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

להעתיק או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.

במשך כל ימות השנה טורחת לשכת סוכני ביטוח 
וראשיה על שיפור מעמדו ומצבו של סוכן הביטוח.

על פעולותינו ומאבקינו למענכם אתם יכולים לקרוא 
מדי שבוע במגזין "ביטוח ופיננסים" הנשלח אליכם, 

ולעתים גם בכלי התקשורת האחרים.
פעילותנו מגוונת ונעה ממאבקים פוליטיים ודיונים 
מול ראשי הפיקוח על הביטוח וחברות הביטוח על 
חיזוק מעמד הסוכן, ועד לנקיטת צעדים וחתימת 

הסכמים עם גופים מסחריים שונים, שנועדו להקל 
על חיי היום-יום של סוכן הביטוח ולתת לו כלים 

שיאפשרו עבודה שוטפת וחלקה יותר מול הלקוחות 
ומול חברות הביטוח.

אנו משקיעים מאמץ רב בפעילות מול הרגולציה 
בענף, תוך שאנו רואים תפקיד חיוני ללשכה בתגובה 

לטיוטות ובהתאמתן לציבור הלקוחות ולפעילות 
הסוכנים בצורה הטובה ביותר, תוך שמירה על 

מעמדם של הסוכנים בכל הקשור לתהליכי העבודה מול החברות והלקוחות.
הלשכה פועלת להצביע על כשלי שוק באמצעות מאמרים בעיתונות, פנייה לפוליטיקאים וימי עיון 
שאנו מקיימים או נוטלים בהם חלק. כל זאת במטרה לייעל מוצרים קיימים, לבחון החלטות שניתנו 

בעבר ועוד.
השבוע לקחנו פסק זמן כדי להביט לאחור ולהסתכל על ההישגים שרשמנו בשנה החולפת. את 

העיקריים שבהם ריכזנו במגזין זה. עיון במגזין יגלה לכם שחלקם יכולים לשמש עבורכם כלי 
בעבודתכם השוטפת.

אוזננו תמיד כרויה לחברים. אנא פנו אלינו וכיתבו אילו נושאים דורשים שיפור ואילו שירותים 
נחוצים לכם ואנו נמשיך לקדם את מעמדו ומצבו של סוכן הביטוח גם בשנים הבאות

שלכם,
מוטי קינן
מנכ"ל לשכת סוכני ביטוח

סוכנות וסוכנים יקרים,



מאזן כוחות 
חדש מול 
הרגולציה
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פתח דבר: לשכת סוכני הביטוח שמה לה למטרה לקיים קשר מתמיד ורציף 
עם ח"כים והפיקוח על הביטוח ולתת תגובות מהירות לכל סוגיה. ואכן, ראשי 
הלשכה משקיעים מאמץ רב בפעילות מול הרגולציה בענף, כמו מתן תגובה 

לטיוטות והתאמתן לציבור הלקוחות ולפעילות הסוכנים בצורה הטובה ביותר, 
תוך שמירה על מעמדם של הסוכנים בכל הקשור לתהליכי העבודה מול 

החברות והלקוחות. כך פעלו ראשי הוועדות בנושאים כמו חוזר החידושים, 
מסמך ההנמקה וחוזר העמילות. כמו כן, פועלת הלשכה בתיאום עם הפיקוח 

לשיפור מוצרים למבוטחים, כמו ביטוח אובדן כושר עבודה. ראשי הלשכה 
דואגים לשמור על קשר רציף גם עם ח"כים רלוונטיים, כדי שקול סוכני הביטוח 

והמבוטחים יישמע גם ברשות המחוקקת.
 חוזר החידושים: מרגע שיצאה הטיוטה הראשונה לפני כחצי שנה, טענה 	 

לשכת סוכני הביטוח שחוזר זה כלל לא היה צריך לצאת מלכתחילה, וכי 
הוא עלול להפר את האיזון העדין שבין קבלת אישור פוזיטיבי מהמבוטח 
לצד השארתו ללא כיסוי ביטוחי. הלשכה טענה כי אין צורך לעשות שינוי 

דרסטי שכזה עקב מספר תלונות מצומצם מאוד שהגיעו לשולחנו של 
 המפקח, לצד 3 מיליון הפוליסות שמחדש הענף בכל שנה.

כאשר יצאה הטיוטה הראשונה כינסה הוועדה לביטוח כללי צוות מצומצם 
שדן רבות על השלכות החוזר. בלשכה התקיימו מספר רב של דיונים 

פנימיים ופגישות עם נציגי האוצר, שבהם דנו בכל סעיף וסעיף, והצלחנו 
במהלך הפגישות להסביר לנציגי האוצר כיצד חוזר זה ישפיע על המבוטח 

ועל יכולת העבודה מולו. בכל סעיף הצלחנו להביא לשינוי או לביטול 
 נושאים שנראו לנו כפגיעה במבוטח, או ביכולת הסוכן להעניק שירות.

הלשכה עקבה בדריכות גם אחר הטיוטה השנייה שיצאה במהלך הדרך ולא 
נחה עד ליום האחרון שבו יצא החוזר כפי שיצא, במטרה לשפר ככל האפשר 

את החוזר כדי שיהיה ישים. ניערך להסיק ממנו את דרכי הפעולה הנכונה 
ונדע להעביר בחודשים הקרובים לציבור הסוכנים דגשים בתפעול, וכן נדע 

לדרוש מהחברות לעמוד לרשותנו באמצעים טכנולוגיים כדי שנוכל להיערך 
לביצוע החוזר. הוועדה לביטוח כללי אף העבירה הערותיה לאוצר לגבי 

טיוטת הפוליסה התקנית בדירה, ערכה שיחות עם חברות הליסינג לשינוי 
המצב הנוגע לתביעות צד ג' ועם ספקי המים למציאת פתרון השירות 

בנושא.
 טיוטת חוזר העמילות: בעקבות הפרסומים על הצ'ופרים שמעניקות 	 

חברות הביטוח לסוכניהן, בדמות חופשות וטיולים ביעדים אקזוטיים בחו"ל, 
פירסמה בספטמבר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר 
דורית סלינגר הוראות חדשות המסדירות את מבנה העמלות המשולמות 
לסוכני ביטוח. ההנחיות החדשות קובעות כי אי אפשר יהיה לתגמל סוכני 

ביטוח באמצעות פרסים או מתנות, שעלולים לתמרץ סוכן לשווק מוצר 
שאינו מתאים ללקוח. כמו כן, עמלות לסוכנים לא יהיו תלויות בגובה 

דמי הניהול של המבוטחים. בנוסף, חלק מהותי מהתגמול המועבר לסוכן 
הביטוח, יהיה עבור השירות שהוא יעניק ללקוח לאורך חיי המוצר. עוד נקבע 
כי במקרים שבהם נותק הקשר עם הלקוח או שהלקוח נפטר, יופסק תשלום 

העמלות. הוראה נוספת אוסרת על חברה לשלם עמלות לשני סוכנים 
 במקביל. תחילתן של התקנות האלה ב-1 ביולי, 2015.

