
....חצי שעה על עמלה

עודף רגולציה ועודף רפורמות "עודף רגולציה ועודף רפורמות "

"מגדילים ריכוזיות

י שלמה אייזיק"ע



תאריך :___________ 
לכבוד 

_________חברה לביטוח בע"מ 
 

א.ג.נ., 
 

סירוב שימוש במידע ו/ או סירוב לקבלת דבר פרסומת הנדון:  

 

מבלי לפגוע בכל זכות הנתונה לי הריני להודיעכם, כי: 

 

אינני מתיר/ה מסירת פרטיי ו/או כל מידע אודותיי בשום דרך ובשום אופן לכל חברה ו/או גוף,  . 1

בין אם הינם שייכים לקבוצת _________, ובין אם לאו. 

הוראה זו טובה ותקפה לכל סוג של שימוש, בין אם השימוש קשור למוצרי החברות, ובין אם 

לאו. 

 

  ( להלן: _________ חברה לביטוח בע"מ"השימוש במידע אודותי מותר במפורש, אך ורק ל - " . 2

"החברה")  וזאת אך ורק לצורך ניהול הפוליסות אשר ברשותי, בחברה, ולמשך תקופת הפוליסה 

 בלבד. 

  

–ח"התשס), 40' מס תיקון) (ושידורים בזק (התקשורת חוקמתוקף הזכות אשר ניתנה לי ב . 3

;, כהגדרתו בחוק ( להלן: "החוק") , הריני  להודיעכם על סירובי לקבל כל דבר פרסומת2008

מכל סוג שהוא, לרבות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, הודעות באמצעות הדואר, הודעת 

חיוג אוטומטי , וכל הודעה  ו/או פניה באמצעי תקשורת אחר, בין אם מחברת _____ ובין אם 

 מכל חברה אחרת לרבות חברות בקבוצת _________. 

  

כל האמור לעיל יפה, גם למידע בדבר כל אדם ו/או מעסיק אשר פרטים אודותיהם נמסרו  . 4

לחברת _________ לצורך עריכת פוליסת ביטוח. 

 

 

 

 

 

        שם המבוטח: ____________  ת.ז._____________   חתימת המבוטח______________ 

 

 

 

 

        



:? על מה נאיר היום  

".מעבר"תשלום עמלות היקף בעת *  

בריאות עמלת ההיקף תמיד תהיה בתחשיב /בפוליסות ריסק*  

.י הפרמיה הנמוכה ביותר"עפ   

.דמי ניהול מינימאליים בידי היצרן*  

מה תהיה      ......דמי ניהול יורדים לגובה המינימום בידי היצרן*   מה תהיה      ......דמי ניהול יורדים לגובה המינימום בידי היצרן*  

? העמלה מדמי הניהול   

.?ריביות*  

.    ? עיתוי חיוב הביטולים*  

.?קצבה/עמלה מיתרת הנכסים לאחר תשלום פנסיה*  

.?מ"ללא מע/עמלה כולל*  

.???....'ב...'שנה א/ביטולים פרורטה*  



:? על מה נאיר היום  

...?עמלה או הלוואה*  

.עמלת נפרעים ועמלת היקף המשולמות מתעריף ברוטו*  

?תשלום על הגדלות*  

.?ממוכן ולא ממוכן - הגדלות פנסיית חובה*  

או עמלת   /תשלום עמלת נפרעים ו -כיסויים מתוך ההפרשות*  

.?היקף     .?היקף    

.מנוי סוכן*  

.תשלום עמלות מפוליסות מסולקות*  

או זכאות  /פניה ישירה ללקוחות בעת תום תקופת ביטוח ו*  

.לסכום ביטוח    

.בלתי פוסקות בתשלום עמלות" תקלות* " 

.?תנאים כלליים* 



pdf.חובת הנמקה

י תגמול כספי  "עפ(בחירת אופן הדרוג 
).או כמות עסקאות
.בכל שנה 31.3עדכון יצרנים עד 

  60 -עדכון שיטת הדרוג אחת ל  60 -עדכון שיטת הדרוג אחת ל
.חודשים



ט"הבעיה המרכזית בתעשיית חא

!!!אנחנו הבעיה�
,  אנחנו בעיית הטכנולוגיה, אנחנו בעיית השירות�

אנחנו בעיית טיוב  , אנחנו בעיית העברת המידע
אנחנו  , אנחנו בעיית העברת הכספים, הנתונים אנחנו  , אנחנו בעיית העברת הכספים, הנתונים

אנחנו מושחתים ולכן יש  , בעיית פנסיית החובה
אנחנו מקור הרע , לבדוק אותנו ולהטיל עלינו קנסות

.......של התעשייה
?ולכן�



תודה על ההקשבה


