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סקר שביעות רצון הסוכנים
מחברות הביטוח :מוטרדים בעיקר
משקיפות העמלות
יחס החברות לסוכנים

הסוכנים מוטרדים גם
מרמת השירות של חברות
הביטוח .מנורה ואיילון
הגיעו למקום הראשון >>
עמוד 2

6.9

6.5
6.2

6.2

כלל

הפניקס

7.4

6.9

6.6

מהדורה מיוחדת:
כנס ביטוח חיים
ופנסיוני ה36-

עוד בעיתון
ח"כ בר-לב:
"סוכני הביטוח
הם סיירת
המטכ"ל
של החינוך
הפנסיוני
בישראל"
עמוד 9

מגדל

הראל

איילון

מנורה

הכשרה
ביטוח

 1,500סוכנים השתתפו בכנס ביטוח חיים ופנסיוני שנערך באילת.

אברמוביץ :האיכות המקצועית
והשירות שלנו הם הטובים בענף
 -מיליוני ישראלים לא טועים

סלינגר" :חשיבות רכישת מוצר פנסיוני אינה פחותה מהחלטה על
רכישת דירה" >> עמוד 5

לבני" :התפקיד שלנו הוא לשחרר
חסמים ביורוקרטיים ולאפשר
לעסקים הקטנים לפרוח"
גלעד ארדן ,ציפי לבני ,ניסן סלומינסקי ועפר שלח השתתפו במושב
בנושא עתידה הכלכלי של מדינת ישראל ,והציגו את התוכנית
הכלכלית-חברתית של מפלגתם >> עמוד 8

מודלים חדשים
לתגמול הסוכן:
דמי ניהול
אחידים וקבלת
עמלות על
הצבירה

עמוד 11

חבר הוועדה
לביטוח פנסיוני
בהרצאה על
היתרונות
הבולטים
של פוליסות
חיסכון

עמוד 15

סקר שביעות רצון הסוכנים

מרוצים מהשירותים המקוונים וממפקחי הרכישה
מוטרדים מהכלים שמעמידות החברות
לבדיקת התגמולים

הבעיות העיקריות שמהן סובלים הסוכנים :שקיפות חברות הביטוח בעמלות הסוכן ורמת השירות של
חברות הביטוח .על השאלה "מי החברה המובילה לדעתם במסלול הישיר" ,השיבו  44%מהסוכנים :הראל
סקר שביעות רצון סוכנים מחברות הביטוח הושק בכנס
ביטוח חיים ופנסיוני באילת .הסקר הוצג על ידי יובל ארנון,
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני .מטרת הסקר היא דירוג שביעות
הרצון של סוכני הביטוח מחברות הביטוח ,כחלק משאיפת
הלשכה לרף גבוה או להתקדמות יוצאת דופן מצד חברות
הביטוח ביחס לשנה שעברה.
הסקר נערך בפברואר  2015על ידי חברת דיאלוג ,שראיינה
 700סוכני ביטוח המהווים מדגם מייצג .חברת הביטוח שזכתה
במקום הראשון זו השנה השניה היא מנורה עם ציון ( 6.9בקרב
חברות הביטוח הגדולות) .כמו כן ,זכתה איילון עם הציון 6.9

היכולת להגיע לפגישה עם מנהל בזמן סביר

6.8

כלל

7.1

7.2

7.3

7.4

מנורה

הפניקס

מגדל

הראל

7.7

איילון

8.3

הכשרה
ביטוח

(בקרב חברות הביטוח הבינוניות) .בסקר העריכו סוכני הביטוח
את שביעות רצונם הן מהחברה העיקרית שעמה הם עובדים,
והן מהחברה המשנית .החברות פסגות ומיטב-דש לא נכללו
בניתוח ,בשל מספר משיבים קטן מדי .הכשרה ביטוח הגיעה
בדירוג הסוכנים לציון  ,7.4אך בשל היותה חברת ביטוח
שאינה מנהלת קרן פנסיה ,היא אינה נכללת בדירוג.
הסקר בדק  10קריטריונים לבחינת תפקודן של חברות
הביטוח :טיפול החברה בעדכון מידע מקוון ,תפקוד מפקד
הרכישה בחברה ,היכולת להגיע לפגישה עם מנהלים בחברה
בזמן סביר ,טיפול החברה בביצוע שינויים ,תוכנית ההדרכה
השנתית של החברה ,קלות ההשגה של עובדי החברה
באמצעי התקשורת ,משך הזמן בטיפול בתביעות ,מהירות
הטיפול או קביעת מועד לסיום הטיפול ,שקיפות החישוב של
העמלות בחברה ,הכלים שמעמידה החברה לרשות הסוכן
לבדיקת העמלות או כל תגמול אחר.

שביעות רצונם הכללי של הסוכנים מחברות הביטוח נע בין
שיעור בינוני לשיעור נמוך .בולטים לחיוב שביעות הרצון
מתפקוד מפקחי הרכישה של הסוכנים בחברות ,ומעדכון
מידע מקוון .עם זאת ,בולטת לשלילה שביעות הרצון מהכלים
שמעמידות החברות לבדיקת העמלות וכל תגמול אחר.
בקרב חברות הביטוח הגדולות ,מגדל היא החברה שעמה
עובדים מרבית סוכני הביטוח כחברה עיקרית ( ,)25%הראל
במקום השני ( ,)24%כלל במקום השלישי ( ,)17%ומנורה
והפניקס חולקות את המקום הרביעי ( .)13%בקרב חברות
הביטוח הבינוניות ,איילון היא החברה שעמה מרבית הסוכנים
עובדים כחברה עיקרית ( ,)5%אחריה הכשרה ביטוח ()2%
ופסגות (פחות מ.)1%-
ציון כללי לתפקוד חברות הביטוח על פי הפרמטרים הבאים
(כלל החברות):
פרמטר

ציון

טיפול החברה בעדכון מידע מקוון

7.4

תפקוד מפקד הרכישה בחברה

7.4

היכולת להגיע לפגישה עם מנהלים בחברה בזמן
סביר

7.2

טיפול החברה בביצוע שינויים

6.9

תוכנית ההדרכה השנתית של החברה

6.9

קלות ההשגה של עובדי החברה באמצעי התקשורת

6.9

משך הזמן בטיפול בתביעות

6.7

מהירות הטיפול או קביעת מועדים לסיום הטיפול

6.6

שקיפות החישוב של העמלות בחברה

5.4

הכלים שמעמידה החברה לרשות הסוכן לבדיקת
העמלות וכל תגמול אחר

5.1

שביעות הרצון המרבית של הסוכנים ניתנה לחברות עבור
שירותיהן בעדכון מידע מקוון ,ובתפקוד מפקד הרכישה
בחברה ( .)7.4לאחר מכן ,הסוכנים מרוצים באופן בינוני
מיכולותיהם להיפגש עם מנהלי החברות בזמן סביר ( .)7.2עם
זאת ,הסוכנים פחות מרוצים מטיפול החברות בביצוע שינויים,
מתוכנית ההדרכה השנתית של החברות ,ומקלות ההשגה
של עובדי החברה באמצעי התקשורת ( .)6.9דירוג נמוך ניתן
לחברות הביטוח בפרמטרים :משך הזמן לטיפול בתביעות
( ,)6.7ומהירות הטיפול או קביעת מועדים לסיום הטיפול
( .)6.6בתחתית רמת שביעות רצון סוכני הביטוח מהחברות
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 שביעות רצון הסוכנים
המשך מעמוד 2

בפרמטרים :שקיפות החישוב של העמלות בחברה ()5.4
והכלים לבדיקת העמלות וכל תגמול אחר (.)5.1
השוואת ממוצע שביעות רצון על פי הפרמטרים בין 2013
ל( 2014-חברה עיקרית בלבד)
בתוך כך ,הסקר משווה את רמת שביעות רצון הסוכנים
מחברות הביטוח (החברה העיקרית שעמן עובדים) ב2014-
פרמטר

ציון ב 2013-ציון ב2014-

טיפול החברה בעדכון מידע
מקוון

7.5

7.5

תפקוד מפקח הרכישה בחברה

7.6

7.6

היכולת להגיע לפגישה עם
מנהלים בחברה בזמן סביר

7.4

7.5

טיפול החברה בביצוע שינויים

7.0

7.0

תוכנית ההדרכה השנתית של
החברה

7.1

6.9

קלות ההשגה של עובדי
החברה באמצעי התקשורת

6.8

7.2

משך הזמן בטיפול בתביעות

6.8

6.8

מהירות הטיפול או קביעת
מועדים לסיום הטיפול

6.6

6.8

שקיפות החישוב של העמלות
בחברה

6.1

5.5

הכלים שמעמידה החברה
לרשות הסוכן לבדיקת
העמלות וכל תגמול אחר

5.5

5.1

לעומת  .2013ההשוואה מעידה כי ממוצע שביעות הרצון
מחברות הביטוח העיקריות ב 2014-הינו דומה לממוצע
ב .2013-כמו כן ,ישנה עלייה בשביעות הרצון מקלות ההשגה
של עובדי החברה ,אך גם ירידה בשביעות הרצון משקיפות
החישוב של העמלות בחברה ,ומהכלים לבדיקת העמלות וכל
תגמול אחר.
דירוג חברות הביטוח נעשה על פי הפרמטרים הבאים:
•תפקוד מפקח החברה שלך בחברה  -הראל היא החברה
המובילה בשביעות רצון סוכנים מתפקוד מפקח הרכישה
שלהם בחברה ( ,)7.6בקרב החברות הגדולות ובכלל .מעט
אחריה ניצבות החברות כלל ( ,)7.4הפניקס ( ,)7.3מגדל ()7.3
ומנורה ( .)7.2הכשרה ביטוח היא החברה המובילה בקרב
החברות הבינוניות ( )7.4כשאחריה ניצבת איילון (.)7.3
•טיפול החברה במתן מידע מקוון  -הראל היא החברה
המובילה בשביעות רצון סוכנים מטיפול החברה בעדכון
מידע מקוון ,בקרב החברות הגדולות ובכלל ( ,)7.7ומיד
אחריה מגדל ( .)7.6את המקום השלישי חולקות מנורה,
הפניקס וכלל ( .)7.1הכשרה ביטוח היא החברה המובילה
בקרב החברות הבינוניות ( ,)6.9כשבמקום השני איילון
(.)6.8
•היכולת להגיע לפגישה עם מנהלים בחברה בזמן סביר
 הכשרה ביטוח היא החברה המובילה בשביעות רצוןסוכנים ,מהיכולת להגיע לפגישה עם מנהלים בחברה בזמן
סביר ,בקרב החברות הבינוניות ובכלל ( ,)8.3אחריה חברת
איילון ( .)7.7בקרב החברות הגדולות הראל היא החברה
המובילה בשביעות רצון הסוכנים לפרמטר זה ( .)7.4מיד
אחריה ,ובפער קטן ,החברות מגדל ( ,)7.3הפניקס (,)7.2
מנורה ( ,)7.1והאחרונה כלל (.)6.8