עמדת הלשכה היא שאין לאפשר התערבות ביחסים המסחריים בין הסוכנים 
לחברות הביטוח. בשוק חופשי אין מקום להתערבות רגולטור בין שני גופים 

מסחריים. מדובר במהלך מסוכן שעלול להוביל לקריסת ענף הסוכנים 
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וכדי להאבק בו, הוקם צוות, בראשות יובל ארנון, לבחינת טיוטת החוזר 
והשלכותיו וכן כדי להבטיח שסיכומים קודמים של הלשכה עם הפיקוח על 
הביטוח בנושא, להם היו שותפים גם יו"ר ועדת הכספים הקודם משה גפני 

וסגן שר האוצר יצחק כהן, יקויימו.
 טיוטת מסמך ההנמקה: לאחר שהפיקוח הוציא טיוטה שלישית בעייתית של 	 

מסמך ההנמקה, הכינה הלשכה בתגובה מסמך תגובה מאוד מפורט, הכולל 
הצעות לשיפור ודוגמאות מהעולם. הלשכה מאמינה שסוכן הביטוח הפנסיוני 
אינו נופל במקצועיותו ובשירותיו מרו"ח, מעו"ד או מכל בעל מקצוע חופשי 
אחר. לשכת סוכני הביטוח יודעת כי חבריה עושים הכל לטובת לקוחותיהם, 
בין אם מדובר בביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח בריאות או בקרן פנסיה, ועל כן 
דורשת יישום מסמך הנמקה פשוט וברור שניתן להבנה בכל בית בישראל, 

 ולכל מבוטח באשר הוא.
הלשכה הציעה לרגולטור לשלוח את אנשיו לשטח, לשבת עם לקוחות 

ולנסות למלא את מסמך ההנמקה החדש, לבדוק האם הלקוח בכלל רוצה, 
יכול, ומסוגל להבין את הכתוב, ומה המשמעות של מילוי מסמך כזה 

מבחינת האיש שבשטח, הסוכן הפנסיוני, שמגיע ללקוחות שעובדים בשדה, 
במפעל, בהיי-טק ובכל תחום קיים אחר.

 שיפור ביטוח אובדן כושר עבודה: הוועדה לביטוח פנסיוני פועלת בימים 	 
אלה, בשיתוף פעולה עם הפיקוח על הביטוח, לשיפור הביטוח לאובדן כושר 

עבודה. מדובר בביטוח שנמצא בתחום האפור: הגדרות שונות בין החברות, 
פרשנות שונה, מוצר הלוקה בחוסרים רבים. לכן הוחלט להקים צוות בלשכה 
בראשות הסוכן חיים גולדיס, שבמשך חודשים ריכז כשלים במוצר זה, לאור 

 ניסיונם של חברי הוועדה ממקרי עבר בתחום זה.
הוועדה לביטוח פנסיוני גיבשה מסמך מפורט ומקצועי שהוגש לרג׳ואן 

גרייב, סגן בכיר למפקחת על הביטוח, ולמיכל היימן, אחראית על תחום 
ביטוח החיים בפיקוח, ובדיון הראשון שנערך בין הצוותים נמצאו נקודות 
משותפות רבות בין הצדדים והסכמות שיבואו לביטוי בטיוטה ראשונה, 

 שתצא לאחר החגים.
המטרה היא להגיע למוצר מתקדם יותר, הוגן, מותאם לצורכי הלקוח, 

ובסופו של דבר להטיב את מצבו.
 שיתוף פעולה עם ועדת הכספים: בפברואר השנה נפגש נשיא הלשכה 	 

אריה אברמוביץ עם יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ ניסן סלומינסקי. 
השניים הגיעו להבנות בנוגע לשיתופי פעולה בין לשכת סוכני ביטוח 

לוועדת הכספים. בלשכה רואים את החשיבות בשיתוף הפעולה בין היתר 
בשל בעיית הריכוזיות שפשטה על כלל המשק נהפכה בשנים האחרונות 

למנת חלקו של ענף הביטוח, שנהפך לריכוזי מאוד, במיוחד לאור המיזוגים 
 בענף שהיטו את מאזן הכוחות לטובת חברות הביטוח.

סלומינסקי הדגיש כי דלת הוועדה פתוחה בפני לשכת סוכני ביטוח והבטיח 
לעסוק ברגולציה מורכבת של הענף ולהעמיק את הטיפול בעניין בוועדת 

הכספים.
 קשר עם חברי כנסת: הלשכה נמצאת בקשר רציף עם גורמים בממשלה, 	 

בהם שר הביטחון משה בוגי יעלון וסגן שר האוצר מיקי לוי, ועם ח"כים 
מכל קצוות הקשת הפוליטית, בהם יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 

חיים כץ )ליכוד(, מיכל בירן )עבודה(, שיזמה הצעת חוק להקמת קרן 
פנסיה ממלכתית לציבור, מרב מיכאלי )עבודה(, איציק שמולי )עבודה(, 

יו"ר השדולה לעסקים קטנים אראל מרגלית )עבודה(, יעקב ליצמן )יהדות 
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התורה(, שכיהן כיו"ר ועדת הכספים וכסגן שר הבריאות, ג'מאל זחאלקה 
)בל"ד(, פאינה קירשנבאום )ישראל ביתנו(, יצחק כהן )ש"ס( שיושב בוועדת 

הכספים ויו"ר הוועדה לשוויון מגדרי עליזה לביא )יש עתיד(.
 תיקונים במסלקה הפנסיונית: במסגרת טיוטה שהוציא הפיקוח בנושא 	 

המסלקה, וגם לאור פגישה של הוועדה לביטוח פנסיוני עם מנהל מחלקת 
המסלקה הפנסיונית בפיקוח ניר בן שמש, בוצעו כמה תיקונים לאור כשלים 

שנמצאו באופן שבו 
מידע מועבר דרך 

פורטל המסלקה: מספר 
מזהה שניתן לקרנות 

פנסיה כלליות ומקיפות 
- בעיה זו נפתרה 

והמסלקה יודעת כיום 
לבצע בדיקה לגבי סוג 
הפנסיה ולפי זה לבדל 

 מוצר אחד מהאחר.
בפוליסות של חברת 
מגדל מ-2004, ניתן 

אותו מספר מזהה לכל 
מסלול, דבר שגרם לדריסת מידע חיוני - המסלקה פתרה זאת ויודעת היום 
לזהות כל מסלול ומסלול ולהציגו בנפרד, ללא סכנה של דריסת חומר. גם 

בקרנות ההשתלמות של המורים היתה בעיית זיהוי של קרנות שונות לאותו 
עמית - הבעיה נפתרה בשיתוף עם הקרנות עצמן.

 ניוד פוליסות מנהלים: הלשכה מקדמת בכנסת הצעת חוק שתאפשר לנייד 	 
פוליסות ביטוח מנהלים ללקוחות השבויים אצל חברות הביטוח הגדולות.  

