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בשטח– נקבל בברכה
יוזמות מצדכם"
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עו"ד אפי נווה:
"אם לא יהיו סוכנים
– יהיו יותר תביעות.
טוב לציבור שיש
סוכני ביטוח"
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"הלוואי ונתניהו
היה לומד משהו
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סקר הסוכנים לשנת 2015

שלמה ראשונה  -כלל אחרונה

שיפור בשירות החברות בתחום הביטוח האלמנטרי; חברות הביטוח הקטנות זוכות לציונים טובים
במרבית הקריטריונים .אברמוביץ“" :שמחים שהחברות מיישמות את ממצאי הסקרים"
רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני הביטוח ערכה בחודש
אוקטובר סקר שירות מקיף בקרב
 1,000סוכנים )לעומת  700בסקר
הקודם( ,המהווים מדגם מייצג ,במטרה לדרג
את רמת השירות של חברות הביטוח בתחומי
הביטוח האלמנטרי .תוצאות הסקר ,שבוצע על
ידי מכון דיאלוג ובחן  9חברות ביטוח ,הוצגו
שהתקיים השבוע
בכנס
לראשונה
השבוע
הלשכהשהתקיים
אלמנטר
בכנס
לראשונה
באילת .הנתון הבולט ביותר העולה ממנו:
שביעות הרצון הגבוהה בקרב הסוכנים מחברות
הביטוח הקטנות ,לעומת החברות הגדולות.
חברת שלמה ביטוח זכתה במקום הראשון
עם ציון כללי של  ,8.32שומרה דורגה במקום
השני עם ציון כללי של  ,8.12והכשרה במקום
השלישי עם ציון  .7.85לעומת זאת ,את שלושת

שביעות הרצון
ממוצעי שביעות
ממוצעי
הרצון
החברות
מכלל
מכלל החברות

ציון
ציון

החברה לסוכן
עובדי החברה
יחס עובדי
יחס
לסוכן
מקצועיות העובדים
מקצועיות
העובדים

8.5
8.5
7.8
7.8

עובדי החברה
זמינות עובדי
זמינות
החברה
בתשלום תביעות
החברה בתשלום
הוגנות החברה
הוגנות
תביעות

7.6
7.6
7.6
7.6

תעריפי החברה
תעריפי
החברה
הטיפול בתביעות
מהירות הטיפול
מהירות
בתביעות

7.5
7.5
7.3
7.3

לסוכנים
טכנולוגי
סיוע
בחברה
החיתום
גמישות
בחברה
החיתום
גמישות
לסוכנים
טכנולוגי
סיוע

7.1
7.0
7.0
7.1

6.9
העמלות בחברה
דוחות העמלות
שקיפות דוחות
שקיפות
6.9
בחברה
הדין 6.9
משורת הדין
לפנים משורת
לתשלום לפנים
החברה לתשלום
נכונות החברה
נכונות
6.9

דירוג שירות החברות
8.32

8.12

7.85

7.37

שלמה

שומרה

הכשרה

מגדל

7.35

7.35

7.09

7.05

7.01

(טבלה לשביעות
רצון)

המקומות האחרונים תפסו הפניקס עם ציון של
 ,7.09איילון עם  ,7.05וכלל עם .7.01
ממוצעי שביעות הרצון שהעניקו סוכני
הביטוח לחברות השונות ,הינם בינוניים עד
טובים .יחד עם זאת עולה ,כי באופן כללי,
הסוכנים מרוצים יותר מהפרמטרים הקשורים
למדיניות החברה .שני הפרמטרים שבלטו
לטובה ,היו יחס עובדי החברה לסוכן )(8.5
ומקצועיות החברה ) .(7.8לעומת זאת ,שני
הפרמטרים שבלטו לרעה היו נכונות החברות
לתשלום לפנים משורת הדין ) (6.9ושקיפות
דוחות העמלות ) .(6.9בהשוואה לשנים קודמות
ניכר כי אין שינויים משמעותיים בדעת
הסוכנים ,למעט עליה משמעותית וחריגה

הראל

מנורה

הפניקס

כלל

איילון

7.1

2013

.(2015 7.6
שלמה ,שהגיע כאמור למקום הראשון הכללי,
קיבלה את הציון הגבוה ביתר מבין החברות
 7קטגוריות :הוגנות בתשלום תביעות ),(8.6
מהירות הטיפול בתביעות ) ,(8.2תעריפי החברה
) ,(8.6סיוע טכנולוגי לסוכנים ) ,(7.8גמישות
החיתום ) ,(8.0נכונות לתשלום לפנים משורת
הדין ) (8.0ושקיפות דוחות העמלות ) .(8.8שומרה
קיבלה את הציון הגבוה ביותר בקטגוריות יחס
עובדי החברה לסוכן ) ,(9.0מקצועיות )(8.3
וזמינות ).(8.4
כלל ,שהגיעה אל המקום האחרון הכללי,
 4קטגוריות :יחס עובדי
החברה לסוכן ) ,(8.2הוגנות בתשלום תביעות



ביטוח
ופיננסים
www.insurance.org.il
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שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  18תל אביב ,טל'  I 03-6396676מנכ"ל :רענן שמחי  Iעורך ראשי :לירן וייס I
כתיבה :רונית מורגנשטרן  Iעריכה גרפית :עדה כהן  Iמפיקה :לייה שחף  Iהמו"ל R&B Media :כ לפרסום במגזין :אורלי קורן
 I korenly1@gmail.com ,054-5977433לתגובותoffice@rbmedia.co.il :

 המשך מעמ 2
) ,(7.1מהירות הטיפול בתביעות )(6.8
וגמישות החיתום ) .(6.4איילון דורגה אחרונה
במקצועיות ) ,(7.4בזמינות ) ,(6.8ובסיוע
טכנולוגי לסוכנים ) .(6.2ואילו הפניקס
דורגה אחרונה בנכונות לתשלום לפנים
משורת הדין ) ,(6.5ובשקיפות דוחות העמלות
) .(6.4אל המקום האחרון בקטגורית מדד
תעריפי החברה ) (6.5הגיעה הראל.

