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סקר שביעות רצון הציבור:
 73%מהמבוטחים אצל סוכן
ביטוח מרוצים

רק  56%מהמבוטחים באופן ישיר מרוצים; נשאלים שתבעו את
חברת הביטוח בשלוש השנים האחרונות נתנו ציון גבוה יותר לסוכן
שלהם ( )8.3על תפקודו בעת התביעה ,מאשר המבוטחים באופן
ישיר ( >> )7.4עמוד 7
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סקר הסוכנים

סקר הסוכנים ל 2014-קובע :שירות
החברות בתחום הביטוח האלמנטרי  -בינוני
שומרה הצטיינה בקרב החברות הבינוניות; מגדל מובילה בקרב החברות הגדולות;
אף חברת ביטוח גדולה לא עמדה ברף הלשכה של ציון  8במדדי השירות

לשכת סוכני הביטוח בישראל ערכה באוקטובר סקר שירות
מקיף ,שכלל  701סוכנים ,המהווים מדגם מייצג ,ומטרתו
לדרג את רמת השירות של חברות הביטוח בתחומי הביטוח
האלמנטרי .הסקר ,שבוצע על ידי מכון דיאלוג ,דירג את רמת
השירות של החברות על פי שביעות רצון הסוכנים העובדים
עמם .הוא הוצג לראשונה בכנס אלמנטר שנערך השבוע
באילת ,בהשתתפות למעלה מ 1,500-אנשי ביטוח ופיננסים.
מהסקר ,עולה כי הסיבות הנתפשות לנזק שנגרם לסוכני
האלמנטריים הן הנחה על חשבון עמלה ,ביטוח על
קולקטיבים ,הסכמים ישירים עם עסקים תוך דילוג על
הסוכנים; נתון בולט נוסף הוא חוסר שביעות רצון הסוכנים
מהכשרות חברות הביטוח .יצוין כי למדדי השירות חשיבות
רבה מבחינה צרכנית ,מהיותו של סוכן הביטוח החוליה
המחברת בין החברה ללקוח ,ומכאן  -ביטוי לרמת השירות
של החברות ללקוחות.

הפרמטרים של שביעות הרצון ,ניצבת שלמה במקום הראשון
עם ציון כללי של  .8.2שלמה הובילה במדדי שביעות רצון
הסוכנים מהיחס לסוכן ( ,)8.8מקצועיות עובדי החברה (,)8.2
הוגנות בתשלום תביעות ( ,)8.0מהירות הטיפול בתביעות
( ,)8.1זמינות העובדים ( ,)8.3תעריפי החברה ( ,)8.2שקיפות

שקיפות דוח העמלות

שלמה 8.5
שומרה 7.9
איילון 7.3
מגדל 7.2

מה הנושא המטריד ביותר
את הסוכן בתחום האלמנטרי
ביטוח על
קולקטיבים

הכשרה ביטוח 7.0
מנורה 6.8

לא יודע/מסרב

27%

12%
23%

39%

הראל 6.7
הפניקס 6.7
השיווק הישיר
של חברות
הביטוח

הנחה על
חשבון עמלה

מנתוני הסקר באופן כללי אפשר לומר כי ממוצעי שביעות
הרצון שהעניקו סוכני הביטוח לחברות השונות הם בינוניים.
בנוסף ,הסוכנים מרוצים יותר מהפרמטרים הקשורים ליחס
סוכן-חברה ופחות מהפרמטרים הקשורים למדיניות החברה.
בולטות לחיוב שביעות הרצון מהיחס של עובדי החברה
לסוכן ( )8.4ומקצועיותה ( ,)7.6ובולטות לשלילה שביעות
הרצון מההכשרות שמעניקות החברות לסוכנים ( )5.9ונכונות
לתשלום מלפנים משורת הדין ( .)6.9בהשוואה לשנים קודמות
ניכר אין שינויים ניכרים בנתוני  2014בהשוואה לנתוני 2013
ו ,2012-למעט ירידה בשביעות הרצון מההכשרות לסוכנים
(מ 6.4-ב 2013-ל 5.9-ב.)2014-
בקרב חברות הביטוח הבינוניות והקטנות ,תוך שקלול כלל
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דוחות העמלות ( ,)8.5נכונות לתשלום מלפנים משורת הדין
( .)7.6שומרה הובילה במדדי שביעות הרצון בגמישות החיתום
( )7.6ובהכשרות לסוכן (.)7.4
בקרב חברות הביטוח הגדולות ,תוך שקלול כלל הפרמטרים
של שביעות הרצון ,ניצבת מגדל במקום הראשון עם ציון
כללי של  .7.2מגדל הובילה במדדי שביעות רצון הסוכנים
ממקצועיות עובדי החברה ( ,)7.9הוגנות בתשלום תביעות
( ,)7.9מהירות הטיפול בתביעות ( ,)7.6והכשרות לסוכן (.)6.0
הראל הובילה במדדי שביעות רצון הסוכנים מהיחס לסוכן
( ,)8.6וזמינות העובדים ( .)7.4איילון הובילה במדדי שביעות
רצון הסוכנים מגמישות החיתום ( ,)7.2שקיפות דוחות
העמלות ( ,)7.3נכונות לתשלום מלפנים משורת הדין (.)7.4
הפניקס הובילה בשביעות רצון הסוכנים מתעריפי החברה
(.)7.4
מנורה דורגה אחרונה במדדי מקצועיות עובדי החברה (,)7.3
הוגנות בתשלום תביעות ( ,)6.9מהירות הטיפול בתביעות
( ,)6.6זמינות העובדים ( ,)6.7גמישות החיתום ( ,)6.6הכשרות

המשך בעמוד 3

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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סקר הסוכנים
נכונות לתשלום

המשך מעמוד 2

לסוכן ( .)5.5כלל דורגה אחרונה במדדי שקיפות דוחות
העמלות ( ,)6.5נכונות לתשלום מלפנים משורת הדין (.)6.5
הראל דורגה אחרונה במדד תעריפי החברה ( .)6.3הפניקס
דורגה אחרונה במדד יחס לסוכן (.)8.0
הסקר בדק מהן הנושא הכי מטרידים עמם מתמודדים
הסוכנים האלמנטריים מול חברות הביטוח .מתוצאות
הסקר עולה כי סוגיית ההנחה על חשבון עמלה היא הנושא
המטריד ביותר ( 27% .)39%מהסוכנים ציינו את הביטוח על
הקולקטיבים ,ו 23%-ציינו את השיווק הישיר של חברות
ביטוח.
מחצית מסוכני הביטוח העובדים בתחום האלמנטרי ציינו
שם של חברה שגרמה להם את הנזק הרב ביותר בפעילותה
הישירה .החברות שצוינו בשכיחות הרבה ביותר הן הראל
( )19%והפניקס ( 27% .)14%ציינו שכל החברות גורמות נזק
באותה מידה .כמחצית מהסוכנים ( )49%חשו שנגרם לה נזק
מהפעילות הישירה של חברות הביטוח מכיוון שהן מציעות
תנאים טובים יותר ללקוחותיהם באופן ישיר מאשר דרכם.
 45%מהסוכנים ציינו שהסיבה שנגרם להם נזק היא שחברות
הביטוח פונות באופן ישיר ללקוחותיהם.
יותר ממחצית מסוכני הביטוח העובדים בתחום ( )56%ציינו
של של חברה שלדעתם פועלת באופן שיטתי להורדת שיעור
עמלתם בגין הנחה .מבין החברות השונות ,הראל צוינה
בשכיחות הגבוהה ביותר –  .16%לאחר מכן דורגו הפניקס
( ,)11%מגדל ( ,)9%ומנורה ( 19% .)8%מהסוכנים ציינו כי כל
החברות באותה מידה.
 62%מהסוכנים העובדים בתחום האלמנטרי ציינו כי הם
עובדים עם חברות לשירותי נזקי צנרת 39% .ציינו כי הם
עובדים עם חברת שחר שקיבלה את הציון הנמוך ביותר – .3.9
 13%ציינו כי הם עובדים עם חברת פמי פרמיום שקיבלה את
הציון  10% .4.5עובדים עם חברת ש.כ.ל שקיבלה את הציון
.5.6מדובר בממוצעי שביעות רצון נמוכים מאוד ונדרש שיפור
משמעותי מצד החברות.
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אמר בתגובה לממצאי הסקר:
"חברות הביטוח פועלות באופן ישיר והתוצאה היא אחת

שלמה 7.6
שומרה 7.5
איילון 7.4
הכשרה ביטוח 7.4
הראל 6.9
מגדל 6.9
מנורה 6.6
הפניקס 6.5
כלל 6.5
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– גריפת רווחים על חשבון מתן שירות מיטבי ללקוחות.
רמת השירות של החברות מצביעה יותר מכל על הצורך
של החברות להפסיק את השיווק הישיר ולהבין שבלי סוכני
הביטוח הן לא יוכלו להעניק את השירות המצופה ללקוחות.
"במציאות שבה אנו פועלים ,לשירות חשיבות עצומה ובלי
מחויבות למצוינות בשירות ,לחברות באמת לא יהיה מה
למכור לציבור .לשירות יש מחיר – וחברות שלא ישכילו
לשפר את השירות יאבדו לקוחות .הלשכה בראשותי מחויבת
להבטיח מצוינות בשירות ולהבטיח כי חברות הביטוח יפעלו
עם הסוכנים ולא נגדם .בסופו של דבר ,אין תחליף לשירות
האישי של סוכן הביטוח ולמאמצים הרבים שהוא משקיע
להבטחת עתידם של לקוחותיו".