•קלות ההשגה של עובדי החברה באמצעי התקשורת
(טלפון ,מייל וכו')  -מנורה והכשרה ביטוח הן החברות
המובילות בשביעות רצון סוכנים מקלות ההשגה של עובדי
החברה באמצעי התקשורת ( .)7.4זאת בקרב החברות
הגדולות והבינוניות בהתאמה .מעט אחריהן הראל ()7.3
בקרב יתר החברות הגדולות ניצבות מגדל ( ,)6.7הפניקס
( ,)6.7וכלל ( .)6.5בקרב החברות הבינוניות ניצבת איילון
במקום השני (.)6.9
•טיפול החברה בביצוע שינויים  -הכשרה ביטוח היא
החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים מטיפול החברה
בביצוע שינויים ,בקרב החברות הבינוניות ובכלל (,)7.6
אחריה בקרב החברות הבינוניות ניצבת איילון ( .)7.0בקרב
החברות הגדולות הראל היא החברה המובילה ( ,)7.3מיד
אחריה מנורה ( ,)7.2מגדל ( ,)6.8הפניקס ( ,)6.7וכלל
אחרונה (.)6.1
•תוכנית ההדרכה השנתית של החברה  -מגדל היא
החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים מתוכנית ההדרכה
השנתית של החברה ,בקרב החברות הגדולות ובכלל
( .)7.4אחריה הפניקס והראל ( ,)6.9כלל ( ,)6.7ואחרונה
מנורה ( .)6.1בקרב החברות הבינוניות הכשרה ביטוח היא
החברה המובילה ( ,)6.8ואחריה איילון (.)6.5
•משך זמן הטיפול בתביעות  -הראל היא החברה המובילה
בשביעות רצון סוכנים ממשך זמן הטיפול בתביעות ,בקרב
החברות הגדולות ובכלל ( ,)7.3אחריה מגדל ( ,)6.9מנורה
( ,)6.5הפניקס ( ,)6.4וכלל ( .)6.1בקרב החברות הבינוניות
הכשרה ביטוח היא החברה המובילה ( ,)7.1ואחריה איילון
(.)6.5
•מהירות הטיפול או קביעת מועדים לסיום הטיפול -
הכשרה ביטוח היא החברה המובילה בשביעות רצון סוכנים
ממהירות הטיפול או קביעת מועדים לסיום הטיפול ,זאת
בקרב החברות הבינוניות ובכלל ( .)7.2איילון ניצבת שוב
אחריה ( )6.5בקרב הבינוניות .בקרב החברות הגדולות
הראל היא החברה המובילה ( ,)7.1אחריה מנורה (,)6.9
מגדל ( ,)6.5הפניקס ( )6.4וכלל (.)5.9
•שקיפות החישוב עמלות הסוכן  -הפניקס והראל הן
החברות המובילות בשביעות רצון סוכנים משקיפות
החישוב של העמלות בחברה ,בקרב החברות הגדולות
ובכלל .עם זאת הן עדיין זוכות לציון נמוך למדי ( ,)5.7מיד
אחריהן מגדל ( ,)5.6מנורה ( ,)5.5ובתחתית כלל (.)4.6
בקרב החברות הבינוניות הכשרה ביטוח היא החברה
המובילה שגם זוכה לציון נמוך למדי ( )5.4ואיילון (.)5.1
•הכלים שמעמידה החברה לחישוב העמלות וכל תגמול
אחר  -גם בפרמטר השני הנוגע לעמלות הסוכן ,חברות
הביטוח זוכות לציונים נמוכים .הכשרה ביטוח היא החברה
המובילה בשביעות רצון סוכנים מהכלים שמעמידה
החברה לחישוב העמלות וכל תגמול אחר ,בקרב החברות
הבינוניות ובכלל ( ,)5.6ואיילון אחריה בקטגוריה זו (.)4.9
בקרב החברות הגדולות הראל היא החברה המובילה (,)5.4
מנורה ( ,)5.3הפניקס ( ,)5.2מגדל ( ,)5.1וכלל (.)4.4
בעיות עיקריות בחברות הביטוח
עוד נשאלו סוכני הביטוח בתחום הפנסיוני ,מהי הבעיה
העיקרית שעמה הם מתמודדים מול חברות הביטוח .הבעיות
שצוינו בשיעור הגבוה ביותר הן שקיפות בחישוב עמלות
הסוכן ( ,)27%והשירות של חברות הביטוח (הכולל טיפול
בשינויים ,זמן הפקה של פוליסה ועוד) ,שעליו העידו 24%
מהסוכנים .נתונים נוספים על חברות הביטוח שבלטו בסקר:
 39%מסוכני ביטוח העובדים מול הפניקס הביעו חוסר
שביעות רצון מרמת השירות של החברה .כמו כן28% ,
מהסוכנים העובדים עם איילון ,הביעו חוסר שביעות רצון גבוה
המשך בעמוד 4
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יחסית מטיפול החברה בתביעות לקוחותיהם.
דירוג מחוזות/מרחבי הפעילות בכל חברה
הסקר כלל גם התייחסות להיבטי השירות גם ברמת מחוזות/
מרחבי הפעילות בכל חברה .בכך מציג הסקר תמונת מצב
פרטנית יותר ,בפריסה ארצית ,בנוגע לרמת השירות הניתן
לסוכנים באזור פעילותם .להלן דירוג המחוזות המצטיינים
בכל חברה ,בנוגע לשירות לסוכנים וללקוחותיהם בביטוח
פנסיוני וחיים:
מנורה – מחוז תל אביב ( ;)8.0כלל ביטוח – ירושלים והדרום
( ;)7.9הראל – מחוז ירושלים ומחוז הצפון ( ;)7.7הפניקס
– אשכול תיכון ( ;)7.5מגדל – מחוז מרכז ומחוז צפון (;)7.4
איילון – מחוז תל אביב ומחוז חיפה (.)7.1
הערכת הסוכנים אודות החברה המובילה במכירות ישירות
עוד בסקר ,סוכני הביטוח התבטאו בדבר חברת הביטוח (לא
כולל חברות ביטוח ישיר) שהינה המובילה לדעתם במכירות
ישירות ,עוקפות סוכן .כ 70%-מסוכני הביטוח בתחום ביטוח
חיים ופנסיוני השיבו על השאלה ,יותר ממחציתם ( )44%ציינו
את הראל כחברה המובילה לדעתם במכירות ישירות( .לעומת
 32%שציינו את הראל בסקר  13% )2013מהסוכנים שהשיבו
על השאלה הצביעו על הפניקס.
נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אריה אברמוביץ אמר כי "תוצאות
הסקר שנושקות לציון ממוצע  ,7אינן משביעות רצון .אנו
עושים שימוש בתוצאות הסקר כדי לייעל את העבודה מול
חברות הביטוח ולשפר את רמת השירות שניתן לסוכנים .אני

שקיפות החישוב של העמלות

4.6

כלל

5.1

איילון

5.4

הכשרה
ביטוח

5.6

5.5

מנורה

מגדל

5.7

הראל

5.7

הפניקס

שמח שחברות הביטוח מתחילות להפנים את הצורך בשיפור
יחסי העבודה מול סוכני הביטוח.
"בימים אלו ,מנהלת הלשכה משא ומתן מול חברות הביטוח
לחתימה על 'אמנת שירות' ,שבין היתר מסכמת את
הקריטריונים שיש לקדם ביחסי העבודה בין הצדדים ,לשיפור
השירות לסוכן וכך לשיפור השירות לציבור המבוטחים.
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 עתיד לקוחותיו".
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"האיכות המקצועית והשירות שלנו הם הטובים
ביותר בענף  -מיליוני ישראלים מרוצים לא טועים"
ערב טוב סוכנות וסוכנים יקרים,
יש ימים של לפני ויש ימים של אחרי .הימים האלו הם ימים
של לפני .לפני בחירות גורליות ,ימים של הבטחות ותוכניות
מרחיקות לכת לעתיד המדינה ,לעתיד כולנו .הימים האלו
הם גם ימים שלפני החלטות והכרעות כבדות משקל בענף
הביטוח.
בימים של לפני ,אנחנו נערכים לימים הבאים ,אני רוצה שכל
סוכנת וסוכן ידעו כי יש לנו היום את העוצמה ,הכוח ואת
הכלים להתמודד עם כל האתגרים העומדים לפתחנו.
אמרתי זאת בכנס הקודם ,אני אומר זאת בכל הזדמנות -
סוכני הביטוח היו פה גם בימים שלפני ,ויהיו פה גם בימים
שאחרי!
הימים של לפני מחייבים אותנו בהיערכות מתאימה .אנחנו
לא מחכים לתוצאות המדגם ב 22:00-בשלישי הבא .כבר
שבועות ארוכים שאנחנו עוברים מועמד אחר מועמד חורשים
את המפלגות לאורך ולרוחב ומביאים בפניהם את עמדתנו
לגבי ענף הביטוח בישראל .כבר עכשיו אנחנו מביאים בפניהם
את הצעות החקיקה שלנו ואת השינויים הנדרשים לדעתנו.
אני חייב לציין שיש לעמדות שלנו תומכים רבים בכל הקשת
הפוליטית .החקיקה של לשכת סוכני הביטוח כבר מוכנה.
הלובי שלנו בכנסת ערוך.
ראיתם את ראשי המפלגות שהיו בכנס הפיננסים לפני קצת
יותר מחודש ,שמעתם את הדברים הברורים שאמר משה
כחלון בכנס של מחוז חיפה .רק בכנס הזה השבוע צפויים
להיות כאן כ 15-חברי כנסת ,שרים וראשי מפלגות.
חברות וחברים ,אחרי הרבה שנים הגלגל מתחיל להסתובב
לכיוון שלנו ,של סוכני הביטוח .הלשכה היום היא גוף יוזם,
דוחף ,יש לנו מעמד פוליטי חזק ,יש לנו כלים תקשורתיים,
אנחנו לא מוותרים באף חזית ציבורית ,אין זירה תקשורתית
שאנחנו לא נוכחים בה ,אין כלי תקשורת שאנחנו לא מגיעים
אליהם (גם אם עוד לא שיכנענו את כולם – חכו ,גם לזה נגיע).
בימים אלו אנחנו גם משיקים קמפיין חדש בדיגיטל וברשתות
החברתיות שמנגיש את סוכני הביטוח לציבור .עד כה נרשמו
 1,500סוכנים להשתתף ואני קורא לכולכם להצטרף .זה יהיה
הקמפיין השלישי של הלשכה והוא יהיה כל כולו פוזיטיבי,
חדשני ,דיגיטלי ומעורר השראה.
מעמד סוכן הביטוח ,התדמית התקשורתית והציבורית
שלו ,חשובים לא פחות מכל נושא אחר .בעניין הזה אנחנו
לא מתכוונים לוותר לאף אחד .בעוד שבועיים יגיע תהליך
התביעה שהלשכה מנהלת נגד הביטוח הישיר ומסע ההכפשה
המביש שלהם לישורת האחרונה ,שבה אני נדרש לתת עדות
של שמונה שעות .כן ,שמונה שעות אודות אותו מסע פרסום
נמוך שערך הביטוח הישיר נגדנו.
הביקורת שכבר הביע בית המשפט על הפרסומות האלו
מצטרפת לביקורת החריפה ,שנשמעה בכלי התקשורת על
סוג כזה של השמצות .ואני אומר לכם :הפרסומות האלו לא
יאריכו ימים .מה שהיה הוא לא שיהיה  -מה שהיה הוא לא
שיהיה!
אנחנו ניצבים גם בימים של לפני החלטות והכרעות בענף
הביטוח .בימים כאלו צריך להסתכל קדימה ,לראות את
העתיד ואת השינויים והתמורות שחלים בענף ,להכין את
עצמנו ,ולא פחות חשוב מכך ,להכין את דור העתיד של הענף
לימים של אחרי.
הימים של אחרי ידרשו מאתנו הרבה יותר שקיפות בעבודה,
כבר היום דורשים זאת מאתנו .להיות גלוי לא אומר לוותר
על אף אחת מהזכויות שלנו ,להפך .השקיפות היא התשובה
 15במרץ 2015

