ביטוח

דור שלם
דורש ביטוח

ופיננסים
inf.org.il

ילדי דור ה־ Yלא
חושבים שגם הם
יזדקנו יום אחד – אבל
זה בדיוק הזמן לחשוב
על ביטוח חיים
עמוד 7

גיליון מס'  11 … 569בפברואר 2016

"נילחם נגד העלאת גיל הפרישה לנשים"

בעוד בנק ישראל ,הביטוח הלאומי וחברות הביטוח תומכים בדחיית גיל הפרישה ל־ – 64הפוליטיקאים מתנגדים בחריפות
עמוד 3

בשורה משמחת :פנסיה
ודמי
פנסיהודמי
אבטלה
לעצמאים
אבטלה
לעצמאים

דוחה על הסף
בית המשפט דחה את
עתירת חברות הביטוח
נגד הפרדת דמי ניהול
מעמלות הסוכן

עמוד 5

תוכנית הפנסיה של משרד האוצר יוצרת הזדמנויות נוספות לסוכני
הביטוח  ‰על פי התוכנית יחויבו העצמאים להפריש מדי חודש
אחוז מסוים משכרם לחיסכון פנסיוני  ‰יובל ארנון" :מהלך מבורך
שבא לתקן עוול"  ‰נשיא להב ,רועי כהן" :תיקון חברתי חיוני"
עמוד 2

בלאגן בפנסיה
הבעל מרוויח מעט ובלי
פנסיה – לאישה משכורת
גבוהה וכמה חסכונות ‰
תכנון משותף נכון יכול
לחסוך להם אלפי שקלים
בשנה  ‰רון קשת

השת"פ מתרחב:
מגדל תמכור ביטוחים
ללקוחות סוכני הביטוח
חברות הביטוח מבינות את היתרון שבשיווק
ללקוחות הסוכנים – והסוכנים נהנים מאמצעי
שיווק חדשים  ‰אורי צפריר :אפשר לשתף
פעולה – אבל חשוב לשמור על כללי הזהירות
עמוד 4
עמוד 9

עמוד 10
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ועדת הבריאות נלחמת בשבילכם

עמוד 9

פורשים בכבוד

בשורה טובה לעצמאים :תוכנית
הפנסיה יוצאת בקרוב לדרך

התוכנית מבוססת על הצעת החוק של ח"כ אלי כהן הכוללת פנסיה ומענק דמי אבטלה לעצמאים ‰
שוק פוטנציאלי של כחצי מיליון איש הזקוקים לחיסכון פנסיוני  ‰רועי כהן נשיא להב" :תיקון חברתי חיוני"

רונית מורגנשטרן

ה

תוכנית של האוצר לפנסיית חובה לעצמאים
היא הזדמנות ענקית לסוכני הביטוח ,כך
מעריכים בלשכת סוכני הביטוח .ההערכה
באה בעקבות הפרסומים ,כי שר האוצר משה כחלון
יציג בקרוב תוכנית שתחייב את כל העובדים
העצמאים לחסוך לגמלאות .על פי נתוני האוצר,
קרוב למחצית מהעצמאים לא חוסכים כלל לפנסיה
ולכ־ 80%מהעצמאים אין תוכנית פנסיה מסודרת.
סוכני הביטוח ,כמו גם הגופים המוסדיים ,תולים
תקווה בשוק החדש ,שייפתח להם להפצת מוצרים
פנסיוניים .מדובר בכ־ 500אלף עצמאים שסוכני
הביטוח יוכלו למכור להם מוצרי חיסכון פנסיוני
בעתיד הלא רחוק.
"זהו מהלך מבורך שבא לתקן בראש ובראשונה
עוול ממושך כלפי העצמאים" ,אומר יובל ארנון,
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח.
"המהלך מבורך גם עבור סוכני הביטוח שייחשפו
לקהל לקוחות נוסף שניתן להגיע אליו ולהציע לו
מוצרי פנסיה .נפתח לנו חלון הזדמנויות ענק  -וננצל
אותו" ,מבטיח ארנון.
תוכנית האוצר מבוססת על הצעת החוק של ח"כ
אלי כהן (כולנו) שאושרה לפני כחודשיים בידי ועדת
השרים לענייני חקיקה .ח"כ כהן מוביל את ההצעה
בשיתוף עם להב ,לשכת ארגוני העצמאים והעסקים,
ולשכת יועצי המס .יש לציין ,כי תכנית האוצר תגובש
כהצעת חוק ממשלתית ובמידת הצורך תוצמד אליה
גם הצעת החוק של ח"כ כהן.
על פי התוכנית ,שאמורה לעבור שלוש קריאות
בכנסת ,יחויבו העצמאים ,החל מה־ 1בינואר ,2017
להפקיד אחוז מסוים מהכנסתם החודשית (מכ־5%
ועד  )12%לתוכנית פנסיה בהתאם לרמת ההשתכרות
שלהם .כדי להקטין את המעמסה הכספית על
העצמאי פותח מודל לפיו המדינה תפנה לתוכנית
הפנסיה כ־ 4%מדמי הביטוח הלאומי כדי להקל על
עצמאים המשתכרים עד  5,600שקלים בחודש .עבור
המשתכרים עד  21אלף שקלים בחודש לא יחול שינוי
בדמי הביטוח הלאומי .עם זאת ,המשתכרים מעל 21
אלף שקלים יחויבו לשלם דמי ביטוח לאומי גבוהים
יותר .מי שמרוויח  42אלף שקל בחודש ישלם תוספת
חודשית של כ־ 250שקל לביטוח לאומי .בנוסף ,החלת
החוק תהיה מדורגת ,והעצמאי לא יחויב להפריש
לפנסיה מיד ב־ 1בינואר  .2017המדינה תשקיע כ־370

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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אלי כהן

טוביה צוק

רועי כהן

"מדובר בתיקון
"אנו תומכים במהלך
על פי התוכנית ,יחויבו
העצמאים ,החל מה־ 1ודורשים להוסיף הפרשה חברתי חיוני למניעת
לפיצויי פיטורים,
מקרי סעד של עצמאים
בינואר  ,2017להפקיד עד
הפורשים לגמלאות
ולקבל הטבת מס
 1,100שקלים לתוכנית
או נאלצים לסגור את
בקרן השתלמות
פנסיה בהתאם לרמת
העסק שלהם"
מהשקל הראשון"
ההשתכרות שלהם
מיליון שקל בשנה במהלך זה.
התוכנית כוללת גם מענק דמי אבטלה לראשונה
לעצמאים שנאלצים לסגור את העסק שלהם .המענק
יימשך מרכיב הפיצויים מהחיסכון הפנסיוני של
העצמאי כשהוא פטור ממס ,בפנייה ישירה לגוף
הפנסיוני ,מוגבל לפעם בחמש שנים .מי שמרוויחים
עד  5,600שקלים יוכלו למשוך  14אלף שקלים ,מי
שמרוויחים  10,000שקלים יוכלו למשוך  16,000שקל,
ומי שמרוויחים  20אלף שקלים בחודש יקבלו  30אלף
שקלים מהפיצויים שבתוכנית הפנסיה .הכוונה היא
לאפשר לעצמאי מובטל להתקיים במשך כשלושה
חודשים על בסיס המענק.
נשיא להב ,עו"ד רועי כהן ,אמר ל"ביטוח ופיננסים",
כי "מדובר בתיקון חברתי חיוני למניעת מקרי סעד
של עצמאים הפורשים לגמלאות או נאלצים לסגור
את העסק שלהם".
"העצמאים עובדים עד יום מותם כדי להימנע מעוני
וחרפת קיום" ,הוסיף כהן" .זו הפעם הראשונה שמדינת
ישראל מכניסה את היד לכיס כדי לסייע לעצמאים .זה
עדיין לא כל מה שנדרש .אנחנו עדיין דנים עם האוצר
על המתווה כדי שיכניס את היד עמוק יותר לכיס,
ושיהיו קרנות ייעודיות לעצמאים שייהנו גם מהשקעה
באג"ח מיועד .השכירים נהנים מהפרשה מקבילה של

המעביד ,מה שאין לעצמאים .הצלחנו גם להעלות
את גובה ההפרשה המקסימלי ל־ 16.5%במקום 16%
(5%־ 12%לפנסיה ועוד  4.5%לפיצויים .ר.מ .).כמו כן,
עצמאי שיפריש  4.5%לקרן השתלמות ייהנה מהטבת
מס על כל  4.5%ולא כפי שהיה קודם.
"לגבי מענק האבטלה – זו רק ההתחלה .הצלחנו
להכניס רגל בדלת ולשבור את המחסום הפסיכולוגי.
יש עוד על מה לעבוד" ,אמר עו"ד כהן.

מעטפת מקצועית מהלשכה
נשיא להב סיפר כי הוא נעזר מאוד בלשכת סוכני
ביטוח בנושא הפנסיה לעצמאים" .הלשכה נותנת לנו
את המעטפת המקצועית ,ואנו נעזרים בה בכל מה
שקשור להיבטים מקצועיים כמו דמי ניהול ,אג"ח
מיועד ועוד"" .בהזדמנות זאת" ,הוסיף" ,אני רוצה
להודות לאריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח,
ולטוביה צוק סגני ,שהוא נציג הלשכה בלהב".
לדברי טוביה צוק" ,לשכת סוכני ביטוח תומכת
בהחלת פנסיה חובה לעצמאיים ,וכחלק מהנהגת
להב עסקנו בגובה הפנסיה הצפויה בהפרשות שונות,
דרשנו להוסיף הפרשה לפיצויי פיטורין ,ולקבל הטבת
מס בקרן ההשתלמות החל מהשקל הראשון; כיום 2.5%
אינם מוכרים לצורך ההטבה".

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

פרישה מאוחרת

האם יעלה גיל הפרישה לנשים
ל־ 64בעוד שנה?