הראלבריאות

חדש ובלעדי בהראל!
ביטוח מקצועי לספורטאים חובבים
אולי יש לך ביטוח בריאות ...אבל אין לך הראל.
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כנס אלמנטר

סלינגר בכנס אלמנטר  :2014הסוכנים הם
החולייה המקשרת בין הלקוחות לחברות הביטוח

את המוצר .כשמדובר במוצרים פשוטים הם מבינים מה הם
כנס אלמנטר  2014של לשכת סוכני הביטוח התקיים השבוע
רוכשים ובוחרים את הביטוח הטוב ביותר עבורם".
באילת בהשתתפות למעלה מ 1,500-סוכני ביטוח ,בכירים
היבט נוסף שציינה סלינגר הוא פיתוח כלי השוואה של ממדי
בענף הביטוח ושוק ההון וחברי כנסת .הכנס נערך תחת המסר:
שירות ומחשבונים שנועדו לעודד צרכנות נבונה" .הקצינו
"ברגע האמת ,סוכן ביטוח" .בין המשתתפים בערב הפתיחה:
דורית סלינגר ,המפקחת על הביטוח; עופר אליהו ,מנכ"ל מגדל; משאבים כדי להעמיד מחשבונים במגוון ביטוחים לקהל הרחב.
כיום ,עיקר המשתמשים במחשבון
אורי אומיד ,מנכ"ל שלמה ביטוח;
רכב חובה ,למשל ,הם הסוכנים.
דני נוה ,יו"ר כלל; אתי אלישקוב,
כך אתם יכולים לתת את השירות
מנכ"לית הכשרה; מישל סיבוני,
הטוב ביותר ללקוחות".
מנכ"ל הראל; גיל ספיר ,מנכ"ל
ההיבט השלישי שבחרה המפקחת
שירביט; אייל לפידות ,מנכ"ל
לציין הוא הוגנות בכל שלבי
הפניקס; ואמיל וינשל ,מנכ"ל
הביטוח  -מההצטרפות ,דרך אירוע
איילון חברה לביטוח.
הביטוח ועד לתביעה" .כשקורה
בערב הפתיחה של הכנס עידכן
מקרה הביטוח אתם פועלים למיצוי
נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה
זכויות הלקוח ואנחנו פועלים לכך
אברמוביץ את הסוכנים בתקופה
שחברות הביטוח יפעלו מהר מול
המאתגרת העומדת בפניהם" :לא
התביעה .אתם החולייה המקשרת
אגזים אם אומר שאנחנו עומדים
בפני תקופה דרמטית ביותר לעתיד מימין :דורית סלינגר וד"ר שלומי פריזט .הצילומים מכנס אלמנטר :ארן דולב בין הלקוחות לחברות הביטוח,
אתם חיל השדה שמסתובב ומכיר את השטח ואת המבוטחים
ענף הביטוח וסוכני הביטוח .ישנם גורמים ,ואין טעם להסתיר
זאת ,שחושבים שבלי סוכני ביטוח הצרכן הישראלי ישלם פחות ,ואני מאוד מעריכה את התפקיד שלכם בהבאת תגובות מהשטח
אל השולחן".
שאם סוכני הביטוח ירוויחו פחות  -אז הציבור ירוויח יותר .ענף
ביטוח קטן וריכוזי ,שבו מספר קטן של חברות יישארו כשחקנים בסוף הערב ביקש אברמוביץ להיפרד מיו"ר איגוד חברות
הביטוח זאב אבן חן שמסיים את תפקידו .אבן חן שיבח את
יחידים ,יקל על הציבור? זהו מתכון בדוק לקטסטרופה ולעליית
הכנסים של הלשכה ואת חשיבותם המקצועית ,והכריז כי "אין
מחירים"( .נאומו המלא של אברמוביץ  -בעמוד .)6
שום אופציה שסוכני הביטוח לא ימלאו תפקיד מרכזי בשוק
מנכ"ל איגוד חברות הביטוח עופר אליהו דיבר אף הוא בערב
הביטוח .אני מאמין בזה .הסוכן מתמודד עם שלל קשיים :אני לא
הפתיחה" .מזה תקופה ארוכה איגוד חברות הביטוח מתמודד
מתייחס לשיווק הישיר אלא לבעיות רגולציה ,שינויים דינמיים
עם חוזרים וטיוטות .גם אם נסכים שאין מה לדאוג לחברות
בענף ,טכנולוגיה מסובכת .ואולם אני חושב שאין אופציה אחרת
הביטוח ,עומס הרגולציה עלול להוביל לבלבול ולחוסר ודאות
– בעיקר בביטוח בריאות או בחיסכון פנסיוני .לקוח בכל גיל לא
בקרב הציבור .שערו בנפשכם מה מרגישים המבוטחים .מה גם
יכול לקבל החלטה ללא ייעוץ מקצועי ונכון של הסוכן .אני חושב
שההתמודדות עם הרגולציה מסיחה את דעת חברות הביטוח
שזה ילך ויגבר .גם באלמנטר הסוכן צריך להישאר .לכן בראש
מהחשוב – הדאגה למבוטחים".
גאה וזקוף ובראש ובראשונה ,העריכו את עצמכם ,מכיוון שאלה
אליהו ציין כי בשונה למוצג בטלוויזיה ,העם מאמין לסוכני
שמעריכים אתכם רבים מאלה שלא".
הביטוח .יחד עם זאת ,הסוכנים צריכים לשאוף להתמקצע.
"השתלבות טכנולוגית ,כישורי ניהול ,התמקצעות ויכולות מכירה במהלך הכנס נערכו הרצאות מקצועיות בנושאי ביטוח
אלמנטרי ,שיווק ושירות .בין הדוברים :ליאור צורף ,מומחה
– זה תמהיל סוכן הביטוח .סוכן הביטוח הוא נכס שתרומתו לא
תסולא בפז .תודה רבה לסוכני הביטוח על תרומתכם לאזרחים" .בתחום מהפכת העידן הדיגיטלי והעתיד ועולם הטכנולוגיה
והשיווק ,שדיבר על חוכמת ההמונים; אוהד מעודי ,מנהל
המפקחת על הביטוח באוצר דורית סלינגר אמרה בנאומה כי
מחלקת ביטוח רכוש באגף הפיקוח על הביטוח ,שדיבר
כשנכנסה לתפקידה גיבש משרדה תוכנית רב שנתית להסדרת
על הפוליסה התקנית לדירה לשירות המבוטח; ד"ר אורית
שוק הביטוח והחיסכון .היא בחרה לציין כמה היבטים מרכזיים
וולף ,מבכירי המרצות בעולם בנושא חדשנות וחוויית לקוח,
שנוגעים לסוכני הביטוח.
שסיפרה על כוח התשוקה; עו"ד ארז שניאורסון ,מומחה
"יש לנו מטרה משותפת והיא טובת המבוטח שמאפשרת לנו
בנושאי ביטוח ,שסיפר על הצד המשפטי במיגוני דירות
ליצור שיתוף פעולה מפרה לשני הצדדים" ,אמרה סלינגר.
ואחרים .עוד על הדוברים ועל הנושאים שנדונו  -תוכלו לקרוא
"אנחנו מעודדים יצירת מוצרים פשוטים .אנחנו לא בטוחים
שהמגוון הרחב הוא לטובת המבוטח מכיוון שלרוב הם לא מבינים בעמודים הבאים.

שפירא :רמת העמלות בחובה לא תואמת את התרומה לרווח חברות הביטוח

"רמת העמלות בחובה לא תואמת את התרומה לרווח חברות הביטוח .כ 65%-מרווחי האלמנטר בחברות הביטוח מגיעים מביטוחי החובה.
ב 2014-צפוי הרווח מביטוחי אלמנטר לעמוד על  2מיליארד שקל ,ומתוכם ביטוחי החובה כ 1.2-מיליארד שקל" ,כך העריך חגי שפירא יועץ
ומנהל פרויקטים ביטוחיים בכנס אלמנטר" .הרווחים שביטוח חובה מייצר מסוכנים מבחינת ציבורית לחברות הביטוח וקרובים לנקודה רתיחה
שבה יעוררו מחאה חברתית".
שפירא ציין כי בהיסטוריית העמלות הן עמדו על כ .3%-בתקופה הנוכחית יש עלייה בעמלות ל 5%-מהפרמיה נטו .הפרמיה הממוצעת בחובה
ירדה מאז  2003בצורה ניכרת .לעומת  2,528שקל בשנה בעבר ,כיום פרמיה ממוצעת עומדת על  1,408שקלים .עלות התביעות ירדה
מ 1,607-שקל ל 979-שקל בזכות שורת צעדים כמו תשתיות ,מכוניות חדשות ,הסברה ומעבר של הטיפול בתביעות מאבנר לחברות .כ40%-
מהתפוקה בחובה נמצאת בידי חברות בינוניות וקטנות".
ואולם הפלא של ביטוח החובה על פי שפירא הוא שהפרמיה יורדת והרווחיות עולה" .הסוכן צריך להיות מתוגמל גם על רווחי השקעות .למרות
מגבלות הרגולציה שמגבילות את ההוצאות של חברות הביטוח ל ,15%אפשר להעלות את העמלה של הסוכנים על מכירת ביטוח חובה".
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אברמוביץ :תקנות העמילות
הן מלחמה על הבית שלנו

מימין :לוי רחמני ,שוש כהן ואריה אברמוביץ

אני מאוד שמח שיש לנו את ההזדמנות לדבר הערב .אני רוצה
שתדעו שאנו עומדים בפני תקופה חשובה מאוד .לא אגזים
אם אומר שאנחנו עומדים בפני תקופה דרמטית ביותר לעתיד
ענף הביטוח ,לעתיד סוכני הביטוח .ישנם גורמים ,ואין טעם
להסתיר זאת ,שחושבים שבלי סוכני ביטוח  -הצרכן הישראלי
ישלם פחות ,שאם סוכני הביטוח ירוויחו פחות  -אז הציבור
ירוויח יותר .באמת?
ענף ביטוח קטן ,ענף ריכוזי ,שבו מספר קטן של חברות
יישארו כשחקנים יחידים ,יקל על הציבור?
זהו מתכון בדוק לקטסטרופה ולעליית מחירים .אנחנו ,סוכני
הביטוח ,גורם מאזן בענף .אנחנו גורם מעודד תחרות בענף.
וכן ,אנחנו סוכני הביטוח שומרי הסף של הצרכן.
לכל אלה שמדמיינים ענף בלי סוכני ביטוח – יש לי חדשות
עבורכם :סוכני הביטוח נמצאים כאן  70שנה ונהיה כאן לפחות
עוד  70שנה.
הציבור הישראלי מבין את חשיבותו של סוכן הביטוח ,הלקוח
מעריך את הסוכן שנמצא לצדו ברגע האמת .בסקר מקצועי
שנציג כאן ,תראו כולכם באופן ברור את מידת האמון של
הציבור בסוכן הביטוח.
כל הציבור שיושב פה הערב קם בבוקר ,עובד קשה בשביל
הלקוחות שלו .אנחנו הולכים לישון עם הפוליסות ,ועם
התביעות של הלקוחות שלנו .והאמינו לי ,בדקתי היטב ,אף
אחד באולם כאן הוא לא מיליונר ,אף אחד כאן הוא לא טייקון.
מי שמחפש את הכסף הגדול בענף הביטוח ,מי שמחפש את
החיסכון לציבור  -שיחפש במקומות אחרים.
בימים אלו אנו נמצאים במשא ומתן חשוב ביותר על תקנות
העמילות .אני רוצה שיידעו כל הגורמים בענף שאנחנו נעשה
את כל המאמצים לגשר על הפערים במשא ומתן .מאבקים
הם לא תוכנית עבודה עבורנו .אבל שלא נטעה בחשיבות
העניין  -תקנות העמילות הן מבחינתנו מלחמה על הבית
שלנו.
חברים ,אני משלים בימים אלה שנה של כהונה בתפקיד .זו
ההזדמנות להודות לחברי אודי כץ שהשאיר בידינו לשכה
מתפקדת ואיתנה .אודי ,תודה.
 13בנובמבר 2014