מבט מקרוב

הסקר כלל בנוסף ,גם התייחסות להיבטי
השירות ברמת המחוזות או מרחבי הפעילות
בכל חברה ,ובכך הוא מציג תמונת מצב
פרטנית יותר בפריסה ארצית .ניכר כי
המחוזות המשיכו לקבל גם השנה ציונים
גבוהים מהציון הממוצע שהוענק לחברה ,וכי
הסוכן יודע להבחין בין השירות שמתקבל
בשטח ,לבין מדיניות החברה )המטה(.
להלן דירוג המחוזות המצטיינים בכל חברה,
בנוגע לשירות לסוכנים וללקוחותיהם בביטוח
פנסיוני וביטוח חיים:
שומרה – מחוז ירושלים; הכשרה – מחוז
אקספרס; איילון – מחוז ירושלים; מנורה
– מחוזות ירושלים וחיפה; הראל – מחוזות
ירושלים וציון דן; מגדל – מחוזות ירושלים
ומרכז; כלל – מחוז חיפה והצפון והפניקס –
אשכול תיכון וירושלים ואשכול צפון.

מה הכי מטריד?
הסקר בדק השנה לראשונה עם אילו חברות
יגדילו ועם אילו יצמצמו הסוכנים את
פעילותם בשנה הבאה .באופן לא מפתיע,

מנכ"ל שלמה ,אורי אומיד )במרכז( ,מקבל את אות הצטיינות מידי אריאל מונין ואריה אברמוביץ

התוצאות תואמות את ציוני שביעות הרצון
מהחברות השונות.
בשקלול התוצאות ,החברות שומרה ,מגדל,
שלמה ,מנורה והכשרה קיבלו ציונים חיוביים
)כלומר יותר סוכנים מתכוונים להגדיל
את פעילותם איתן מאשר אלה המתכוונים
לצמצמה( .ואילו החברות כלל ,הפניקס ,הראל
ואיילון זכו לציונים שליליים.
שאלה נוספת עליה התבקשו הסוכנים לענות
היא" :מהם הנושאים המטרידים אותך ביותר
כסוכן?" מתוצאות הסקר עולה כי סוגיית

הנושאים הבוערים בעיני סוכני הביטוח
46%

עמלות/תעריפים וגמישות

31%

שירות /שקיפות/הוגנות

17%

שיווק ישיר

6%

חוסר מקצועיות

2%

רגולציה/העתיד
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העמלות )תעריפים וגמישות( היא הנושא
המטריד ביותר .במקום השני ציינו הסוכנים
את נושא השירות ובמקום השלישי את נושא
השיווק הישיר.

מדד הפגיעה בסוכן

בסקר ,נכלל מדד שחושב באמצעות שקלול
של  3פרמטרים ,לשם קביעת החברה שהכי
פוגעת בסוכנים :פעילות ישירה של החברה
) ,(30%פנייה ישירה ללקוחות הסוכן ),(20%
ופעילות להורדת שיעור עמלת הסוכן בגין
הנחה ללקוח ).(50%
במדד הפגיעה בסוכן ,דורגה הראל במקום
הראשון עם ציון  .5.4לאחר מכן ,דורגו הפניקס
) ,(5.1מגדל ,איילון וכלל ) ,(4.3מנורה ),(3.8
הכשרה ) ,(3.3שומרה ) (3.2ושלמה ).(3.2
נתון נוסף שעולה מן הסקר ,הוא מידת
שביעות הרצון הנמוכה שנמדדה בטיפול
חברות הליסינג בתביעות ,ללא הבדל בין
החברות; שלמה סיקסט ) ,(2.3אלבר ),(2.3
אלדן ) ,(2.2אוויס ) ,(2.1הרץ ) ,(2.1ליס פור יו
) (2.0וקל אוטו ).(1.9
בתגובה לממצאי הסקר ,אמר אריה
אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח
בישראל" :שמחנו לגלות השנה ,כי חברות
הביטוח החלו ליישם את ממצאי סקר הלשכה
וכי מדד השירות נמצא במגמת עלייה .אנו
מצפים מהחברות הגדולות ,כי למרות גודלן,
ימשיכו במאמציהם ויגיעו לרמת השירות לו

אברמוביץ" :הצלחנו כי לקחנו אחריות
– וחיברנו שותפים לדרך"
נשיא לשכת סוכני הביטוח נשא דברים בפתיחת כנס אלמנטר  ,2015הדגיש את
הישגי המאבק בחוק ההסדרים ,ופנה במילים חמות לממונה על הביטוח

רונית מורגנשטרן

כ

 1,700סוכני ביטוח גדשו את אולם
הפביליון של מלון הרודס באילת ,בערב
הפתיחה של כנס אלמנטר  .2015הם
קיבלו בתשואות רמות את נשיא הלשכה ,אריה
אברמוביץ ,שנשא נאום נרגש תוך שהוא פונה
ישירות אל הממונה על הביטוח ,דורית סלינגר.
"במהלך המאבק על חוק ההסדרים נאמרו דברים,
נכתבו עמדות ,לעיתים אף מתחנו את הוויכוח
בינינו כמעט עד לקצה .אני רוצה שתדעי ,ושכל
הקהל הזה פה יידע ,שאני מאמין שפיך וליבך
שווים .העובדה שאינך דואגת רק לאינטרס של
סוכני הביטוח היא מובנת .גם בימים של מתיחות,
אפשרת לצוות הפיקוח לשבת ולדון איתנו,
והעובדה שאת שומרת על הדיאלוג הזה בינינו
פתוח ,אינו מובן מאליו מבחינתי .אני יודע מה
זה לשאת בעול ,ועד כמה התרמיל לעיתים כבד
במעלה ההר .את סוחבת על גבך תרמיל כזה ,ואם
נאמרו או נכתבו דברים שאינם הולמים  -אז אני
מבקש בשם כל ציבור סוכני הביטוח בישראל את
הבנתך לעניין".