החוק אומר שכן ,אלא אם יחליט שר האוצר אחרת; הגופים הפנסיוניים בעד ,כמו גם בנק ישראל
וביטוח לאומי  ‰אבל כמו בעבר – הדרג הפוליטי יטרפד ההעלאה אלא אם יימצא פתרון נלווה

רונית מורגנשטרן

ג

יל הפרישה לנשים אמור לעלות בשנת
 2017מ־ 62ל־ ,64וזאת על פי חוק
הפרישה החדש ,אלא אם יהיה שינוי
בלתי צפוי במהלך השנה הקרובה בעקבות
מאבק בכנסת או החלטה אחרת של האוצר .יש
לציין ,כי על פי החוק שר האוצר יכול לשנות
את ההחלטה ,רק אם יקים ועדה ציבורית
שתמליץ אחרת בנושא עד סוף יוני השנה .עד
כה לא הוקמה ועדה כזאת.
הנימוק הרשמי להעלאת גיל הפרישה הוא
עליית תוחלת החיים ,אך הרקע האמיתי
להעלאת גיל הפרישה לנשים הוא הרצון להקטין
את הוצאות המדינה (הביטוח הלאומי) ,שכן כל
דחייה של גיל הפרישה משמעותה דחייה של
התחלת קבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי.
גם גופי החיסכון הפנסיוני למיניהם תומכים
בהעלאת גיל הפרישה ,משום שמדובר בדחיית
תשלומי הגמלה לשנתיים לפחות והמשך קבלת
דמי ניהול באותה תקופה.
כבר ב־ 2011ניסה אגף
התקציבים באוצר לנצל את
חוק ההסדרים כדי להעלות
את גיל הפרישה לנשים,
אולם בכנסת העדיפו ברוב
גדול את הצעת החוק של
זהבה גלאון (מרצ) ודליה איציק
זהבה גלאון
(אז ,קדימה) לדחות את ההעלאה
בחמש שנים (ל־ .)2017שר האוצר לשעבר יאיר
לפיד ,הוציא ברגע האחרון גם הוא את הסעיף
מחוק ההסדרים .לכן ,גם אם יוחלט סופית
על העלאת גיל הפרישה לנשים ,הרי שצפויה
התנגדות להחלטה בכנסת וגם בממשלה.
אם יקבע שר האוצר שזכות העובדת לבחור
לפרוש גם בגיל  62וגם בגיל  ,64או שיימצאו
פתרונות נלווים כמו עידוד מעסיקים להעסקת
נשים מעל גיל  ,60ההתנגדות למהלך תפחת
משמעותית.

הרקע האמיתי להעלאת
גיל הפרישה לנשים הוא הרצון
להקטין את הוצאות המדינה,
שכן כל דחייה של גיל הפרישה
משמעותה דחייה של התחלת
קבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי

ביטול פרישת חובה" ,הסבירה באותו כנס.

בנק ישראל תומך

צילוםfotolia :

בבנק ישראל בראשות קרנית פלוג ,סבורים
שיש להעלות את גיל הפרישה לנשים בצורה
משמעותית .לפי נתוני בנק ישראל ,העלאת גיל
הפרישה לנשים מ־ 60ל־ 62הכפילה את שיעור
התעסוקה של נשים בנות  60ומעלה מרמה של
מתכוונות להילחם בהעלאת גיל הפרישה לנשים  25%ב־ 2004לרמה של  49%ב־ .2013עוד טוענת
כל עוד המדינה לא פועלת כדי לצמצם את פלוג ,כי הבטחת יציבות אקטוארית של קרנות
הפערים העמוקים בין נשים לבין גברים בשוק הפנסיה הותיקות וביטוח לאומי ,מחייבת העלאת
העבודה .יש לייצר מדיניות תעסוקתית שתמנע גיל הפרישה לנשים.
אוריאל לין ,נשיא לשכת המסחר ,מציע
פגיעה בביטחון הסוציאלי של נשים".
להעמיד את גיל הפרישה על  ,70לנשים
לטענת שר הרווחה חיים כץ (ליכוד),
ולגברים ,אך מצביע על שני סייגים.
העלאת גיל הפרישה נעשית מטעמים
"יש להוציא מהכלל את אלה שעובדים
לא ענייניים" .בכל שנתון יש  40אלף
במקצועות פיזיים שוחקים ,וכן לאפשר
נשים שנכנסות למעגל ובו הן נזקקות
לנשים ,על פי בחירתן ,לפרוש מגיל
לסיוע של הביטוח הלאומי וזו הסיבה
 65ומעלה .מהלך כזה יסייע לנו מאוד
שמבקשים להעלות את גיל הפרישה –
כדי לחסוך  720מיליון שקל" ,אמר בכנס אוריאל לין לעמוד בהתחייבויות של הקרנות והמדינה
זכות הבחירה לעובדת
לגמלאים בעתיד ,וגם יעלה את התוצר
חירום למניעת העלאת גיל הפרישה לנשים
הלאומי ,שבחלקו הוא תוצאה ישירה של שיעור
יו"ר מרצ ,זהבה גלאון ,מתנגדת להעלאת גיל שהתקיים ביולי .2015
הפרישה לנשים ובשיתוף חברות הכנסת
השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל השתתפות האוכלוסייה בכוח העבודה".
לדברי יוליה מרוז ,מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות,
שלי יחימוביץ' ,מיכל רוזין ותמר
(ליכוד) אומרת שיש לקבוע את גיל
הפרישה על בסיס המקצוע המדובר" .ככלל ,העלאת גיל הפרישה לנשים היא נכונה .יש
זנדברג וארגון נעמ"ת ,הציגה ב־2015
"יש מקצועות שוחקים במשק שאין צורך בחסכון ארוך יותר בכדי לספק קצבה נאותה.
הצעת חוק לפיה גיל הפרישה הרשמי
לנו אינטרס כחברה שימשיכו לעבוד לתפיסתי ,אישה אחרי גיל  60נמצאת בשיא
ישאר  ,62וכי רק נשים שתהיינה
בגיל מבוגר ולעומת זאת יש מקצועות יכולתה ,צברה ניסיון וידע עשיר ויכולה לתרום
מעוניינות בכך יוכלו להמשיך לעבוד
עד גיל  .67לטענת גלאון" :אנחנו גילה גמליאל שיש מקום לבחון רף הרבה יותר גבוה או לכל ארגון .חבל לוותר על כוח עבודה כה איכותי".

 11 | 3בפברואר 2016

חדשות הביטוח

עכשיו גם מגדל :מתרחב שיתוף הפעולה
בין חברות הביטוח לסוכנים בשיווק

אחרי הראל והפניקס ,גם חברת מגדל החלה לשתף פעולה עם סוכני הביטוח במכירת ביטוחים
ללקוחות הסוכנים  ‰החברות נהנות ממאגר נתוני לקוחות קיימים – ואילו הסוכנים נהנים ממערך
השיווק של החברות  ‰אורי צפריר" :לא מתנגדים לשת"פ – אבל חשוב לשמור על כללי זהירות"

רונית מורגנשטרן

ח

ברות הביטוח מבינות שקל יותר
למכור ביטוח בהתבסס על מאגר
לקוחות קיים ו"חם" שיכולים
להמציא להם סוכני הביטוח ,מאשר בשיווק
ישיר אקראי – ושיתוף הפעולה בין חברות
הביטוח לסוכני הביטוח מתרחב .בעקבות
הראל ,שהחלה בשיתוף הפעולה הזה,
הפניקס שהצטרפה בהמשך וכלל שעוסקת
בכך חלקית  -הצטרפה לאחרונה לשיטת
שיווק זו באופן נרחב גם חברת מגדל.
מדובר בשיתוף פעולה בו נהנית חברת
הביטוח מנתוני לקוחות קיימים של סוכני
ליהנות מאמצעי שיווק שסוכן ממוצע לא יכול להרשות לעצמו
ביטוח ,וסוכן הביטוח נהנה מאמצעי השיווק
והמכירה כמו מוקדי המכירות מרובי המוקדנים שיחת מכירה כזאת ללקוח של סוכן ,מוקדן חברת
של החברות ,שסוכן הביטוח הממוצע אינו יכול הביטוח חייב לומר למבוטח כי הוא מתקשר
להרשות לעצמו .במסגרת שיטת שיווק זו נהנה בשמו של סוכן הביטוח ,ואף להעלותו על הקו
הסוכן מעמלה מופחתת מזו שהיה מקבל אם הוא אם המבוטח מבקש זאת.
היה מוכר את הביטוח ללקוח .יש להדגיש כי בכל אורי צפריר ,מ"מ נשיא לשכת סוכני ביטוח,

אומר כי "מאחר שמדובר בשיקול עסקי של
סוכן הביטוח שהוא עסק עצמאי ,הלשכה
אינה יכולה להתערב .בעיקרון איננו
מתנגדים לשיתוף הפעולה ,אם הוא מסייע
לסוכנים למכור יותר פוליסות ולחסוך
הוצאות כבדות בשיווק.
"עם זאת ,החלטנו בלשכה להנחות את
הסוכנים שמשתפים פעולה עם החברות
בשיווק ללקוחותיהם לוודא בהסכמים
שלהם מול החברות שיהיה ברור מיהו בעל
תיק הביטוח ,וכי שיתוף הפעולה נועד
רק לסייע בפיתוח התיק ,ללא שימוש
בנתונים למטרות אחרות אלא באישור
הסוכן; שההתנהלות היחידה של המבוטח תהיה
מול הסוכן; ושהשיווק באמצעות מוקד החברה
ללקוח יהיה רק לגבי שדרוג של מוצרים קיימים
ומוצרים חדשים .כל זאת כדי שבעתיד לא ניתן
יהיה לעקוף את הסוכן בקשר עם הלקוח".