בשנה האחרונה עמלנו על בניין הכוח של הלשכה:
•שידרגנו את מערך הייעוץ המשפטי
•בנינו מערך תקשורת וניו מדיה
•הרחבנו את קשרי הממשל של הלשכה ,ויש לנו היום לובי
מקצועי ופוליטי בממשלה ובכנסת
•ניהלנו קמפיינים חדים וברורים ,ונמשיך בזה  -לא נעמוד
מנגד
את בניין הכוח הזה לא בנינו בשביל עצמנו ,עשינו זאת בכדי
שיהיו בידנו את הכלים להגן על המקצוע ,בכדי שנוכל להבטיח
ענף ביטוח עם עתיד ,עם אופק .בשבועות הקרובים נתחיל
בתהליך נרחב שיבחן את מקומו של סוכן הביטוח בעשור
הבא .אני מתכוון להביא את התהליך הזה לכל סוכן וסוכן
באופן אישי כדי שההתייחסות לנושא סוכן הביטוח 2030
תהיה מקיפה ורחבה .אנחנו נעשה תהליך מקצועי ,יסודי,
נסיק מסקנות ,ונתחיל בתהליך יישום בשטח .זהו מהלך חשוב
ביותר ,צופן פני עתיד ,ואני מתכוון באופן אישי להוביל את
התהליך הזה וליישם אותו .לקחנו על עצמנו לדאוג לכניסתו
של דור חדש וצעיר לענף.
ברצוני להודות לאדם יקר וידיד גדול מאוד של סוכני הביטוח
בישראל ,מר לוי רחמני ,על התמיכה בסוכני הביטוח .לוי רחמני
נרתם למשימה ובעזרתו נשדרג משמעותית את המכללה
לביטוח ופיננסים ,במבנה חדש ומתקדם ביותר .מגיע לו מחיאות
כפיים על כך.
חבריי בחברות הביטוח ,השקיעו בסוכני הביטוח ,הם המשווקים
הטובים ביותר שלכם .שום שיווק ישיר לא יוכל להחליף את
סוכן הביטוח המקצועי .ולאלו שלא הבינו אותי בפעם הראשונה:
שום שיווק ישיר לא יוכל להחליף את סוכן הביטוח המקצועי.
סוכנות וסוכנים ,בכנס הזה נמצאים בכירי הממשל ,כל ועדת
הכספים של הכנסת מגיעה לקחת חלק בפאנלים שלנו.
מובילי דעה ,עיתונאים בכירים ,בכירי ענף הביטוח ומנהלי
החברות לוקחים חלק בכנס הזה .כל אלו מצטרפים לכנס
האלמנטרי של לשכה גדולה וחזקה .העוצמה של הלשכה
מעידה על הכוח הציבורי והמקצועי שיש לה .כשאנחנו
מאוחדים – איש לא יוכל לנו.
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מונין" :מהותנו כסוכנים היא לתת שירות
ולהיות שם בשביל הלקוח ברגע האמת"

"לא בכדי בחרנו השנה בשירות כנושא מרכזי בכנס אלמנטר",
אמר יו"ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין בפתיחת הכנס.
"הנושא עשה כותרות באחרונה גם בגלל מדדי הפיקוח
שפורסמו .מהותנו כסוכנים היא לתת שירות,
להביא את הלקוח לבחירה נכונה ,להיות שם ברגע
האמת ולממש את זכויותיו".
מונין פתח את דבריו בסיפור על המבוטח אברם כץ
שבית המלאכה שלו נשרף כליל ובזכות הביטוח
שעשה אצל סוכן הביטוח הוא פוצה על אובדן
מפעל חייו" .אותו סוכן של אברם כץ ב,1903-
נכנס לעולם הביטוח כבחור צעיר והיה סוכן עד
 .1933ב 1963-החליט הנכד של אותו סוכן ללכת
בעקבות סבא  -הנכד הזה הוא אבא שלי .אבא,
תודה שהכנסת אותי לענף".
בהמשך פנה מונין למנכ"לי חברות הביטוח שישבו בשורה
הראשונה" .אני לא יודע כמה מכם היו צריכים להרגיע לקוח
שמתקשר באמצע הלילה .מדובר באתגר גדול מאוד .רוב
הסוכנים יודעים לתת שירות בענף הביטוח .חברות הביטוח
הם גופם רווחיים שמדברים על רווח ,אבל זכרו שמאחוריכם
יושבים אנשים שמתמודדים עם לקוחות ומפעילים בעצם עסק
קטן .המדינה צריכה לזכור שבענף יש חובה לשמור עלינו,
אלפי העסקים הקטנים".
הוא ציין כי סוכני הביטוח מוכרים בעצם חוזה עם אותיות
קטנות בתוכו" .עם כמה שהמפקח רוצה שהציבור יידע איך
לקרוא את פוליסת הביטוח ויבין בתחום  -זה לא קורה .לכן
האחריות שלנו כסוכנים גדולה מכיוון שאנחנו יודעים מה יש
בפוליסה  -אנחנו מכרנו אותה ללקוח .מבוטחים משלמים
ורוצים גם לקבל תמורה בעד התשלום .אנחנו צריכים לצאת

מנקודת הנחה שרק אנחנו ,המתווכים ,קוראים את הפוליסה".
מונין ציין כי הוועדה לביטוח כללי בראשותו שמה לה למטרה
להתמקד בכמה נושאים" .השירות שמקבלים המבוטחים
בתחום נזקי המים הוא מביך – חברות הביטוח
צריכות לעשות משהו בנידון .המבוטח משלם
ולא מקבל שירות וזה נורא ואיום .שרשרת אנשי
המקצוע שמטפלים בכך  -ספקים ,קבלני משנה,
שמאים – היא ארוכה ולעתים יש ניגודי אינטרסים,
אבל את הלקוח זה לא מעניין .מבחינתו ,יש לו
טחב בסלון והוא צריך להיפטר מזה .אני יודע
שהמצב מורכב אבל כולם צריכים לעשות צעד כדי
להשתפר .בואו נהיה יצירתיים.
"נושא נוסף הוא תביעות צד ג' נגד הליסינג – כיום
כשלקוח מתקשר ואומר שפגעו בו ,השאלה הראשונה של
הסוכן היא מי פגע .אם הלקוח אומר שזה היה רכב ליסינג
אנחנו בבעיה כי אנחנו יודעים שהוא יקבל את הכסף רק בעוד
שבעה-שמונה חודשים .אנחנו קוראים לחברות הליסינג ליישר
קו עם חברות הביטוח ולמשרד התחבורה לפעול בעניין".
בסיום דבריו ציין מונין את מחקרו של פרופ' יוג'ין הנדל ,ראש
המועצה הלאומית לכלכלה ,שפורסם בשבוע שעבר ,לפיו
סוכני ביטוח הולכים להיעלם מהעולם" .לפי המחקר שלו כבר
אין צורך במתווכים בפעולות שאפשר לבצע באינטרנט .הוא
טען כי רק המקצועות הרגשיים ,שבהם נדרש מגע אנושי ,לא
ייעלמו .אם הוא היה מדבר אתי ,הייתי מזמין אותו למשרד
כדי להראות לו שכל יום אנחנו מדברים עם אנשים ואנחנו
קצת כמו עובדים סוציאליים .כשאני מסתכל על ענף הביטוח
אני חושב שכולנו עוסקים באהבה ,מכיוון שאי אפשר לעסוק
בענף הזה אם לא אוהבים אנשים".

סקר שביעות רצון הציבור:
 73%מהמבוטחים אצל סוכן ביטוח מרוצים

רק  56%מהמבוטחים באופן ישיר מרוצים; נשאלים שתבעו את חברת הביטוח בשלוש
השנים האחרונות נתנו ציון גבוה יותר לסוכן שלהם ( )8.3על תפקודו בעת התביעה ,מאשר
המבוטחים באופן ישיר ()7.4
סקר של מכון דיאלוג ,שבדק את עמדות הציבור הרחב בישראל
כלפי סוכני הביטוח ובוצע בקרב  763איש באוקטובר ,מצא כי
מבוטחים באמצעות סוכן מרוצים יותר ,בהשוואה למבוטחים
ישירות בחברות הביטוח 73% .מהמבוטחים אצל סוכן הביעו
שביעות רצון גבוהה ,לעומת  56%מהמבוטחים באופן ישיר.
תוצאות הסקר הוצגו לראשונה בכנס אלמנטר .2014
מתוך הנשאלים שאוחזים בביטוח ,ציינו  44%כי הם מבוטחים
אצל סוכן 23% ,מבוטחים באופן ישיר ,ו 23%-גם אצל סוכן
וגם באופן ישיר .כל נסקר מחזיק בממוצע ב 2.7-ביטוחים.
 52%מהמחזיקים בביטוח באופן ישיר אמרו כי הם קוראים
את הפוליסה ,לעומת  46%מהמבוטחים אצל סוכן ,מה שיכול
להצביע על כך שהם סומכים יותר על סוכן הביטוח.
עוד עלה מתוצאות הסקר 70% :מהנשאלים מחזיקים בביטוח
רכב 66% ,בביטוח בריאות 60% ,בביטוח דירה 40% ,בביטוח
תאונות אישיות 26% ,בביטוח נסיעות לחו"ל 17% .מהמרואיינים
לא ידעו באיזה חברת ביטוח הם מבוטחים.
חברת הביטוח שצוינה בשכיחות הגבוהה ביותר על ידי
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המבוטחים היא חברת הראל ( ,)30%ולאחר מכן הפניקס (,)24%
מגדל ( ,)19%כלל ( ,)17%מנורה (.)8%
 57%מהמבוטחים ציינו כי הם תופסים את הסוכנים כמקצוענים.
כשנשאלו לגבי יתרונות עשיית ביטוח אצל סוכן ,ציינו 54%
מהם יתרון כלשהו ,תוך שהבולטים בהם היו יחס אישי והעובדה
שיש למי לפנות בעת צרה 61% .מהמבוטחים אצל סוכן ציינו,
כי הסוכן דואג לאינטרסים שלהם במידה רבה (ציון ממוצע .)7.6
 69%ציינו כי הם סומכים על סוכן הביטוח (ציון ממוצע .)7.9
הנסקרים נשאלו גם על דרך התקשורת המועדפת עליהם מול
הסוכנים 55% :העדיפו טלפון - 29% ,פגישות אישיות ,ורק 10%
 מייל.מבין המבוטחים שתבעו את חברת הביטוח בשלוש השנים
האחרונות ( 41%מהנשאלים) ,נמצא כי אלה שמבוטחים עם סוכן
מרוצים יותר מאלה שמבוטחים באופן ישיר ( 8.3לעומת .)7.4
אלה שטופלו בידי סוכן היו גם מרוצים יותר ממהירות הטיפול
בתביעה 61% .מהם ציינו כי לסוכן היתה תרומה משמעותית
לטיפול בתביעה.
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כנס אלמנטר

איציק שמולי" :ועדת הכספים חייבת
להגדיל את הפיקוח על אגף שוק ההון"