אריה אברמוביץ" .השקיפות היא הנכס החשוב ביותר של סוכן העתיד"

הממושך שניהלה הלשכה בנושא חוק ההסדרים ובמחוזות ,אני יודע שלצידי עובדים אנשים
מול המפקחת ,ומנה את הצלחותיו" :עברנו חודשים הלוקחים אחריות".
ארוכים ,מאתגרים ומתישים במאבק בחוק ההסדרים
והצלחנו .הצלחנו כי לקחנו אחריות ,ומשום שחיברנו "פרויקט הסוכן "2030
אלינו שותפים לדרך :נשיא התאחדות התעשיינים" ,פעילות הצעירים בלשכה מעוררת השראה",
האתגר הבא :הורדת דמי הניהול יו"ר ההסתדרות ,נשיא להב ונשיא איגוד לשכות המשיך אברמוביץ ,וציין כי "בכנס זה אנו ממשיכים
בנאומו ,התייחס אברמוביץ בעיקר למאבק המסחר .הצלחנו כי גילינו מחדש את עוצמת הביחד לקדם את פרויקט הסוכן  .2030זהו מהלך משותף
שלנו .הצלחנו כי מראש לא באנו להגיד רק לא ,לנו ולמאות סוכנים .השלב הנוכחי הנו קריטי,
אלא לראות ביושר גם את הצדדים החיוביים שיש ומאופיין בהתוויית מוצרים ,ואופי פעילות הסוכן
ביוזמת הפיקוח .הצלחנו כי מולנו היה פרטנר לשנים הבאות .בשבועות הקרובים ,יש בכוונתי
שהסכים לשמוע אותנו במשך שעות ,גם באמצע להוביל ועדה ייעודית לנושא ,ולזמן אלינו ללשכה
הלילה .חוק ההסדרים לימד אותנו את חשיבותו את מיטב המוחות והידע שקיים בענף :רגולטורים
מקביל לפתיחת המכללה לביטוח במעונה
של לובי פוליטי גדול ,יציב וחוצה מפלגות .זוהי ומנהלי חברות ביטוח בעבר ובהווה ,שהם חלק
החדש בתל אביב ,תשיק הלשכה בעוד כחודש
עבודת נמלים שאנו עוסקים בה כבר שנתיים ,ויש בלתי נפרד מהעתיד שלנו .חשוב לי לומר ,שחרף
קמפיין שילוט חוצות .לדברי שוש כהן־גנון ,סגנית
לה תוצאות .אנו והחוסכים עומדים באותו המקום ,הפערים בינינו בכל הנוגע להסתכלות על תפקידו
נשיא לשכת סוכני הביטוח ,המכללה עומדת לקבל
ובעלי אותו האינטרס" ,הדגיש.
של הסוכן ,אנו בלשכה רואים בכן ,חברות הביטוח,
הכרה כמכללה מוסמכת ללימודי תעודה.
"האחריות הזו שנלקחה במאבק האחרון ,נותנת שותפות בבניית החזון העתידי של הענף .סוכן
במסגרת הקמפיין יוצבו שלטי חוצות .בכל הארץ
לי את העוצמות והתקווה לקראת האתגר הגדול הביטוח הוא מקצוע העתיד ,ולכן יש להיערך לכך
עם תמונות של סוכני ביטוח צעירים ,גברים ונשים,
הבא :השלמת הפרדת התגמול מדמי הניהול" ,אמר שהסוכן יהפוך להיות כלי החיסון ומנהל הסיכונים
חילונים ודתיים“ :הדגש הוא על צעירים ,כי הקמפיין
אברמוביץ" .בכוונתנו להוריד את דמי הניהול ,מספר אחת ,של כל בית ומשפחה .זה יקרה בתנאי
נועד למשוך דווקא אותם לענף הביטוח ולהפנותם
לשפר את השירות ולקחת אחריות .וזאת ,תוך דאגה שנדע להכין את עצמנו למציאות משתנה ,ולנהל
ללימודי תעודה במכללה לביטוח של הלשכה ”,ציינה
לפרנסת הסוכן" .באשר לפעילות הלשכה ,ציין כי את המקצוע שלנו ביושרה ובשקיפות .השקיפות
כהן־גנון.
ישנה היענות הולכת וגוברת לכנסים והשתלמויות היא הנכס החשוב ביותר של סוכן העתיד".
במסגרת כנס אלמנטר באילת צולמו סוכני ביטוח
מקצועיות" :כשאני רואה את הפעילות שעוטפת אברמוביץ גילה ,כי בשבועות הקרובים תשיק
רבים .הם יוכלו לקבל גרסה מוקטנת של תמונתם
הלשכה בכל תחום  -את הכנסים החדשים שנוספו ,הלשכה קמפיין חדש ברוח זו של סוכן העתיד ,אשר
על גבי שלט ,בה יוכלו לעשות שימוש באמצעים
כמות המשתתפים שגדלה ,עומק הדיונים ואיכות יהווה קמפיין נגדי לזהו המשמיץ של חברת ביטוח
דיגיטליים למיניהם כגון מיילים ,וחותמת.
המרצים המגיעים לאירועים שלנו בסניפים ישיר )שוקה(.

הקמפיין שבדרך

ב
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סלינגר קראה לסוכנים" :אתם האנשים
בשטח  -הרימו את הכפפה"

הקולקטיביהחוסך לפנסיה
ההוגנת מול
ההתנהלות
לנושאאת
שהושג יגביר
הרפורמה
הביטוח :מתווה
הסיעודי
הביטוח
בפתיחת הכנס
התייחסה
המפקחת על הביטוח

"

נקבל בברכה יוזמות מצדכם .בכל הקשור
לנושא הביטוח הסיעודי הקולקטיבי ,לא
שמעתי מצדכם על יוזמות כלשהן" ,כך
אמרה דורית סלינגר ,המפקחת על הביטוח,
בטקס הפתיחה של כנס אלמנטר 2015
ודרבנה את הסוכנים בקהל לקחת חלק פעיל
בסוגיה" :אתם האנשים בשטח – הרימו את
הכפפה".
בדבריה ההסדרים
בדבריה לחוק
סלינגר התייחסה
לחוק
התייחסה
שיעלה להצבעת
כי המתווה
ואמרה
המוצע,
המוצע,המתווה
ואמרה כי
ההסדרים
לביטול ניגוד
בנובמבר ,יביא
9
במערכת
העניינים
לביטול ניגוד
יביא
הסבוכה של
במערכתשלהיחסים
הסוכנים
היצרנים,
העניינים הסבוכה
היחסים
והמעסיקים" .הושגה
והמעסיקים.הסוכנים
היצרנים,
משמעותית
"הושגה התקדמות
השיווק
הפרדת
בנושא
משמעותית
התקדמות
בתחום
מהתפעול
השיווק
הפרדת
בנושא
דורית סלינגר .פתחה את הכנס
הורחבו
הפנסיוני.
החיסכון
מהתפעול בתחום
אפשרויות
הורחבו
הפנסיוני.
החיסכון
היא הודיעה
קצר.היא
זמןקצר.
בתוךזמן
הפרמיותבתוך
הפרמיות
בחירת
היתר עלידיידי בחירת
בין על
אפשרויותביןהפרט,היתר
הפרט,
הודיעה כי בכוונת
הסוכן .צעדים אלו יביאו להפחתת עלויות ניהול הפיקוח על הביטוח להעלות כלים דומים לטובת
הלקוחות
"מיכלפי
השקיפות
להגביר את
החיסכון הפנסיוני ,ויגבירו ההתנהלות ההוגנת מול הציבור,
ביטוח
שרכש
סלינגר ,כי
כדי אמרה
הציבור.עוד
סלינגר ,כי "מי
קיבלעוד אמרה
הפרמיות.
ולהוזיל את
החוסך" ,אמרה סלינגר.
בהרבה,
פוליסה טובה
לאחרונה
דירות
פוליסה טובה
עלקיבל
לאחרונה
דירות
שרכש ביטוח
פוליסה,
ביטול
הקנסות
שבוטלו
בהתייחסה למחשבון ביטוח הדירה שעלה באתר משום
פוליסה,
ערךביטול
ביטוח על
הכינון,הקנסות
תקופתשבוטלו
הוארכהמשום
האוצר ,טענה סלינגר כי הוא הביא להפחתת בהרבה,
הקרקע