אריה אברמוביץ .הלשכה היום היא גוף יוזם

הטובה ביותר לכל מי שרוצה להשמיץ אותנו ,ולכל מי
שמאמין לפרסומות האלף לילה ולילה שטוענות כי אפשר
להסתדר בלי סוכן ביטוח.
סוכנות וסוכנים יקרים ,אנחנו והלקוחות שלנו ,או כמו
שאוהבים לקרוא לזה " -הצרכנים" ,נמצאים באותו מקום,
באותו אינטרס ,זאת האמת שלנו .אבל צדק לא צריך רק
להיעשות ,צדק צריך גם להראות .לכן אנחנו עומדים באומץ
ואומרים:
•האיכות המקצועית שלנו היא הטובה ביותר בענף.
•השירות שלנו הוא הטוב ביותר בענף  -מיליוני ישראלים
מרוצים לא טועים!
•אנחנו צריכים להיות מתוגמלים ללא קשר לדמי הניהול
בכדי להתפרנס.
ומי שדורש מאתנו שקיפות מלאה אנחנו אומרים לו אהלן
וסהלן.
כמו כולם ,גם סוכני הביטוח חוששים לעתים משינויים ,ובצדק.
מדובר במקצוע שלנו ,בפרנסה שלנו ,בלקוחות שלנו .אבל
מי שדואג לימים של אחרי חייב להכין את עצמו בימים של
לפני .אנחנו התחלנו בשבועות האחרונים בתהליך מאוד מאוד
משמעותי שנקרא סוכן הביטוח  .2030בתהליך נבחן את
מקומו של סוכן הביטוח בעולם העסקים העתידי:
•אילו מוצרים חדשים ייכנסו לענף
•אילו כלים יצטרך סוכן הביטוח לאמץ לעצמו
•חלוקת זמן העבודה והמכירות של כל סוכן
•כבר בימים הקרובים נשיק מיזם חדש ,מיזם שלנו של
סוכני הביטוח ,שעוסק בגיל השלישי וייתן מענה לכל סוכן
שירצה להצטרף.
התעקשתי שהתהליך הזה יעבור את כל הסוכנים בישראל,
לא יהיה סוכן אחד שלא יקבל את השאלונים בדואר ,במייל
ובסמס ,לא יהיה סוכן אחד שירצה להיות שותף ,שיש לו מה
להגיד ומה לתרום ולא נגיע אליו .אני מאוד שמח על היענות
הסוכנים לתהליך ,כבר בכנס הזה נרשמו מאות סוכנים
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לשולחנות העגולים ולקבוצות המיקוד.
כשנסיים את התהליך הזה ניקח את התוצאות שלו ונצא
לתהליך של יישום בכדי שלכל סוכנת וסוכן יהיו את הכלים
להכין את עצמו לעתיד .זה התפקיד שלנו וזו המחויבות שלנו.
אני מבטיח שמסקנות התהליך לא יישארו במגירה.
אני מכיר כל אחת ואחד שיושבים פה באולם ,אני מכיר ומוקיר
את הפרגון שלכם ואני שומע את העצות והערות שלכם,
אבל תדעו לכם שהכי הרבה אני אוהב את התלונות על כמות
הסמסים והמיילים .כשאני שומע את המשפט" :שיגעתם
אותנו עם כל המידע הזה" ,אני מבסוט.
אני אומר את הדברים האלו כי עובר על הלשכה תהליך
מדהים בחודשים האחרונים .אני גאה לומר כי התהליכים
שעוברים על הלשכה הם לא פחות ממדהימים .מאות פעילים,
חדשים וותיקים שעובדים קשה בכדי שתהיה לנו לשכה
תוססת ,פעילה שנותנת שירות מצוין לכל הסוכנים ,במערכת
העדכונים ,הפקת אירועים מקצועיים ,נגישות לציבור הסוכנים.
שידרגנו את איכות הפעילות מול הלקוח .המערכת המשפטית
שלנו שמטפלת בכל תלונה של סוכן השתדרגה ,המענה שלנו
לסוכני ביטוח הרבה יותר טוב.
מגיעות הרבה תודה ומחיאות כפיים לכל הפעילים שהופכים

את הלשכה הזו לעוצמה שאי אפשר יהיה לעמוד מולה .אני
מבקש לברך את מאיר שביט ,מנכ"ל איגוד חברות הביטוח,
ולומר לך את מה שאמרו גדולים ממני – נחיה בשותפות כאילו
אין בינינו מחלוקות ,ונמצה את המחלוקות כאילו אין בינינו
שותפות .לשכת סוכני ביטוח בישראל וההתאחדות מקיימות
שותפות מזה  75שנה ,ונמשיך לקיים את השותפות הזו 75
שנה נוספות.
אני מבקש לנצל את ההזדמנות בכדי לברך את מנכ"ל
הלשכה הנכנס ,רענן שמחי .רענן ,עומד בפניך אתגר
עצום .אלפי סוכנים בישראל מצפים מאתנו לשירות מעולה
ולנגישות מלאה .הדברים שאנו עושים ,גם אם נראים לנו הכי
חשובים – לא שווים דבר ,אם הם לא יגיעו לכל סוכנת וסוכן.
יש לנו את הגיבוי הציבורי והכי חשוב  -אנחנו מאוחדים ואנחנו
מוכנים היטב לימים של אחרי.
בהזדמנות זו של התכנסות רבת המשתתפים של חברי
הלשכה ,אני מבקש להוסיף ולציין עוד פרט חשוב אחד.
במסגרת הכנס ובמעמד זה ,אנו נפרדים ממי שהיה מנכ"ל
הלשכה ,במשך כ 24-שנים ,חברנו  -מוטי קינן .אני יודע מוטי,
שכבר ערכו לך כמה טקסי פרידה ,אבל בכל זאת ,גם במעמד
זה אנחנו מבקשים להיפרד ממך בדרך חגיגית ומיוחדת.

דורית סלינגר" :חשיבות רכישת מוצר פנסיוני
אינה פחותה מהחלטה על רכישת דירה"
 1,500סוכנים השתתפו בכנס ביטוח חיים ופנסיוני של
הלשכה ,שנערך בסימן "לוקחים אחריות על החיים" .בטקס
הפתיחה שהנחה האומן החושי ,גדעון זגהר ,נשאו דברים יו"ר
הוועדה לביטוח פנסיוני ,יובל ארנון ,המפקחת על הביטוח,
דורית סלינגר ,נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ ,ויו"ר איגוד
חברות הביטוח ,עופר אליהו.
סלינגר אמרה כי ההחלטה על תוכנית חסכון פנסיוני היא
אחת משתי החלטות החשובות ביותר בחיי האדם" .אני
מצטרפת לאמירה 'לוקחים אחריות על החיים' ,מוצרים
פנסיונים הם מוצרים מורכבים עם השלכה מכרעת על עתידו
של הפרט .חשיבות רכישת מוצר פנסיוני אינה פחותה
מהחלטה על רכישת דירה ,לפיכך קיימת חשיבות רבה
להתאמה נכונה של מוצרים אלה למאפייני ולצורכי הלקוח".
עוד התייחסה סלינגר למסמך ההנמקה שהתפרסם השבוע.
"מערכת היחסים הרגישה ביניכם לבין הלקוח מחייבת נאמנות
מוחלטת והעדפת טובת הלקוח בלבד על פני כל עניין אחר.
בטיוטה שפירסמנו ישנה התייחסות לעבודתו של הסוכן
הפנסיוני ,והתייעלות עבודתו .העמדנו בפני הסוכנים את כל
המידע הדרוש כדי לספק ללקוחותיהם את המידע המלא
ביותר .תוצאות מחקרים מראים כי הגילוי הנאות של בעל
הרישיון וכלל האינטרסים שלו ,מגביר את האמון של הפרט
הן בסוכן והן בתהליך הפנסיוני כולו .לכן הגברנו את מידת
השקיפות ,מטרתנו היא לחזק את הקשר בין הלקוח לסוכן -
כל המידע על השולחן .השקיפות הזו והגילוי הנאות יחזקו את
הקשר של הלקוח וסוכן הביטוח".
אברמוביץ התייחס בנאומו למסמך ההנמקה של המפקחת,
הנוגע להרחבת השקיפות מול ציבור המבוטחים" .בעתיד
הקרוב תידרש מאתנו הרבה יותר שקיפות בעבודה ,כבר היום
דורשים זאת מאתנו .להיות גלוי לא אומר לוותר על אף אחת
מהזכויות שלנו ,להפך .השקיפות היא התשובה הטובה ביותר
לכל מי שרוצה להשמיץ אותנו ,ולכל מי שמאמין לפרסומות
האלף לילה ולילה שטוענות כי אפשר להסתדר בלי סוכן
 15במרץ 2015

דורית סלינגר .מצטרפת לאמירה 'לוקחים אחריות על החיים'

ביטוח .אבל השקיפות צריכה להיות בכל הענף ,לא רק אצלנו.
"אנחנו ולקוחותינו בעלי אותו אינטרס ,זו האמת שלנו.
אבל צדק לא צריך רק להיעשות ,צדק צריך גם להראות.
לכן אנחנו אומרים באומץ כי האיכות המקצועית שלנו היא
הטובה בענף ,השירות שלנו הוא הטוב ביותר בענף  -מיליוני
ישראלים מרוצים לא טועים ,אנחנו צריכים להיות מתוגמלים
ללא קשר לדמי הניהול בכדי להתפרנס .מי שדורש מאתנו
שקיפות מלאה אנחנו אומרים לו ,ברוך הבא".
"לוקחים אחריות על החיים הוא לא רק סלוגן לכנס ,אלא
תפישת עולם שלמה שאפשר לאמץ כדרך חיים" ,אמר ארנון.
"בסוף האחריות על הלקוחות היא רק שלנו ואיש לא יעשה
זאת במקומנו ,לא באותה מקצועיות ואינטימיות שקיימת
בין סוכן ביטוח ללקוח ומשפחתו" .אליהו ציין כי "אין תחליף
לסוכן ביטוח ,לא לידע ולא למקצועיות של סוכן הביטוח".
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כן ,יש לכם עוד סיבה לחייך

חדש! פוליסת ביטוח שיניים קבוצתית ייחודית לסוכני הביטוח
עיקרי התוכנית:

מתן חופש הבחירה בידי המבוטח לערוך את טיפולי השיניים אצל כל רופא ו/או מרפאה על פי בחירת המטופל.
(רופא בהסדר /רופא שאינו בהסדר)
למעלה מ 900-מוקדים בפריסה ארצית ,ביניהם מרפאות שיניים ,מרפאות שיניים רב-תחומיות ,רופאי שיניים,
מכוני צילום ,וכן רופאים מומחים בתחום הפריודונטיה (מחלות חניכיים) ,בכירורגיית פה ולסת וכן רופאים
"מורשים" בתחום יישור שיניים ,אשר מקבלים תשלום מהמבטח על פי מחירון מוסכם.
דמי הביטוח החודשיים (נכון ל ,1.2.2015-על פי מדד דצמבר )2014
חבר לשכת סוכני הביטוח ₪ 115 -
בן/ת זוג ו/או ילד בוגר (מעל גיל  23שנים) ₪ 115 -
ילד (בגיל ₪ 40 - )4-23
ילד שלישי ואילך (במניין הילדים הקטינים)  -חינם
תקופת הפוליסה תחל ב 1.4.2015-ותסתיים ביום 31.3.2021
הפוליסה תכנס לתוקף רק אם יצטרפו מינימום  1,500מבוטחים (לא כולל ילדים)

להיוועצות והצטרפות לביטוח השיניים תוכלו לפנות לנציגי הראל בימים א' – ה' בין השעות 8:00-15:00
בטלפון 03-9208127 :וכן ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות שיניים טל' 03-7547222

עתידה הכלכלי של ישראל

גלעד ארדן" :החיים בישראל אינם פשוטים,
בהחלט יש כאן עוני גבוה ופערים חברתיים,
אבל שום מדינה אינה גן עדן"
במושב "עתידה הכלכלי של מדינת ישראל" שהתקיים בכנס
ביטוח חיים ופנסיוני באילת ,בהנחיית העיתונאית שרון כידון,
השתתפו ח"כית ציפי לבני (המחנה הציוני) ,שר הפנים גלעד
ארדן (הליכוד) ,יו"ר ועדת הכספים ניסן סלומינסקי (הבית
היהודי) ,וח"כ עופר שלח (יש עתיד).
"החיבור עם הרצוג בבחירות הקרבות יצר תקווה חדשה ,שלא
עוסקת רק בביטחון אלא גם בכלכלה ובחברה ,חיבור שמשנה
את סדר העדיפויות הלאומי" ,אמרה לבני" .התפקיד שלנו הוא
לשחרר חסמים ביורוקרטיים ,ולאפשר לעסקים קטנים לפרוח.
במקום שיש מונופול ,גם זכויותיו של האזרח נדרסות .אנחנו
מבקשים להחזיר את האחריות על אזרחים לכתפי הממשלה.
לא יכול להיות שאנחנו רק מאפשרים לשוק לפעול בתהליכי
הפרטה".