סלינגר :תנאי התגמול למפכ"ל לשעבר
דנינו במגדל מנוגדים להוראות

המפקחת מתנגדת לרכיב ההתמדה בשכר היו"ר ולתשלום לחברה שבשליטת דנינו במקום אליו ישירות

ה

מפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר,
הורתה לחברת מגדל לשנות את תנאי
התגמול של יו"ר החברה ,המפכ"ל
לשעבר יוחנן דנינו ,כיוון שהוא אינו עולה בקנה
אחד עם הוראות האוצר.
הערות הפיקוח על הביטוח מתייחסות לשני
רכיבים בתנאי התגמול של דנינו – רכיב
ההתמדה ,ותשלום השכר לחברה שבשליטת
דנינו ,ולא ישירות לדנינו.
סלינגר פועלת מזה מספר חודשים לשנות את
חוזה העסקתו של דנינו כיו"ר דירקטוריון מגדל.
שכרו החודשי של דנינו צפוי לעמוד על 187
אלף שקלים בחודש ,תמורת  90%משרה .כמו כן,
כולל החוזה מענק התמדה ,בגובה שש משכורות
חודשיות (כ־ 1.1מיליון שקלים) ,שישולם
לדנינו בתום  24חודשים בתפקידו כיו"ר מגדל.
יש לציין ,כי הסכם השכר של דנינו כולל בין
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השאר גם גילום מלא של מס ההכנסה והחזר כל
ההוצאות הישירות הכרוכות במילוי תפקידו.
לפני כחודש פנתה סלינגר למגדל בדרישה
להתייחס לשני הנושאים ולהמציא מסמכים
בנושא.

"השכר עומד במגבלות"

בדיווח לבורסה שהעבירה מגדל בדבר
פניית המפקחת ,טוענת החברה כי "רכיב
ההתמדה ,אשר נכלל בשכר יו"ר הדירקטוריון,
נכלל במסגרת מדיניות התגמול של הגופים
המוסדיים בקבוצה (מדיניות התגמול) כחלק
מהרכיב הקבוע כבר החל מיום אימוצה לראשונה
בסוף יוני  .2014כמו כן ,סה"כ שכר היו"ר
(לרבות רכיב ההתמדה) עומד במגבלה שאומצה
במדיניות התגמול בהמשך להצעת חוק תגמול
לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים ...על כן,

חלק רכיב ההתמדה מאפשר להתנות חלק
מתשלום השכר הקבוע בתקופת מתן שירותים
( 24חודשים) והוא לא ישולם במקרה של
הפסקת מתן השירותים לפני תום התקופה .כמו
כן ,אף שהוראות ההסדר התחיקתי מאפשרות
לשלם למי שהינו דירקטור גמול באמצעות
חברה בשליטתו ,הודיע הפיקוח כי עמדתו היא
כי בנסיבות המתוארות בתנאי העסקה ,ובכלל
זה שיעור משרה של  ,%90ראוי כי מגדל תשלם
את התגמול ישירות ליו"ר הדירקטוריון ולא
לחברה בשליטתו".
מכתב הפיקוח כולל הערה לפיה הוא אינו
ממצה את התייחסות הפיקוח על הביטוח
לגבי הסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון או
מדיניות התגמול .מגדל הודיעה בתגובה ,כי
בכוונתה לבוא בדברים עם הפיקוח בנושא זה.
רונית מורגנשטרן

חדשות הביטוח

בית המשפט המחוזי סילק על הסף את תביעת
חברות הביטוח נגד הפרדת דמי ניהול מעמלה
קיבל את עמדת האוצר וקבע שהסמכות להחליט בנושא היא בידי בג"צ

רונית מורגנשטרן

ב

ית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל
בתחילת השבוע את בקשת האוצר לסלק
על הסף את עתירת התאחדות חברות
לביטוח חיים נגד הפרדת דמי הניהול מתגמול
הסוכנים ,משום שהסמכות להחליט בנושא היא
בידי בג"צ.
התאחדות חברות הביטוח הגישה את התביעה
למחוזי בתל אביב ביוני  ,2015וביקשה מבית
המשפט לקבוע שעצם התקשרות גופים מוסדיים
בהסכמים הכוללים תגמול הנגזר מדמי הניהול
אינה בניגוד לדין ,ואין בה משום הפרה של חובה
כלשהי על ידי הגוף המוסדי .התביעה הוגשה לאחר
פרסום נייר עמדה של המפקחת על הביטוח במשרד
האוצר דורית סלינגר ,בינואר  ,2015שבו קבעה
הממונה ,כי "בהוראות דין שונות נקבע שלגופים
המוסדיים ולבעלי רישיון ישנן חובות נאמנות כלפי
הלקוחות ,ועל בעל רישיון לפעול לטובת הלקוחות
מבלי שיעדיף את ענייניו האישיים למעט העדפה
של מוצר פנסיוני שלסוכן פנסיוני זיקה אליו".
בתגובה טען האוצר כי לא מדובר בסכסוך אזרחי
אלא בתקיפה ישירה של שיקול דעתה של הממונה,

סלינגר .החלטת בית המשפט מדברת בעד עצמה

וכי "למרות הלבוש האזרחי מדובר בהליך מנהלי
מובהק ,המופנה כנגד רשות מנהלית אשר הסמכות
הייחודית לדון בו בתקיפה ישירה ,ככל שהיא
אפשרית ,נתונה לבית המשפט העליון בשבתו כבית
משפט גבוה לצדק".
בית המשפט המחוזי קיבל כאמור את עמדת
המדינה/האוצר וקבע בין היתר בפסיקתו ,כי "לאור
אשר פורט בתובענה ,לא מדובר בסעדים או נסיבות

תיאורטיות אלא תגובה על נייר עמדה וכך נייר
הבהרה שהוצאו על ידי הממונה ,לרבות ההשלכות
המעשיות של אלו .בנוסף ,חלק מטענות ההתאחדות
הינן השגות על אותו 'דין חדש' שלטענת ההתאחדות
מבקשת הממונה ליישם וכשלשיטת ההתאחדות
אין היא רשאית לעשות כן הן מהפן המהותי והן
מהפן הפרוצדורלי .דומה כי בנסיבות שכאלו היסוד
הדומיננטי הינו אכן היסוד המנהלי והסמכות נתונה
לבית המשפט הגבוה לצדק".
בית המשפט אף חייב את ההתאחדות לשלם
למדינה שכר טרחת עורך דין בסך  20אלף שקל.
מהתאחדות חברות הביטוח נמסר כי פסק הדין
נלמד והיא תשקול את צעדיה.
מהאוצר נמסר כי "החלטת בית המשפט מדברת
בעד עצמה .יש לפעול על פי עמדת הממונה".
מלשכת סוכני ביטוח ,התומכת בהפרדה ובהצעת
החוק שהוגשה בנושא ,נמסר כי "הלשכה מאמינה
שיש להפריד את דמי הניהול מהתגמול לסוכן ביטוח
והיא מקדמת בברכה את פעילותם הפרלמנטרית
של חברי הכנסת המובילים את הצעת החוק בעניין
זה״.

“לוקחות אחריות” :הלשכה תקיים כנס נשים
ביום האישה הבינלאומי
המארגנת ,שוש כהן־גנון ,סגנית נשיא הלשכה“ :המטרה  -לשתף ולקרב נשים לבחור
בביטוח כמקצוע עצמאי״

ל

שכת סוכני ביטוח תקיים זו השנה מנכ"לית איגוד בתי ההשקעות ,תרצה על "הסוכן
השנייה כנס נשים בענף הביטוח ביום הפיננסי בעולם משתנה".
האישה הבינלאומי ( 8במרץ) .את הכנס
שיתקיים במרכז הכנסים של מלון שפיים החל מיזם חברתי חדש
מהשעה  14:30יזמה שוש כהן־גנון ,סגנית נשיא “אחת המטרות שהצבנו לעצמנו במסגרת הכנס
הלשכה בשיתוף מלא מצד אריה אברמוביץ ,שהפך למסורת ,היא לשתף ולקרב נשים לבחור
נשיא הלשכה.
בביטוח כמקצוע עצמאי .לכן גם הזמנו את כל
במרכז הכנס יתקיים רב שיח תחת הכותרת הסטודנטיות הלומדות במכללה לפיננסים וביטוח
"נשים מובילות – לוקחות אחריות" .בפאנל של הלשכה ,בנוסף לסוכנות ביטוח ומנהלות
ישתתפו חברות הכנסת נורית קורן (הליכוד) ,בענף הביטוח” ,מסבירה שוש כהן־גנון.
רויטל סוויד (המחנה הציוני) ,מיכל בירן (העבודה) ,בכנס יוצג לראשונה גם מיזם חברתי חדש בחסות גלית בנגלס על נחישות וחשיבה מחוץ לקופסא,
וכן כוכבית ארנון ,סמנכ"ל בכירה בחברת "הראל הלשכה ,לו שותפה מיכל וינצר ,יו”ר הוועדה הופעה של חברי "המופע של לילה מלקוס" וכמובן
חברה לביטוח" ,ליאת גולץ ,מנהלת אשכול מרכז לקשרי קהילה .מדובר במיזם בו סוכנות ביטוח ירצו ארוחת ערב חגיגית שתסיים את הכנס.
להרשמה לכנס
בחברת "הפניקס" וזהבה פורת ,חברת המועצה לנשים בקהילה בתחום הפיננסים והביטוח .עוד
רונית מורגנשטרן
הארצית בלשכת סוכני ביטוח .יוליה מרוז ,בכנס ,הרצאה על " 90חלומות ל־ 90בעלי חוב" של
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כהן־גנון" .לשתף ולקרב
נשים לבחור בביטוח
כמקצוע עצמאי"

? הביטוח

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
חדש!