בתקופה הקרקע
וביטוח ערך
הוסיפה הכינון
בהמשך תקופת
הוארכה
הקרובה
המפקחת כי
ועוד".
אפקטיבי
שוקהרבה
בכיסוי
לחוזר
הסופי
יותרהנוסח
ההון את
הוחלף אגף
יפרסם
הסדרהבתקופה
המפקחת ,כי
הוסיפה
בהמשך
חדשה
וטיוטה של
השירות
כתבי
הנוסח הסופי
ההון את
אגף שוק
יפרסם
מקשרת
החדשה
"ההסדרה
המים.
הקרובהנזקי
בתחום
חדשה
הסדרה
וטיוטה של
לחוזר
לו
הנלווה
השירות
השירות וכתב
כתביהביטוחי
המוצר
בין
החדשה מקשרת
"ההסדרה
בתחום נזקי
והאחריות
השירות
המים.איכות
דגש על
ותשים
הדגישה.השירות הנלווה לו,
הביטוחי וכתב
כלפיהמוצר
בין
המבוטחים",
והאחריות
סלינגרדגש
ותשים
לבצע
השירותבאגף
איכות התחילו
ציינה,עלכי השנה
הדגישה.
כלפי
לקוחות שפנו לטיפול
המבוטחים",אצל
ביקורות שירות
לשדרג של
במטרההביקורת
לחברה,פעולות
סלינגר ,כי
סיפרה
את
ישירות
עודולא
סוכן,
מתבצע יישום
סיפרה האם
עוד לבחון
מסייעות
הפיקוח
פעולות
סלינגר ,כי
השירות.
מדד
לבחוןהציבור
בפניות
הפיקוחהטיפול
החברות.
נכון
האם
מסייעות
מצדשל
הביקורת
"כך למשל,
וביקורות.
מתבצעכיוון
נותן
הטיפול
החברות.
להסדרות מצד
יישום נכון
ציבור שטופלו
ביקורות
וביקורות.
ופניותלהסדרות
נותן כיוון
בעקבותהציבור
בפניות
ופניות מהלכי
ביקורות לקדם
בעקבות הצלחנו
למשל ,ההסדרה,
במחלקות
ציבור,
"כך
לקדם מזכות
מתעלמים
למעסיקים
אכיפה
מהלכי
אשרהצלחנו
ההסדרה,
במחלקות
שטופלו
הפנסיוני שלהם,
במוצרי החיסכון
עובדיהם לבחור
עובדיהם
מתעלמים מזכות
למעסיקים אשר
אכיפה
שלהם ,שעלינו
מתייחסת לכך
נוספת,
הצלחה
לבחור לדין.
בניגוד
בניגוד
הפנסיוני
החיסכון
במוצרי
מעסיקים עובדיהם
הפקדות של
שהעבירו
מעסיקים
על
שהעבירו
לעלות על
הצלחנו
לדין ,ואף
ותוך כדי
ללא אישור
אחרות,
לחברות
אישור
העובדיםללא
לחברות אחרות,
עובדיהם
הפקדות של
פגיעה
בזכויותיהם".פגיעה בזכויותיהם".
העובדים ותוך כדי

מנהל ביטוח רכוש בפיקוח" :נאפשר
הסוכן"
ידיידי
עלעל
ישירות
הסוכן"
כתביםשירות
מכירת כתבי

ב

מסגרת כנס אלמנטר נאם אוהד
מעודי ,מנהל ביטוח רכב באגף הפיקוח
על הביטוח במשרד האוצר ,וציין כי
"טיוטת הסדרת האוצר בנושא כתבי השירות
אומרת ,שחברת ביטוח תשווק כתב שירות,
אבל כדי לא לסגור את השוק ,באוצר ראו
לנכון ליצור מסלול שיבוצע על ידי סוכן".
בנוסף אמר כי תהיינה הגבלות ,בעיקר על
אוהד מעודי .לצמצם כתבי שירות שלא מעולם הביטוח
ספק השירות ,כי בסופו של דבר ,לאחרון תהיה
אחריות אם הלקוח ניזוק" .אם סוכן ירצה למכור לא התאימו ללקוחות .להסדרה יש מטרה אחת -
כתב שירות שכבר נמצא בפוליסה ,הוא לא יוכל לצמצם כתבי שירות שלא מעולם הביטוח ,וכאלה
שיש בהם ערך נמוך של מימוש תביעות .פנתה
למכור את השירות הזה בנפרד.
אלינו חברת ביטוח שרצתה אישור לכתב שירות
התאמת ללקוח
להדברת מזיקים .האם זה קשור לביטוח? האם
לדברי מעודי ,שוק כתבי השירות מגלגל מעל המפקחת על הביטוח צריכה לבדוק החרגה של
מיליארד שקלים בשנה ,ולא אחת ,כתבי השירות תיקנים שונים?" ,שאל מעודי לקול צחוקם של
אינם מותאמים לצרכי הלקוח" :בביקורות הסוכנים בקהל" .תיקון  40לחוק הביטוח מגדיר
שעשינו ,מצאנו שנמכרו כתבי שירות שכלל שכתב שירות הוא לא תכנית ביטוח ,אלא נלווה
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אליה .החוק דורש מחברות הביטוח להגיש לפיקוח
את כתבי השירות לאישור ,לפני שהם מוצעים
לציבור".
מעודי ציין כי החוזר לטיוטת ההסדרה של
כתבי השירות ,מציין במפורש שהאחריות
מוטלת על חברת הביטוח" .כך לדוגמה ,אם רופא
התרשל בשירות שסיפק ,האם האחריות היא
על חברת הביטוח? מבחינתנו ,למרות שהחוזר
עוד לא גובש סופית ,האמירה היא מאד ברורה:
האחריות היא של החברה" .לסיכום ,ציין מעודי,
כי הפיקוח רוצה לפתוח את שוק השירותים
למבוטחים לתחרות" :ראינו שיש נותני שירות
המציעים מוצרים טובים יותר .יש לכך חשיבות
שהלקוח יידע בדיוק את עלות הביטוח ,ויוכל
להשוות בין המוצרים .מבחינת שיפור השירות,
כמו גרירה או רכב חלופי ,אנו רוצים שהתנאים
יהיו טובים יותר ,ונביא לכך שהלקוח יקבל החזר
על ביטול פוליסה באופן יחסי".