"יש בעיה מובנית עם אגף הפיקוח" ,הכריז ח"כ איציק שמולי
(העבודה) ברב שיח בנושא תקציב המדינה  ,2015שנערך
היום בכנס אלמנטר באילת ובהמשך לדיון בנושא חוזר
העמילות ,שנערך לפני כן" .בימים אלה אני מוביל מאבק במה
שמוגדר בעיני כהונאה הכי גדולה במדינה :הביטוח הסיעודי
הקולקטיבי.
"אם אכן יש בעיה חמורה עם הביטוחים האלה כפי שאומר
הפיקוח ,איפה הוא היה  30שנה? יש בעיה גם במתווה הנוכחי
שיצרה המפקחת .הכל נובע מאותו המקום :האגף הזה לא
נתון לביקורת של אף אחד .ועדת הכספים חייבת להגדיל את
הפיקוח על אגף שוק ההון .צריך לצמצם את היכולת של אגף
הפיקוח להוציא חוזרים שאין להם אחריות עליהם".
שמולי הוסיף כי "גם אם נלך להסדרת הביטוחים הסיעודיים
דרך קופות החולים ,אי אפשר לקחת  220אלף מבוטחים
מבוגרים ולזרוק אותם לכלבים .אתמול עלתה לדיון בכנסת
הצעת חוק שלי שאמרה דבר פשוט :חברות הביטוח חייבות
לתת כיסוי קולקטיבי לאותם אנשים .הצעת החוק נפלה,
מכיוון שאני חושב שהרגולטור במקרה הזה דואג יותר לרווחי
חברות הביטוח מאשר למבוטחים".
ח"כ שמעון סולומון (יש עתיד) הגיב לדבריו של שמולי" .אין
כוונה לפגוע באף אחד .מתקיימים דיונים מעמיקים בנושא.
לא במקרה ולא בכדי נכנסים לעומק וחופרים בתקופה הזו
של הממשלה והאוצר הנוכחי ,מכיוון שיש הרבה נושאים
שהתקיימו באותו האופן שנים ,ורק עכשיו מתחילים לבדוק
אותם .אחד הנושאים הוא העובדה שאנשים מתעוררים אחרי
 30שנה שבו שילמו על ביטוח סיעודי ומגלים שאין להם כיסוי.
אין ספק שבימים אלה מנסים לעשות סדר ולגעת בדברים
שלא נגעו בהם עד היום".
"הפיקוח נתן לכם ,הסוכנים את השורה התחתונה ,אבל זה לא
הסוף" ,אמרה ח"כית מיכל בירן (העבודה) בנוגע לטיוטת חוזר
העמילות" .הדרך להילחם בחוזר העמילות היא לא באמצעות
צעקות באולם ההרצאות ,אלא בכנסת .אם תירתמו למאבק
יש סיכוי לעצור זאת .אני מזמינה אתכם לפנות אלי .אשמח
להירתם למאבק ,אבל זה תלוי בכם" .שמולי ביקש לומר מלה
טובה לסוכנים ולחזק את ידיהם" .אתם עומדים בפני מלחמות
לא פשוטות בכנסת בחודשים הקרובים .בואו נראה אילו
ח"כים יעמדו במסחן התוצאה ויסייעו לכם כפי שהבטיחו".
ח"כ בועז טופורובסקי (יש עתיד) ציין כי הוא יודע כמה קשה
להיות סוכן ביטוח בתחילת הדרך" .אני יודע כמה זה קל
להעיר הערות ולתת ביקורות לסוכנים כי תמיד באים בטענות
לסוכנים .צריך לאזן בין הרצון לאפשר לכם לעבוד ולהתפרנס
לבין ההרגשה של אזרחים שזה לא נעשה על גבם .אני לא
הייתי מסתדר ללא סוכן הביטוח שלי ,כך שאני מבין כמה
עבודתכם נחוצה".
את הדיון הנחה העיתונאי יהודה שרוני ולצד ארבעת הח"כים
השתתף בו גם הפרשן הכלכלי נחמיה שטרסלר .כששרוני
שאל את משתתפי הדיון אם יאיר לפיד הוא שר פופוליסטי
השיב שטרסלר כי "שר אוצר טוב צריך להיות רע ולדעת
לומר קודם כל לא .לפיד הוא שר אוצר טוב במובן הרע של
המלה .צריך גם לדעת לערוך רפורמות – בתקציב  215אין
כמעט את המלה רפורמה".
טופורובסקי טען כי "שר האוצר הזה אומר לא למי שבאמת
צריך לומר לו לא ,כמו המתנחלים והחרדים שקיבלו כסף
במשך שנים ללא הצדקה .לפיד החליט להדביק את הפערים
של רוב האוכלוסיה ,בדגש על מעמד הביניים .הבאנו חוק
הסדרים צר עם  18סעיפים ,אבל יש בו רפורמות חשובות
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לאזרחים :רפורמה בשירותי הבריאות ,רפורמה בקק"ל,
הרשות להתחדשות עירונית".
בירן טענה כי לפיד הוא שר אוצר פופוליסט ושרלטן" .אדם
שמודיע במסיבת עיתונאים על חוק מע"מ אפס לפני שדיבר
עם אנשי המקצוע שלו הוא שרלטן .אדם שמבטל את העבודה
המועדפת בתחנות דלק לטובת עבודה עם ניצולי השואה
ואנשים סיעודיים ,אך לא מפריש לשם את הכסף הוא שרלטן.
אמנם הרפורמה בקק"ל בחוק ההסדרים היא חשובה וחיונית,
אבל אני מאמינה שהיא תבוטל ,בלחצי שר החוץ אביגדור
ליברמן".
שמולי דיבר גם בגנות חוק מע"מ אפס" .אין עוררין על כך
שהבעיה הכי גדולה בישראל היא מחירי הדיור .כיום היכולת
לקנות דירה עומדת על כ 240-משכורות בשכר חציוני.
אין לנו ויכוח עם לפיד שצריך להכניס יד לכיס ולשים כסף
לדיור .אבל ההונאה הכי גדולה בחוק מע"מ אפס היא שיש
עכשיו צעירים שבטוחים שהם הולכים לקבל דירה ,אבל יש
רק  10,000דירות ולא  100אלף כמו שהובטח .אתם צריכים
לשאול את עצמכם אם משהו השתנה בחייכם בשנתיים
האחרונות ואם כן :האם זה היה לטובה?"
שטרסלר ציין כי הוא משוכנע שתקציב  2015יעבור" .כולם
רוצים להמשיך להיות בשלטון .הבעיה היא  ,2016אז יצטרכו
לקצץ  15מיליארד שקל מהתקציב .חוק מע"מ אפס לא
יוריד מחירי דירות ,הרווח יעבור לקבלנים .הפתרון למחירי
הדיור טמון אך ורק במינהל מקרקעי ישראל שמחזיק ב93%-
מהקרקעות .חייבים לסגור את המינהל ולמכור קרקעות .רק
זה יוריד את מחירי הדיור".
טופורובסקי אף הוא בטוח כי התקציב יעבור" .מכיוון שזה
תקציב חברתי עם רפורמות בדיור ,בבריאות ובחינוך .אם
נרגיש זאת בכיס שלנו ,נדע שהוא נכון .גם עמיתו לסיעה
סולומון משוכנע כי הוא יעבור" :הוא טוב חברתי ויביא
לצמיחה .בירן ביקשה לשים לב למאבקים הצפויים לאור
התקציב ,כמו העברת הרפורמה בקק"ל ותיירות מרפא ,הרצון
להקים שדה תעופה פרטי ומתן עוד נתחים מים המלח לאחים
עופר" .נילחם כנגד כל הדברים הרעים בתקציב" ,הבטיחה.
שמולי ציין כי התקציב יעבור" ,אבל זה לא מה שחשוב .אין בו
בשורה כלל .הוא רק יאפשר את ההישרדות של הקואליציה
לעוד כמה חודשים".
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בס”ד ,חשוון תשע”ה ,נובמבר 2014

תודהו
סוכנים נכבדים,
איילון מודה לכם ,גם השנה ,על האמון שנתתם בנו בסקר שביעות הרצון של
לשכת סוכני הביטוח בישראל.

איילון דורגה במקום הראשון במדד הכשרות מקצועיות לסוכן
איילון דורגה במקום הראשון במדד שקיפות דוחות העמלות לסוכנים
איילון דורגה במקום הראשון במדד נכונות לתשלום לפנים משורת הדין
איילון דורגה במקום הראשון במדד גמישות החיתום
מחוז נתניה ,הינו המחוז המצטיין מבין כל המחוזות ,בקרב החברות
הגדולות ,וזכה בציון .88

בדירוג הארצי מוקמה איילון במקום השני ,גם השנה,
מבין החברות הגדולות.
אנו מתחייבים להמשיך ולפעול להמשך שיתוף פעולה מקצועי ומוצלח בינינו
ולעשות כל שבידינו בכדי להצדיק אמון זה.
לשרותכם בכל עת,
מנהלי ועובדי קבוצת איילון

הנתונים הינם עפ”י סקר שביעות רצון לשכת סוכני הביטוח בתחום ביטוח כללי ,נובמבר .2014
דירוג איילון חברה לביטוח מבין החברות הגדולות בענף.

כנס אלמנטר

איילת שקד :העסקים הקטנים והבינוניים
מחזיקים את המשק הישראלי

"שר הכלכלה נפתלי בנט שם דגש על עסקים קטנים
ובינוניים ,מכיוון שאלה רוב העסקים בישראל והם מחזיקים
את המשק" ,כך אמרה יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כית איילת
שקד בכנס אלמנטר" .בנט העלה את הסכום בקרן ההלוואות
לעסקים קטנים ובינוניים ממיליארד שקל ל 4.5-מיליארד
ובשנה הבאה הוא מתכוון להגדיל את הסכום ל 9-מיליארד.
אני הגשתי הצעת חוק למע"מ במזומן עד  10מיליון שקל,
האוצר מתנגד לכך ,אך אני מניחה שנצליח להתפשר על 5
מיליון שקל" .היא ציינה כי מפלגת הבית היהודי שמה דגש על
מצב העסקים הקטנים והבינוניים".
בנוגע להסלמה הביטחונית האחרונה ציינה שקד כי צריך
להיזהר ולא להלהיט את האווירה" .ערביי ישראל הם אזרחים
וצריך לחזק את הרוב שומר החוק ולהעניש בחומרה את
המיעוט .ערביי ישראל הם חלק מאתנו ואנחנו צריכים לחיות
אתם .עם זאת ,הממשלה לא מתמודדת כראוי עם התקיפות
הלאומניות .היום הגשתי הצעת חוק של שלילת תושבות ממי
שעוסק בפעילות זריקת האבנים".
עוד הצהירה שקד כי למפלגת הבית היהודי אין כל כוונה
לפרק את הממשלה וללכת לבחירות.
שקד הגיעה לכנס במטרה לספר על פסקת ההתגברות שהיא
מבקשת להוסיף לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,שמכונה גם
"חוק עוקף בג"ץ" בתקשורת .פסקת ההתגברות נמצאת כיום
בחוק יסוד :חופש העיסוק לאחר שהיתוספה אליו בעבר על
ידי ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.
לדברי שקד ,שופט העליון בדימוס אהרן ברק ערך שלוש

מימין :ח"כ איילת שקד ואריה אברמוביץ

רפורמות משמעותיות שהגבירו את כוחה של הרשות
השופטת .הראשונה הוא חקיקת חוקי היסוד כבוד האדם
וחירותו וחופש העיסוק שבעצם מהווים תחליף לחוקה
בישראל .השנייה היא קביעתו ש"הכל שפיט" ,בכך לטענתה,
לקח ברק סמכויות מהכנסת ומהממשלה והעניק אותן לרשות
השופטת שהיא לא נבחרת .הרפורמה השלישי היא הגדלת
כוחו של היועץ המשפטי לממשלה ושל שאר יועצי המשרדים
הממשלתיים.
שקד יזמה את הצעת החוק לאחר שחוק ההסתננות בוטל
פעמיים על ידי בית המשפט העליון.