הלשכה פנתה למפקחת על הביטוח בדרישה לאפשר ניוד. אין לנו ספק 
שהעובדה שלקוח לא יכול לנייד את עצמו פוגעת בו, בשירות ובדמי הניהול 

ולכן אנו פועלים לקידום הנושא בחקיקה.
 מכירת ביטוח נסיעות על ידי סוכנים: בעקבות לחץ הלשכה ובהמשך 	 

לפגישה שנערכה במשרד המפקחת על הביטוח עם חברי ועדת הבריאות 
של הלשכה, יצאה טיוטת חוזר הסדרה בעניין מכירת פוליסות נסיעות 

לחו"ל שתאסור על מכירת ביטוח על מי שאינו בעל רישיון, בעיקר משרדי 
נסיעות, קופות החולים וחברות כרטיסי האשראי. שיווק פוליסות אלה 
יתבצע באמצעות חברות הביטוח או סוכני הביטוח בלבד. בכך, נוצרה 

הזדמנות עסקית לציבור הסוכנים להחזיר לעצמם את נתח שוק ביטוחי 
הנסיעות וליהפך לגורם הראשון שאליו יפנה כל מי שמתכנן נסיעה מעבר 
לים.  פרמיית ביטוח הנסיעות בישראל מוערכת ב-400 מיליון שקל, אבל 

סוכני הנסיעות מהווים כיום רק 25%-20% מכלל משווקי ביטוח נסיעות.
 מאבק בפוליסת בריאות במבנה אחיד: הלשכה נאבקת בתוכנית, שנולדה 	 

בעקבות המלצות ועדת גרמן, ליצירת פוליסת ביטוח אחידה לחברות 
הביטוח ולשב"ן של קופות החולים שתכלול רשימה אחידה של רופאים 

מנתחים. בפגישה עם אגף הפיקוח על הביטוח, הבהירו חברי ועדת הבריאות 
את התנגדות הלשכה לתוכנית ולכוונה לאסור על שיווקן של פוליסות 

בריאות הקיימות היום, המאפשרות בחירת מנתח וללא השתתפות עצמית. 
החזרת השתתפות עצמית, תביא ל"רפואה שחורה" ותחזיר את הרפואה 

הפרטית שנים רבות אחורה.

מאזן כוחות חדש מול הרגולציה



חיזוק
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פתח דבר: ענף הביטוח סבל בשנים האחרונות מפגיעה תדמיתית אנושה לאור 
הקמפיין האגרסיבי של חברות הביטוח הישיר. הפרסומות שלהן מציגות באופן 

מעוות את סוכן הביטוח כנהנתן, מנותק מלקוחותיו, בעל חשבון בנק מנופח 
וכמי שפוגע בלקוח. לשכת סוכני הביטוח פועלת למיתוג מחדש של הסוכן 

באמצעות השבת מלחמה תדמיתית ותודעתית לכל המנסים לפגוע בתדמיתו 
של סוכן הביטוח. באחרונה השיקה הלשכה קמפיין נגדי שמציג את "שוקה" 

האמיתי - סוכן ביטוח מקצועי, מנוסה, שמשרת את לקוחותיו נאמנה. כמו כן, 
פועלת הלשכה למיצוב מקצוע הסוכן ולמיצוב הסוכן כאוטוריטה המקצועית 

הגבוהה ביותר, וכגורם שיכול להציע מגוון שירותים לבחירת הלקוח.
 שוקה האמיתי: באחרונה יצאה הלשכה בקמפיין בשם שוקה האמיתי, 	 

עם המסר ברגע האמת סוכן ביטוח! הקמפיין מהווה תגובה לניסיון של 
הביטוחים הישירים להציג את סוכן הביטוח שוקה, כאדם נהנתן שמתעשר 

על חשבון מבוטחיו ולא נותן דבר בתמורה. קמפיין זה הוא חלק ממהלך 
אסטרטגי כולל לשקם את תדמית הסוכן ולמתג אותו כנותן שירות מקצועי, 

שעומד לצד מבוטחיו בעת הצורך ומסייע להם באמצעות ניסיונו והיכרותו 
 רבת השנים עמם.

מדובר בקמפיין הטלוויזיוני הראשון של לשכת סוכני ביטוח, לאחר למעלה 
מעשור. הקמפיין עושה שימוש בסוכן ביטוח אמיתי ולא בשחקן. הלשכה 

 ערכה אודישנים לכמה סוכני ביטוח, ולבסוף נבחר סוכן הביטוח, אורן איילון.
איילון מעביר את המסר של סוכן ביטוח עכשווי, מקצועי ואכפתי. באמצעות 
קמפיין שוקה האמיתי הלשכה אומרת לביטוח הישיר: אתם ממציאים דמות 
שלמעשה לא קיימת. אותה דמות היא עיוות ושקר של סוכן הביטוח. אנחנו 

 מציגים סוכן ביטוח אמיתי ולא את הבלוף שמנסים להציג בטלוויזיה.
הקמפיין הינו צעד ראשון לקראת המשך הטיפול בתדמית סוכן הביטוח 

– להחזיר עטרה ליושנה. הסוכנים חייבים להבין שלא מפקירים אותם 
להתעללות של הישירים שמנסים לפגוע בהם.

 קמפיין נגד ביטוח ישיר: במרץ השנה יצאה הלשכה בקמפיין פרסום כנגד 	 
חברת ביטוח ישיר, במטרה לחזק את מעמדו של סוכן הביטוח. הקמפיין 
הושק כתגובה ישירה למסע הפרסום האגרסיבי של חברת ביטוח ישיר, 

שמריצה זה תקופה ארוכה את הפרסומות בכיכובה של שני כהן לפעילות 
"9 מיליון", שבו היא תוקפת את סוכני הביטוח ומציגה אותם כגורם מיותר 
שהלקוח מממן. מודעות הקמפיין תקפו באופן ישיר את המסרים העיקריים 

של ביטוח ישיר והסירו את המסכה מעל פעילות החברה. מודעות לשכת 
סוכני הביטוח תקפו את קמפיין "שוקה" בכותרת "מרוב שוקה - הביטוח 

הישיר יצא שקשוקה!", ואת קמפיין "הציפורים". בנוסף, תקף הקמפיין של 
הלשכה את הוצאות הפרסום המופרזות והמנופחות של ביטוח ישיר שבאות, 
בסופו של דבר, על חשבון לקוחותיהם וחשף לציבור הרחב כי על פי דו"חות 
"יפעת בקרת פרסום", ב-2013-2011 הוציאה חברת אי.די.איי )ביטוח ישיר( 
595 מיליון שקל על פרסומות. אחת המודעות שפורסמו תקפה את העובדה 

כי 700 טלפנים של ביטוח ישיר יצאו לנופש מיוחד בתאילנד על חשבון 
לקוחותיהם. לנופש של הטלפנים הוזמנה והוטסה באופן מיוחד הזמרת נינט 

טייב.
 רינגטון לסוכן: לשכת סוכני ביטוח הפיקה ג'ינגל שכל סוכן ביטוח יכול 	 

להעלות לסלולר – כרינגטון, אשר ועד לחזק את תדמית הסוכן. בנוסף, 
הפיקה הלשכה סרט תדמית וסרט אנימציה, המשודרים בכל כנס ויום עיון 

של הלשכה ומחזקים את הסוכנים.