מונין" :אף מוקדן לא יחליף את היכולת
המקצועית והקשרים שיש לסוכני הביטוח"
רונית מורגנשטרן

גינדי" :מי שלא צריך
למשוך לביתו ,כדאי לו
להיות חברה בע"מ"

כהן" :בלהב רואים בסוכני
הביטוח את חוד החנית,
שעוזר לעסקים הקטנים"

ריאל מונין ,יו"ר הוועדה
לביטוח כללי
רכוש בלשכת
סוכני הביטוח ,אמר
במושב הפתיחה של הכנס כי "כל
בעלי ההון בחברות הביטוח חייבים
תודה גדולה למי שיושבים כאן.
ועכשיו חברות הביטוח אומרות
לסוכנים – מה שהיה היה ,ומעכשיו
יהיה משהו אחר .אני אומר לחברות
הביטוח  -אף מוקדן לא יחליף את
היכולת המקצועית והקשרים שיש
לנו ,סוכני הביטוח".
מונין קרא ל־ 1,700הסוכנים
שהשתתפו בכנס לחשוב כמו בעלי
עסקים" :אנחנו אלופים בביטוח
ומכירים כל סעיף בכל פוליסה,
אבל לנהל עסק אנחנו לא יודעים".
הוא קרא לפיקוח על הביטוח לשתף
פעולה עם הסוכנים לפני שמנחיתים

חוזר או הנחיה חדשה" :אולי נביא
רעיונות טובים ,לפתרונות שיהיו
מקובלים גם עליכם ,במקום לטפל
בכל כשל שאתם מזהים באמצעות
טיוטת הסדרה או חוזר ,שעליו
ממילא אנחנו נאבקים?"

א
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"מתפרנסים יפה"
יו"ר לשכת עורכי הדין ,עו"ד
אפי נווה ,התייחס בדבריו לחברות
"מנקודת
ואמר:
מבטו
"מנקודת
הישירואמר:
הביטוח הישיר
הביטוח
הן
חברותהישיר
עו"ד ,הביטוח
של חברות
מבטועו"ד,
של
מוכרות
הן לא
לא עדן;
הן גן
עדן; הן
הישיר
אלא
פוליסה
מוכרות
גן
ואנחנו
ואנחנו תביעה,
אלא זכות
פוליסה
יפה
מתפרנסים
תביעה,
זכות
נתקלתי לי ספק
אישית מזה .אין
מתפרנסים יפה
בקלטות
מזה .אני
שמתמודד יחד עם
שהולכותשל מי
שמצבו
כשצריך
לאיבוד דווקא
לאיןשלערוך
בתביעות טוב
סוכן
מי
שמצבו
ביטוחלי ספק
אותן .אין
למרות שאתם
יחדלבד.
שמתמודד
ממי
ביטוח
עם סוכן
שמתמודד
ערוךכי אם
לפרנסה,
גורמים
ממי
בתביעותלנוטובנזק לאין

מונין" :כל בעלי ההון
נווה" :אם לא יהיו סוכנים
יהיו יותר תביעות ,לציבור בחברות הביטוח חייבים
טוב שיש סוכני ביטוח" תודה גדולה ליושבים כאן"
למרות תביעות,
לבד.יהיו יותר
שמתמודדסוכנים
לא יהיו
שאתם
ביטוח".
נזק סוכני
לנושיש
גורמים טוב
לציבור
כי אם
לפרנסה,
רועי כהן,
יהיו להב
לאנשיא
תביעות,
עו"ד יותר
סוכנים יהיו
הלשכה אריה
לציבוראתטובנשיא
בירך
ביטוח".
שיש סוכני
הישגיוכהן,במאבק
להב על
אברמוביץ,
בירך
עו"ד רועי
נשיא
"בלהב רואים
אברמוביץ,
ההסדרים :אריה
בחוקנשיא הלשכה
את
חוד החנית,
הביטוח
בסוכני
ההסדרים:
במאבקאתבחוק
הישגיו
על
במצוקה.
הקטנים
שעוזר
את
הביטוח
לעסקיםבסוכני
"בלהב רואים
סוכני הביטוח
בלשכת
אנחנו
הקטנים
לעסקים
רואיםשעוזר
החנית,
חוד
שיחד נביא
ומקווים
אמיתי
שותף
בלשכת
רואים
אנחנו
במצוקה.
אמיתי הקשור
שותף בכל
לעצמאים
ומקווים
בשורההביטוח
סוכני
לעצמאים כדי
בשורה לעצמאים,
נביאפנסיוני
לחיסכון
בכל
שיחד
פנסיונייוכל לצאת
לחיסכוןכל חייו
הקשור שעבד
שאדם
לעצמאים,
לי וגם
שאדםבכבוד.
לפנסיה
יוכל
תעזרוחייו
שעבד כל
כדי
לפנסיהאמר
תרוויחו מזה",
כהן .תעזרו לי
בכבוד.
לצאת
כהן .לשכת
נשיא
רו"ח
גינדי,אמר
ירון מזה",
תרוויחו
וגם
בהרצאתו מדי
ירון הסביר
רו"ח המס,
יועצי
לשכת
גינדי ,נשיא
בהרצאתו ולא
לפעול כחברה
כדאי
מדי
לסוכן הסביר
יועצי המס,
שבגינו
המרכזי
"העיקרון
ולא
כחברה
לפעול
כיחיד .לסוכן
כדאי