אודי כץ :סוכני ביטוח מקבלים
עמלות רעב בביטוח אלמנטרי
"סוגיית גביית דמי טיפול מלקוחות היא נושא שנוי
במחלוקת" ,אמר נשיא הלשכה לשעבר אודי כץ בכנס
אלמנטר .ישנם סוכני ביטוח שמתנגדים לגביית דמי טיפול
מול כאלה שחושבים שצריך לגבות .רבים רוצים לעבור למודל
גביית דמי טיפול .אין סיבה שלא נדרוש דמי טיפול .לדעתי,
בענף האלמנטרי סוכנים מקבלים עמלות רעב".
כץ ציין כי לאורך ההיסטוריה פגעו לסוכנים בעמלותיהם
והמחוקק עדיין לא מצא דרך לפצות על כך" .אנחנו צריכים
להתפרנס ומכאן הגיע הנושא של גביית דמי טיפול .אני
גובה דמי טיפול מעל ל 10-שנים .הגעתי לאפשרות הזו
מתוך תסכול .זה החל מגביית כסף עבור אישורי הצהרות
הון ואישורי מס .כשהצטברו בקשות ,בעיקר בסביבות מאי,
יום אחד קראתי לפקידות ואמרתי – אין יותר חינם .התחלתי
לגבות  44שקל על כל אישור .פתאום  90%מהלקוחות אמרו:
'נמצא זאת בעצמנו' ושמרו את האישורים .הלקוחות למדו
להעריך את עבודתנו".
כץ הדגיש כי תשלום פוליסת חובה עולה  5שקלים בבנק
ובחברות אשראי אף יותר ,אך אצל הסוכנים שירות זה ניתן
בחינם" .בשביל ביטוחי חובה למשל ,קנינו מדפסת ב2,000-
דולר וקיבלנו עמלה של  10דולר בלבד על כל פוליסה.
כשהבנתי זאת התחלתי לגבות כסף על שירות .עבודה בחינם
פוגעת בשם שלנו ,הסוכנים.
"החלטתי שלעולם לא אטפל בתביעה של לקוח לא שלי
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בחינם .אנחנו לא יכולים לעבוד יותר בחינם .הפיקוח לא אוהב
שאנחנו גובים דמי טיפול .מבחינתו ,סוכן צריך לחיות מהאוויר.
בחוק חוזה הביטוח יש סעיף שאומר שהמבטח חייב לספק
העתקים מהפוליסה על חשבון המבוטח ,כבר אז חשבו שזה
בסדר לקחת כסף על נתינת העתקים ללקוחות".
כץ הדגיש כי אין כוונתו לתת לגיטימציה להתפרע ולקרוע את
הלקוחות" .בתקנון הלשכה חל איסור על גביית דמי טיפול
על מחלות קשות .עם זאת ,אני חושב שצריך לקחת כסף
על עבודתנו .גם בית המשפט העליון פסק שאין שום מניעה
לסייע למבוטח למלא טפסים ולגבות עליהם דמי טיפול".
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הפיקוח על חוזר העמילות" :אין לנו כל כוונה להתערב
במערכת היחסים בין הסוכנים לחברות הביטוח"
"חוזר העמילות אינו פוגע בחוק יסוד :חופש העיסוק .הלשכה
המשפטית של משרד האוצר בחנה את טיוטת החוזר והתקנות
עומדות בחוקי ישראל .עם זאת ,ועדת הכספים בכנסת תצטרך
לאשר אותו קודם .אם יאושר ,רק אז אפשר יהיה לפנות לבג"ץ
ולבחון את חוקיותו" ,כך אמרה רו"ח הילה בן חיים ,סגנית בכירה
לממונה על שוק ההון בכנס אלמנטר בתגובה לטענה של יו"ר
 MDRTיוסי מנור כי חוזר העמילות נוגד את חופש העיסוק.
בן חיים הגיעה לכנס כדי להסביר את מטרות חוזר העמילות ואת
חוזר מעורבות גוף חיצוני במכירת מוצרים .בנוגע לטיוטת תקנות
עמלות סוכנים ,ציינה בן חיים שלושה שחקנים עיקריים" :הלקוח,
שאינו מבין בביטוח ותלוי בכם ובגורמי מקצוע אחרים לצורך
קבלת ההחלטה ,אך הוא גם זה שמשלם; גוף מוסדי ,שההכנסות
והרווחים שלו נגזרים מגובה הפרמיה ומדמי הניהול .הוא מכווין
אתכם למכור מוצרים רווחיים יותר באמצעות תגמול ופרסים
והוא משמש לכם משענת; וסוכני ביטוח ,שלהם חובת נאמנות
ללקוח שייצא עם המוצר הכי מתאים .אתם ,הסוכנים רוצים
שהלקוחות יקבלו את התנאים הטובים ביותר .אתם מתוגמלים
במודלים שונים ולפעמים אף לא מתוגמלים בכלל".
המטרה של הפיקוח ,אמרה בן חיים ,היא בראש ובראשונה להגן
על הלקוח" .יש תחושה שמטרות הפיקוח ומטרות הלשכה הן
זהות .אין לנו רצון להתערב במערכת היחסים העסקית ביניכם
לבין חברת הביטוח .אתם יודעים לבד לנהל מו"מ מולה ואנחנו
לא צריכים להיות מעורבים בו .יחד עם זאת ,אנחנו רוצים לוודא
שזה לא בא על חשבון הלקוח ,שיקבל את המוצר הכי טוב לו
במחיר הכי טוב .אנחנו רואים את הערך המוסף של הסוכן לאורך
השנים ,את הליווי הצמוד לאורך שינויים שעוברים על הלקוח
וסבורים כי מגיע לו תגמול גם על כך".
טיוטת החוזר מציעה שלושה סוגי עמלות:
•עמלת שירות – עמלה מתמשכת לאורך השנים שכוללת גם
החזר הוצאות משרד
•עמלת יעד – עמלה בעד המכירה עצמה
•החזר הוצאות הדרכה מקצועית – הפיקוח תומך בכנסים
מקצועיים והדרכות לסוכנים ולכן הוא מתיר החזר הוצאות
בתנאים מאוד ברורים
עיקרי ההוראות:
•פרסים ומבצעי מכירות – פרקטיקה לא ראויה .היא יוצרת
הטייה לסוכן למכור מוצרים מסוימים בתקופה מסוימת
•ניתוק הקשר בין דמי הניהול לעמלות הסוכן – סוכנים מנסים
להשיג ללקוח את מקסימום ההטבות ,אבל העובדה שהן
נקשרות לשכר שלהם מונעת מהם לעשות זאת .לפיכך
מציעים בפיקוח שהמודל ינתק את הקשר בין דמי ניהול
לעמלה שלהם

•סוכן ביטוח יתוגמל עבור השירות שהוא נותן ללקוח לאורך
חיי המוצר – לתפישת הפיקוח התגמול מוטה למכירה ופחות
לאורך חיי המוצר ,ולכן מוצע יחס מסוים בין התגמול בעת
המכירה לבין התגמול השירות למשך חמש שנים
•כפל עמלות – לקוח רשאי להחליט ממי הוא רוצה לקבל
שירות ולמי הוא משלם .אם בחר לעזוב סוכן ,אותו סוכן צריך
להפסיק לקבל כסף והסוכן החדש צריך לקבל את התגמול
בן חיים ציינה כי "התקנות ישפרו את השירות הניתן ללקוח
גם בשל העובדה שלסוכן יהיה חשוב לשמור על לקוחותיו
וגם מפני שהתגמול על שירות מתמשך יהיה גדול יותר מזה
הניתן כיום .אנחנו לא מציבים מגבלה על סכומי העמלות או
על החזר הוצאות משרד".
בנוגע לחוזר מעורבות גוף חיצוני במכירת מוצרים ,אמרה
בן חיים כי "המטרה שלנו היא לשפר את השירות ללקוח
באמצעות קבלת שירות מבעל רישיון בכל מכירת מוצר
ביטוח ולהסדיר את אופן פעילות של גורמים ללא רישיון.
עקרונות החוזר:
•פעולות מותרות למי שלא מחזיק ברישיון :פרסום או הפצת
חומר שיווקי של מוצר ביטוח; הפניית לקוחות פוטנציאליים
לגוף מפוקח או לבעל רישיון; שיווק ומכירה באמצעות
עמדות לא מיואשות שינוהלו כי גוף מפוקח או בעל רישיון;
הצגת השוואה של לפחות  75%ממוצרי ביטוח (למעט
מוצרים פנסיוניים).
•גוף מפוקח ראשי יכול להיעזר בגוף חיצוני בהתקיים אלה:
מתן תגמול בתנאים מוגדרים מראש ,ללא תלות בפוליסה
הנמכרת או בגובה הפרמיה; איסור מעורבות הגוף החיצוני
ועובדיו בכל שלבי ההתקשרות בין הלקוח לגוף המפוקח; כל
פעולה של גוף החיצוני תהיה באחריות הגוף המפוקח; חובת
תיעוד פעולות הגוף החיצוני.

חדש בלשכה

הסדר עם ויזה כאל לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות
אפליקציה ייעודית וקורא כרטיסים המתחבר
לסמארטפונים ולטאבלטים.
ההצטרפות בתנאים מיוחדים לחברי לשכה.