מימין :עופר שלח ושרון כידון

לבני התייחסה בדבריה למצוקת העסקים הקטנים ואמרה:
"גם לעצמאים מגיע לקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי,
בדיוק כמו לשכירים .יש האומרים שהביטוח הלאומי לא יוכל
לעמוד בזה אקטוארית ,אז אנחנו אומרים שכמו שהוא עומד
בזה אקטוארית לשכירים ,הוא יוכל לעמוד בזה גם לעצמאים.
מדינת ישראל נמצאת במעגל שוטה ,וכדי לפרוץ את התהליך
הזה צריך לייצר מדיניות אחרת ממה שנהוג בממשלה כיום.
"המציאות הישראלית נוצרה כתוצאה מאידיאולוגיה
שמנהיגה הממשלה שלנו ,של ארץ ישראל השלמה והחלטות
שמאפשרות צמיחה של התנחלויות מבודדות .העולם
מפסיק להבין אותנו ,החרמות כלכליות מונחתות עלינו,
השנאה והגזענות בתוך המדינה מתגברים ,והפתרון של חלק
מההנהגה בישראל הוא שכולם נגדנו ואין מה לעשות .לחשוב
שכל העולם אנטישמי ושנשיא ארה"ב שונא אותנו זו טעות.
אנחנו כאן כדי לשנות את המציאות הזו".
ארדן התייחס למצוקת הדיור וליוקר המחיה בישראל" :החיים
בישראל אינם פשוטים ,בהחלט יש כאן עוני גבוה ופערים

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה שלמה טל
במות אביו מסעוד מקס אבוטבול ז"ל
 15במרץ 2015

חברתיים ,אבל
אגלה לכם סוד:
בשום מדינה
אין גן עדן ,לכל
מדינה יש את
הצרות שלה.
עם זאת ,מדדי
המקרו של
ישראל טובים.
אל לנו לשכוח
שהם מבוססים
על מדיניות
כלכלית שמישהו
מנהל .בישראל
הקטנה שמוקפת
מדינות שלא
מתות עליה ,אנו
נאלצים להשקיע
גלעד ארדן .תחום הבנקאות הוא אחד החסמים המרכזיים
בביטחון סכומים
עצומים .אל תשוו
אותנו לגן עדן ,תשוו אותנו לכלכלות עולמיות מהמפותחות
בעולם .הן בשקיעה ואנחנו בצמיחה".
ארדן עקץ את המפלגות היריבות בתחום הדיור" :אי אפשר
לומר ששום דבר לא קורה .נכון שיש תחום שעדיין אין בו
תוצאות ויש כאלה שיכולים למכור דברי שווא ולהבטיח
קסמים ,אבל ברגע שנוצר פער של עשרות אלפי יחידות דיור
בין ההיצע לביקוש ,ברגע שהריבית במשק כמעט אפסית,
ברור שנוצר פער גדול .על הפער הזה אי אפשר לגשר ,גם
לא בשנה או בשנתיים .תחום הבנקאות הוא אחד החסמים
המרכזיים שחונק את שוק האשראי .הגיע הרגע שבו על כולנו
להכריח את הבנקים למכור את הבעלות על חברות כרטיסי
האשראי ,ולהכניס שחקנים חדשים לשוק האשראי ולמשקי
הבית הקטנים".
סלומינסקי פתח בפנייה נרגשת לסוכני הביטוח" :אני אוהב
אתכם ועובד אתכם כבר הרבה זמן .פתחתי בפניכם את שערי
ועדת הכספים ,כך שאין יותר מצב שבו מקבלים הוראות
מרגולטורים ,אלא יושבים יחד ,מקשיבים ומידיינים  -יש לכם
את היכולת להשמיע את קולכם .לולא הבחירות עכשיו ,היינו
יושבים נשיא הלשכה אריה אברמוביץ והמפקחת על הביטוח
דורית סלינגר סביב הבעיות שמלוות אותנו יחד בענף .היינו
מגיעים לסיכום טוב שהיה מקובל עליכם .אני מקווה שנזכה
לעשות זאת מיד לאחר הבחירות".
שלח אמר כי "המחאה החברתית של  2011לא היתה על כמה
עולה פה קוטג' ,אלא על תחושה של צדק ואובדן המשמעות.
השאלה היא מה אני כאזרח מקבל מהמדינה בחוזה שיש
לי אתה .אנחנו כבר יודעים שהחיים בישראל לא יהיו יותר
קלים מאשר החיים במקומות אחרים .כשמדברים על צמיחה
ושותפות טובה יותר במשק הישראלי ,יש שלושה נושאים על
הפרק :הראשון הוא הגז שיכול להיטיב עם המשק הישראלי,
תעסוקת המגזרים שאינם שותפים בשוק העבודה ,בעיקר
החרדים ונשים ערביות ,ומהלך מדיני שיביא ללגיטימיות
בינלאומית ולחיים של תקווה .זה יכול לשמש כמקדם צמיחה
אדיר לכלכלה הישראלית".
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חינוך פנסיוני

ח"כ עומר בר-לב" :סוכני הביטוח הם
סיירת המטכ"ל של החינוך הפנסיוני"
המדינה צריכה לתת לאזרחים חינוך פנסיוני ,אבל בשום אופן
אסור לה לגלגל את האחריות לפנסיה על האזרח לבדו – זה
המסר העיקרי שעלה בנושא חינוך פנסיוני בכנס ביטוח חיים
ופנסיוני של לשכת סוכני הביטוח ,בהנחיית עורך "גלובס" חגי
גולן ,השתתפו ח"כ עומר בר-לב (המחנה הציוני) ח"כ בועז
טופורובסקי (יש עתיד) ,ח"כית מיכל בירן (המחנה הציוני)
ומוסי רז (מרצ).
"הקריאה לציבור לקחת אחריות היא נכונה ,אבל הממשלה
צריכה לדאוג לכך שהחומר יהיה פשוט ומובן לכל אחד" ,טען
רז" .צריך למצוא דרך לפשט את החיסכון :כמה מפרישים,
כמה צפויים לקבל בפרישה וכדומה .יש נעלמים רבים כמובן,
כמו גיל הפרישה ,שינוי מסלולים ותלות בשוק ההון ,אבל
מחובתנו לפשט זאת ככל האפשר".
טופרובסקי ציין כי משרד האוצר החל תהליך של חינוך בשנים
האחרונות ,כמו אתר האוצר שלי ,והר הכסף" .אנחנו יודעים
שלהר נכנסו  900אלף איש ,מרביתם גילו חסכונות שלא
ידעו על קיומם ,אבל זה לא מספיק .התחלנו להכניס תכנים
פנסיוניים לבתי הספר ,אבל זה לא מספיק .כבר מהגיל הרך
צריך להכניס חינוך פיננסי".
בירן שמשמשת גם כיו"ר השדולה לפנסיה הוגנת ציינה כי היא
לא מסכימה להצהרות על חינוך פנסיוני" .עצם האמירה הזו,
מטרתה לגלגל אחריות מהמדינה לאנשים .אני מתנגדת לכך
שהמדינה תסיק שאם יש אתר ואם מלמדים זאת בבית הספר,
זה פותר אותה מאחריות .המדינה צריכה לקחת את האחריות.
אנחנו עומדים בראש השדולה לפנסיה הוגנת ,כי לפני הכל יש
פה כשל שוק מרכזי שהמדינה לא מטפלת בו.
"דרושים לנו אנשים שמבינים ומתווכים את הנושא .יש בעיה
במודל התגמול ובינתיים אתם ,אנשים מצוינים ומקצועיים,
סופגים את הזעם של הציבור .נשמח שתביאו מודל חלופי
שמתגמל את היכולות ,הכישורים והניסיון שלכם ,ובעוד
שלושה חודשים ,כשהכנסת תחזור לפעול ,אנחנו נעזור
לדחוף אותו".
"הקמנו את השדולה ,מכיוון שהבנו שללא סיוע מהמדינה
חינוך פנסיוני הוא כמו כוסות רוח למת" ,ציין בר-לב.
"ההפתעה הכי גדולה שלי היתה לגלות שבמצע של יש עתיד
קיימת הצעת חוק לפנסיה ממלכתית ,כזו שהם התנגדו לה
בכנסת .לשמחתי ,גם יש עתיד הבינו שצריך להיות אלמנט
של חיסכון פנסיוני ממלכתי .אתם סיירת המטכ"ל של
הפנסיה .רק יחד אתכם נוכל לעשות את השינוי".
טופרובסקי הסכים כי לסוכנים היכולת להיות שותפים
בקביעת החינוך הפנסיוני" .אני סומך על הסוכן שלי לחלוטין.
בסופו של דבר אתם העבדים במקצוע הזה :אתם מתרוצצים
בשביל חברות הביטוח ולא מקבלים שכר ,רק תגמולים לא
הוגנים .לכם יש את האחריות הגדולה ביותר כי החוסכים
סומכים עליכם .אם נביא את הידע שלכם ויחד נקבע את
התכנים לחינוך פנסיוני ,אפשר לעשות מהלך שישנה את
הדור הבא בישראל ,ושיגרום לשוק הזה להיות משוכלל יותר".

בר-לב ציין כי סוכנים אף צריכים לקבל תגמול בגין ייעוץ
שוטף למבוטחים ,שייהפך לחלק מהרוטינה" .למקום העבודה
יש אינטרס שהעובד שלו ייפגש אחת לכמה שנים עם סוכן
הביטוח בצורה מסודרת ,והמעביד ישלם על כך .זו עוד הטבה
סוציאלית לעובדים ,ותגמול ראוי לסוכן".
כשנשאלו חברי הפאנל איך אפשר לגרום לצעירים לחסוך,
ציינו כולם כי החיסכון הפנסיוני צריך להתחיל כבר בצבא.
"ברגע שהחיסכון קיים כבר בצבא הסיכוי שיתעניינו ויעבירו
אותו הלאה גדל ,לכן זה רעיון מצוין שנתחיל לחסוך כחיילים",
ציינה בירן" .המדינה צריכה להתחיל להפריש לחיילים,
ובמקביל לטפל גם בעוול שנעשה לעובדי המדינה ,שמקבלים
שכר יסוד קטן משמעותית ממשכורתם האמיתית ,כדי לא
להפריש לפנסיה".
טופרובסקי הסכים כי חינוך לבדו אינו מספיק וכי המדינה
חייבת לדרוש הפרשות מגיל צעיר" .הבעיה היא שאצל
צעירים רוב ההכנסות הן לא מוכרות .מלצרים רבים למשל
מקבלים כסף בצורה שחורה .ערכנו פיילוט עם עמותת
פעמונים שעורכת הדרכות לזוגות צעירים לפני החתונה
ומסייעת להם בתכנון פיננסי".
הנוכחים אף הסכימו שחייבים לפתור את בעיית הפנסיה
לעצמאים .לדברי בר-לב" ,המדינה צריכה לקבוע איזושהי
דרך שבה גם עצמאים יפרישו לעצמם לפנסיה .עצמאים רבים
מוטרדים יותר מדי מלשרוד את החודש בלבד ,ולא חושבים
על הפנסיה .אי אפשר להשאיר זאת לעצמאי בלבד .המדינה
חייבת לקבוע עמדה".
בירן ציינה כי משרד האוצר הבטיח הצעת חוק לפנסיה
לעצמאים" .ההצעה חייבת להיות מנוסחת ברגישות ועם שכל
ישר .היא צריכה להיות גמישה יותר ,למשל ,מתן אפשרות
להפרשות בסכומים לא קבועים ,על פי ההכנסות החודשיות.
אין ספק שהעצמאים הם פצצת זמן מתקתקת שאנחנו חייבים
לפתור במהירות".