הוא לאפשר
"העיקרוןבע"מ,
פועלים כחברה
שבגינו
המרכזי
כיחיד.
בתוך החברה
הרווחים
להשאיר את
לאפשר
בע"מ ,הוא
כחברה
פועלים
בתוך 26.5%
הרווחיםבגובה
את חברות
להשאיר מס
ולשלם
החברה
בגובה כלומר,
הבאה .25%
בלבד
26.5%
ומהשנהחברות
ולשלם מס
 100שקל,
הבאה על
ברוטו עמד
הרווח
אם
כלומר,
.25%
ומהשנה
בלבד
שקלים.
נותר
לחברה
שקל,
כ־10074
של על
רווחעמד
ברוטו
הרווח
אם
במשרד ,בציוד
אותו
להשקיע
אפשר
שקלים.
של כ־74
רווח
לחברה נותר
במשרד,העסק.
אותו פיתוח
לטובת
אפשר דבר
ובכל
בציוד
להשקיע
החברות
ובכל מה
אבל
אבל
ברובהעסק.
שקורהפיתוח
דבר לטובת
שמושכים את
בארץ,
הקטנות
הקטנות
ברובהואהחברות
שקורה
מה
מושכים
בארץ– ,הואכאשר
הכסף
דיבידנד–
את הכסף
שמושכים
משלם
מושכים בעל
כאשרשל ,30%
במס
של
החברהבמס
דיבידנד
תבדקו
החברה.48.5%
בעלמס של
,30%הכל
בסך
הכל
משלם אזבסך
לביתכם.
היטבשלכמה
כמה
מושכים היטב
אתםאז תבדקו
.48.5%
מס
לביתו ,כדאי
מושכים למשוך
אתםשלא צריך
מי
שלא
לביתכם .מי
כנ"ל לגבי
בע"מ,
חברה
להיות
לו
להיות
כדאי לו
לביתו,
למשוך
צריך
מי ארוך
לטווח
חברהשבונה
מי
שבונה
משרד לגבי
בע"מ ,כנ"ל
אותו בעתיד
לטווחלמכור
משרדמתכוון
ולא
מתכוון
ארוך ולא
הקרוב".אותו בעתיד הקרוב".
למכור

"העובדה שבלמנו את הרפורמה בענף
הפנסיוני ,מעידה שאנו לא חותמת גומי"
הציוני,
והמחנה
היהודי
מהליכוד,
חמישה
השתתפו
אלמנטר,
אתכנס
שחתםאת
בפאנלשחתם
בפאנל
בגזרות
מאבקם
הביתעל
שסיפרו
כנסתכנסת
חבריחברי
חמישה
השתתפו
אלמנטר,
כנס
מאחורי הקלעים
מההתנהלות
וחשפו מעט
המפקחת על
בכנסת
מאבקם
שסיפרו
הביטוח"
מלשכת סוכני
הביטוח לומד
ונתניהו היה
בגזרות"הלוואי
ח"כ בירן:
הביטוח.
עלעל
המפקחת
רונית מורגנשטרן

ח

סוכני הביטוח".
לתקוף את
בחרהלתקוף
היאבחרה
היא
ברי הכנסת שסייעו רבות ללשכת
הביטוח".
את סוכני
המהלך
כי
בירן
ח"כ
הוסיפה
עוד
סוכני הביטוח למנוע את גזירות
עוד הוסיפה ח"כ בירן כי
דמי
הפרדת
הוא
עובדת
היא
עליו
הבא
המפקחת על הביטוח במסגרת
המהלך הבא עליו היא עובדת
המבטח.
ידי
על
הסוכן
מתגמול
הניהול
הרפורמה בתחום החיסכון הפנסיוני ,התארחו
הניהול
דמי
הפרדת
הוא
של
"הרעיונות
כי
אמר
סלומיאנסקי
ח"כ
בפאנל שסיכם את כנס אלמנטר.
מתגמול הסוכן על ידי המבטח.
ועדת
לפתח
הגיעו
הפנסיה
לגבי
סלינגר
וניסן
מגל
בנוסף לחברי הכנסת ינון
ח"כ סלומיאנסקי אמר כי
הוועדה.
יו"ר
הייתי
כשאני
עוד
הכספים
נורית
חזן,
אורן
סלומיאנסקי )הבית היהודי(,
ניסן,
אודי
ד"ר
מימין:
"הרעיונות של סלינגר לגבי הפנסיה
ח"כ ניסן סלומיאנסקי,
עם
יושבת
לא
את
עוד
כל
–
לה
אמרתי
הציוני(,
)המחנה
קורן )ליכוד( ,ומיכל בירן
הגיעו לפתח ועדת הכספים עוד
ח"כ נורית קורן ,ח"כ
השתתף גם ד"ר אודי ניסן ,כיום יו"ר קבוצת מיכל בירן ,ח"כ אורן חזן
בוועדה".
יעלה
לא
זה
אברמוביץ,
אריה
כשאני הייתי יו"ר הוועדה .אמרתי
וח"כ ינון מגל
עם לאחר
יושבת"רק
הוסיפה:
נורית
אריה
קורן לא
עוד את
ח"כ כל
דלק ,ובעבר הממונה על התקציבים באוצר .מימין :ד"ר אודי ניסן ,ח"כ ניסן סלומיאנסקי ,ח"כ נורית קורן ,ח"כ אורן חזן וח"כ ינון מגל לה –
יכולה להצביע
שאריה
בפתח דבריו שיבח ח"כ חזן את אריה
בוועדה".
שאנייעלה
אישרזהלי לא
אברמוביץ,
אדם".
בני
גם
נמצאים
הדרך
שבצד
שוכחים
הצבעתי".
ההסדרים,
בחוק
הסעיף
לטובת
אברמוביץ ,נשיא הלשכה ואמר לכל
ד"ר אודי ניסן טען כי בחוק
הנוכחי
ההסדרים
בחוק
כי
טען
ניסן
אודי
ד"ר
מה
עושים
תשואות הקהל" :לא רבים היו
ההסדרים הנוכחי מורגש שהרפורמה
לוואי
תופעות
בלי
"בושלה"
לא
הפנסיונית
שהרפורמה
מורגש
בידיים
אתם
שעשית לטובת הסוכנים –
הפנסיונית לא "בושלה" מספיק" .חוק
הממשל
של
כלי
הוא
ההסדרים
"חוק
מספיק.
יו"ר
ארנון,
יובל
טובות" .הוא שיבח גם את
הרבה
יש
האוצר
"לפקידי
אמר:
מגל
ינון
ח"כ
ההסדרים הוא כלי של הממשל להעביר
והמחיר
בכנסת,
נושאים
במהירות
להעביר
יובל
כשאמר":
פנסיוני
הוועדה לחיסכון
לממלכה
אבל
דנים,
אנו
בהם
בחומרים
והבנה
ידע
במהירות נושאים בכנסת ,והמחיר של זה
והרבה
החומר
של
בשלות
חוסר
הוא
זה
של
לו".
הכבוד
וכל
הזמן,
כל
הווריד
ישב לי על
ראייה
גם
יש
ולשטח
מסויימת,
ראיה
תמיד
יש
הוא חוסר בשלות של החומר והרבה דיונים,
המוצעת".
ברפורמה
ושינויים
ויכוחים
דיונים,
יהודה
העיתונאי
המנחה,
לשאלת
בהתייחסו
ולנסות
הצדדים,
שני
את
לשמוע
וצריך
מסויימת,
ויכוחים ושינויים ברפורמה המוצעת".
הכספים
בוועדת
הכנסת
חברי
האם
שרוני,
פערים".
ולסגור
ושיח
להקשבה
אותם
להביא
להתייחס
הח"כים
נדרשו
הפאנל
בסוף
בסוף הפאנל נדרשו הח"כים להתייחס
הקואליציה,
של
האג'נדה
של
עם
קו
מיישרים
סלינגר
של
"כוונתה
כי
ציינה
בירן
מיכל
ח"כ
לישראל,
הנוגעים
מדיניים
להיבטים
גם
גם להיבטים מדיניים הנוגעים לישראל,
"הלוואי
בהקשר זה:
אמרה בהקשר
"הלוואי
בירן אמרה
וח"כ בירן
אמר חזן כי "העובדה שנלחמנו ובלמנו את הייתה טובה ,כי היא רצתה לפעול לטובת הצרכן וח"כ
מלשכת סוכני
משהו
לומד
היה
שנתניהו
הרפורמה בענף הפנסיוני ,כפי שהוצגה בהתחלה ,הסופי ,אבל במקום לתקוף את חברות הביטוח ,שהן שנתניהו היה לומד משהו מלשכת
הסוכנים".
זכויות הסוכנים".
על זכויות
במאבקם על
הביטוח ,במאבקם
מעידה על כך שאנחנו לא חותמת גומי .בממשלה הגוזרות את הקופון הענק ומנצלות את סוכני הביטוח ,הביטוח,