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

התוכנית כוללת:
 #תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה ,נזקי טבע פריצה וגניבה.
 #מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה ,נזקי טבע ,נזקי מים ופריצה.
 #חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך  ₪ 500בלבד.
כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
 #שבר שמשות ומשטחי זכוכית
 #ביטוח תאונות אישיות
 #ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  20מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של  1מיליון .₪
 #ביטוח חבות מעבידים -
גבולות אחריות בפוליסה 20 :מיליון .₪
פוליסת מטריה  -כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של  40מיליון ,₪
למקרה ולשנה קלנדרית ,בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.
 #כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #ועוד ...
#

כספים

#

שחזור מסמכים ונתונים

#

אובדן דמי שכירות

#

ביטוח לחפצי אמנות

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה | ₪ 1,000 :התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

לשרותך ,איילון חברה לביטוח  -אגף ביטוח כללי ,שרית נהון:
טלsarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .
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להתחיל מוקדם

ביטוח חיים – גם לדור ה־Y

בגיל צעיר אמנם לא חושבים על האפשרות שנמות יום אחד ,אבל זו לא סיבה לדחות את ביטוח
החיים לעתיד  ‰דווקא עכשיו ,בגיל צעיר וכשהבריאות במיטבה ,כדאי להתחיל לדאוג לעתיד

פורבס

ל

מסוג  2שיכולה להעלות את מחיר
הפוליסה .ישנם סוגים שונים של
ביטוחי חיים .כך למשל ,סוג אחד
מאפשר לרכוש ביטוח ולבחור לכמה
שנים יימשך .כשתם תוקף הביטוח,
ניתן לבחור אם לחדש אותו או
להמשיך בלעדיו.
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רבים מבני דור ה־( Yשנולדו
במהלך שנות ה־ 80וה־)90
ביטוח חיים נראה כמו מטלה
שאפשר לטפל בה בעתיד .אם אין
לכם ילדים ,אתם עלולים לחשוב:
“אני אדם צעיר ובריא ,ביטוח החיים
יכול לחכות לגיל מבוגר יותר” .אבל
בדיוק סוג חשיבה זה הוא שמוביל
לצרות עבור רבים בחייהם הבוגרים.
אם אתם תוהים מדוע ביטוח חיים
כה חשוב ,גם עבור צעירים בני דור
ה־ ,Yהנה כמה דברים שכדאי לקחת
בחשבון.
נכון ,אולי אתם צעירים ובריאים,
אבל לא בלתי מנוצחים .ביטוח חיים
יכול להיות מפחיד משום שהוא
מאלץ אותך להתמודד עם האפשרות שתמות
יום אחד .בתור אנשים צעירים ,אתם כנראה
מחזיקים בחובות מסוימים .במידה ותאבדו את
חייכם ,החובות לא יימחקו .מלווים מסוימים
אולי ישכחו את החובות במקרה של מוות ,אבל
רובם לא יעשו זאת .אם ההורים או חברים
חתומים על ההלוואות הם יהיו אלה שיישאו

ככל שהשנים עוברות ביטוח
חיים נעשה יקר יותר ויותר

את החוב עליהם .ביטוח חיים יכול למנוע
מקרה כזה ולדאוג לכיסוי החובות.

פחות יקר עכשיו

ככל שהשנים עוברות ביטוח חיים נעשה יקר
יותר ויותר .אדם צעיר הוא בדרך כלל בריא
יותר ולא סובל מבעיות בריאותיות כמו סוכרת

אפשרות נוספת היא ביטוח חיים
לכל החיים ,כפי שמשתמע – פוליסה
כזו מכסה את המבוטח במשך כל שנות
חייו .יתרון שנוסף עם ביטוח כזה ,הוא
שהוא יכול לשמש גם כחסכון – כך
התוכנית צוברת כסף שהמבוטח יכול להשתמש
בו בעתיד .כיסוי כזה הוא יקר יותר ,אך יש לו
את היתרונות שלו.
בסופו של דבר ,אפשר לבחור את סוג הפוליסה
שמתאים לך ביותר ,אבל מומלץ להחזיק אפילו
בכיסוי המינימלי ביותר גם בגיל צעיר –
בתקווה שלא יעשה בו שימוש שנים רבות.

malam.
סוכן ביטוח! תקרא ותשאל את עצמך את השאלות – את התשובות תקבל אצלנו!
 .1האם אתה מקבל פניות מהלקוחות הפנסיוניים שלך להורדת דמי הניהול?
נכון שזה מעצבן ולמרות זאת אתה נאלץ להוריד?
 .2כמה פעמים לבקשת המעסיק נאלצת לטפל בגבייה ובנושאי תפעול שונים עבור העובדים בעלי הסדרים ישירים
שאתה לא הסוכן שלהם? נכון שזה מעצבן אך קשה לך לסרב למעסיק שלך?
 .3האם בשנים האחרונות חשבת אולי שעיסוקך בביטוח פנסיוני נהפך לסוג של טרחה מאולצת בתחום שעתיר הוצאות,
תחום שמורכב ומסובך מעבר לסביר? נכון שגם זה מעצבן ואין ממש מה לעשות עם זה?
 .4האם שקלת אף למכור תיק ביטוח פנסיוני שלך? האם כבר הבנת שבמחיר הסביר זה לא יקרה? החלטת מה עושים או שהחלטת שלא להחליט?

לנו יש את המפתח להפוך עבורך מסובך לפשוט ואת הפסדי לרווחי!

תקבל באליפים  -פתרונות ייחודיים ויצירתיים ותהפוך את משרדך שוב לעסק פורח ומניב הכנסות לשנים רבות קדימה.
ליווי מקצועי ,טכנולוגי והעסקי שלנו ,מבטיח לך שלרגע לא תישאר לבד בשינוי ולא תפספס שום הזדמנות עסקית!

 malam.זהו פרויקט דגל שלנו!

לאליפים שיתופי פועלה עם מלם שכר  -בשימוש והפצת מערכות תפעוליות בנושא הסליקה ומתן שירותי תפעול למעסיקים.
אליפים – בית סוכנים אחד הגדולים בארץ המספק גב מקצועי ותפעולי ככל שנדרש ומדבר עמכם הסוכנים בשפה אחת.
מלם שכר מעורה היטב בעולם המעסיקים ,בתחום תפעול שירותי שכר ,תקנות מס ורגולציה.

ב

 malam.נפתרים כל הבעיות והסוכן הוא זה שמרוויח הגדול!

ברשדסקי מארק  -נייד  e-mail: m@elifim.co.il 052-4245749טלפון במשרד 03-5157211

אנו מזמינים אותך להצטרף למשפחת אליפים
קיבוץ גלויות  20תל-אביב | טל׳www.elifim-ins.co.il | 03-5157200 :
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שאלה משפטית

טעות הקלדה שהחליפה את קרן הפנסיה
בית המשפט דחה את בקשתו של עובד לעבור מקרן פנסיה
חדשה לקרן ותיקה – למרות שהשיוך נעשה בטעות

עו"ד ג'ון גבע

ב

צילוםfotolia :

בית הדין הארצי לעבודה נדון
ערעורו של הממונה על אגף שוק
ההון ,הביטוח והחיסכון
באוצר ,שיוצג על ידי עו"ד
איריס גלילי ומבטחים ביטוח
סוציאלי של העובדים ("מבטחים
הוותיקה") ,שיוצגה על ידי עו"ד
אורן מילדוורט ,כנגד יעקב בראל
("בראל") ומנורה מבטחים פנסיה
("מבטחים החדשה") ,שיוצגו על ידי
עו"ד רועי פוליאק ועו"ד רון דינור.
פסק הדין ניתן בדצמבר  ,2015בהיעדר
הצדדים ,מפי כבוד השופטים לאה
גליקסמן ,אילן איטח וסיגל דוידוב־
מוטולה.
בראל הינו מהנדס מחשבים בשנות
הארבעים לחייו ,שבוּטח בקרן מקיפה
בין מאי  1986לספטמבר  .2005מאז
הפסיק לעבוד ולכן פסק התשלום
עבורו לקרן המקיפה ,כך שהפך
ל"מבוטח לא פעיל" בקרן המקיפה
במבטחים הוותיקה.
במאי  2007החל בראל לעבוד
אצל מעסיקה חדשה,
ותנאי העסקתו כללו
ביטוח פנסיוני מקיף.
הסדרי הביטוח הפנסיוני
בחברה החדשה נוהלו
על ידי סוכנות ביטוח,
ובראל סיכם עם סוכן
מטעמה כי שכרו יבוטח
עד התקרה במבטחים הוותיקה,
והיתרה יבוטח בביטוח מנהלים .בראל
חתם על מסמך שתכליתו בקשה לקבלת
הסכם הצטרפות למבטחים הוותיקה ,שאמור
להימסר למבטחים הוותיקה באמצעות
הסוכנות ,וזו הקלידה את בקשתו של בראל
למערכות המחשב שלה לצורך העברתה
למבטחים הוותיקה .בית הדין הסיק ,כי כל
אותה העת סברו בראל והסוכנות ,כי חברותו
של בראל חודשה וכי הניכויים שנוכו משכרו
מועברים למבטחים הוותיקה .אלא שלאחר
כשנה וחצי הסתבר שבראל בוטח במבטחים
החדשה ,ולא בוותיקה .חשבת השכר הביאה
את הדבר לידיעת הסוכנות ,שבדקה ומצאה
שכתוצאה מטעות הוקלד קוד שגוי .הסוכנות
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פנתה למבטחים הוותיקה בבקשה לתיקון ,אך
הבקשה נדחתה בנימוק שאין אפשרות לשנות
את מיקום הזכויות.