להצטרפות יש להתקשר ל*2501
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אסף מיכאלי" :ציבור המבוטחים רוצה
לדעת ,להבין ולהשוות בין חברות הביטוח"

"כפיקוח ,אנחנו מנסים לקחת על
עצמנו את התפקיד של ניהול הוגן
של ענייני המבוטחים ,לייצר למבוטח
רכיב נוסף של הגנה" ,כך אמר בכנס
אלמנטר מנהל תחום ביטוח כללי
באגף הפיקוח על הביטוח ,אסף
מיכאלי שדיבר על מדדי שירות וטיפול
בתביעות של הפיקוח על הביטוח.
מיכאלי סיפר כי הופתע לשמוע בדיון
שבו נכח שהמבוטח נחשב לצד החזק
במערכת היחסים בין המבטח למבוטח.
"הופתעתי מכיוון שאנחנו לא תופשים
אותו כצד החזק ,אבל בתי המשפט
רואים אחוז מסוים שלא מייצג את
השוק ,את המיעוט שמגיע לקצה
הפירמידה ,אחרי ששכר עו"ד ואחרי
שגילה שיש לו בכלל מוצר ביטוח ומה
הוא יכול לכסות.
"אנחנו תופשים אחרת את תחום
הביטוח ,שיכול להיות מאוד אמוציונלי
כשזה מגיע למבוטח שחרב עליו
עולמו .היכולת שלו להתמודד עם
המבטח שהוא השחקן החזק ,בעל
הידע המקצועי ויש לו את הזמן
והסבלנות למשוך תביעות יוצרים
א-סימטריה לטובת המבטח .פה נכנס
תפקידו החשוב של הסוכן ,שמלווה את
המבוטח מהיום שבו רכש את הביטוח
ולאורך הדרך מסביר לו את זכויותיו".
הוא ציין כי כשהמפקחת דורית סלינגר נכנסה לתפקיד היא
ערכה שינוי מבני באגף וכחלק ממנו מחלקת מוצר החלה
לטפל גם בביקורת וגם בפניות הציבור – מעל  10,000פניות
בשנה" .באלמנטר בלבד קיבלנו  1,600פניות .כיום זמני
המענה שלנו התקצרו דרמטית ,המענה טוב ומקצועי יותר.
"כשבאנו להסדיר ולמפות את הכשלים בענף מיפינו את ציר
הזמן של הפוליסה – הצטרפות ,תקופת הביטוח סיום תקופת
הביטוח ,ומיפינו את הכשלים בכל אחד מהתהליכים האלה.
אנחנו תופשים את הסוכנים ככוח שיכול לסייע לנו ולהנגיש
את הכלים עבור המבוטחים".
בין הנושאים שמטופלים על ידי הפיקוח ציין מיכאלי את
הסדרת חידוש חוזה הביטוח ,מחשבון תעריפי ביטוח דירה,
עדכון פוליסה תקנית בביטוח דירה ,בחינת יעדי LOSS RATIO
– הפחתת פרמיה בענפים עם שיעור נזקים נמוך באמצעות
פיקוח מוגבר ,הסדרת סמכויות הביטוח על קרנית ועל הפול
ורכב חובה – תעודת ביטוח אלקטרונית.
"ציבור המבוטחים רוצה לדעת ,להבין ולהשוות בין חברות
הביטוח .כיצד מדרגים חברות ביטוח – זה האתגר שעמד
בפנינו כשפירסמנו את החזון ליצור מדד אחיד לצרכן" ,סיפר
מיכאלי" .התהליך היה ארוך ומובנה .השתמשנו גם בחברת
ייעוץ מקצועית וביצענו סקירות מהעולם .מצאנו שהשוק
החופשי מאמץ מודלים שבהם הענף מבצע את הדירוג בצורה
וולונטרית .לצערנו ,בשוק הביטוח הישראלי לא קם המנגנון
הזה ולכן מצאנו לנכון להקים כזה בעצמנו".
הציון של חברות הביטוח מורכב מארבעה מרכיבים עיקריים:
מדד טיפול בתביעות – נתוני האגף; עמדת הלקוחות –
ביקורות שביעות רצון; מדד תלונות ציבור – נתוני האגף;
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ומהירות ,זמינות ונגישות – איסוף נתונים סמוי.
לדברי מיכאלי" ,ערכנו איסוף של כלל התביעות בשנה
החולפת .חברות הביטוח מדווחות לנו אחת לשנה :בכל ענף
כל חברה מפרסמת טבלה מפורטת שמתארת כיצד היא
מטפלים במבוטחים ברגע האמת :האם אישרתי את התביעה,
דחיתי אותה ,או הגעתי לפשרה .האם אני מתמודדת עם
מבוטחים בבית המשפט ותוך כמה זמן אני עורכת את כל
הפעולות האלה .הפעלנו נוסחה על הטבלה של חברות
הביטוח כדי לתת למבוטח ציון אחד כולל שיאפשר להשוות
בין החברות.
"כדי להפוך את הטבלה לציון אחד מגובש קבענו סטנדרט
מצוינות לכל ענף .לקחנו את סך התביעות שאושרו וחילקנו
אותן בסך התביעות שנסגרו .מדדי הטיב והזמן משתקללים
שווה בשווה בציון .הנקודה הנוספת שבדקנו היא רמת השירות
וטיבו .לצורך כך ,פירסמנו חוזר שירות .זהו חוזר עקרונות.
לא פירסמנו מדדים לגבי זמן מענה ,למשל ,אלא התווינו
דרך .אנחנו מבצעים כיום בקרות שירות בשני היבטים :עמדת
הלקוחות – ביקורת על כל הלקוחות שדרשו שירות מהמבטח
– תביעה ,שינוי בפוליסה וכדומה; ומדידות סמויות של זמני
מענה ,בקרת אתרי האינטרנט מבחינת זמינות מידע ובקרת
נגישות".
מיכאלי טוען כי הפיקוח סבור שכבר היום מייצר המדד תהליך
דרמטי של שיפור בחברות הביטוח ".אנחנו רואים יותר ויותר
אנשי שירות עם הפנים למבוטח .בסופו של דבר אנחנו רוצים
לייצר מדד אחד שיכלול את כל ההיבטים .אנחנו מקווים
שאתם הסוכנים ,כנציגים של המבוטח ,תעשו במידע הזה
שימוש מושכל".
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הריכוזיות בענף הביטוח משפיעה על הסוכנים
בשני תחומים :העמסת הוצאות והקטנת עמלות

"בשנות ה 90-סוכני הביטוח היו עשירים
ומנהלי חברות הביטוח היו עניים ,כיום זה
הפוך .זו גם תוצאה של הרגולציה בענף.
לריכוזיות יש השפעה גדולה על הסוכנים
והיא מתבטאת בשני תחומים :העמסת
הוצאות והקטנת עמלות" ,כך אמר סגן
ומ"מ נשיא הלשכה אורי צפריר ברב שיח
בנושא הריכוזיות בענף הביטוח והשפעתה
על הצרכן שנערך בכנס אלמנטר.
"חברות הביטוח למדו להעביר אלינו את
כל העבודה – ניירות ,טונרים ,פקידים,
עובדים .הם ערכו פעולת מלקחיים -
להעמיס הוצאות ולהוריד עמלות .הם
מצאו שיטה מתוחכמת להוריד עמלות
וכולם אימצו את אותו המודל .החברות
מבקשות  3,500שקל לפרמיה ובסוף
מגיעות ל 2,800-שקל באמצעות קיצוץ
עמלת הסוכן .בממוצע לוקחים מהכיס
המושב בנושא ריכוזיות .מימין :יואל צפריר ,אורי אומיד ,ח"כ יעקב מרגי ,שלומי פריזט וטל מופקדי
שלנו  200שקל על כל פוליסה .זה כסף
הסוכנים עובדים קשה יותר ומביאים פחות כסף הביתה .חלק מזה
שהיה צריך להגיע לנו עבור העבודה הקשה וההוצאות שהשיתו
טמון בהתייצבות הלא נורמלית לצד ארבע-חמש חברות .כל אחד
עלינו".
צריך לשאול את עצמו אם הוא מנציח את עצמו".
מנחה רב השיח ד"ר טל מופקדי אמר כי "שוק הייצור הוא שוק
ח"כ יעקב מרגי (ש"ס) ,חבר ועדת עבודה ,רווחה ובריאות
ריכוזי והמגמה הזו הלכה והתחזקה עם השנים .זו לא בעיה
בכנסת ,התייחס לצעדים שיצטרך המחוקק לנקוט בעתיד,
נוראית לכאורה ,אפשר היה לפתור את זה בתחרותיות במקטע
בהתאם למגמות ולתחזיות" .יש שאלה אחת שמרחפת באוויר:
ההפצה ,אבל כניסת הביטוחים הישירים ומיזוגים ,שבהם
האם רפורמת בכר הצליחה או לא? מבחינת חברות הביטוח זה
סוכנויות גדולות נרכשו על ידי חברת ביטוח ,מאיימים גם על
התבקש .ברפורמת הסלולר איימו עלינו שאם נתערב ייפלו עלינו
התחרות בהפצה וזו מגמה מדאיגה .יש חשש לכך שגם מקטע
ההפצה נהפך לריכוזי יותר וזה יכול להיות בעייתי עבור הצרכן" .השמים וחברות הסלולר יתמוטטו .הממשלה חייבת להתערב
באחוזי הרווחים של חברות הביטוח ,בדומה למודל הסלולר ,כדי
צפריר התייחס לשינויים שהתרחשו בענף ב 20-השנים
שיהיה להן תמריץ לתת לכם הסוכנים יותר גמישות בעמלות
האחרונות" .בשנות ה 90-היו  30חברות בשוק שהתחרו
ובעלויות .אבל היא לא תעשה זאת ,מפני שזו הפרה החולבת
על הצרכנים והסוכנים .ואולם אז הן נהפכו לקרטל :ישבו
הכי גדולה של האוצר .יש זהות אינטרסים בין האוצר לחברות
ותיאמו מחירים ומנעו תחרות ,מה שהשפיע בסוף על הלקוח.
הביטוח .יש פה פרדוקס שצריך לפרוץ".
כיום פועלות בשוק שש חברות ביטוח שפועלות גם בתחום
ד"ר שלומי פריזט ,לשעבר כלכלן ראשי ברשות להגבלים
האלמנטרי וארבע-חמש חברות שעוסקות רק באלמנטרי ,לא
עסקיים ,ציין כי לסוכן הביטוח קשה להעביר את הביטוח
כולל ביטוח ישיר .חשבנו שלאחר שננזפו חברות הביטוח לא
האלמנטרי לחברות הקטנות ,מכיוון שרוב ענפי הביטוח נמצאים
יהיה יותר קרטל ,אלא שהרגולטור איפשר לחברות הביטוח
לרכוש אחרות ,למזג חברות בנות ואחיות וכך נוצרו חמש חברות בידי החברות הגדולות והן ידרשו שהלקוח של הסוכן יהיה
מבוטח אצלן בכל התחומים" .אני סבור שהחברות הקטנות,
גדולות ששולטות כיום בשוק ,באלמנטר ובפנסיוני.
"הסיבות לכל אלה הן שהרגולטור נרדם בשמירה ,במקום לקבוע בהיותן חפצות חיים ,ינסו ללכת בדרך עוקפת שתאפשר להן
להגדיל את לקוחותיהן על חשבון הגדולות .אם יהיה קיבוע
אמות מידה .הוא איפשר מיזוגים ורכישות ולא הציב חומה בין
יצרנים למשווקים כדי שלא יהיו ניגודי אינטרסים .הוא גם איפשר במקטע הסוכנים ינסו לעקוף אותו בטווח הארוך".
אומיד התייחס גם לכניסת הישירים לביטוחים קולקטיביים" .כבר
לחברות להקים מערך שיווק ישיר".
שנתיים שביטוח ישיר אוחז בנתח שוק של  10%ולא גדל .הם
מנכ"ל שלמה חברה לביטוח אורי אומיד טען כי הבעיה היא לא
מרוויחים בדרך כלל  10%-15%יותר פר פרמיה ואני מניח שלא
אצל הצרכן ,אלא אצל הסוכנים" .לכולם נדמה שמדברים על
יגדלו יותר ,לכן הם מחפשים אפיקים אחרים .אנחנו מוצאים
תחרות בעיני הצרכן .אני מלווה את הענף כמה שנים ושואל אם
פתרונות ללקוחות שלנו במאבק מול הישירים .לפני כשנתיים
יש תחרות בעיני הסוכנים .אני מנסה לבחון למה השוק לא זז?
פיתחנו מוצר שנקרא שלמה פיקס – כל סוכן ,רגע לפני שהוא
זו השמרנות של הסוכנים .אין כלל תחרות ,מכיוון שהסוכנים
לא מזיזים לקוחות מחברה לחברה .זה מוזר לאור הסקר שהוצג מפסיד את הלקוח לטובת הישירים ,פונה לפיקס ומקבל תעריף
של הישירים .אמנם העמלה שלו קצת יותר נמוכה ,אבל היא
פה .החברות הגדולות נמצאות במקומות האחרונים ואני מניח
גבוהה יותר ממה שיקבל אם יפסיד את הלקוח".
שהסוכנים מנציחים את המציאות בענף בעשורים האחרונים.
"עבורנו זה אתגר .אנחנו פועלים ליצור מצב שבו יותר סוכנים
פריזט ציין כי בעבר היה ניסיון להפוך סוכנים ממשווקים
יבחרו לעבוד אתנו 75%-80% .סגורים בחברות הגדולות .נותר
למייעצים ,כדי לנתק את הזיקה לחברות" .הסוכן כיועץ בלתי
לנו להילחם על ה 20%-יחד עם הישירים .אני מניח שמחשבונים,
תלוי שיעשה את התחרות בין החברות .הבעיה היא שפתרון כזה
שירות ושקיפות יניעו סוכנים יותר ויותר אלינו .אנחנו רואים
נכשל כבר בבנקים שהעניקו ייעוץ פנסיוני .מתברר שהחוסכים
תנועה כזו כבר .לא תהיה תחרות ,כל עוד הסוכנים חשים מאוימים לא מוכנים לשלם עבור ייעוץ .אתם צריכים להביא זאת בחשבון
מהחברות או נאמנים להן .ההנצחה הזו היא בכייה לדורות .כיום
כי תהליכים לקידום תחרותיות יכולים לבוא על חשבון הסוכנים".
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כנס אלמנטר

