנות ביטוח ותיקה ואמינה בראשל"צ דרושה
פקידה לטיפול שוטף באלמנטר וחיים עם ידע
וניסיון בשיווק ומכירות.
לפרטים :אבנר ,054-4575902
איתי dakar.insurance@gmail.com 5885045054-
סוכנות בטוח משפחתית ברמת-גן זקוקה לאיש
שרות לקוחות ביטוח חיים .ידע וניסיון ,יכולת
עבודה בצוות ,ראש גדול  -חובה .תנאים טובים
ואפשרויות קידום למתאימים/ות .יש לשלוח
קורות חיים  +המלצות ל.galit@peri-israel.co.il -

ביטוח ופיננסים

השכרה ושכירות משנה

בסוכנות "שביט ניהול ביטוח פנסיה ופיננסים"
ברחובות ,במרכז העיר ,מתפנה משרד עם כל
השירותים הנלווים ,מיידי.
לפרטים יורם 054-4351804
להשכרה משרד בראשל"צ ,רחוב הרצל – 91
בנין צרפתי 2 .חדרים 35 ,מ"ר ברוטו.
לפרטים – יוסי 050-5240011
מתפנה משרד יפה להשכרה ב"בית קורקס"
בקרית אתגרים ברעננה 70 .מ"ר מחולק ל3-
חדרים ,הול כניסה לקבלת קהל ומטבח 2 +
חניות מקורות גדולות.
לפנות לדני קסלמן 0505-333048
או למייל kolan-99@012.net.il
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