חיזוק מעמד הסוכן

http://tinyurl.com/mhkdxc6
http://tinyurl.com/m73zsqz
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 קשר באמצעות המדיה החדשה: לשכת סוכני הביטוח נכנסה לזירת הניו 	 
מדיה כדי שתוכל להפיץ ולפרסם את ההתרחשויות, הפעולות, המאבקים, 

החקיקות והאירועים לכלל חברי הלשכה וגם לציבור הרחב. זירת הניו מדיה 
הופכת את הלשכה מקהילה סגורה שמעדכנת בעיקר את 4,000 החברים 

שבה, לקהילה פתוחה ושקופה שמאפשרת גם לסוכנים שלא חברים בלשכה 
וגם לציבור הרחב, שברובו נעזר בשירותי סוכני ביטוח, להיות מעודכנים 

במתרחש בזירת הביטוח. פייסבוק הוא מנוע היצוא לכל הזירות. זו הזירה 
הכי מדויקת והכי זולה מכולן, והיא נותנת את החשיפה הכי גדולה לאנשים. 
משם מופנים את חבר הלשכה לכל הזירות. כך לדוגמה, לעמוד הפייסבוק 

 של הלשכה יש כ-9,000 אוהדים.
קמפיין "שוקה האמיתי" של לשכת סוכני הביטוח שהופיע בטלוויזיה ובאתרי 

האינטרנט השונים, קיבל ביטוי נרחב גם במדיה החברתית. 354 אלף 
משתמשים נחשפו אליו ברשתות החברתיות, וכ-11 אלף משתמשים היו גם 
מעורבים בפרסומים )הקלקות, לייקים, תגובות ושיתופים(. בסך הכל נחשפו 

 למעלה מ-16 אלף איש לסרטון ברשתות החברתיות.
מלבד עמוד הפייסבוק, פועלת הלשכה ומעדכנת בשש-שבע זירות נוספות, 

בהן טוויטר, גוגל פלוס ויוטיוב. חברת מיתוג שאחראית על תפעול במדיה 
 החברתית דואגת לסנכרן בין הזירות וליצור בהן חשיפה לקהל רחב.

האתר החברתי של הלשכה מרכז עבורכם את הפעילות בכל הזירות, את 
הכנסים, האירועים וגם את בלוג הלשכה. שם תוכלו לראות מה קורה בשאר 

הזירות.
 פרויקטים למען הקהילה: במסגרת יוזמות הוועדה לפעילות וקשרי קהילה 	 

בראשות מיכל וינצר, יוצאים סוכני הלשכה לפעילויות ולפרויקטים אשר 
מקרבים את סוכני הביטוח לקהילה ומחזקים את תדמיתו של הסוכן. כך 

לדוגמא, ערב יום הכיפורים, עשרות סוכנים, חברי לשכה וחברי MDRT, התייצבו 
ליומיים של עבודה מפרכת, כדי לבנות קפיטריה עבור תלמידי בית הספר 
ברנקו וייס בקריית שמונה. פעילויות נוספות מתוכננות לחודשים הקרובים.

חיזוק מעמד הסוכן
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פתח דבר: לשכת סוכני הביטוח הוקמה בראש ובראשונה עבור ציבור הסוכנים 
ועל כן כל סוכן צריך לדעת כי יש לו מענה בלשכה לכל בעיה, כלכלית, 

משפטית או אישית. לשם כך, תיגברה הלשכה את מערך היועצים המשפטיים 
ויועצים בתחומים נוספים, הקימה קרן עבור סוכנים שזקוקים לסיוע כלכלי 
הגבירה את כמות ימי העיון וההשתלמויות המקצועיות והשיקה את תוכנית 

המנטורים לסוכנים צעירים. כמו כן, לראשונה הוציאה הלשכה לוחות שנה עבור 
הסוכנים ולקוחותיהם. כמות המלגות לדור ההמשך הוגדלה ובלשכה שואפים 

להעניק מלגות גם לצעירים שהם לא דור המשך. בנוסף, ועדת הרווחה אף 
עובדת על הקמת מועדון לקוחות שיכסה תחומים רבים לרווחת הסוכנים.

 חיזוק והגברת פעילות הסניפים והמחוזות: הלשכה הגדילה את התקציבים 	 
לסניפים ולמחוזות והפקידה את ניהול התקציב בידי יושבי הראש שלהם. 

כתוצאה מכך, הוגדלה משמעותית הפעילות בסניפים ובמחוזות ונוספו ימי 
 עיון וכנסים מקצועיים.

בלשכה רואים את הסניפים והמחוזות כמנוע של הלשכה. המטרה היא 
להגיע לכמה שיותר סוכנים באמצעות הסניפים, לחזק אותם כמה שיותר, 

לגייס ולהכפיל את כמות החברים. ככל שיהיו יותר חברים בלשכה כוחנו 
 יגדל. חשוב שכל סוכן שמחזיק רישיון יהיה חבר בלשכה.

הנהלת הלשכה פועלת להפעיל ולדרבן את יושבי ראש הסניפים לארגן 
ולקיים כמה שיותר מפגשים לסוכנים, שכן הם מכירים את הסוכנים באזורם. 

בכל פעילות ומפגש של הלשכה הם רשאים להזמין סוכנים שאינם חברי 
לשכה כדי שיטעמו קצת ממה שהלשכה מארגנת. בלשכה מקיימים גם 

אירועי גיוס מיוחדים.
 גיוס חברים חדשים: הוועדה לגיוס סוכנים דאגה להציב דוכנים בכנסים 	 

שונים, לייצר פעילויות מול סוכנויות גדולות לגיוס סוכנים וליצור קשר 
עם האקדמיות השונות, כמו מכללת נתניה, המכללה למינהל והמכללה 

האקדמית קריית אונו, כדי לקרב את האקדמיה ללשכה ולחשוף את 
הסטודנטים לביטוח ללשכת סוכני הביטוח, כל זאת במטרה להגדיל את 

מספר החברים מ-4,200 סוכנים, ל-6,000-7,000 סוכנים בעלי רישיון סוכן, 
שיתנדבו לקדם ולסייע לפעילויות הלשכה, עבורם ועבור כלל הסוכנים.

 הרחבת ההשתלמויות המקצועיות באמצעות המכללה לפיננסים ולביטוח: 	 
המכללה לפיננסים וביטוח נערכת להקמת סניף בפארק המדע בבאר שבע. 

ביום העיון של מחוז הדרום שהתקיים לאחרונה, הכריזה החברה כי תעניק 
מלגות דור המשך לסטודנטים. במכללה מדווחים על התעניינות עצומה 

 בלימודי ביטוח.
למכללה יש תוכניות פיתוח רציניות שיביאו לכך שרבדים גדולים בציבור 
יבינו שהמכללה הינה הגוף המקצועי המוביל בארץ, כמו גם את חשיבותו 

של איש מקצוע כמו סוכן ביטוח. הכוונה היא לפנות גם לכלכלנים ולעורכי 
 דין המעוניינים בהסבת מקצוע.

התוכניות של המכללה מתפרשות לכל הארץ. בחודשים הקרובים ייפתח גם 
קורס לרפרנטים של ביטוח במחוז צפון. במחוז תל אביב צפויים להיפתח 
שני קורסים חשובים: קורס לרפרנטים של ביטוח, בניסיון להכניס כוחות 

חדשים לענף הביטוח וקורס טכנולוגיה שילמד סוכנים הפעלה נכונה של כל 
 האמצעים הדיגיטליים העומדים לרשותם.

בנובמבר תערוך המכללה השתלמות מיוחדת בנושא סוגיות נבחרות בביטוח 
הפנסיוני. את ההשתלמות יזמה הוועדה לביטוח פנסיוני, לאור השינויים 

המשמעותיים שמתחוללים בענף ומשפיעים על עבודת סוכן הביטוח. כמו כן, 

שיפור השירות לסוכן
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ב-15 בדצמבר יתקיים יום עיון ארצי בתחום הפיננסים בתיאטרון הבימה, תל 
אביב. הכוונה היא ליצור מסורת חדשה. בדומה לכנסי האלמנטרי והפנסיוני 

ויום העיון בנושא בריאות שנערכים מדי שנה באותה התקופה, יתקיים גם יום 
עיון פיננסי קבוע מדי שנה.