מה אומר התקנון

התקנון האחיד של מבטחים הוותיקה קובע
כי תנאי לחידוש ביטוח הוא שהתקופה
שחלפה בין הביטוח האחרון בקרן לבין חידוש

לטענת בית המשפט בקשה
נחשבת כבקשה רק כאשר
היא נמסרת לנמען הנכון
הביטוח אינה עולה על  24חודשים .מבטחים
הוותיקה טענה כי מאחר והתשלומים הופסקו
לתקופה העולה על  24חודשים אין נסיבות

מיוחדות כדי שתחרוג מהכללים .בעקבות
הסירוב הגיש בראל תובענה לבית הדין
האזורי לעבודה ,ובה עתר לחידוש חברותו
במבטחים הוותיקה מאחר והטעות אינה
באשמתו .בית הדין האזורי קיבל את תביעתו
של בראל וקבע כי לפי התקנון ,די בכך
שהבקשה לחידוש החברות הוגשה בתוך 24
החודשים .בית הדין האזורי קבע כי בתוך
 24החודשים הללו ביקש בראל בחתימתו
מהסוכנות את חידוש חברותו ,אלא שהבקשה
הגיעה בטעות למבטחים החדשה במקום
לוותיקה .עוד קבע ,כי על מבטחים הוותיקה
ועל הפיקוח להיענות לבקשת בראל מכוח
חובתם לקיים בתום לב את החוזה שנחתם
בינם לבין בראל .עוד הוסיף בית הדין
האזורי ,כי מבטחים הוותיקה והפיקוח לא
הצביעו על נזק כלשהו שייגרם בשל
חידוש חברותו של בראל במבטחים
הוותיקה.
הפיקוח ומבטחים הישנה הגישו
ערעור לבית הדין הארצי.
הפיקוח טען כי בית הדין טעה
כשאפשר את חידוש חברותו של
בראל כי בקשת החידוש לא
הגיעה תוך  24החודשים.
מבטחים הוותיקה טענה כי
ישנה טעות בקביעת בית
הדין מאחר והסוכנות לא
פנתה אליה עם הבקשה
לחידוש החברות ולא
החתימה את בראל על
ההסכם כפי שנטענה .לדבריה,
חידוש החברות בקרן המקיפה יגרום לה
נזק בכך שיגדיל את הגרעון הסטטיסטי
שלה.
בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור.
לדבריו ,בקשה נחשבת כבקשה רק כאשר היא
נמסרת לנמען הנכון ,ובמקרה זה התברר כי
לא נמסרה הבקשה למבטחים הוותיקה אלא
לסוכנות .על בראל היה להוכיח כי הסוכנות
הינה שלוחה של מבטחים הוותיקה לעניין
העברת הבקשה לחידוש הביטוח .לכן נקבע,
כי לא ניתן לחדש את ביטוחו של בראל בקרן
מבטחים הותיקה.
הכותב הוא היועץ המשפטי של חברי מחוז ת״א
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

עובדים בשבילכם

ועדת הבריאות נלחמת

חברת הביטוח סרבה לממש זכויות של מבוטח סיעודי בן  ,88למרות דרישת
המשפחה  ‰לאחר התערבות ועדת הבריאות ,שנציג מטעמה נכח בבדיקה
למבוטח ,אושרה התביעה  -והמבוטח יקבל  5,200שקלים בחודש

ו

ורדה לבקוביץ

ועדת הבריאות והסיעוד בלשכת סוכני
ביטוח פועלת מעל שנתיים ומטפלת
בנושאים שקבעה לעצמה בתכנית העבודה
שלה .עם זאת ,אנחנו מטפלים גם בנושאים
שאינם בתוכנית העבודה שלנו.
כזאת היתה אחת הפניות שהגיעה אלינו היתה
מאשת סוכן ביטוח ,בתחום הסיעוד .מזה שנתיים
היא מנהלת ויכוח עם חברת הביטוח למימוש
זכויותיו של בעלה במסגרת הכיסוי הסיעודי
הקולקטיבי של לשכת סוכני הביטוח ,כאשר
התביעה נדחית שוב ושוב.
המשפחה מפורקת נפשית וכלכלית ,והילדים
מסייעים לאם במשמרות בטיפול באבא ,כשהם
עצמם בעלי משפחות עם ילדים קטנים .זהו
תסריט ידוע כאשר אחד ההורים חולה ,קל וחומר
כשהוא סיעודי ונזקק להשגחה מלאה.
מדובר בסוכן ביטוח בן  ,88שעבר בדיקות
קוגניטיביות ומוכר כנכה  100%בביטוח לאומי
מזה כמה שנים .הוא חולה לב שעבר ניתוחי
מעקפים וכליות ,אינו מסוגל לעשות חלק
מהפעולות היום יומיות לבד וסובל מדמנציה
שהולכת ומחמירה.

נכנסים לפעולה

פניתי לחברת הביטוח להבין מדוע נדחתה
תביעת החבר .התשובה הייתה שהחבר עבר
פעמיים בדיקות על ידי רופא שנשלח אליו,
ובכפוף לתנאי הקולקטיב  -התוצאות אינן מזכות

נציג הוועדה היה המום מהבדיקה
המשפילה :לפניו שכב גבר ללא
אפשרות לבצע פעולות ,לעמוד
יציב ,או לענות על שאלות משונות.
אך חברת הביטוח דחתה את
התביעה בטענה שהמבוטח
לא עומד בקריטריונים

צילוםfotolia :

אותו בתגמולי הביטוח .חברת הביטוח אף טענה,
שהיא פנתה לאשת המבוטח לבדיקה נוספת,
שלישית במספר ,אך זו דחתה את בקשתם בטענה
שיש גבול להשפלה שבעלה עובר.
ביקשתי ממסלקת התביעות לשלוח שוב רופא
לבדיקה ,יחד עם הבטחה שנשוחח עם אשת
המבוטח ונסביר לה שהפעם ישתתף בה נציג
הוועדה ,אשר יתעד את ביצוע הבדיקה כדי
להבין מהיכן הכשלים .לבסוף הצלחנו לשכנע את
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למרות הסרובים לא ויתרנו  -עד שחברת הביטוח נכנעה ואישרה את התביעה

האישה ,שביקשה שבתה תהיה נוכחת בבדיקה.
חבר ועדת הבריאות איגור מורי קיבל על
עצמו את משימת תיעוד הבדיקה .הייתי בחו"ל
באותה עת ,אך לפי ההודעות ששלח לי הוא
היה המום מהבדיקה המשפילה :לפניו שכב גבר
ללא אפשרות לבצע פעולות ,לעמוד יציב ,או
לענות על שאלות משונות .המתנו בסבלנות
לתוצאות ,ולמרבה ההפתעה מחברת הביטוח
נמסר שהתביעה נדחתה מאחר והמבוטח לא
עומד בקריטריונים.

מסע התעללות

החלטתי לבדוק שוב את כל המסמכים
הרפואיים ,שהרי רק משם תגיע הישועה .מסמך
מרופא נוירולוג העיד על מצבו הרפואי של
המטופל ,וזיכה אותו בחלק מהפעולות היום
יומיות .למסמך הזה לא הייתה בכלל התייחסות
בדו"ח שנשלח לחברת הביטוח ,למרות שחבר
הועדה טען שהמסמך הוגש לרופאה.
פניתי שוב אל נציגת חברת הביטוח ,שהבטיחה
לשלוח מומחה שרק הוא יוכל להכריע בסוגיה.
הסתבר שהוא עסוק מאוד וביקשתי להביא רופא
מטעמנו ,אך הנציגה לא הסכימה .לא נכנעתי
ואמרתי לה ,שמסע ההתעללות ייפסק בן רגע.
הצבתי לה תאריך ,שאם עד אליו ועדת הבריאות
לא תקבל התייחסות לתיק  -נרד מהגדר

ונפסיק להגן על חברת הביטוח מפני התקשורת,
שהמשפחה רצתה לערב ועצרנו בעדה .הנציגה
כעסה והסבירה שגרמתי להוצאות מיותרות
לחברת הביטוח .הבהרתי את עמדתי בשנית,
ולמרבה ההפתעה ,המומחה העסוק התפנה .על
פי המסמכים בלבד וללא בדיקה נוספת ,הוא
אישר את התביעה לתשלום ,כאשר חברנו יקבל
תגמולי ביטוח בגובה  5,200שקל לחודש.
דיווחתי את החדשות הטובות ליואל זיו ,יו"ר
ועדת הבריאות ,ולאשת הסוכן ,אך היא הביעה
אכזבה שאינם מקבלים את הכיסוי רטרואקטיבית,
מאחר וההוצאות שלהם גבוהות מאוד והם נאלצו
להשתמש בחסכונות מאז פנייתה לחברת הביטוח.
לצערי ,לא הצלחנו לעזור בבקשה לתשלום
רטרואקטיבי ,כי חברת הביטוח טענה שהם
מכירים בחבות רק מרגע קבלת התביעה ,ועל
המשפחה להמתין  30יום בכפוף לתנאי הפוליסה.
זיו התערב וביטל את תקופת ההמתנה ,והם קיבלו
במידית את הקצבה החודשית .קיבלנו מכתב
תודה מרגש מהמשפחה.
לאורך כל הדרך סייעו לי עמיתיי :עו"ד ג'ון
גבע שהפנה אותה אלינו ולא גבה ממנה שקל
אחד; גבי נקבלי יועץ הסיעוד של הלשכה; מורי
שדאג לכל ההקלטות ולדיווח מלא מישראל
לחו"ל; וזיו שנתן את כל התמיכה בכל שלב.
הכותבת היא סגנית יו"ר ועדת בריאות וסיעוד

סיפור הצלחה

תכנון נכון מתחיל מוקדם

הוא מנהל חברה קטנה עם מעט פנסיה והרבה הלוואות  ‰היא בכירה עם שכר גבוה
מאוד והרבה קרנות פנסיה ,קופות גמל וקרנות השתלמות  ‰אם בני הזוג האלה היו
מגיעים אלינו כמה שנים קודם ,הם היו חוסכים עשרות אלפני שקלים בשנה