תוכנית המנטורים " :יש צורך ממשי באנשים
מקצוענים שיאמצו סוכנים מתחילים חסרי ניסיון"

"הרעיון להקמת הוועדה לסוכנים צעירים עלה כבר שאריה
אברמוביץ גיבש תוכניות לקראת הבחירות .הגיל המבוגר
הממוצע מעורר דאגה בכולנו ,לכן קידום
הוועדה והצעירים הוא אחד הנושאים
החשובים בקדנציה הזו בלשכה" ,כך פתח
יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים דביר רפ רב שיח
על חשיבות פרויקט המנטורים" .לכן ,כדור
המשך בענף הביטוח שמחתי שאריה הטיל
עלי לעמוד בראש הוועדה לסוכנים צעירים".
בוועדה לסוכנים צעירים יושבים  11חברים
מגיל  46ומטה והיא נועדה לטפל מתחת
בסוכנים מתחת לגיל  46וסוכנים שנמצאים
בתפקידם פחות משלוש שנים .היא מסייעת
בקידומו המקצועי של הסוכן הצעיר ועורכת
תוכניות גיוס מוקדמת ללשכה של סטודנטים
לביטוח ,בזמן לימודיהם וכשהם ניגשים לבחינות.
רפ פירט את חלק מפעילויות הוועדה ,בהן חשיפת סוכנים
צעירים באמצעות טור שבועי בעיתון הלשכה ,עריכת ימי עיון
ייחודיים לסוכנים צעירים ,שיתוף פעולה עם לשכת עורכי הדין
שמאפשרת לסוכנים להשתתף בהשתלמויות במחיר סמלי,
ותוכנית המנטורים – הסוכן הוותיק נותן סיוע מקצועי ,מורלי
ועסקי ,תורם מניסיונו ומשמש אוזן קשבת לצעיר" .אם לסוכן
הוותיק אין דור המשך ,הסוכן הצעיר שאותו הוא חונך יכול
ליהפך גם לדור ההמשך" ,ציין רפ.
ברב השיח השתתפו שני זוגות :הסוכן שמעון ברק מנצרת
עלית ובנו וממשיך דרכו במשרד זיו ברק; ורדה לבקוביץ,
סוכנת ביטוח מגבעת השלושה ,מנטורית ליעל כהן מרחובות,
חברת הוועדה לסוכנים צעירים" .ורדה ויעל מצויות בקשר
כבר כמה שנים והקשר הזה היה המודל עבורי לבניית תוכנית
המנטורים" ,ציין רפ.
כהן ,שהחלה לעסוק בתחום לפני שבע שנים ,ציינה כי
קשה מאוד לסוכן חדש להיכנס ולהתחיל לעבוד לבד" .נכון
שיש רישיון ,אבל זה רק תיאוריה .הפרקטיקה קשה מאוד.
כשפתחתי את המשרד שלי לפני חמש שנים הבנתי שחסר
לי ידע רב ,אבל גם רציתי להתפרנס ולהראות שאני מצליחה.
כעבור כמה חודשים סיפרו לי על ורדה וביקשתי להכיר
אותה .ניגשתי אליה בכנס בריאות של הלשכה וביקשתי סיוע.
לשמחתי היא הסכימה .אם אנחנו רוצים שצעירים יפתחו
משרדים ,יש צורך באנשים מקצוענים כמוכם שיאמצו חסרי
ניסיון כמוני .אני כבר ארבע שנים וחצי איתה".
לבקוביץ ציינה כי "הרצון של יעל לדעת ולהבין ולתת
פתרונות לאנשים הזכיר לי את ההתחלה שלי .השיחות שלנו
הן לרוב בלילה ,אחרי שאני מקבלת ממנה מיילים .אתמול
למשל היא היתה צריכה אותי לייעוץ על תרופות שלא בסל,
אז ויתרתי על הרצאה שרציתי לשמוע ,מכיוון שהלקוח שלה
היה צריך תשובות".
זיו ברק שעבד בהיי-טק ציין כי הגיע לעבוד במשרד של אביו
לפני משבר גיל " .40לפני כמה שנים החלטתי לצאת ממסלול
ההיי-טק שבו נתתי  100%מעצמי למישהו אחר .אבא שלי
העלה את הנושא של המשרד כי זה היה מבחינתו או עכשיו
או אף פעם והחלטתי שאני קופץ ראש .זו לא החלטה קלה,
אבל עשיתי זאת".
שמעון ברק ציין כי מבין שלושת ילדיו זיו ורונית הם בעלי
רישיון בכל בענפים כבר שנים" .זיו לשמחתי עובד כאן .רונית
מגיל אפס רצתה להיות מורה לחינוך מיוחד ,אך להשלמת
הכנסה היא עובדת במשרד בשישי .הילה הצעירה רצתה
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להיות עובדת סוציאלית ,אך עבדה כפקידה אצל סוכן ביטוח
בחיפה כשהיתה סטודנטית".
לבקוביץ ציינה כי התפקוד כמנטורית
דורש ממנה הרבה" .אני צריכה להיות
פנויה בשביל יעל והאחריות היא ענקית.
הפתרונות צריכים להיות  100%נכונים.
יש לי אחריות מקצועית ואני לא יכולה
לפשל" .כהן מצדה סיפרה כי העובדה שיש
לה גב נותנת לה ביטחון.
לדברי זיו" ,הערך המוסף בעבודה עם אבא
הוא העובדה שהוא משמש כאנציקלופדיה
מהלכת .אם אני באמצע הצעה ונתקעתי,
אני מתקשר אליו והוא מקור ידע בלתי
נדלה ,מישהו שאפשר להיוועץ בו בידיעה
שהוא רוצה בטובתי .מעבר לקבלת ידע
מקצועי ,הוא גם מסייע בפתיחת דלתות בחברת ביטוח מכיוון
שהוא מכיר אנשים בענף כבר שנים .זה לימד אותי שגם
אני זקוק לבנות לעצמי קליקה של סוכנים בגילי ,שאפשר
להתייעץ עמם גם".

שמעון ציין כי הפרסומת של הביטוח הישיר הרסו את
התדמית של הסוכן גם בעיני דור ההמשך הפוטנציאלי ולכן
יש לתקן זאת ולהשקיע במשאבים ,כדי שצעירים ייכנסו לענף
בעקבות הוריהם.
בסוף הדיון נתנו המשתתפים שלושה עקרונות מנחים
לעבודה משותפת :לבקוביץ ציינה זמינות ,מקצועיות במתן
פתרונות וחשיבות החשיבה המשותפת ,כדי שמתישהו
הוא יוכלו לייצר פתרונות לבד .כהן הסכימה עם המנטורית
שלה ,וביקשה מהסוכנים הוותיקים באולם להירשם לתוכנית
ולהעניק מניסיונם .זיו אמר כי "צריך לשים אגו בצד ,לשמור
על פתיחות ולהגדיר יעדים משותפים כדי שיהיה קל יותר
לעבוד" .שמעון ציין את הצורך בשיתוף פעולה בין הסוכנים
במקרים שונים.
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ביטוח לעסקים