 תוכנית מנטורים לסוכנים צעירים: הוועדה לסוכנים צעירים בלשכת סוכני 	 
ביטוח הקימה את תוכנית המנטורים, שנועדה לחבר בין סוכנים ותיקים 

ומנוסים לבין סוכנים מתחילים שזקוקים להכוונה ולסיוע. הסוכן הוותיק יהיה 
האדם שעמו יבקש הסוכן הצעיר לדבר ולהתייעץ בסוגיות שונות בעבודתו, 

 וימצא אצלו אוזן קשבת.
מטרת התוכנית היא לאתר סוכני ביטוח צעירים בתחילת דרכם, עד גיל 

46, ולחברם לסוכנים ותיקים בעלי ניסיון עשיר, מעל גיל 46. הסוכן הוותיק 
יתנדב לשמש כמדריך ומלווה של הסוכן הצעיר ואף יסייע לו בהשתלבותו 
בענף הביטוח, בהתמודדויות היום-יומיות – טיפול בבעיות שונות, עבודה 

מול חברות הביטוח, בדיקת הסכמים, בדיקת תיק לקוח, הכנה לקראת 
מפגש עסקי גדול חוות דעת בסוגייה ביטוחית כזו או אחרת והעצמה אישית 

 ורוחנית.
בלשכה רואים בהשתלבותו של הסוכן הצעיר מטרה עיקרית. תוכנית 

המנטורים מכוונת בעיקר לסוכנים צעירים שהם לא דור המשך. התוכנית 
נותנת למעשה מעין אבא מלווה, או דמות מלווה מבוגרת, מקצועית, בעלת 

ניסיון, אובייקטיבית לחלוטין, עבור הסוכן. באמצעות הפרויקט יוכל סוכן 
צעיר בתחילת דרכו לקבל כלי שיקדם וישלב אותו בצורה מלאה בענף.

 חוברות מידע לסוכנים: לכל כנס שעורכת הלשכה נלווה מגזין מקצועי 	 
שמעניק סקירה על הנושא שלשמו מתכנסים סוכני הלשכה. המגזין כולל 
ראיונות עם אנשי מפתח בתחום, מחוץ ללשכה ובתוכה, טורים של אנשי 
מקצוע ומידע חיוני, כמו טבלאות השוואה בין ביטוחים שונים שמציעות 

 חברות הביטוח.
בנוסף, הלשכה מפיקה תכנים מקצועיים נוספים במקרים בהם היא מזהה 

צורך. בימים אלו משלימים בלשכה חוברת מקצועית בנושא ביטוחי בריאות, 
אשר תסייע לסוכן ללוות את לקוחותיו.

 רישום מוזל למסלקה: הלשכה הגיעה להסכם של מחיר מוזל ביותר 	 
מ-30% לחברי הלשכה, שתוקפו נמשך עד סוף אפריל. הוועדה לביטוח 
פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח הקימה צוות של שלושה סוכנים, יחד עם 

סוכן מהוועדה הטכנולוגית, שתפקידו לסייע לסוכני הלשכה עם המסלקה 
 הפנסיונית.

הצוות עומד בקשר עם סוכנים שנרשמו למסלקה, מסייע בהטמעת 
תהליכים, מטפל בבעיות עם המערכת ומעודד סוכנים נוספים להצטרף 

למסלקה, במסגרת מהלך כולל שיזמה הלשכה. החל בנובמבר 2013 הועבר 
נספח א' אך ורק דרך המסלקה, והחל בינואר קבלת מידע במסגרת מנוי 

סוכן מתבצעת דרך המסלקה בפורמט של ממשק אחיד בלבד.
 מדיניות דלת פתוחה: נשיא הלשכה אריה אברמוביץ מקיים מדיניות של 	 

דלת פתוחה בלשכתו. כל סוכן ביטוח יכול להתקבל לפגישה אצל הנשיא 
בתיאום מראש. אברמוביץ מסר כי "בכל בעיה, סוגיה או הצעה שצצה, בין 

אם במישור המקצועי ובין אם במישור האישי, דלתי תמיד פתוחה בפני 
הסוכנים".

שיפור השירות לסוכן
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מחוז תל אביב והמרכז: משרד עו"ד ג'ון גבע 

המשרד הוקם לפני כ-25 שנה ומתמחה בתחום הביטוח על כל היבטיו - ליטיגציה, ייעוץ, מסחרי 
ועוד. ג'ון גבע שימש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח מ-1992 ועד 2014.

כתובת: מגדל נצבא, רח' יצחק שדה 17 תל אביב, טל' 03-6252444, פקס 03-6252443

johngeva@gs-law.co.il הפנייה למשרד עו"ד ג'ון גבע תיעשה ישירות לעו"ד גבע, במייל

מחוז חיפה והצפון: משרד עו"ד קן - דרור את הראל

המשרד הוקם לפני 8 שנים ומתמחה בתחום דיני הביטוח, נזיקין, תאונות דרכים, דיני עבודה, 
תביעות הסדר מול המוסד לביטוח לאומי, גבייה, צוואות וירושות.

כתובת: שד' המגינים 39/41 חיפה, טל' 04-9112112, פקס 04-9112113

הפנייה למשרד עורכי דין קן דרור-הראל תיעשה ישירות לעו"ד ניצן הראל - טל' 052-5065599, 
nitzan@kdh-law.co.il מייל

מחוז ירושלים: משרד עו"ד שושי את שבח
המשרד הוקם לפני 17 שנה ומתמחה בתביעות ביטוח – אובדן כושר, סיעוד, בריאות וחיים, תביעות 

מול ביטוח לאומי- אובדן כושר עבודה ותביעות נכות, תאונות עבודה, תביעות נזיקין, פיצויים 
לנפגעי תאונות דרכים, תאונות תלמידים, רשלנות רפואית ותביעות מול משרד הביטחון.

כתובת: רח' קרית המדע 11, הר חוצבים, ירושלים, טל' 072-2200600, פקס 077-5250218
הפניה למשרד עורכי דין שושי את שבח תיעשה ישירות לאנשי הקשר הבאים:

barak@law4u.co.il ברק לייבוביץ - טל' 054-6142221, מייל
sharon@law4u.co.il עו"ד שושי שרון - טל' 054-2626226, מייל

גב' שמרית וקנין - טל' 054-2088273
עינב בזז - רפרנטית מיוחדת שתרכז ותטפל בכל פניות הסוכנים -

einav@law4u.co.il טל' 054-2088271, מייל

שיפור השירות לסוכן

מחוז באר שבע והדרום: משרד עו"ד הדד-בראל

המשרד מתמחה בכלל ענפי הביטוח, לרבות נזקי גוף, ביטוחי חיים, תאונות אישיות, אובדן כושר 
עבודה וייעוץ לסוכני ביטוח.

הפניה למשרד עורכי דין הדד–בראל תיעשה ישירות לעו"ד ציון בראל, טל' - 072-2510446
או למזל, מנהלת המשרד.