■
■
■
■
■

מידע על תיק הלקוח שלך בהראל
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך ,לשירות לקוחותיך.
2015
בנובמבר
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משה כחלון

b8381/10891
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חדש במכלול שלי --
תמונת לקוח אלמנטרי

"סוכן הביטוח חשוף לתביעות יותר מכל בעלי
המקצועות החופשיים ,כמו עורכי דין ורואי חשבון"
סוכנים רבים מוצאים עצמם חשופים לתביעות שהוגשו על ידי לקוחות מצד אחד ועל ידי חברות
הביטוח ,מן הצד השני .כיצד להתגונן? שמרו טיוטות הסכמים לאורך זמן והקליטו שיחות עם
לקוחות .אורי צפריר" :לא ייתכן שהסוכן הבודד יהיה חשוף לתביעות בקלות כזאת"
רונית מורגנשטרן

"

האצבע של חברות הביטוח שתובעות
סוכני ביטוח – קלה על ההדק .אנחנו
כלשכה לא נסכים וניתן גיבוי לכל
סוכן שנתבע בידי חברת ביטוח שלא כדין".
צפריר ,סגן ממלא מקום נשיא
כך אמר אורי צפריר
לשכת הביטוח ,לקול תשואות סוכני הביטוח.
הדברים נאמרו במסגרת פאנל שנערך בכנס
אלמנטר  2015תחת הכותרת "סוכן הביטוח
בין הפטיש לסדן – האחריות בין סוכן לחברה".
צפריר הדגיש כי סוכן הביטוח הוא אדם
בודד מול חברה בעלת כוח והון והמליץ כי
כאשר סוכן חותם על הסכם עבודה עם חברת
עו"ד אפי נווה ,גיורא פלונסקר,אורי צפריר ואסף מיכאלי
ביטוח ,רצוי שישמור גם את הטיוטות" .היה
לנו מקרה שבו חברת ביטוח תבעה סוכן לאחר
כמה שנות עבודה עמו ,וטענה – טעינו .שילמנו לך החופשיים ,כמו עורכי דין ורואי חשבון; הוא 'ילד
עודף עמלות .למזלו של אותו סוכן הוא שמר את הכאפות' של שוק זה .כעו"ד אני מקבל כל שבוע
הטיוטות וההתכתבויות לפני החתימה על החוזה שיחה מסוכן ביטוח שנתבע או חושש שייתבע.
ביניהם .טיוטות הן כמו פרוטוקול של דיונים בהצעת סוכני הביטוח פועלים ללא משנה סדורה ,ולכן הם
חוק – הן מעידות על כוונת המחוקק .הטיוטות חשופים יותר לתביעות – הן מצד לקוחותיהם והן
וההתכתבויות יעידו על התהליך שעשה הסוכן עם מצד חברות הביטוח".
החברה לפני שחתם אתה על חוזה".
"אל תחששו מהלקוח,
צפריר גילה כי הלשכה פועלת מול הפיקוח על
גם אם תאבדו אותו"
הביטוח במטרה להגן על הסוכנים מול החברות:
גיורא פלונסקר ,סמנכ"ל בכיר ,מנהל אגף ביטוח
"אנחנו לוחצים על הפיקוח ואומרים להם – אתם
אמורים לדאוג לכל השחקנים בענף הביטוח ולכל
רק למבוטחים .לא ייתכן שהסוכן הבודד יהיה חשוף ביותר בתחום אחריות מקצועית לסוכני הביטוח,
לתביעות בקלות כזאת מצד החברות" ,אמר צפריר .אמר בפאנל כי על סוכני הביטוח להקפיד על
אורי אורלנד ,בעל משרד הפרטים" .טופס הצעת ביטוח הוא המדריך שלכם
לייעוץ ביטוח ,אמר בפתיחת דבריו כי "סוכן להצעת ביטוח ללקוח – תרשמו ,תעשו סיכומים
הביטוח חשוף לתביעות יותר מכל בעלי המקצועות משלכם .אל תפחדו מהלקוחות – אנחנו תבענו סוכן
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ביטוח משום שחשש להגיד ללקוח שהביטוח שלו
בחסר גדול עקב תקופת בוחן במעבר של התיק
שלו מחברה לחברה .אל תחששו מהלקוח ,גם אם
תאבדו אותו".
בתגובה להערת סוכן ביטוח ,שגם לחתמי
החברות יש אחריות במכירת פוליסה ,אמר
פלונסקר כי "גם החתמים וגם הסוכנים צריכים
להפעיל ראש גדול בעת מכירת פוליסה ללקוח".