רון קשת

ב

הזדמנויות רבות אני ממליץ ללקוחות
לא להמתין לרגע האחרון ,ולהיכנס
לתהליך תכנון פרישה מוקדם ככל
האפשר .המקרה של בני הזוג שהגיעו אלינו
לפני מספר חודשים הוא דוגמה מצוינת לכך.
לכל אחד משני בני הזוג היו עוד כמה שנים
לגיל הפרישה .הוא מנהל חברה קטנה ולא
רווחית במיוחד בתחום החינוך ,שהספיק לצבור
מעט מאוד בתוכניות פנסיוניות .ואם לא די
בזה  -על מנת לכסות על ההפסדים בחברה,
נטל הלוואה מסחרית בריבית של כ־ 7%לשנה,
בתשלום חודשי של  5,500שקלים .רעייתו,
מנגד ,היא עובדת בכירה במוסד ציבורי ,בעלת
שכר של מעל  60,000שקל לחודש ,ומגוון רחב
של תוכניות פנסיוניות  -החל מקרנות פנסיה
מקיפות משלימות (בגין השכר הגבוה) ,קופות
גמל ,קרנות השתלמות ועוד.
בהתאם לתפיסת העולם של התכנון הפיננסי,
קודם כל בדקנו את ההוצאות החודשיות של בני
הזוג ,על מנת לבצע התאמה בין כלל הנכסים
שלהם לצרכים שיהיו להם לאחר הפרישה.
בבדיקה הראשונית שערכנו לאחר שהגיעו נתוני
המסלקה הפנסיונית ,ניתן היה להתרשם מחוסר
האיזון בצבירות כפי שתיארתי ,וכמובן מהעובדה
ששום דבר אינו מתכנן .מעין גיבוב של תוכניות,
שנראו יותר כמו טלאי על מכנסי גי'נס במקום
בנייה של תוכניות עתידיות.
ההמלצה הראשונית שלנו הייתה לסגור את
ההלוואה שהעיקה על תזרים המזומנים של
הבעל ,על ידי לקיחת הלוואה מאחת מקופות
הגמל של רעייתו בריבית נמוכה ובפירעון
חודשי של הריבית בלבד  .התשלום החודשי ירד
ל־ 250בלבד לחודש ונתן אוויר לנשימה .כל זה
למשך מספר שנים ,עד שיגיעו לגיל הפרישה,
ויוכלו למשוך את הכספים הפנסיוניים שלהם
ולכסות את יתרת ההלוואה .הפעולה הזאת
לבדה גרמה להקלה חודשית בתזרים של למעלה
מ־ 5,000שקלים לחודש.

אובדן כספים
צילוםfotolia :

במסגרת התוכניות הפנסיוניות של בני הזוג
מצאנו קרנות פנסיה מקיפות וביטוחי מנהלים
שמשיכת הקצבה חודשית שניתן לקבל
מהם לאחר חישובי מס ,כולל קצבת הביטוח
הלאומי ושכירות שיש להם מנכס בבעלותם,
תאפשר להם לעמוד ברמת החיים שהם חיים
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בבדיקה הראשונית שערכנו לאחר שהגיעו נתוני המסלקה הפנסיונית,
ניתן היה להתרשם מחוסר האיזון בצבירות וכמובן מהעובדה ששום
דבר אינו מתכנן .מעין גיבוב של תוכניות ,שנראו יותר כמו טלאי על
מכנסי גי'נס במקום בנייה של תוכניות עתידיות
זכרו שעל פי בדיקת מטרות ויעדי החיים
שלהם לא היה להם צורך בקצבה שניתן היה
לקבל מקרן הפנסיה המשלימה  -ולכן ניידנו
אותה לקופת גמל .בכך השגנו שתי מטרות –
ראשית ,רמת ודאות לגבי ההוצאות של הקרן.
כלומר ,דמי ניהול ידועים וקבועים בקופת
הגמל ,לעומת קרן פנסיה משלימה שמחויבת
מידי שנה בעלות של גרעון אקטוארי ניכר.
בבדיקה בדיעבד שנערכה עם פזילה לעתיד
הבהרנו להם שאילו המהלך הזה היה נעשה 4
שנים לפני כן הייתה נחסכת מהם עלות של
 24,000שקל .שנית ,ניוד הכספים לקופת
גמל אישית אפשר להם להיות בשליטה מלאה
על מיליון שקלים – ועל זה נאמר סוף מעשה
במחשבה תחילה.

כיום .מעבר לכך מצאנו קרן פנסיה משלימה
על חלק השכר ,אליה מופקדים כספים בגלל
השכר הגבוה .קצבה מהקרן הזאת אינה נחוצה
בשביל לשמור על יעדי הפרישה ,ובדוחות
התגלה שישנו תשלום בגין גרעון אקטוארי
בסך אלפי שקלים לשנה ,למרות שאין בקרן
כיסויים ביטוחיים כל שהם .המשמעות של
העדר הכיסוי הביטוחי ,הסברנו להם ,היא
שמקרה פטירה עלול להביא לאובדן חלקי ואף
כמעט מלא של הסכומים שהצטברו שם לאחר
שיתחילו למשוך את הקצבאות .להזכירכם,
בקרן פנסיה משלימה היה והעמית נפטר
לאחר שהחל למשוך קצבה ,בן זוגו יקבל 60%
מהקצבה שלו מאחר שאין ילדים מתחת לגיל
 .21אם גם הוא ילך לעולמו זמן קצר לאחר מכן
או חלילה יילכו לעולמם שניהם יחד ,יהיה כאן הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני
אובדן של מעל מיליון שקלים.
ביטוח

חדשות הלשכה

הסוכן שמע הרצאה בכנס השרון ,יישם
מסקנותיה וזכה בתביעת הלקוחה שלו

ב

לבדוק את מצבו בתחילת הביטוח כשקיבלה
ממנו וויתור על סודיות רפואית ,ולא בעת
התביעה .עו"ד גבע אף הפיץ את פסק הדין
לסוכני הביטוח.

 19בינואר התקיים סמינר בנושא
בריאות וסיעוד של מחוז השרון
בכפר הגמלאים “פרוטיאה בכפר”.
את הסמינר ארגן יוסי אנגלמן ,יו"ר סניף
נתניה ,שהיה פתוח לכל סוכני המחוז
(חדרה ,הסתמך על פסק הדין עליו
פתח תקווה ,הרצליה ונתניה) שבראשו עומד
שמע בהרצאה וזכה בתביעה
דניאל קסלמן.
הסמינר,
במסגרת
ההרצאות
באחת
סוכן הביטוח יורם פנש ,שנכח
סיפר עו"ד ג'ון גבע על מקרה בו
בסמינר ושמע את הרצאתו של ג’ון
אדם מבוגר קנה פוליסת ביטוח
גבע ,אמר לעצמו באותו הרגע,
סיעודי במכירה טלפונית
שהמקרה הזה עשוי לחול גם
והוחתם על טופס וויתור על
על מבוטחת שלו .פנש סיפר
סודיות רפואית .בגיל ,85
ל”ביטוח ופיננסים” שיש לו
כשנפל למצב סיעודי ,הוא
מבוטחת שנפלה למצב סיעודי,
תבע את חברת הביטוח אך
“וחברת הביטוח דחתה את
זו דחתה את תביעתו בטענה
תביעתה לכיסוי סיעודי ,בטענה
שלא גילה את כל האמת על מצבו
שכשחתמה על פוליסת הביטוח,
הבריאותי .המבוטח תבע את חברת
לא גילתה שהיא נוטלת כדורים נגד
יוסי אנגלמן
הביטוח ובית המשפט פסק לטובתו של
סוכרת .יש לציין ,כי כשרכשה את הפוליסה
התובע ,בטענה שחברת הביטוח הייתה צריכה
היא כבר הייתה בת  ,72וחברת הביטוח הייתה

 600משתתפים בכנס פתיחת
השנה לסוכני איילון

ל

א פחות מ־ 600סכונים השתתפו בכנס
איילון לפתיחת שנת  .2016הכנס ,הגדול
ביותר שקיימה החברה בשנים האחרונות,
נערך תחת הסלוגן "קבוצת איילון בתנופה" ,ואת
דברי הפתיחה נשא לוי רחמני ,נשיא ומייסד
הקבוצה.
יונל כהן ,שותף בחברת האחזקות ויו"ר חברת
הביטוח ,סיפר על שיתוף הפעולה עם סוכני
החברה ,ועל שותפיה האסטרטגיים של איילון
לצמיחה והתפתחות.
אריק יוגב ,מנכ"ל איילון ביטוח ,הרחיב
אודות תנופת הצמיחה בשנת  2016אשר תיושם
בכל תחומי העשייה .הוא אף ציין את הרחבת
התשומות שיושקעו בחדשנות טכנולוגית
בחברה ,המשך פיתוח מוצרים חדישים ושימת
דגש על היבטי השירות לסוכנים ולמבוטחים.
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח,
סקר את עתיד ענף הביטוח בשנים הקרובות,
ועדכן על הצעת החוק להפרדת דמי הניהול
מעמלת הסוכן שעברה בקריאה טרומית בכנסת.
עוד אמר אברמוביץ כי" ,בקרוב תפרסם לשכת
סוכני ביטוח טבלת השוואת עמלות הסוכנים
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בתחום ביטוחי הבריאות״ .עוד נשאו דברים
בכנס גיורא פלונסקר ,ראש אגף ביטוח כללי,
שדיבר על הרחבת פעילות אגף ביטוח כללי גם
לתחום ביטוחי הפרט ועל הפתרונות הביטוחיים
הייחודיים שיוצעו בשנת העסקים החדשה; פנינית
וינשטיין ,סגנית ראש אגף הבריאות ,שהציגה
את מוצרי הבריאות החדשים של איילון; דורון
שבתאי ,ראש אגף שיווק ומכירות ,שהציג את
מבצעי המכירות של החברה .לסיום הרצה צבי
יחזקאלי ,ראש הדסק לענייני ערבים בערוץ ,10
על האתגרים החדשים ,מזרח תיכון חדש ודעא"ש.
יוגב ציין שהכנס "מהווה נקודת פתיחה
לתנופת הפעילות החדשה של איילון .אני מאמין
שיחד עם סוכני החברה הקיימים והחדשים וכן
עם עובדי החברה המקצועיים ,נציע בסיס איתן
ומקצועי לסוכנים ונמשיך ונרחיב פעילות
החברה ,כאחת משש קבוצות הביטוח והפיננסים
הגדולות בישראל .הנוכחות המרשימה של
הסוכנים וההיענות הרבה ,מחזקים את חזוננו
להידוק הקשרים והגברת העשייה המשותפת .אנו
נציע לסוכני איילון את מיטב הכלים והחידושים,
להמשך הצלחה והרחבת תנופת העשייה".