כתובת: בית המושבים רח' בן צבי 11, באר שבע, טל' 072-2510446, פקס 072-2510447

הייעוץ יינתן בטלפון, במייל ובפגישה אישית במשרדי עו"ד והן במשרדי הלשכה לפי הצורך.
הייעוץ יינתן במסגרת הזמן של שני ימי עסקים, אלא אם נקבעה פגישה.

מה כולל הייעוץ?
ייעוץ בחוזים מול חברות הביטוח – יינתן בחינם.

ייעוץ בקניית/ מכירת תיקים – יינתן בחינם.
ייעוץ בהכנת משרד הסוכן לאסיפה של הפיקוח – יינתן בחינם.

ייעוץ בבעיות של לקוחות בתחום הביטוח – יינתן בחינם.
א. ייצוג סוכנים בהסכמים מול חברות הביטוח – יינתן במחיר מיוחד לחברי לשכה.

ב. הכנת הסכמים וייצוג סוכנים בקניית/מכירת תיקי ביטוח – יינתן במחיר מיוחד לחברי לשכה.
ג. טיפול בהכנה משרד הסוכן לאכיפה של הפיקוח במשרד הסוכן – יינתן במחיר מיוחד לחברי לשכה.

ד. ייצוג לקוחות/סוכנים בבתי משפט – יינתן במחיר מיוחד לחברי לשכה.
ה. הקמת תאגידי ביטוח לסוכני ביטוח חברי לשכה – במחיר מיוחד לחברי לשכה.

השתתפות בימי עיון מכל סוג שהוא למתן הרצאות וייעוציים ללא חיוב.

מתווה למתן שירות עו"ד
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 הרחבת הייעוץ המשפטי: לשכת סוכני הביטוח סגרה עם ארבעה משרדי 	 
עורכי דין שייעצו משפטית לסוכנים במחוזות, בכוונה להנגיש את המשרדים 

לסוכנים בשטח, להעניק כלים משפטיים טריטוריאליים קרובים לסוכנים 
וזמינות גבוהה יותר של כל אחד מהמשרדים לציבור הסוכנים. משרדי עורכי 

 הדין פועלים על פי המתווה, שסוכם בין הלשכה לבין עורכי הדין.
לצורך מתן הייעוץ המשפטי לחברי הלשכה מונו ארבעה משרדי עורכי דין 
על פי פריסה גיאוגרפית, בכל אחד מהמחוזות. ההסכם כולל מתווה למתן 

השירות.
 יועצים מקצועיים לחברי הלשכה: לשכת סוכני הביטוח בישראל בחרה 15 	 

יועצים בתחומים שונים לשירות הסוכנים. היועצים שנבחרו יתנו שירותי 
 ייעוץ ראשוני בחינם לחברים במייל, ובמידת הצורך בהמשך בטלפון.

היועצים שנבחרו: דודי הרשברג, יועץ פנסיוני; רו"ח צביקה משבנק, יועץ 
מיסוי פנסיוני; עו"ד שלמה בכור, יועץ לענייני צווי הרחבה ודיני עבודה; ד"ר 

אודי פרישמן, יועץ בריאות וסיעוד; יעקב מזרחי, מומחה לביטוחי נסיעות 
לחו"ל; גדעון ארמן, יועץ אלמנטרי; עופר בן נון, יועץ לענייני הנדסה ונדל"ן; 
דוד בכר, יועץ תביעות רכוש ואובדן רווחים; נחמיה אדמוני, מומחה לאביזרי 

מיגון לעסקים ולדירות; נחמן ברנפלד, יועץ לדרישות מיגון; אביב בן 
אברהם, יועץ שמאות רכב; עו"ד איתן קנול, יועץ תעבורה; עופר פוסט, יועץ 

מחשוב; רו"ח רמי מימון, יועץ להערכת שווי תיק סוכן והיבטי מיסוי; איציק 
 אוסטשינסקי, יועץ כלכלי-מסחרי של הסכמי סוכן/חברה.

הלשכה רואה חשיבות רבה מאוד בכך שלסוכן יהיה עם מי להתייעץ בנוגע 
לעבודה ואף בנוגע לבעיות ושאלות אישיות. לצורך כך, נבחרו יועצים 

איכותיים ובעתיד מתוכנן להיפתח גם בלוג ייעודי שבו יוכלו היועצים לספר 
על סוגיות שונות ופתרונן, כדי שסוכני הלשכה יוכלו להשתמש בניסיונם 
ולהפיק לקחים מהסוגיות המתוארות. ככל שחברי הלשכה ישתמשו יותר 

 ביועצים שעומדים לשירותם, יתווספו יועצים נוספים בתחומים אחרים.
על פי המתווה שנחתם, אם כתוצאה מהייעוץ יבקש חבר הלשכה להרחיב 

את הייעוץ לפגישות אישיות ו/או עם גורמים שונים, יינתן השירות 
תמורת תשלום על ידי הסוכן ו-/או הלקוח של הסוכן. המחיר כולל הנחה 
משמעותית לחבר הלשכה. כמו כן, בנוסף לייעוץ לחברי הלשכה ישתתף 

היועץ בישיבות וועדות הלשכה הרלוונטיות בהתאם להזמנה של יו"ר 
הוועדה, וירצה בימי עיון סניפיים ו/או ארציים. יועצי הלשכה מצדם מחויבים 

להגיב לפניית הסוכנים תוך שני ימי עבודה; הם לא יוכלו לקבל תמורה 
כלשהי מחברות ביטוח/ בתי השקעות; והם לא יעבירו תמורה כלשהי לסוכן 

עבור הפניית לקוח.
 הסכם סליקה עם ויזה כאל: במאי הגיעה הוועדה לטכנולוגיה להסדר עם 	 

ויזה כאל, לפיו חברי הלשכה יוכלו לבצע סליקת כרטיסי אשראי באמצעות 
אפליקציה ייעודית לכך וקורא הכרטיסים CAL POS, המתחבר לסמארטפונים 
ולטאבלטים, ובאמצעות המחשב במשרד, דרך אתר האינטרנט של ויזה כאל 

 לעסקים.
על פי ההסדר, 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 ל-12 תשלומים, שליטה ובקרה על 

 ההכנסות, וללא עלויות חודשיות קבועות.
כרטיסי האשראי שיכובדו בסליקה הם ויזה, מסטרקארד, ישראכרט ודיינרס. 

שיפור השירות לסוכן
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עמלת הסליקה עבור הסוכנים היא 1.95%. סוכנים שיצטרפו להסדר ישלמו 
באופן חד פעמי 40 שקל עבור קורא הכרטיסים.

 לוחות שנה ממותגים: מעל ל-250 אלף לוחות שנה הוזמנו מיותר 	 
מ-1,000 סוכנים. הלוחות חסכו לסוכנים סכום משמעותי, בזכות המחיר 

הנמוך שהצליחה הלשכה להשיג עבור הלוחות. החשיבה על לוחות השנה 
החלה ברעיון 
ליצור משהו 
שיאחד את 

הסוכנים וייצור 
סולידריות. 