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה מושיק ברקן
במות אחותו עדי ברקן ז"ל

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה יוסי ברקן
במות בתו עדי ברקן ז"ל
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בס”ד ,אדר תשע”ה ,מרץ 2015

איילון ביטוח,
המובילה בסקר שביעות רצון
לשכת סוכני הביטוח בישראל
בתחום ביטוח פנסיוני וחיים

גם
בשנת
2015

מודים לכם ומתחייבים להמשיך ולהשתפר למענכם,
עובדי איילון חברה לביטוח
* עפ”י סקר שביעות רצון לשכת סוכני הביטוח בישראל בתחום ביטוח פנסיוני וחיים ,מרץ 2015

תגמול הסוכן

מודלים חדשים לתגמול הסוכן :דמי ניהול
אחידים וקבלת עמלות על הצבירה

"הגיע הזמן שמודל התגמול ישתנה ,שנתוגמל גם על הצבירה
ועל הכספים הרבים שאנחנו מביאים לחברות הביטוח",
אמר יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון בפתח הדיון על
מודלים חדשים לתגמול הסוכן בביטוח פנסיוני" .לנו כלשכה
אסור לפרסם מודל ,מכיוון שרשות ההגבלים אוסרת על כך
וזה גם לא תפקידנו .ואולם הרגולטור אמר לחברות הביטוח
להציע מודל משלהן .גם אנחנו ביקשנו ממנהלי תחום חיסכון
בחברות הביטוח להציג מודל ורובם ,פרט לשניים ,סירבו".
את דבריו פתח ארנון במסע במנהרת הזמן ,וסקר את
שהתרחש בתחום הפנסיוני מ 2005-עד .2015
ב 2012-נקבעה תקרה לגמל ולביטוחי מנהלים וב2013-
נפסקה הפוליסה עם מקדם מובטח .לדברי ארנון" ,המוצר
היחיד כמעט שנותר בשוק ,עם יותר מ ,90%-הוא קרנות
הפנסיה עם ירידה של דמי הניהול .אנחנו הולכים ונשחקים עד
שאומרים שלא שווה לנו לעסוק בזה .מצד שני יש כסף רב
להשקעה בערוצים ישירים ,אבל אין כסף לשלם לנו ,הסוכנים.
ובמקביל ,ההתקפות בעיתונות נמשכות".
ב 2014-הכריז נשיא הלשכה אריה אברמוביץ שהלשכה
רוצה לנתק את הקשר בין דמי הניהול לעמלות הסוכן.
"אבל בצד השני של המתרס לא נעשה דבר" המשיך ארנון.
"בספטמבר יוצאת הטיוטה הרביעית בחוזר העמילות ,פעם
ראשונה שמוזכר הניתוק של העמלות מדמי הניהול .כשיוצא
נייר עמדה של המפקחת ,מתחיל בעקבותיו מחול שדים
ואנחנו מותקפים על ידי כל הגורמים בענף .כעת איגוד חברות
הביטוח מתכוון להילחם בכך ולפנות לבג"ץ"
אחד המנהלים שהגיעו להציג מודל תגמול חדש הוא דני קהל,
סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף חיסכון טווח ארוך באיילון .לדבריו,
"נייר העמדה שעורר את הסערה הנוכחית בתחום הביטוח
הפנסיוני ,מייצר מצב חדש במסגרת מערכת היחסים בין
החברה לסוכן .אני אישית חושב שנייר העמדה שגוי ונעשה
ללא התייעצות עם הגופים הרלוונטיים.
"המצב הנוכחי ,של הקבלת הוצאות להכנסות ,הוא המצב
ההגיוני היחיד .זה דבר בסיסי ביותר ואם אפשר יהיה לעשות
זאת בעתיד ,אמשיך לתמוך באותה גישה .יחד עם זאת ,הגענו
למסקנה כבר לפני שלוש שנים שהדרך הנכונה היא לשתף
את הסוכן בדמי ניהול מצבירה ומניהול שוטף .אנחנו משלמים
גם על עמלת היקף ,אבל מקטינים אותה על חשבון שיתוף
עמלות צבירה .אני עדיין משוכנע שמערכת התמריצים היא
הדרך הטובה ביותר לנהל מכירות .תמריצים שניתנים אחת
לתקופה ,דוגמת נסיעות ,הם לא דבר פסול לטעמי.
קהל ציין כי המודל המרכזי שאפשר לחשוב עליו ,שמנתק
את הקשר בין דמי הניהול לבין העמלה ,הוא הדרך שבה
מתוגמלים כיום היועצים הבנקאיים –  1.6%מהשוטף ו0.2%-
מצבירה" .זה מודל שאפשר לאמץ ולנתק את הקשר בין דמי
הניהול לעמלות ,עם דגש על עמלות מצבירה ,כלומר שותפות
ארוכה בין החברה לסוכן .הנקודה המרכזית שמחייבת דיון
היא עמלות היקף .בלעדיהן סוכנים לא יוכלו להתקיים כי
ההוצאות הראשוניות כדי להתחיל עסק כבדות יותר מהשוטף.
"ערכתי סימולציות על בסיס מערכת של תגמול יועצים
בנקאיים והגעתי למסקנה שלא יהיה שינוי גדול עבורנו ממה
שקורה היום .יחד עם זאת ,יש כאן כמה סיכונים לצרכן,
לחברה ולסוכן :הצרכן ייפגע ,מכיוון שתהיה האחדה של דמי
ניהול והגמישות להתמקח על העמלות שלו תהיה זניחה ,לכן
ההפסד הכי גדול הוא שלו .הסוכן יסתכן בביטולים ,אבל אני
סבור שיחד אפשר להתגבר על זה .הסיכון המרכזי של חברת
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יובל ארנון .הגיע הזמן שמודל התגמול ישתנה

הביטוח ,מעבר לכך שלא תיעשה התאמה נכונה של התגמול
לדמי הניהול שהיא גובה ,הוא שהיא תצטרך לשנות את אופן
התגמול או את גובה דמי הניהול ,ואנחנו לא אוהבים משהו
דינמי ,אלא מערכת ברורה ואחידה לאורך זמן".
רונן טוב ,משנה למנכ"ל מיטב דש ויו"ר מיטב דש גמל
ופנסיה ,אמר כי מיטב דש לא היה שותף להגשת הבג"ץ
בנושא נייר העמדה ,על אף שהוא סבור כי נייר העמדה הוא
שגוי .יש כאן דמוניזציה שכולנו נמצאים בתוכה כבר שנים:
מתקפה על סוכנים ,חברות ביטוח ובתי השקעות בנוגע
למוצר שבסיסו הוא אמון .זו לא רק התקשורת  -ברגע
שהמפקחת אומרת שיש בעיה ,איזה סיכוי יש למי שיושב כאן
להוכיח אחרת? אנחנו צריכים להקשיב ,ולנסות להבין מה
קרה ואיפה טעינו.
"אנחנו מצויים בעיצומה של מחאה חברתית .המוצר הפנסיוני
הוא היעד הבא למתקפת הצרכנים .אנחנו נמצאים בסביבת
ריבית אפס מבחינת ניהול השקעות .גם אם לוקחים דמי
ניהול אפסיים ,החיסכון עדיין מפסיד .אי אפשר להתעלם
מכך .אנחנו נמצאים בעולם רב ערוצי מבחינת ערוצי הפצה.
אי אפשר להחליט עבור הלקוח איך להצטרף לתוכנית.
הביטוח הישיר קיים .אי אפשר להתעלם מכך ,כמו מאמצעים
דיגיטליים .לכן הסוכן צריך להציף ערך".
טוב מציין כי מיטב דש פיתחו פתרונות מוצריים כדי לשרוד,
כמו פוליסה פיננסית ,ביטוחי פרט ,סיעוד ואובדן כוח עבודה.
"אבל זה לא מספיק כדי לשרוד .הפנסיה שלנו יורדת .מי
שהצטרף ב 2004-עם פנסיה של  10,000שקל ,נמצא היום
עם פנסיה של  7,000שקל בחודש ,בגלל התארכות תוחלת
חיים וסביבת ריבית אפסית .יהיו לנו  50%פחות ממה שחשבנו
שיהיה לנו .נוצר פה דור מובטח של הורים עניים.
"אנחנו רוצים לשנות את כללי המשחק .החלטנו להיכנס
לתחום הביטוח ,ולנצל את כוח הרכישה לטובת הצרכן .רצינו
להיכנס לתחום הפנסיוני ,אבל הבנו שאין לנו את היכולת
והידע בינתיים ,לכן עשינו מכרז לחברות הביטוח וביקשנו
להשיג תנאים טובים ל 600-אלף לקוחות .בחרנו לעבוד עם
חברת איילון ,שהציעה תנאים מעולים.
מודל התגמול החדש שמציע מיטב דש הוא שותפות
מהצבירה על פנסיה וקופות גמל" .יש בזה הרבה בשר" ,טוען
טוב" .אנחנו מציעים שותפות מלאה מהצבירה .סוכן שימכור
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 10פוליסות בשנה בונה לעצמו הכנסה שמגיעה לעשרות
אלפי שקלים בשנה .אנחנו מציעים מחיר קבוע ואחיד לכל
ערוצי ההפצה .לא משנה איך באת אלינו ,זה המחיר .העמלה
לא רלוונטית .אני משלם כמה שאני חושב שמגיע לכם,
והלקוח קיבל מכם ערך .נחולל שינוי עם הכוח הכי גדול:
תחרות .נחזיר ללקוח את הפנסיה ולנו את הכבוד למקצוע".
לדברי מנכ"ל סוכנות יונט ,שלמה אייזיק" ,תנאי הכרחי
להמשך צמיחה ושגשוג שלנו בענף חיסכון ארוך הטווח הוא
ניתוק הקשר בין דמי הניהול לבין כל השאר ,כולל עמלות.
חברות הביטוח מרוויחות חצי מיליארד שקל ממוצרים
פנסיוניים ,אלה רווחים שהתגמול שלנו עליהם הוא אפס
אחד עגול .אז זו השותפות שקיימת היום בינינו לבין חברות
הביטוח .אז מי נהנה באמת מדמי הניהול?
"אנחנו חייבים לסיים את הקשר בינינו לבין דמי הניהול.
אנחנו המדינה היחידה בעולם שבה עמלות הסוכנים נגזרות
מדמי ניהול .הפרמטר המשמעותי ביותר הוא כמות הכסף
שמביאים לחברות הביטוח .כל המוצרים בעולם החדש הם
באותה קטגוריה למודל הנכון .יתרה מכך ,אני לא חושב
שהאחריות המקצועית שלנו שונה על פי דמי הניהול.