אמורה לדעת שבגיל כזה מתעוררות בעיות
בריאות שונות ולבדוק זאת .בכל מקרה,
שלחתי לחברת הביטוח את פסק הדין שקיבלתי
מעו”ד גבע ,והתרעתי בפני החברה שהמבוטחת
שלי תתבע אותם בבית המשפט בהסתמך על
אותו פסק דין .בתוך  48שעות קיבלתי תשובה
מחברת הביטוח שהתביעה התקבלה ולאחר
 48שעות נוספות ,קיבלתי עוד הודעה לפיה
הכסף כבר הופקד בחשבון המבוטחת שלי”.
פנש מוסיף ש”בזכות ההרצאה ששמעתי בכנס,
פעלתי וסייעתי למבוטחת שלי לקבל כסף
שהגיע לה .אני סוכן וותיק ולא צעיר ,ובכל
זאת אני לומד כל הזמן מהכנסים של הלשכה,
למרות הניסיון הרב שיש לי”.
אנגלמן הדגיש ש”כל מי שמשתתף בכנסים
המקצועיים של הלשכה יכול לתרגם הלכה
למעשה ולממש את התובנות שהוא מקבל
בכנסים ובסמינרים .לכן אני קורא לסוכנים –
בואו לכנסים ,אתם רק מרוויחים מכך”.
רונית מורגנשטרן

אירועי הלשכה
מחוז ירושלים יקיים ב־  15.2יום עיון מחוזי
בנושא בריאות במלון דן ירושלים בין השעות
09:00־ 13:30ובשיתוף "איתוראן" .חניה ללא
עלות במתחם המלון.
סניף חיפה יערוך ב־  16.2מפגש בוקר
בנושא פיננסים בין השעות 08:30־11:15
ובשיתוף "הכשרה חברה לביטוח"" .קפה
רוטשילד" ,קרן היסוד  ,17קרית ביאליק .חניה
חופשית וללא עלות.
סניף תל אביב יקיים ב־ 22.2מפגש
בוקר משולב בנושאי ביטוחי בריאות,
אלמנטרי ופנסיוני בין השעות 10:00־,13:00
בשיתוף "מוקד מיקוד"" .בית התרבות – סביון".
חניה חופשית וללא עלות במקום.
מחוז השפלה יערוך ב־ 25.2סדנה
בנושא פיננסים בין השעות 10:00־. 15:30
מתחם הכנסים והאירועים "לאגו" ,המאה
ועשרים  ,6ראשון לציון מערב .חניה ללא עלות
באזור המתחם.
מחוז חיפה והצפון יקיים כנס בנושא "חוק
ומשפט" ובשיתוף "איתוראן" ,ביום שלישי
ה־ 23בפברואר בין השעות 8:30־ 14:30במלון
דן כרמל ,שד' הנשיא  ,87חיפה.

לפני סיום

“שם את ישראל על המפה”
יואל תמרי ,מוותיקי לשכת סוכני הביטוח
ויו״ר  MDRTישראל בעבר ,הלך לעולמו בשיבה
טובה ב־ 31בדצמבר • הסוכן אלי אנגלר
ויו״ר  MDRTישראל יוסי מנור ספדו לו

"

יואל תמרי עלה לישראל מדרום אפריקה .הוא התחיל לעבוד כסוכן
ביטוח בתחילת שנות השבעים כסוכן של חברת הפניקס .מהר מאוד
הפך לאחד מבכירי סוכני הביטוח בארץ ופעיל מאוד בלשכה ,בעיקר
בתחום הפקות האירועים והכנסים שלה .הוא היה אדם סוחף באישיותו ולכל
מקום שהגיע היה ‘מסמר המסיבה’ – כל סוכני הביטוח בלשכה הכירו אותו.
הוא היה הישראלי הראשון שנשא הרצאה כנציג ישראל בכנס הבינלאומי
של ארגון  MDRTהעולמי לפני כ־ 40שנה .בזכות האנגלית המשובחת
שלו ,התרבות אותה הביא מארץ מולדתו דרום אפריקה ואישיותו הכובשת,
הוא שם מייד את ישראל על מפת  MDRTהעולמית”.
יוסי מנור ,יו”ר  MDRTישראל ,מספר כי יואל תמרי היה מהפעילים
המרכזיים במועדון  MDRTישראל לפני 20־ 30שנה“ .לא הייתי פעיל אז
במועדון” ,מציין מנור“ ,אבל אין לי ספק שהשפה האנגלית שהייתה שגורה
בפיו קירבה מאוד את ראשי וסוכני  MDRTלפעילות שלנו בישראל.
העסקים אז היו בנויים על קשר אישי ,רוב הסוכנים היו מארה”ב וקנדה,
וליואל הייתה תרומה רבה למועדון  MDRTישראל ומיצובו במסגרת
הארגון העולמי”.

תזכורת  -הודעה חשובה
בנושא מלגות דור
המשך לשנת 2016
סוכנים/ות יקרים שלום,
מצ"ב כללי הזכאות למלגת לימודי דור המשך
לשנת  ,2016והדרך למימושה.
את הטופס המצ"ב יש לשלוח במייל לעו"ד מיכאלה ייגר
michaelaj@insurance.org.il
נדגיש ,כי המועד האחרון להגשת הטפסים הוא
 28.2.16בשעה  .15:00סוכן שזכה במלגה בשנים
שעברו  -לא יהא זכאי למלגה נוספת.
בקשות שיועברו לאחר מכן לא יאושרו השנה.
לחץ כאן לכללי הזכאות למלגה 2016
לחץ כאן לטופס בקשת מלגה 2016
בכבוד רב,
עוזי ארגמן  -יו"ר ועדת רווחה