כך תתמודדו מול חברות הביטוח
בתביעות של ביטוחי עסק

"חצי מטיפול בתביעה הוא החיתום ,לפני שאירוע הביטוח
מתרחש" ,הסבירה עו"ד ליאת הר-טוב ,סמנכ"לית האודן
ישראל ויועצת לניהול סיכונים וביטוח ,במושב שנערך
בכנס בנושא הסוכן בשירות המבוטח בעת תביעות עסק.
"כשעורכים חיתום יש לשים לב לשלושה גורמים :העברת
המידע החיתומי ,מיגונים והתאמת הפוליסה.
מידע חיתומי :לדברי הר-טוב" ,ביטוח הוא הסכם בין מבטח
למבוטח ואתם משמשים כמתווכים .אני באה למבטח ומספרת
לו על סיכון .הבעיה היא שפעמים רבות ישנו פער בתיאום
הציפיות .ככל שהפער גדול יותר הבעיה בתביעה תהיה גדולה
יותר .המבטח רואה כבר את הנזק הצפוי .נסו להיצמד לאמת
עד כמה שאפשר .שקיפות והגינות חשובות מאוד כשאתם
מבטחים עסק.
"השתמשו בהגדרות הכי רחבות שאפשר – תיאור העסק הכי
רחב שיש ,כמו גם תיאור פעילות ותכולה' :תכולה מכל סוג
ותיאור המשמשת לפעילות עסקו של המבוטח' .השתמשו
כמה שיותר במלה 'לרבות' בחוזה .הדברים האלה יכולים
בהמשך לשנות את כל התביעה .בפרטי המבוטח תדאגו
לתת כתובות מדויקות והשתמשו בכל הכתובות שבהן עובד
המבוטח .שמות המבוטחים – מבוטח ראשי והרחבה לחברות
בנות ,קשורות ושלובות .סכומי ביטוח מרוכזים – עדיף
מינימום פירוט .רכוש מחוץ לחצרים /תחת כיפת השמים/
בהעברה התאמת הפוליסה למציאות".
מיגונים" :אם למבוטח יש בעיה בכל הקשר להתנאת רשויות
ואתם יודעים זאת  -אתם בבעיה .עדיף להסביר למבטח שיש
בעיה ,לדון עמו ולהראות לו שאתם מנסים לפתור את הבעיה.
נושא המיגונים הוא הראשון שעולה בתביעות .טענת היעדר
מיגון היא עדיין טענה מצוינת בתביעות .היעזרו בשמאים
ואנשי מקצוע .אסור להתעלם מהדברים האלה :שריפות,
פריצות ונזקי מים".
התאמת הפוליסה למבוטח" :אתם צריכים להיות מודעים
להרחבות שיכולות לסייע לעסק .השתמשו הרחבות בפוליסת
אש שיעזרו להם לכיסוי אובדן נזקים .יש הרחבות רבות
שאפשר לבקש – צריך רק לדעת אילו .כשמדובר בעסק עם
הרבה מלאים פרטו אילו סוגים אלה ,הגדרת שווי המלאי.
אפשר להתאים כיסוי לכל סוג של מלאי.
"כמה הרחבות לדוגמה :שבר מכאני – אפשר לרכוש קלקול

סחורה רק לחלק מהמלאי הפגיע והרגיש לנזקים; הוצאות
הכנת תביעה – הגדירו מראש כיסוי למומחים; הוצאות מנע
– נזק כספי ללא נזק פיזי .עצרו ייצור בגלל בעיה כלשהי.
יש הרחבה בפוליסה שקיימת; הרחבת ספקים – תשאלו את
המבוטחים אם הם תלויים עד מוות בספקים /לקוחות; סעיף
סל פתוח  -הוצאות שאינן כלולות בשום סעיף אחר.
בסופו של דבר ,מסכמת הר-טוב" ,תתייעצו עם מומחים .סוכן
לא צריך להבין בהכל .אף סוכן לא יכול לדעת הכל .בדקו
ממה אתם צריכים להיות מוטרדים בעסק הזה? מה צריך
להטריד אותי?".

חשוב שהמבוטח יעמיד מומחים מטעמו
שישמרו על האינטרסים שלו
עו"ד משה הנדלמן ,מהנדלמן – יועצים מומחים לניהול
נזקים ,דיבר בכנס על לקיחת מומחים מטעם המבוטח לאחר
שהתרחש אירוע הביטוח ,כקונטרה למומחים של חברות
הביטוח" .עם קרות מקרה הביטוח מערך של חברת הביטוח
שואל שתי שאלות :למה בכלל אני צריך לשלם? וכמה אני
צריך לשלם? צוות הלמה כולל שמאי ,חוקר פרטי ,מומחה
מערכות אזעקה ואש ,חוקר אש ועו"ד מייעץ .צוות הכמה כולל
שמאי ,מהנדסים ,רו"ח ,מבטחי משנה וצוות שלהם.
"לפני כל ההתעסקות עם חברת הביטוח צריך לטפל בעסק,
לשמור על הפעילות השוטפת של העסק .לכן הסוכן צריך
לשחרר את המבוטח מהתעסקות עם חברת הביטוח .הסוכן
 13בנובמבר 2014

צריך להיות בעל ידע ביטוחי ,להבין את תפקיד השחקנים
שעומדים מולו ולהבין את התוצאות של המומחים".
לדבריו" ,המומחים ששולחת חברת הביטוח הם אנשים
מקצועיים ,אך רוח המבטחת ניכרת במומחיה וזה בא לידי
ביטוי בהתנהלות מול המבוטח .יש השפעה אם הבדיקה
והאנשים הגונים ,אבל חברות הביטוח משפיעות .לפיכך חשוב
שהמבוטח יעמיד מומחים מטעמו שישמרו על האינטרסים
שלו ויעמדו על זכויותיו ,בהם שמאי שיגבש דרישות המבוטח;
חוקר פרטי שיוודא כי הדו"ח יכלול רק נתונים רלוונטיים;
ורו"ח שיבחון את הפעילות העסקית של המבוטח ויגבש נתוני
עסק".

ביטוח ופיננסים
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ביטוח סיעודי

חיים כץ" :על משרד האוצר להחיל ביטוח
בריאות סיעודי ממלכתי לכלל אזרחי ישראל"

"התוכנית שמציג הפיקוח על הביטוח רעה .אנשים שילמו עבור
ביטוח כל חייהם ואתם מצמצמים את זכויותיהם" ,את המלים
האלה הטיח יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות ח"כ חיים כץ
במפקחת על הביטוח דורית סלינגר במהלך דיון סוער שנערך
בוועדה ,בעקבות פרסום טיוטת התקנות לביטוח סיעודי קבוצתי
לחברי קופות החולים.
"אני לא מבין מדוע כבר שלוש
שנים אין אפשרות לחדש
ביטוחים קולקטיביים .חברות
גדולות פנו לאוצר עם תוכנית
טובה ל 18-השנים הבאות,
אבל הפקידים החליטו לא
לאשר להם ,מכיוון שהם סיימו
אוניברסיטה בהצטיינות .חברת
הביטוח פנתה אליכם אז ,ואני
לא רוצה להגיד איפה עובדת
היום הפקידה שהיתה אז
בתפקיד .ניצלתם את סמכותכם
כריבון באופן בריוני .על משרד
האוצר להחיל ביטוח בריאות
סיעודי ממלכתי לכלל אזרחי
ישראל באמצעות הוספת
חצי אחוז למס הבריאות.
בינתיים ,עד  ,2015יש לאפשר
הצטרפותם של מבוטחים
לביטוחים ארוכי טווח".
סלינגר השיבה כי "אם תאגיד
יגיש מודל שיבטיח יציבות ופתרונות למבוגרים ,נשקול בחיוב
את המשך הביטוח הקולקטיבי שלו .השוק הזה רץ יותר מהר
ממה שהספקנו להפנים .הוא לא תומחר נכון מלכתחילה .ב20-
שקל בחודש לא קונים כיסוי כל כך יקר .המוצר הקיים כיום אינו
טוב .אם לא היינו פועלים בנקודת הזמן הזאת ,היינו מתעוררים
עם הרבה מאוד מבוטחים קולקטיביים ללא פתרון".
עוד טענה כי כדי לקבל מענה סיעודי סביר ,נזקק מטופל

להוצאה של  10,000עד  12אלף שקל בחודש .ח"כ מיקי
רוזנטל אמר בתגובה כי "אם כך ,על האדם הממוצע להוסיף
 7,000שקל בחודש לקצבה שאת מציעה".
ח"כ יעקב מרגי טען כי המפקחת מייצגת נאמנה את חברות
הביטוח באינטרסים שלה .סלינגר בתגובה אמרה כי "אני לא
מגנה על חברות הביטוח ,אלא
על המבוטחים .יציבות חברות
הביטוח חשובה לנו רק כדי
שיוכלו לתת מענה למבוטחים.
הביטוח הקולקטיבי לא נעשה
על ידי הפרט הקטן ,אלא על
ידי המעסיקים שלו .הם ידעו
מה הם רוכשים ואולי סמכו על
יכולתם למחזר את הביטוחים
לאורך זמן .התקנות שהצגתי
מאוד מפורטות ומובנות .אנחנו
מצפים שהמחיר למבוטח לא
יעלה על  200שקל בחודש .לא
נאשר תעריפים גבוהים מכך
למבוגרים".
ח"כ איציק שמולי ציין כי "זוהי
ההונאה הכי גדולה בחסות
המדינה שהיתה כאן ,אם מתוך
רשלנות ואם מסיבה קשה יותר.
אנשים היו בטוחים שהם קונים
ביטוח שמכסה אותם מפני
מקרים סיעודיים גם לעוד 30
שנה ,ולא אמרו להם שבאותיות הקטנות כתוב שזה לפרק זמן
מוגבל .שכחתם שתפקידכם הוא לשמור גם על הציבור ולא רק
על חברות הביטוח .אולי חלק מכם חושב על מקום העבודה
הבא שלו .אם המודל הנוכחי כושל ולא מחזיק מעמד ,למה
המשכתם לאשר אותו במשך שנים? לפי המודל שלכם ,חברות
הביטוח לא נדרשות להכניס את היד לכיס ,אבל מטילים את
הגזרה הזאת על  4מיליון מבוטחים בקופות החולים".

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

למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין  25שנה
באזור מודיעין (מודיעין עילית) במגזר הדתי
והחרדי .טל 050-5240046 :שלום
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 גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג ,סודיות מובטחת –
דין – 054-3971771
סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק.
אפשרות לליווי .כולל משרדים .אזור המרכז.
השפלה וירושלים.
מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת
אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.
סודיות מובטחת.052-8741331 .
מייל michaele@b4-u.co.il
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דרושים

השכרה ושכירות משנה

לסוכנות ביטוח מובילה במרכז דרוש/ה חתם/ת
רכבים ודירות לטיפול בחידושים ניסיון בתחום
שנתיים חובה .עדיפות ליוצאי סוכנויות .קו"ח
למייל limorh@misgav.co.il

בירושלים ,בבניין כלל ,מתפנה משרד מושקע
לסוכני ביטוח .מיקום מעולה.
לפרטים 052-2674820 :יעקב

לסוכנות הביטוח שווקים פיננסיים בע"מ
בפתח תקוה דרוש/ה מנהל/ת תיק בעל/ת רשיון
סוכן פנסיוני .נסיון במכירות ביטוח פנסיוני
ופרט – חובה .טל'  :דובי – 054-7722197
או מיילdubi@sf-ins.co.il :

להשכרה :ברחוב אפעל בפתח תקווה
משרדים בגדלים שונים.
לפרטים( 050-6995959 ,03-9217911 :חנוך).

לסוכנות ביטוח גדולה דרוש/ה חתם/ת עסקי/
קבלני .שליחת קו"ח לnava@gabay-ins.co.il :
באשקלון :סוכן אלמנטר עם בן ממשיך (בלימודי
רישוי) ,מעוניין בשותף פעיל (רצוי עם דור
המשך) ואפשרות לאיחוד משרדים.
בהצעותmontiuri@gmail.com :
באשקלון :עוזרת מקצועית  /פקידת אלמנטר /
חיים ,לניהול טיפול ומתן הצעות מחיר ,תביעות
שיווק והפקת ביטוחי פרט .נדרש ניסיון קודם.
montiuri@gmail.com

ביטוח ופיננסים

סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של
כ 210-מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל
מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290
להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
 2חדרים מרוהטים ₪ 2500 ,לחדר
המחיר כולל :חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי054-4590024 :
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