האחריות המקצועית שלנו מול לקוח לא צריכה להיות תלויית
דמי ניהול".
בהצגת מודל תגמול חדש ,התייחס אייזיק לשלושה פרמטרים
חשובים :גבייה – כמה כסף אנחנו גובים ,כמות הנכסים
שאנחנו מנהלים בגופים השונים ומכירות חדשות.
"בתגמול על פי פרמטר גבייה שנתית ייקבעו עמלות של
 2%-8%מהגבייה ,שמביאות לידי ביטוי קשר לנפח בפעילות
במונח תיק קיים .אם מדובר בפרמטר של סך הנכסים
המנוהלים באמצעות הסוכן אצל היצרן ,לרבות פוליסות
לפנסיות מסולקות והפקדות חד פעמיות ,יינתן שיעור קבוע
של  0.1-0.3%מסך הנכסים המנוהלים .יתרונות הפרמטר:
תגמול שמביא לידי ביטוי את סך גודל הנכסים אצל כל יצרן,
ואינו קשור בהכרח למכירה המיידית.
"בתגמול על פי פרמטר מכירות חדשות ,שתקף לפוליסות
חיסכון ,גמל השתלמות ופנסיה ,ישולם אחוז עמלה חד פעמי,
על סך  ,15-25%על ביטולים במהלך השנה הראשונה ישולמו
 50%בלבד ,ובתום כל שלוש שנים יקבל הסוכן עמלה חד
פעמית .היתרונות :מביא ליד ביטוי את מנגנון שימור ,תגמול
על שימור ועל מכירות על מכירות חדשות".

שינויים במסלקה הפנסיונית" :האתגר עבור
הסוכנים הוא לשנות שיטות עבודה של שנים רבות"
"אגף שוק ההון מוביל בשנים האחרונות תהליכים רבים
שמטרתם העיקרית היא לשפר תשתיות בשוק הפנסיוני,
להביא לטיוב מידע ולפרסום פרוטוקולים ,במטרה לשדרג
את שוק ההון והפנסיה ולהגיע לרמה של שוק ההון במדינות
אחרות בעולם" ,כך אמר מנהל מחלקת מסלקה פנסיונית
באגף שוק ההון ,ניר בן שמש.
בן שמש הדגיש כי בפני המוסדיים עצמם עומד אתגר גדול,
מכיוון שהם צריכים לשנות את מערכות המידע ולעדכן
תהליכים" .האתגר הוא גם עבור סוכני הביטוח שצריכים
לשנות שיטות עבודה של עשרות שנים .מצד אחד קיים קושי
בהשגת מידע ,לכן הוקמה המסלקה הפנסיונית ,גוף טכנולוגי
אחד שיכול לרכז את כל המידע ולבצע פעולות למגוון
סוכנים ולקוחות פרטיים .אנחנו מקימים את התשתית עם
הפנים קדימה .מצד שני ,יש דרישה לאבטחת מידע ולשמירת
פרטיות ,דרישות שונות לאימות ייפוי הכוח – נוטריון ,סניף
בנק ,והחתמת הלקוח על מסמכים רבים".
לכן ,ציין בן שמש ,המטרה היא נגישות מקסימלית למידע
לצורך ייעוץ ושיווק פנסיוני גם באמצעות המסלקה ,תוך
שמירה על פרטיות הלקוח" .הפתרון הוא מבנה אחיד והוראות
רגולטוריות אחידות להחתמת לקוח על טופס ייפוי כוח.
כבר בנובמבר ייכנסו פעולות חדשות למסלקה ובימים אלה
עובדים על מגוון נוסף של פעולות ,כמו עדכון פרטי לקוח
ושינוי מסלול".
מה חדש בחוזר ייפוי הכוח?
חוזר ייפוי הכוח נכנס לתוקפו בנובמבר  2013ולפני כמה
חודשים הוציא הפיקוח עדכון עם שינויים שנערכו לאחר
למידת המערכת" .ניסינו להתאים אותו כמה שיותר
לדרישות העסקיות של סוכנים ובנקים" ,מסביר בן שמש.
"בייפוי הכוח החדש הגדלנו את התחולה שלו גם לריסק
מוות ולאובדן כוח עבודה .חברות הביטוח צריכות לכבד
אותו גם עבור המוצרים האלה .במקביל ,גם נעדכן את
הפרוטוקול האחיד .אנחנו מרחיבים את התחולה עבור סוכן
שפונה למסלקה בשם מוטב או אפוטרופוס .זהו צורך שעלה
מהשטח.
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"ייפוי הכוח הקיים מתייחס באופן שולי למקרים שבהם סוכן
הביטוח פועל בשם המעסיק :פיצויים ובקרות על תנאים
שהשיג לעובדיו ,כמו פרמיה מסוימת לאובדן כוח עבודה
או דמי ניהול מסוימים .למעשה ,אנו לוקחים את ההוראות
האלה ושמים אותן בחוזה נפרד .אנחנו מחילים את הפעולות
האלה על כל סוג של מעסיק ,מינואר  .2016אנחנו נותנים
אפשרות לחברות הביטוח לנהל באופן ממוכן את ההרשאות
האלה עבור המעסיק".
הקלה נוספת שביצע אגף שוק הון במסלקה נוגעת להוראת
מעבר .ביולי  2017ייכנס לתוקף סיום הוראת מעבר .עד
אז יוכלו הסוכנים לקבל מידע בשם הלקוח עם ייפויי הכוח
הישנים ,אבל מיולי  2017רק ייפוי כוח חדש תקף להעברת
מידע במסלקה" .החיסרון של הוראת המעבר הוא שמי
שמחזיק ייפויי כוח ישנים לא יוכל לקבל מידע על פי חוק",
הסביר בן שמש" .עכשיו באמצעות פרשנות משפטית קבענו
שגם המחזיקים בייפוי כוח ישן שנחתם לפני מרץ  2011יוכלו
לקבל מידע על לקוחותיו באמצעות המסלקה".
בן שמש פירט גם על שינויים שבוצעו בנספחים עצמם :טרום
ייעוץ – איסוף מידע על הלקוחות לפני קבלת הייעוץ" .ייפוי
הכוח תקף לשלושה חודשים ואינו מבטל ייפוי כוח של בעל
רישיון אחר .בקשת מידע מתבצעת רק באמצעות המסלקה,
וייפוי הכוח אינו מועבר לגוף המוסדי .אימות הבקשה מבוצע
במסלקה בלבד .צריך לזכור שחובת הסוכן היא להחתים את
הלקוח על המסמך .אימות ייפוי הכוח מתבצע באתר מאובטח
של בעל הרישיון .אנחנו מקלים על השימוש באמצעות שיטוח
אימות נוספות :אימות פרונטלי ,ואימות במערכת עדכון
בנקאית".
נספח ב' משמש כמינוי בעל רישיון למטפל בתיק הלקוח.
"הרשאה להעברת בקשות לביצוע פעולות מבטלת תוקף
ייפוי כוח של בעל רישיון אחר – תוך  10ימי עסקים .הוא תקף
לעשר שנים ,או לתקופה שיבחר הלקוח והאימות מבוצע על
ידי הגוף המוסדי" .עם זאת ,נספח ב 1מאפשר החרגת מוצרים
למידע בלבד והוא אינו ניתן לשימוש על ידי משווק שהוא
עובד הגוף המוסדי".
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שיחה אישית עם לוי רחמני

לוי רחמני :אני גאה להיות סוכן ביטוח
"לוי רחמני נולד בירושלים ובגיל  14התקבל להגנה .אביו ,שלמה
רחמני ,החל עבודתו כסוכן ב 1929-בחברת ביטוח שנקראה
יהודה .ב 1951-נכנס לוי לעבודה מלאה כסוכן במשרד שנקרא
אז שלמה רחמני ובניו .ב 1976-הקים את איילון חברה לביטוח,
על שם עמק איילון ,הדרך שעשה אביו מתל אביב לירושלים",
סיפר נשיא הלשכה אריה אברמוביץ בפתח דבריו ,בשיחה אישית
עם יו"ר איילון חברה לביטוח לוי רחמני" .ב 1991-נפתח המכון
לביטוח ופיננסים על שם שלמה רחמני ובימים אלה הוא משתדרג
ועובר למשכנו החדש .רחמני הוא גם ד"ר לשם כבוד מטעם בר
אילן".
אברמוביץ ציין כי "כחלק מהראייה לעתיד ,חשבתי שנכון יהיה
להביא את בעלי חברות הביטוח ולשמוע איך הם רואים אותנו,
הסוכנים ,בהווה ובעתיד ,בעיקר כאלה שהם גם בעלי רישיון".
רחמני הרים את הכפפה והגיע לשיחה אישית על במת הכנס.
"איך אתה חושב שניתן לשפר את תדמית סוכן הביטוח? מה דעתך
על הקמפיין של ביטוח ישיר ,ואיך כדאי להתמודד עמו?" ,שאל
אברמוביץ.
לדברי רחמני" ,כדי לדבר על העתיד מוכרחים לדעת את העבר.
בעבר החזיק איגוד חברות הביטוח במכון לביטוח .ב 1991-דנו
מגדל כלל והראל בעתידו של מכון הביטוח .הם טוענו שיש הפסד
של  2מיליון שקל ואמרו שתעשיית הביטוח לא תוכל לספוג הפסד
כזה .חלקי אז היה בשוק פחות מ .3%-התנדבתי לתרום  250אלף
שקל ,ואיש לא קם .כדי שיהיה עתיד לא יעלה על הדעת שלא יהיה
מוסד שיכשיר את דור העתיד .מאיפה יבואו עובדים? דור המשך?
"לבסוף ,הקמתי את המכון לביטוח יחד עם לשכת סוכני הביטוח
במקום .ב 2005-שינינו את השם למכון וביטוח ופיננסים ,מכיוון
שהמציאות השתנתה .התפתחות המכון היתה גדולה ומהירה
והגענו למסקנה שצריך למצוא מקום חדש למכללה ,יחד עם
הנהלת הלשכה וליסו"ב .כולם יישבו תחת קורת גג אחת ויפעלו
במשותף.
"מבחינת חברות הביטוח ,ב 1963-היו רשומות בארץ  85חברות.
כיום האתגר שעומד בפני הסוכן אחרי ועדת בכר הוא עבודה עם
שש חברות ביטוח בלבד .אנחנו רוצים שיקומו עוד חברות.
"אני רוצה להצהיר חד משמעית אני סוכן ביטוח ואני גאה בכך.
סוכן הביטוח הוא מצרך אנושי .הוא צריך להיות מקצועי ולדעת
לתת שירות .אנחנו חרתנו את עניין השירות על הדגל של איילון:
שמאז שייסדתי את החברה ב 1976-היה המיתוג שלנו 'חברת

סניף נתניה יערוך מפגש בוקר שבו יארח את חבריו מהמגזר,
בכל מחוז השרון ,ביום ה' ,ה ,19.3 -בין השעות ,8:30-11:30
במסעדת ליאלי אל שאם בטייבה ,ובנוכחות יו"רי הסניפים
של השרון בשיתוף  ,In houseנשיא הלשכה אריה אברמוביץ,
והמנכ"ל הנכנס רענן שמחי
מחוז חיפה והצפון יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית
לחג הפסח ,ביום א' ,ה ,29.3-בין השעות ,14:30-20:00
במלון דן כרמל בחיפה
מחוז באר שבע והדרום יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת
כוסית לכבוד חג הפסח ,ביום ה' ,ה,2.4-
בין השעות  ,9:00-13:00בפארק המדע בבאר שבע,
בשיתוף איילון חברה לביטוח
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מימין :לוי רחמני ואריה אברמוביץ

הביטוח המקצועית בישראל' ,אבל כשעברנו למגדל איילון ברמת
גן ,החלטנו גם לשנות את המיתוג .התייעצתי עם קולגות והחלטנו
שהמיתוג החדש יהיה 'אנשים לשירות אנשים' – זה כל הכוח שלנו.
אם אתה מתנהג לקולגה ,ללקוח ותיק או ללקוח פוטנציאלי ,כאדם
ונותן לו יחס הולם  -זה הקלף המנצח שלך .זו עבודה סזיפית,
אבל זה מה שמביא לקוחות".
"איך אתה רואה את סוכן הביטוח בעתיד?" ,שאל אברמוביץ.
"מבכי לא עושים עסקים .צריך לעשות .לפני שנה הבטחתי
להקים סניף בבאר שבע ,במקום סניף הקמנו מחוז ,שכפוף למחוז
בירושלים .בכל מקום נגביר את הסמכויות של מנהלי המחוז .גם
לא נחייב את הסוכן אוטומטית .אנחנו קשובים ופתוחים .הרגולציה
כיום לא קלה ,אבל אנחנו בעידן שבו רוצים לדבר ושמדברים
מוצאים פתרון .יש אינטרס משותף ,אין פה מלחמה".