במשך השנים 
הזמינו סוכני 

הביטוח לוחות 
שנה דרך חברות 
הביטוח שהוציאו 

לוחות עם 
פרסומים שלהן. הלשכה בקשה ליצור מוצר מאחד עם צביון, מסרים ותכנים 

 של הלשכה.
הלוחות כוללים מסרים מקצועיים, למשל, בדצמבר מופיעה תזכורת שזה 

הזמן להפקיד לקרנות השתלמות ובכל דף, מסר אחר שמתאים לאותה 
תקופה. בנוסף, הוכנס אלמנט ייחודי של ברקוד, שמוביל לסרטון אנימציה 

וג'ינגל של הלשכה.
 קרן להלוואות הדדיות: ועדת הרווחה מטפלת גם בגמ"חים. בין היתר, 	 

הועדה מעניקה הלוואות לסוכנים שנקלעו לקשיים מסיבות לא צפויות. 
בלשכה שואפים להגדיל את סכום ההלוואה, שניתנת ללא ריבית והצמדה – 

בהחזר של שנה.
 ביטוחים לחברי לשכה: לאחרונה הורחבו הביטוחים העומדים לרשות חברי 	 

הלשכה. כיום יכולים חברי הלשכה לקבל ביטוח סיעודי של כלל וביטוח 
בריאות של הראל, ביטוח אחריות מקצועית של איילון וביטוח חיים קבוצתי 

של איילון. ביטוח רפואת שיניים נמצא בהליך מתקדם לקראת סגירה.
 מלגות לבני סוכנים: במרץ השנה הגיעו 27 סטודנטים בני דור המשך 	 

ללשכת סוכני הביטוח בתל אביב כדי לקבל מלגות לימוד במכללת הלשכה, 
בסכום כולל של 150 אלף שקל. השנה היה שינוי באופן מתן המלגות: אם 
בעבר ניתן זיכוי למכללה שסירבל את הליך התשלום, הרי שהשנה קיבלו 

הסטודנטים תעודת מלגה יחד עם ההמחאה עצמה, דבר שאמור להקל 
 עליהם בהרשמה למכללה.

בעתיד מתוכננות מלגות שלא יהיו מיועדות דווקא לדור ההמשך. בלשכה 
פועלים להקצות סכום משמעותי שיאפשר לצרף למלגות צעירים נוספים, 

בעיקר מהפריפריה. יינתנו קריטריונים שונים למתן מלגות, לאו דווקא לדור 
המשך, אלא בעיקר בשביל לעודד צעירים להגיע לענף הביטוח.

 תווי שי מוזלים: במסגרת שיתוף פעולה עם חברת לאומי קארד, שערכה 	 
לשכת סוכני הביטוח, היו יכולים חברי הלשכה לרכוש גיפט קארד ב-18% 

הנחה. הגיפט קארד הוא כרטיס נטען שייעודו בין היתר לתת שי לחג 
לעובדים, או לאפשר לסוכנים לרכוש מוצרים במגוון רשתות בהנחה של 

.18% 
סכום המינימום לרכישת הכרטיסים הוא 2,000 שקל והוא לא כולל רשתות 

שיפור השירות לסוכן

את גיל הפרישה מתכננים 
כבר מעכשיו
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 מזון, מכיוון שהן מעניקות הנחות של 6% לכל היותר.
בהמשך תנפיק הלשכה גם את תו הזהב בשיתוף לה"ב, כך שהסוכנים יוכלו 
לקבל כרטיסים משני הסוגים. לא תמיד הגיפט קארד מתאים לכל הסוכנים 

שלא יכולים לעמוד במינימום ויש מצבים שבהם ישנה העדפה לרשתות 
 המזון.

בלשכה עורכים סקרי שוק ומשתדלים לתת את הטוב ביותר לסוכנים. חשוב 
לציין כי האפשרות לקניית הכרטיס קיימת גם לעובדים בסוכנויות, ולא רק 

לסוכנים עצמם. בנוסף, הלשכה עובדת בשיתוף פעולה עם עמותת גיבורים 
קטנים, ומאפשרת גם למתנדביהם לרכוש גיפט קארד.

 הקמת מועדון לקוחות: הלשכה שוקדת על הקמת מועדון לקוחות שיכלול 	 
הטבות מרחיקות לכת. הלשכה יצרה קשר עם גופים שונים כדי שהמועדון 

יקרום עור וגידים. הכוונה היא לתת תוכן בתחומים של קניות לבית, לעסק, 
מכוניות, נסיעות לחו"ל והשתלמויות בחו"ל, שיהוו גם הוצאה מוכרת 

 לסוכנים.
בלשכה מאמינים שהמועדון שיעניק הטבות משמעותיות, יסייע גם בגיוס 
חברים חדשים ללשכה. עד היום קיבלו חברי הלשכה הטבות דרך מועדון 

ישראכרט, אך בלשכה מעריכים שהקמת המועדון, שיכלול אתר נפרד, יביא 
לתוצאות טובות יותר.

שיפור השירות לסוכן



היי טק 
ביטוח אחריות מקצועית

וחבות המוצר
לענף ההיי טק

ג’+
מסלול חדשני לביטוח צד 

שלישי לרכב פרטי 

ביטוח מערכות
פוטו וולטאיות

ביטוח למערך יצור אנרגיה 
סולארית ירוקה 

הכל בה לקניונית
תכנית לביטוח עסקים וחנויות 
בקניון, על בסיס כל הסיכונים 

מבצר איילון 
תכנית ביטוח לבונה ולמשפץ 

הפרטי

מדעי החיים 
פוליסת חבויות לחברות מדעי 

החיים

B ביוטי
פוליסה ייחודית, לענפי 

הספרות ומכוני היופי

בס”ד, תשרי תשע”ה, אוקטובר 2014

איילון, הביטחון של סוכני הביטוח!

איילון,
המובילה בהשקת מוצרים חדשים בשנה שחלפה,  

מזמינה אותך להצטרף להצלחה!
הנך מוזמן להכיר את המוצרים שיסייעו, גם לך,

להגדיל את פעילותך העסקית בענף

deal אוטו
פוליסת רכב הכוללת חבילת 
כיסויים רחבה ללא תוספת 

תשלום

AL הגנה מתאונה
ביטוח תאונות אישיות 

בפרמיה קבועה לכל החיים, 
גם לילדים!

איילון מדיקל
ביטוח אחריות מקצועית 
לרופאים ולרופאי שיניים

חדש!

ג’ בריבוע 
מסלול חדשני לביטוח צד 
שלישי + גניבה לרכב פרטי

פרא רפואי
אחריות מקצועית למקצועות

הפרא-רפואה

חדש!

אחריות מקצועית
לסוכני ביטוח, מהנדסים, 

אדריכלים ועוד

deal טקסי
ביטוח רכב מקיף וחובה 

למוניות

prestige אוטו
מסלול חיתום מהיר

לרכבי יוקרה

חדשני!
רכב חלופי יוקרתי, 
ללא תוספת תשלום!

חדש!



סטנדרטים 
חדשים מול 

חברות הביטוח



1920 באוקטובר 2014 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

פתח דבר: לאור התחושה הגוברת בשנים האחרונות כי חברות הביטוח כבר 
אינן רואות בסוכן כמרכז העשייה שלהן בענף הביטוח, שמה לה לשכת סוכני 

הביטוח כמטרה לייצר סטנדרטים חדשים של ניהול מצוין, שיקום הענף, החזרת 
הכבוד המקצועי של סוכני הביטוח ואת שיווי המשקל הדרוש לענף. הלשכה 

פועלת לבטל את השיווק הישיר של חברות הביטוח. בעקבות פניות הלשכה, 
התחייבה חברת הראל שלא לשווק מוצרים ישירות ללקוחות סוכניהם והלשכה 

פועלת נמרצות לגרום לשאר חברות הביטוח ליישר קו ולהפסיק את השיווק 
הישיר. הלשכה דואגת גם כי עמלות הסוכנים לא ייפגעו כפי שקרה בשנים 

האחרונות: בימים אלה מוקם צוות שנועד לבחון את עמלות הסוכנים ולדאוג 
לשקיפות עמלות בחברות הביטוח.