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים

להשכרה חדרים מפוארים בסוכנות ביטוח
בבית שמש .החדרים מרוהטים ומאובזרים-
לריכוזומים
אינטרנט
חשמל,
שולחן,
כסא,
תהליכי
גמישה,
חלקית
למשרה
דרושים
טלפון וארנונה.
לא
מעוניין במשרה חלקית באזור ראשל"צ ,נסיון
הפנסיוני והפיננסי.
כוללבתחום
עבודה
ובמייל
מוני0505619777,
עשיר בכל ענפי הביטוח סוכן/ת לאחר מכירת
ברמה
וניסוח
לפרטים:יכולת לימוד
דרישות:
moni@argus-finance.com
בסוכנות
התיקייחודי
למיזם
באופיס/אקסל ,יחסי
לפנותביטוח בתחום הבריאות גבוהה ,שליטה
האישי .נא
במרכז הארץ ,דרוש/ה
בכלכלה,
תואר
לבעלי
ביטוחיתרון
טובים.
שותפ/ה :סוכן/ת ביטוח אנוש
drusim@gmail.com
דרוש/ה חתמת באלמנטרי
ותיקה
לסוכנות
כמנהל/ת עסקים לסוכנות קיימת ,לתפעול
המשרה
עסקים
אור־גד סוכנות
ביטוח.בחיפה
אומלאה
משרה
מנהלנסיון
עים
בתחום
פוליסות
מכירת
בסוכנות:
סוכן.
של תיק
לרכישה
וליווי עד
הפעילותלקלוט
מעוניין
קורות חיים
לסטודנטים/ות.
מתאימה גם
למייל
להפנות קורות חיים
לביטוח
קידום
שיווק,
קיימים,
הבריאות
למייל info@prishaplus.co.il
סודיות
ותפעול
משרד
ללקוחותכולל
ואלמנטארי.
חיים
zvigadi.orgad@gmail.com
הפעילותל.הקיימת ליצירת קשר-
ופיתוח
מיכא
מובטחת.
דרוש/ה פקיד/ה אפשרות גם למתמחה
052-2786152
לחצי משרה
ידעאלמנטרי
ביטוח
פקידת
דרושה
 Michaele@b4-u.co.ilנייד 0528741331
בביטוח כללי
בחולון.
משרה
לחצי
מול חברות
בעבודה
נסיון
עם
גמישות),
(שעות
מנהל/ת
דרושים
בחיפה
ביטוח
לסוכנות
חיוני .ניתן לשלוח קורות חיים לטלפון
ביטוח ברמת גן .קו"ח נא
ולקוחות.אולסוכן
ביטוח
ראשל"צ ,נסיון
האלמנטארי-
באזורלתחום
חלקיתביטוח
משרהסוכני
מכירות
במייל
052-2324553
”.03-7521556
לשלוח לפקס:
ניסיון
לבעלי
skashro1@gmail.com
ביטוחלאחר
סוכניסוכן/ת
הביטוח
ענפי
עדיפות בכל
עשיר
למשרד ביטוח בפ"ת דרושה רפרנטית ביטוח
לפנותבמשרדי
ותפעול
ישיבהנא
כוללהאישי.
עצמאים-התיק
מכירת
בעלת
המרכז
לסוכנות
של  3שנים
ניסיון
באזור עם
ותיקהופנסיה
ובריאות
חיים
מעולים מול חב' הביטוח
הסוכנות -הסכמים
drusim@gmail.com
בהפקהדרוש
ידעודינמי
לפחותצעיר
ניהול
מכירות  ,שיווק
סוכןותביעות
שינויים
בכל הענפים נציגי מוקד טלמרקטינג
למתאימים בעיניים
גבוהיםרישיון ,רעב
ופיננסים עם
ביטוחבונוסים
יתרון
דרושהחיים
בחיפה קורות
ביטוחגבוהים
ובונוסים
תנאים
לסוכנות
להצלחה .שכר בסיס לתקופת
ורצון
lliran@yeadim-bit.co.il
קו"ח למייל
ניתן לשלוח לשי052-8033305 :
ההסתגלות ,רכב ,בניית מסלול הכנסה
באלמנטרי
חתמת
פקידה
shay@klauzner.co.il
בתכנון פיננסי ובניית
המתמחה למייל
לחברהקורות חיים
עתידי.
עם נסיון בהפקת פוליסות ,הצעות
 rinat@aviramrka.co.ilלקהל עסקי אמיד
פתרונות ביטוח ייחודיים
סוכנות ביטוח מובילה רוכשת במכפיל
המשרד.
תיקישוטף של
וניהול
מחיר
נדרש מומחה/ית מכירות טלפוניות .המשרה
ופנסיוני
אלמנטארי
גבוה
שוק
וותיקה
ביטוח גדולה
בת"א,תפעולית
בעבודה
משולבת
לסוכנותלהיות
יכולה
למועמדות.
תנאים טובים
משרה
קורות
תנאים מעולים
מלאה,חלקית
מלא או
באופן
ביטוחי
לחידושי
חתמ/ת
דרושים
חלקית .ביצוע המשרה אמור להתבצע מביתו
לשי 052-8033305
לשלוח
אזורניתן
חיים
והקריות
חיפה
חדשים.
ביטוחי רכב
של ומכירת
רכב
תפעולית מלאה
תמיכה
המועמד עם
shay@klauzner.co.il
בנוגע
רלוונטי
מידע
וכל
החיים
קורות
את
דרושים
בת"א,
וותיקה
גדולה
ביטוח
לסוכנות
מטעם החברה .קיימת אופציה למשרה חלקית
במייל:
לחצילגדי
להעביר
למודעה יש
ומכירת
קיימים
בלקוחות
רפרנטים
גבוהות+
עמלות
גבוה +
לטיפול בסיס
מלאה .שכר
או
בראשון לציון
משרה
פקיד/ה
דרושה
zvigadi.orgad@gmail.com
טלפון
הסוכנות.
קידוםללקוחות
נוספים
ביטוחים
מתאימה .
למתאים /
אפשרויות
ומחשוב.
ידע בביטוח אלמנטרי פרט
קורות חיים למייל
03-5656879
דרישות התפקיד:
ניתן לשלוח קורות חיים למייל
info@mika.
co.i•l
מובילה באזור
לסוכנות ביטוח
במכירות טלפוניות
יכולת מוכחת
Yossi@zilbi.co.il
• ידע בתחום הביטוח  /הפיננסיים – יתרון
פנסיוני
רישיון
בעל
השפלה דרוש
גדולה וידועה
מוכרת,
שליטהביטוח
לסוכנות
לסוכנות ביטוח מובילה באזור רחובות נס
מחשובית ,בפרט
בסביבה
גבוהה
•
ומאתגרת
מעניינת
לעבודה
ביטוח פנסיוני בצפון
סוכנ/ת
דרוש/ה
בעלת
מקצועית
עובד/ת
דרושה
ציונה
בסביבת אקסל  -חובה
דינמית בעלת תודעת
הארץ.
jennyl@dorot-ins.co.il
בתחוםלמייל
קורות חיים
העסקי אלמנטרי .
ניסיון
עבודהמצוינים
יחסי אנוש
•
עסקיים רבים
לקוחות
גבוהה מול
מנהלים שירות
להתקשר
למתאים/ה ניתן
מעולים
תנאים
בביטוח חיים /
עובדת עם נסיון
דרושה
רקע עסקי
שיחה עם
•יכולת ניהול
חובה.חיפה לנהריה .ניסיון של
יושבים בין
אשר
0505260833
לאיציק-
תקוה אפשרי חצי משרה
בריאות בפתח
/
חוסן נפשי –
ilan@ivry.co.ilרישיון פנסיוני ממשרד
שנתיים-שלוש,
ilan@ungar-ins.co.il
פרישהלמייל:
קורות חיים
פלוס דרוש/ה עובד/ת
למיזם
עטיפה כחולה .שכר מתגמל
האוצר בעל
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לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת
באלמנטרי עם ניסיון .משרה מלאה בחיפה
חיים
קורות
בונוסים לביטוח.
ביותר,גד סוכנות
אור -
צמוד.
להפנותרכב
משמעותיים,
zvigadi.orgad@gmail.com
למייל
קורות חיים למייל
jobs360@tikshoov.co.il
תקוה ,דרוש/ה חתם/ת
לסוכנות ביטוח בפתח
שבעחובה
לפחות.
שנים
של 5
ביטוחניסיון
לסוכנותבעלת
עסקים,
באיזור באר
מובילה
קבלנים
הנדסי,
בתחומי ,DO
מקצועי
ידע
שעות
פגישות
מוכחלקביעת
טלפנית
דרושה
למתאימים.
טובים
תנאים
שכרוכד'
גדולים
עסקים
גבוהות
עמלות
בסיס +
גמישות +
jobs@avivit.co.il
חיים למיי
קורות
למשרתל :אם לפניות
מתאים
MEIR@HOMA.CO.IL
לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה פקיד/ה
באזורחלקית
למשרה
במשרהוחיים
מעונייןאלמנטרי
ביטוח
קורותניסיון
ראשל"צ,
חלקית
Haimedri22@012.net.il
עשירלמייל
חיים
לאחר מכירת
בכל .ענפי הביטוח .סוכן/ת
האישי.
התיק
לפנותלציון דרוש/ה מנהח"ש
ביטוחנאבראשון
לסוכנות
drusim@gmail.com
אלמנטרי וחיים למשרה
עם ידע בביטוח
למייל.
חלקיתחיים
משרה קורות
חלקית
ראשל"צ ,נסיון
באזור
Haimedri22@012.net.ilסוכן/ת לאחר
עשיר בכל ענפי הביטוח

מכירת התיק האישי .נא לפנות

ורכישות תיקי ביטוח
שת"פ
drusim@gmail.com

של תיק
לרכישה
לקלוט וליווי עד
מעוניין
ביטוח
תיקי
ורכישות
שת"פ

סוכן .חיים ואלמנטארי .כולל משרד ותפעול
@Michaele
מיכאל.
סודיות
אביחי -
ביטוח חיים.
מובטחת.תיקי
מעוניין לרכוש
נייד 0528741331
b4-u.co.il
050-9114142
פרטים :
למעוניינים לרכוש תיקי ביטוח
avihay.avitan@gmail.com
 dani@gsr.co.ilגשר מיזוגים ,רכישות והשקעות
מעוניין לקלוט וליווי עד לרכישה של תיק
משרד ותפעול
ואלמנטארי .כולל
סוכן .חיים
והשקעות
מיזוגים ,רכישות
גשר
0528741331
מיכאל.
מובטחת.
בניהול
ניידמעוניינת
ומנוסה,
ותיקה
סודיותלביטוח
סוכנות
Michaele@b4-u.
c
o.il
תיקי ביטוח (אלמנטרי וחיים)  +אפשרות להמשך
סודיות
מצויינים.
תנאים
.
ד
במשר
תעסוקה
להשכרה חדרים מפוארים בסוכנות ביטוח
itsik@newafikim.co.il
לפרטים:
ומאובזרים
החדרים מרוהטים
מובטחת.שמש.
בבית
ומים
אינטרנט
חשמל,
שולחן,
כסא,
ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
סוכן
לא כולל טלפון וארנונה.
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
לפרטים :מוני  050-5619777ובמייל
וחבויות ,ומיעוטן
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים
moni@argus-finance.com

כלי רכב) .טלפון050 - 4520900 :
סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" רוכשת תיקי
פרטים :
מסוכניםלרכוש
למעוניינים
ביטוח .תהליך
תיקי לפרוש
המעוניינים
ביטוח
dani@gsr.co.il
מותאמים לצרכי הסוכן .נא
הפרישה והרכישה
- 2366666
בטלפון:
גשר לנורית
לפנות
073סוכנות לביטוח
והשקעות
רכישות
ומיזוגים,
ותיקה ומנוסה ,מעוניינת בהיהול תיקי ביטוח
להשךמיזוגים,
בת"א .גשר
וחיים) +איכותי
תיק ביטוח
למכירה
תעסוקה
אפשרות
(אלמנטרי
לפרטים:סודיות מובטחת.
והשקעות.מצויינים.
במשרד .תנאים
dani@gsr.co.il
רכישות
לפרטים:
itsik@newafikim.co.il

שכירות משנה

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
ואיכותי ביותר
אלמנטרי רווחי
לתיק ביטוח
,לסוכן
הבורסה בר"ג
יוקרתי באזור
משרד
וחבויות,
בתיק:
הפוליסות
(רוב
עסקיםבשרותי
דירות,המעוניין
וחיסכון
בריאות
ביטוח חיים
טלפון:
כולליםרכב).
ומיעוטן כלי
בכל תחומי הביטוח
ורחבים
משרד
050-4520900
הפנסיוני ניתן לקבל
–אטרקטיבי
משותפת
ובעבודה
סמלי
בסכום
רוכשת תיקי
בע"מ"
לגיל הזהב
"מרום
סוכנות
09-7738381
מסוכנים המעוניינים לפרוש .תהליך
ביטוח
הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן .נא
בטלפון:
לפנות
 073-2366666לסוכן
תקווה משרד/ים
לנורית בפתח
בסוכנות ביטוח
שכלולות
איכותיהנלווה
ביטוחהציוד
עם כל
מרוהט/ים,
מיזוגים,
גשר
בת"א.
תיק
למכירה
במחיר (תשתית רשת ,חיבור לחברות ביטוח,
dani@gsr.co.il
והשקעות.
לפרטים :חשמל ,ארנונה,
חדר ישיבות,
רכישותשיחות, ,
הקלטת
מים ,ניקיון ,חדר ישיבות מאובזר ועוד).
ziv@avivit.co.ilמשנה
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