מחוז השפלה יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית לחג
הפסח ,ביום ב' ,ה ,30.3-בין השעות  ,15:00-20:00באולם
האירועים ויטראז' בנס ציונה
מחוז ירושלים יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית לחג
הפסח ,ביום ד' ,ה ,25.3-בין השעות ,9:00-12:30
במלון לאונרדו פלאזה בירושלים ,בשיתוף פוינטר ושגריר
מחוז השרון יערוך כנס מחוזי ובסיומו הרמת כוסית לכבוד
חג הפסח ,ביום ד' ,ה ,1.4-בין השעות ,9:00-13:00
במתחם האירועים העסקים ספייס בכפר סבא,
בשיתוף פוינטר ומוקד מיקוד
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כנס אילת  -בין המושבים
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פוליסות חיסכון

רון קשת :ללקוחות שלכם מגיע
הרבה יותר מחיסכון שמפסיד בפק"מ
המסורתיים לחוש מאוימים" .באחת הכתבות צוין כי מדובר
בתוכנית שיווק מבריקה של חברות הביטוח :להציף צורך
ולתת פתרון .מהו הצורך? כסף נמצא בחיסכון אצל מרביתנו.
זה הצורך שאומר שאם אנחנו רוצים שיהיה לנו סכום כסף
שיעמוד לרשותנו בעתיד ,כדאי שנשים כסף בצד.
"עד לפני עשר שנים שמנו כסף בקופות גמל ,הרוב בבנקים
ומעט בחברות ביטוח .לפני כמעט עשור ,בוטלו הטבות המס
על קופות הגמל ל 15-שנה ואנשים הפסיקו לחסוך .בשנים
האחרונות אנחנו נמצאים בסביבת ריבית מאוד נמוכה .על
פי הריבית נקבעות תוכניות החיסכון והן לא מניבות לנו
רווחים כלל .לקחתי את המסלול הכי סולידי בחברות הביטוח
ומצאתי שבממוצע התשואה השנתית היתה  .4.36%במסלול
כללי התשואה היתה ."5.56%
קשת מציין כי התחרות האמיתית של פוליסות החיסכון הן
קרנות נאמנות" .הן מזכירות במשהו את קרנות הפנסיה – הן
פועלות תקנונית .זו משמעות הרסנית לחוסכים ,מכיוון שהן
משנות את המדיניות ואת דמי הניהול ללא הרף".
היתרונות הבולטים בפוליסות חיסכון:
נזילות

הכספים נזילים בכל עת ללא
קנסות פירעון
הסכם אישי ולא ניתן לשינוי

אין עמלות על קנייה ומכירה,
דמי ניהול קבועים  -עד  2%שיעור הוספה ,דמי נאמן
ושמירה
הפקדות
רון קשת .התחרות לפוליסות החסכון  -מקרנות הנאמנות

"נשיא הלשכה הכריז בכנס שהלשכה מקימה מיזם לטיפול
בלקוחות בגיל השלישי וליוויים לפרישה .אני שותף למיזם
הזה ,ואני חושב שזו הזדמנות גדולה עבור הסוכנים ,כדי
שהלקוחות יקבלו את הטיפול הטוב ביותר שאפשר" ,כך
אמר חבר הוועדה לביטוח פנסיוני רון קשת ,שהרצה בכנס
באילת על פוליסת חיסכון מול אלטרנטיבה בבנק" .כשאריה
אברמוביץ הגיע למשרדי לפני שנבחר ,הראיתי לו את
המערכת שבה אני משתמש .הוא בחן אותה כמה דקות ואמר:
'אם אני נבחר ,אני רוצה את זה לכל חברי הלשכה' .ואכן,
לאחר שנבחר הוא פנה אלי ובנינו את המיזם".
קשת ,שעוסק למעלה מ 35-שנה בייעוץ פנסיוני ובתכנון
פיננסי ,ציין כי בינואר ביקש יו"ר רשות ניירות ערך שמואל
האוזר מהמפקחת על הביטוח דורית סלינגר להפסיק לשווק
את פוליסות החיסכון שמתנגשות עם קרנות הנאמנות
שבאחריותו .סלינגר השיבה שהמסקנות האלה אינן
מתיישבות עם טובת הציבור.
"בפוליסות חיסכון מושקעים  13מיליארד שקל ,בעוד שקרנות
נאמנות מנהלות  280מיליארד שקל ,ניהול תיקים – 150
מיליארד ופיקדונות קצרים –  965מיליארד שקל .אז איך זה
שעדת הפילים הגדולה נבהלת מהעכבר הקטן?" ,תהה קשת.
לדבריו ,ברגע שהעיתונות התחילה לכתוב על פוליסות
חיסכון כחלופה טובה ,החלו קרנות הנאמנות ושאר האמצעים
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אפשרות להפקדות שוטפות
וחד פעמיות

גמישות

מבחר מסלולי השקעה ניתן
לעבור ביניהם ללא עמלות
קנייה ומכירה

מיסוי

אין תשלום מס רווח הון בעת
המעבר בין מסלולים ,מס רווח
הון ישולם במועד המשיכה

משיכה

חד פעמית או קבלת אנונה
חודשית

קשת ציין כי בתוכניות החיסכון קיימת גם אפשרות לתוספת
כיסויים ביטוחיים ,כמו שחרור מתשלום על הפקדות שוטפות,
שיבדלו את התוכנית לעומת תוכנית חיסכון אחרת .כמו כן,
מס הכנסה מאפשר לקבל פטור על רווחים בשוק ההון.
לדבריו" ,הערך המוסף שלנו כסוכנים הוא שאנחנו יכולים
לשלוט ברווחים ולבצע פדיון ברגע שמגיעים לגבול הרווחים
פטורים ממס ,כדי להימנע מאירוע מס".
כששאל כמה מבין הנמצאים מכרו יותר מעשר תוכניות כאלה
בשנים האחרונות ,ציין כי מדובר בכ 60%-70%-מהסוכנים.
"לקוחות רבים בוודאי יגידו לכם' :אם מדובר במוצר כל כך
טוב איך יכול להיות שלא שמעתי עליו עד היום?' .כל מה
שאני מבקש מכם הוא ללכת ולהפיץ את הבשורה .מדובר
במוצר שהוא רגל בדלת ,שדרכו אפשר לשווק מוצרים נוספים
ללקוחות .לכו ללקוחות שלכם וספרו להם על המוצר ,כי מגיע
להם יותר מאשר ההפסדים שהם עושים בפק"מ".
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עתיד ביטוחי הבריאות

השינויים שעורכת המפקחת בתחום הבריאות

יו"ר ועדת ביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו סקר שינויים הצפויים
בביטוחי בריאות ,במסגרת הרצאתו :עתיד ביטוחי הבריאות
בעולם משתנה .בין השאר ,הוא התייחס לטיוטת החוזר על
פוליסה במבנה אחיד ,חוזר עקרונות לעריכת חיתום רפואי אי
תלות בין כיסויים בביטוחי בריאות פרט.
"על אף שמסקנות ועדת גרמן עדיין לא יושמו ולא ברור מה
יהיה עתידן ,החליטה המפקחת להוציא טיוטת חוזר שמגדירה
פוליסה במבנה אחיד" ,הסביר זיו" .לפי הטיוטה ,כל חברת
ביטוח רשאית לקבוע את רשימת הרופאים שלה עבור
ניתוחים ,אשפוזים וייעוצים וזו תהיה רשימת רופאים סגורה.
מבוטח לא יוכל לבקש ללכת לרופא שלא ברשימה .כמו
כן ,נקבעה השתתפות עצמית בכל ניתוח .אבל אם זו תגיע
ל 5,000-שקל ,אדם ילך למערכת הציבורית כי הוא לא יכול
להרשות לעצמו וייווצר עוד עומס על מערכת הבריאות".
כמו כן ,הורתה המפקחת על עדכוני פוליסה מדי שנתיים
הבעיה היא שחברות הביטוח יוכלו גם לעדכן את מחיר
הפוליסה באותה ההזדמנות .הפרמיה תעלה מדי שנתיים
בגלל טכנולוגיה מתקדמת בעלות גבוהה ,או מפני שחברת
הביטוח הפסידה כסף באותן שנתיים .שכבת הגיל המבוגרת
צורכת יותר שירותי בריאות מהצעירה ,ולכן אנשים יצטרכו
לשלם יותר ויוותרו עליה .אפשר יהיה להוסיף כיסוי נוסף
לפוליסה ,אבל גם הוא יתעדכן מדי שנתיים".
זיו הדגיש כי אם מדובר בייקור של עד  ,20%אפשר לשלוח
הודעה בלבד למבוטח .בלשכה פנו למפקחת והביעו את
דעתם" .ביקשנו להוסיף רפואה מונעת לפוליסה הבסיסית
והפיקוח קיבלו זאת מיד .הכוונה היא בעיקר לבדיקות
גנטיות שיכולות לאבחן בעיות .ביקשנו גם לא להכריח את

המבוטחים ,אלא לתת להם לבחור בעצמם את הפוליסה.
אמרנו להם' :אם אתם חושבים שזו פוליסה הכי טובה אין
בעיה ,אבל אל תמנעו מאתנו למכור פוליסות אחרות' .ביקשנו
להוריד את סעיף ההשתתפות העצמית ויש איזושהי היענות
לכך .לא יבטלו אותו ,אבל אולי יקטינו אותו".
חוזר עקרונות לעריכת חיתום רפואי בא להסדיר את השאלות
כדי למנוע אי הבנות .בשאלון רפואי נקבע כי תהיה התאמה
לגיל ,שפה ,מצב נפשי או רפואי ,מספר השאלות והיקפן יהיו
מותאמות לסוג הביטוח .מבוטחים מעל גיל  60יידרשו להביא
עדכון מצב רפואי מרופא משפחה ,מעל גיל  70הם יידרשו
לבדיקה קוגניטיבית .השאלון אמור לצמצם את אי הוודאות
שבה נמצא המבוטח.
השאלון צריך להיות פשוט וברור :תשובות של כן ,לא ,ופירוט
לתשובה חיובית; שאלה נפרדת לכל מחלה; איסור על שימוש
במונחים רפואיים מורכבים; שאלות עובדתיות בלבד.
כמו כן ,תוצאות החיתום צריכות להגיע תוך  90יום ולדחיית
מבוטח ילווה מכתב הסבר .החרגות /תוספות יינתנו בהסכמת
המבוטח בכתב .ההחרגות לא יהיו כוללניות ,למשל ,לא
מחריגים את עמוד השדרה ,אלא חולייה ספציפית.
בנוגע לחוזר אי תלות בין כיסויים בביטוחי בריאות פרט,
ציין זיו ,הבעיות היו שביטוחי בריאות נמכרים כחבילה לכמה
כיסויים; אין מחיר נפרד לכל כיסוי ולכן אי אפשר להשוות;
ואין אפשרות לביטול כיסויים ספציפיים בחבילה" .הפתרון
שמוצע בחוזר הוא הפרדת כיסויים שעליהם ניתן יהיה
להוסיף עוד כיסויים ללא תלות בתוכנית הבסיסית :ניתוחים,
השתלות ,תרופות ,מחלות קשות .הלשכה דרשה להכיל את
סעיף תאונות אישיות והפיקוח הסכים מיד".