 מאבק בשיווק הישיר של החברות: ביוני שלחה חברת הראל מכתב לכל 	 
סוכני הביטוח שעמם היא עובדת והבהירה להם כי אינה מתכוונת לפנות 

 ללקוחותיהם באופן ישיר, ללא הסכמתם.
כחודש לפני כן שלחה החברה מכתב שצורף לדו"ח השנתי של עמיתי 

קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים של הראל, ובו נעשתה פנייה ישירה לכלל 
לקוחות החברה "לצורכי שיווק ודיוור ישיר של מוצרים ביטוחיים, פנסיוניים 

ופיננסים משלימים". בעקבות המכתב פנתה הלשכה להראל ודרשה 
 הבהרות.

הלשכה רשמה הישג משמעותי עבור הסוכנים, כאשר חברת הראל הבהירה 
במכתב לסוכנים כי לא התכוונה לפגוע בקשר עם לקוחותיהם. "הראל 

הבהירה לראשי הלשכה, כי תוסיף ותנהג בציבור סוכניה בהגינות בה היא 
נוהגת מאז ומתמיד וכי אין במאגר המידע או במכתב כדי לשנות מזכויותיהם 

של סוכניה ובתיק הלקוחות שלהם. בהתאם לכך, וכפי שהיא מחויבת 
במסגרת ההסכמים שבינה לבין סוכניה, הראל ו/או חברות הבת שלה 

מתחייבים שלא לפנות מיוזמתה ללקוחות סוכניה מכוח המידע או המוצרים 
שבהם מייצג הסוכן את הלקוחות בהצעות שיווקיות שלא בהסכמת הסוכן 

מראש ובכתב. במקרה שבשל שגגה הראל ו/או חברות הבת שלה יפנו 
ללקוחות, תיזקף מכירת המוצר לסוכן ותשולם לו עמלה על פי ההסכמים 

עמו", נכתב.
 מוקד לטיפול בשיווק הישיר: בפברואר החלה לשכת סוכני הביטוח להפעיל 	 

מוקד לטיפול בשיווק הישיר של חברות הביטוח, בעקבות תלונות חוזרות 
ונשנות של סוכני ביטוח על כך שחברות הביטוח הגדולות מוכרות ביטוח 

 באופן ישיר ללקוחות.
המוקד נפתח בעקבות תלונות רבות שהגיעו ללשכה מצד סוכנים, על 
כך שחברות הביטוח פונות, באמצעות טלפנים, למבוטחים וללקוחות 

פוטנציאלים, ומספקות ביטוח באופן ישיר. בדרך כלל מדובר במוקדנים 
לא מקצועיים שפונים ללקוחות ופעמים רבות נגרם נזק למבוטח, מכיוון 
שמוכרים לו מוצרים לא מתאימים עבורו, או מערערים את אמון הלקוח 

בסוכן כשמציעים את אותו המוצר, באותה חברת הביטוח, במחיר נמוך יותר.
 צוות לבדיקת שקיפות עמלות: בעקבות פניות רבות של סוכנים חברי 	 

לשכה, הוחלט להקים צוות שיבחן את שקיפות העמלות ויסייע לסוכנים 
לחשב את העמלה שמגיעה להם מחברת הביטוח, על פי ההסכם הספציפי 
שנחתם בין הצדדים. בימים אלה מתגבש מנגנון של יועצים בנושא עמלות 

ושל גופים שיבדקו את תקינות העמלות שמקבלים הסוכנים. כמו כן, 
מבוצעות פניות לחברות הביטוח בדרישה לשקיפות הדו"חות, כדי שכל סוכן 

יוכל לוודא, ללא מאמץ גדול, שהוא מקבל את העמלות בהתאם להסכם 

סטנדרטים חדשים מול חברות הביטוח
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הפרטני שלו מול חברת הביטוח, 
בביטוח אלמנטרי ובמיוחד 

 בביטוח חיים.
הפניות של הסוכנים ללשכה היו 

בעיקר בשל אי בהירות וחוסר 
תקינות בחישוב העמלות בינם 

לבין חברות הביטוח, על פי 
ההסכם הספציפי שיש להם עם 
אותה חברה. כך, הוצפה הלשכה 

בטענות של סוכנים הפועלים 
במסגרת כלל ביטוח, על חיובים 

רטרואקטיביים של עמלותיהם 
מבלי יכולת לבדוק בכלל את 

 נכונותם של אותם חיובים.
הלשכה מצפה מחברות הביטוח לשקיפות מלאה בהתחשבנות בינן לבין 

הסוכנים הפועלים מסגרתם. לאור זאת, ומכיוון שההנהלה הנוכחית חרתה 
על דגלה את נושא השקיפות בין חברות הביטוח לסוכנים, החליטה 

הלשכה על הקמת הצוות שייתן מענה לסוכנים בבדיקת עמלותיהם, על פי 
 הסיכומים הפרטניים של כל אחד מהם, עם החברה שבמסגרתם הם פועלים.

ציבור הסוכנים מוזמן לפנות במידה שהוא חושב שנגרם לו עוול.
 הארכת תקופת צינון לבכירים: לשכת סוכני ביטוח תומכת ביוזמת ח"כ 	 

זהבה גלאון לתיקון החוק, כך שתקופת הצינון של בכירים בשירות הציבורי 
המבקשים לעבוד במגזר הפרטי – למשל בחברות ביטוח, תעמוד על 3 

שנים ולא שנה – כפי שמחויב היום. יוזמת גלאון, בשיתוף התנועה לאיכות 
השלטון, עלתה בעקבות מינוי עודד שריג – המפקח הקודם על הביטוח 
באוצר, לתפקיד יו"ר מגדל. דרישה זו תואמת את עמדת הלשכה. נשיא 

הלשכה אריה אברמוביץ אף התבטא לאחרונה בנושא וקבע כי אגף שוק הון 
הפך למכינה מקצועית של בעלי ההון.

סטנדרטים חדשים מול חברות הביטוח

הוועידה ה-14
2014, אווניו, קרית שדה התעופה 9-8 בדצמבר 

התעשייה מצדיעה לסוכני הביטוח
עדיף בשיתוף לשכת סוכני ביטוח בוחרת, לראשונה, את "סוכן הביטוח של השנה"

אות ההוקרה יוענק על ידי ועדה מקצועית, במסגרת יום הדיונים של ועידת עדיף, שיתקיים ב-9 בדצמבר 2014 באווניו, קרית שדה התעופה.
מכל מחוז של הלשכה ייבחר סוכן אחד שיזכה באות.

סוכני הביטוח מוזמנים להגיש את מועמדותם עד ל-26 באוקטובר 2014 

news@anet.co.il לקבלת פרטים נוספים ולהגשת מועמדות יש לפנות בטלפון 03-9076000 או במייל

שקיפות החישוב של 
העמלות בחברה
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מתוך סקר השירות של לשכת סוכני ביטוח, יוני 2014