ביטוח הנסיעות הראשון בעולם שמשלם במקום,
משיק מיתוג חדש ומרגש.
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הזמנה לכנס ארצי

לכבוד יום האישה הבינלאומי
לנשים בתחום הביטוח
חברת לשכה יקרה,
אנו מזמינים אותך לכנס ארצי לכבוד יום האישה הבינלאומי
הכנס יתקיים בתאריך ה 26.3.2015-במתחם "שפיים"
להלן סדר היום:
 15.45-15:00התכנסות ,רישום וכיבוד עשיר.
 16.15-15.45דברי פתיחה גב' שוש כהן-גנון ,סגנית נשיא הלשכה.
 16:45-16:15מרצה אורחת בכירה מתחום שוק ההון/בנקאות.
" 17:45-16:45פאנל נשות הביטוח"  -בהנחיית גב' אורלי וילנאי ,ובשיתוף בכירות
בחברות הביטוח הגדולות בארץ וסוכנות ביטוח בכירות ועצמאיות.
 18:30-17:45גב' גל לוסקי ,מייסדת ומנכ"לית  ,IFA-IsrAelI FlyIng AIdארגון עצמאי
לא ממשלתי וללא מטרות רווח ,המתמחה בסיוע לאוכלוסיות במצבי אסון וסכסוך.
 19:00-18:30הפסקת קפה.
" 20:30-19:00מדורת השבט"  -הרצאתה של תמנע אל-שרון "עוצמת האישה בראי השבט"
בליווי מתופפות שתמשיך בתצוגת אופנה של "רויאל ג'יפסי" ו"ווילד אלגנט"
יוצרות ישראליות המחברות מוטיבים שבטיים בביגוד ותכשיטים מלאי שיק.
ארוחת ערב חגיגית וסיור במתחם המציגים והדוכנים
20:30

בכבוד רב,
שוש כהן-גנון
סגנית נשיא הלשכה
מייל לרישוםshivuk@insurance.org.il :

ביטוח שותפים ואנשי מפתח

למה כדאי לשים לב בביטוח שותפות,
לאנשי מפתח או לבעלי מניות?
"לסוכן כדאי לעסוק בביטוח שותפים ואנשי מפתח מכיוון
שמדובר בפוליסת ריסק עם פרמיות של אלפי שקלים
בחודש ומכיוון שזה מייצר קשר טוב בין הסוכן לאנשי המפתח
בארגון" ,הסביר ליאור קן דרור ,יועץ משפטי לחברי הלשכה
במחוז חיפה והצפון ,בהרצאתו על ביטוח שותפים ואנשי
מפתח.
"מי ייחשב לאיש מפתח בחברה? אדם שאם ימות או לא יוכל
לעבוד ,ייווצר נזק קשה לחברה עד הפסקת קיומה .מהות
הביטוח הוא לכל מצב שבו מאבד איש המפתח יכולת לעבוד
ולתפקד והחברה נדרשת לפתרון כלכלי ,פיצוי כספי שיאפשר
לה להמשיך להתקיים .בחלק מחברות הביטוח לביטוח אנשי
מפתח יש טופס נפרד שכולל כמה נתונים מספריים .כמובן
שיש לציין את ההשכלה ולהוכיח שאיש המפתח הוא אכן
כזה .ברוב החברות יידרש הליך חיתום רפואי נפרד .הפרמיה
משולמת על ידי החברה".
ביטוח שותפים נחלק לשתי ורסיות אפשריות של התהוות
חברה או שותפות והוא כולל ביטוח בעלי מניות או שותפים.
"עם מותו של אדם ,בן או בת הזוג נכנסים לשותפות או
לחברה" ,אומר קן דרור" .כל מי שבחר את השותף בחר
אותו בגלל היכולות ולא בגלל בן הזוג ,לכן צריך להחליט
מה עושים ואיך יתאפשר מצב שבו הם יוכלו לצאת החוצה
מהעסק ולהותיר אותו לשותף הנשאר.
"על פי חוק הירושה ,הזכויות עוברות ליורשיו של המנוח:
בן זוג ,ילדיו או הוריו .כשיש ביטוח שותפים כמעט חייבים
לערוך הסכם שמציין מה קורה אם אחד הולך לעולמו ,או
מאבד כושר עבודה לתקופה או לצמיתות .אז מופעל מנגנון
יציאה ,שבו שהשותף צריך לצאת .על פי פקודות השותפויות
חתימה של כל אחד מחייבת את השותפות ,ואם מת או הוכרז
כפושט רגל תפורק השותפות ,או לפי מה שנקבע .חייבים
לגבש הסכם שיסדיר מה קורה במקרים כאלה .לבית המשפט

סמכות לפרק ולמנות כונס אם צריך .אם השותפות ממשיכה,
זכאי בא כוחו לרווחים על פי מה שהרוויח השותף ,או תרומתו
לחברה .אם בן הזוג ירצה להמשיך לקבל כסף ,רוב הסיכויים
שהשותפות תפורק".
פתרון שאפשר להציע ללקוחות" :עריכת הסכם שותפים
מוצמד פוליסת ביטוח ריסק למקרה פטירה ,בסכום שיכסה
את שווי כל שותף .במקרה מוות באי הכוח מקבלים את
הסכום ויוצאים מהעסק ,שממשיך לעבוד .זה הכרחי לערוך
הסכם מיד עם הקמת השותפות ולהתייחס גם למקרה של
פטירה .חיוני להתאים סכומים במהלך חיי השותפות .אם
השותפים הקימו עסק וקנו ריסק של חצי מיליון שקל ,ולאחר
כמה שנים העסק משגשג ומרוויח ,חצי מיליון הוא סכום לא
מתאים ורלוונטי ,ולכן סוכן צריך לפנות למבוטחים ,לעדכן
ולייעץ .צריך להתאים לעסק סכומים ריאליים ,לפי שווי
החברה במועד החתימה".
קן דרור הדגיש כי יש להביא בחשבון את גיל השותפים.
"כששניהם בני  30אין בעיה לרכוש ריסק .בגיל  50התעריף
גבוה ,וחתם יכול לבקש סכום גבוה יותר בגלל בעיות
רפואיות" .לדבריו ,ההכנסה חייבת במס ,ולכן אם רוצים
שהאלמנה תקבל מיליון שקל ,צריך לשים סכום ביטוח גבוה
ממיליון שקל כי הוא חייב במס.
כשזה מגיע לביטוח בעלי מניות בתאגיד ,מסביר קן דרור ,יש
כמה תרחישים במקרה של פטירה" :בעלי המניות האחרים
קונים את מניות הנפטר ,מישהו חיצוני קונה את מניות הנפטר,
היורשים ממשיכים לקבל כספים או שהחברה מתפרקת.
במצב כזה יש לרכוש פוליסת ריסק צולבת ,שבה כל אחד
משלם עבור השני .הכספים שמתקבלים מתחייבים לקנות את
מניות הנפטר .מנפיקים פוליסת ריסק ובמקרה פטירה עובר
סכום הביטוח ישירות לבן הזוג .בכל מקרה ,יש לשתף בפתרון
רו"ח כדי לקבוע סכומי ביטוח במונחי נטו".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
למכירה תיק באיזור חולון.
דני .dani@gsr.co.il 054-4884220
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות בביטוח

סוכן ביטוח ותיק מציע למעוניינים לפרוש
מהענף :ניהול תיק הביטוח ותשלום שוטף הולם
למעוניינים מאיזור שפלה ,מרכז וירושלים.
נא ליצור קשר עם איציק .054-2240454
סודיות מובטחת
סוכנות ביטוח מאזור המרכז המתמחה בפיננסים
מחפשת סוכן/ת ביטוח המתמחה בריסקים,
בריאות וסיעוד שיעבוד על תיק הסוכנות.
אפשרי לעבוד כשכיר/עצמאי או שילוב .ניסיון
חובה .לפרטים וקו"ח emhyar@gmail.com
סוכנות בי .פור .יו .מעוניינת לרכוש תיק ביטוח
אלמנטארי\חיים .ניתנת אפשרות הכוללת משרד
ושירותי משרד מלאים .אזור תעשיה חדש לוד.
michaele@b4-u.co.il 052-8741331
סודיות מובטחת.
דרוש סוכן ביטוח לניהול סוכנות ביטוח.
לפרטים :דני dani@gsr.co.il
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות בביטוח.
קל ביטוח מקבוצת "קל אוטו" רוכשת תיקי
ביטוח .תגמול הוגן לכל החיים ,אפשרות להמשך
עבודה בסוכנות ותנאים טובים .לתאום פגישה –
גבי gabin@calauto.co.il 054-7004784
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דרושים

לסוכנות ביטוח בפ"ת דרושה פקידת
חידושים רכב ודירה למשרה מלאה.
ניסיון בתחום חובה וידע מסחרי.
קורות חיים למייל liran@yeadim-bit.co.il
מתכנני פרישה בעלי הסמכה ונסיון לשת"פ או
כפרילנס .לפנות לאיציק054-2240454 :
לקרקסוני סוכנות לביטוח בראשון לציון,
דרוש/ה בעל רישיון ביטוח פנסיוני ו/או
אלמנטארי (אפשרי גם בתקופת התמות) .אנו
נספק לך :תמיכה ,הדרכה ,ליווי מקצועי ועתיד
בטוח לעצמאות כלכלית ,סביבת עבודה צעירה
ודינמית .העבודה היא באמצעות
פגישות מתואמות ,ו/או ארגונים ייחודיים
עמם אנו עובדים ,עמלות גבוהות.
לשלמה ,052-2944888
קו"ח למייל – shlomo@ks-ins.co.il

לחברה בתחום הביטוח דרוש מנהל מכירות
לשיווק מוצריה בקרב קהל סוכני הביטוח .
אבי 050-7348089
סוכנות ביטוח במרכז תל אביב מחפשת סוכן/ת
ביטוח חיים עצמאי ,עם ניסיון של  5שנים
למכירות על תיק הסוכנות בשותפות !
רק מקצועניים ייענו ! Dudi@amitim-ins.co.il
קל סוכנות לביטוח מעוניינת לקלוט חמישה
סוכנים לאיוש סניפים ברחבי הארץ ,הסוכנים
ייהנו ממשרד  +שרותי משרד ,הפניות חמות
 +לידים של לקוחות קיימים ובנוסף הדרכה
תמיכה וליווי צמוד .לתאום פגישה –
גבי gabin@calauto.co.il 054-7004784 -

השכרה ושכירות משנה

בסוכנות ביטוח מפוארת בבנין בית נח
ברמת גן 3 ,חדרים פנויים 2 ,חדרים כל אחד
בגודל של כ 12-מ"ר וחדר גדול ומרווח בגודל
כ 25-מ"ר .ניתן להשכיר את כולם או חלקם.
לפרטים :יניב 054-4581930 -

לסוכנות ביטוח בתחום הפנסיוני ברמת גן,
פקיד/ה לשירות לקוחות ותפעול.
יתרון לבעלי ניסיון .יניבyaniv@my-ins.co.il-

בבית אל על בת"א 30 ,מ"ר 2 ,חדרים ,מרכז
ת"א ₪ 2,200 .לחודש .דין 0543971771

סוכנות ביטוח גדולה קולטת סוכנים\נות
שמעונינים לקבל כלים מעשיים ולהצליח .אנא
שלחו תקציר קורות חיים רלוונטי
למייל  .gefengt@gmail.comסודיות מובטחת !!!

בסוכנות "שביט ניהול ביטוח פנסיה ופיננסים"
ברחובות ,במרכז העיר ,מתפנה משרד עם כל
השירותים הנלווים ,מיידי.
לפרטים יורם 054-4351804

ביטוח ופיננסים

www.insurance.org.il
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