"הלקוחות מקליטים אתכם"

נשיא לשכת עורכי הדין
עו"ד אפי נווה ,יו"ר
בישראל ,אמר כי " 60%מהתביעות נגד עורכי
דין על רשלנות מקצועית מוגשות על ידי
לקוחות – הלקוח הוא האויב שלכם מהרגע שהוא
יושב מולכם .יש לתעד כל שיחה אתו ,להקליט
אותו .במקרה של ביטוח ,כשבא אליכם המבוטח,
רוב הסיכויים שהוא מקליט אתכם בהוראת עורך
הדין שלו .בכל שיחה לאחר שקרה מקרה ביטוחי,
אל תודו בפני המבוטח שהייתם צריכים לעשות
דברים אחרים משעשיתם .אחר כך ההקלטות האלה
מביאות להרשעתכם בבית המשפט".
אסף מיכאלי ,מנהל תחום ביטוח כללי באגף
הפיקוח על הביטוח ,גילה כי הפיקוח מקבל עשרות
פניות מדי שנה ממבוטחים ,שאינם מפוצים כראוי או
שמכרו להם את המוצר הלא מתאים" .אנחנו רואים
בחברת הביטוח את האחראית .החברה בוחרת את
הסוכן ,והיא צריכה להדריך אותו כיצד לפעול בעת
מכירת הפוליסה ובעת תביעה .לסוכני הביטוח ,אני
ממליץ להקליט את ההתנהלות מול החברות ומול
הלקוחות .בעידן הסמארטפונים זה די פשוט".

הסוכן העתידי

כיצד יראה עולם הביטוח בעתיד ,כיצד ישפיעו כניסתן של טכנולוגיות חדשות
לענף והאם על סוכני הביטוח לחשוש מהן או דווקא לצפות להן?

רונית מורגנשטרן

ה

אם חברות הביטוח הבאות תהיינה
הרשתות החברתיות המקוונות –
גוגל ,פייסבוק ,אפל וכדומה ,שיודעות
עלינו הכל – איזו תחביבים יש לנו ומה אורח
החיים שלנו? גוגל כבר הקימה את גוגל
אינשורנס ,הפועלת באנגליה .בארה“ב מונעים
מהגוגל פעילות בתחום הביטוח באמצעות
רגולציה .בקיצור – האם בעידן הטכנולוגיה
הדיגיטלית ,ייעלם סוכן הביטוח?“
בנימה אפוקליפטית זו פתח אלון קצף ,מנכ“ל
ובעלים של קבוצת דיוויד שילד ,את הרצאתו
בנושא סוכן הביטוח בעידן הטכנולוגי,
במסגרת כנס אלמנטר  .2015ואולם ,קצף
הרגיע מהר מאד את מאות הסוכנים שישבו
באולם ,כשחזה כי סוכן הביטוח לא ייעלם ,אך
יאלץ להתאים עצמו לטכנולוגיות החדשות.
קצף מנה את הסיבות בגינן הלקוחות עדיין
יעדיפו את סוכן הביטוח” :אנחנו נדרשים
לאלף החלטות מיידיות ביום בשיחות ווטסאפ,
מיילים SMS ,ועוד ,ומרגישים סוג של דחייה
מעודף ההצפה בטכנולוגיה .שנית ,יש מגמה
של אובדן אמון באינטרנט ובמיוחד באתרי
86%
מהציבור האמריקני חושש למסור מידע
באינטרנט .אתרי המכירות של נסיעות
בולשים אחרינו ,ואם הם מגלים שנכנסנו דרך
מערכת הפעלה מיושנת ,המחיר שיציע לנו

אליעוז רבין" .התקווה היא במוצרים חדשים וביחס אישי"

 10%מהמחיר ולשגשג גם בעתיד אם יידע לנהל את העסק
לגולשים מתוחכמים יותר .הלקוח רוצה שקט שלו ביעילות.
ואמינות ,לכן הוא מעדיף את היחס האישי.
מניעתי
ולבסוף ,הטכנולוגיה תביא לפיתוח מוצרים סוכן
סוכן מניעתי
העתיד -
חדשים ומורכבים; רק בנושא הסייבר ניתן בין היתר ,מציע רבין לסוכן להקדיש את רוב
לפתח מאות מוצרי ביטוח ,ויש גם הנדסה זמנו והתשומות שלו ) (60%למכירות ,לעומת
 10%בלבד כיום.
גנטית ,אנרגיה מתחדשת ועוד“ ,הסביר קצף.
”ככל שהמוצרים האלה עוד אמר רבין ,כי המעבר לליסינג ,בו לא
יהיו מורכבים יותר ,מצבנו מבטחים את הרכב ,ופיתוח מואץ של המכונית
וכן העתיד
הפעילות המומלצת לסוכן
חלוקת הפעי
לוקת
כסוכני ביטוח יהיה טוב האוטונומית )ללא נהג( ,יביאו לירידה של
יותר ,כי המבוטח יצטרך עשרות אחוזים בשוק ביטוח הרכב" :גם
את הייעוץ המקצועי הסטנדרטיזציה וההלאמה ביצירת פוליסות
10%
שייתן לו הסוכן .ולכן ,אחידות כמו בבריאות  ,דירה ,סיעוד ועוד,
וכן זמינות הקנייה של הביטוח באופן מקוון,
הפסיקו להילחם“.
40%
אליעוז רבין ,מרכז תייתר את המקצועיות של סוכן הביטוח.
35%
פרויקט סוכן הביטוח " 2030התקווה לסוכן היא במוצרים חדשים וביחס
בלשכת סוכני הביטוח ,פתח האישי עם הלקוח" .רבין מאמין כי יש לשאוף
15%
גם הוא בנימה פסימית :להיות ”סוכן מניעתי“ – ”למנוע נזקים אצל
”דור הסוכנים הולך ומזדקן ,המבוטחים ולהבטיח להם פיצוי רק אם ניכשל
ומעט צעירים נכנסים במניעה ,במקום המצב כיום – פיצוי לאחר
לענף .המקצוע נמצא מעשה .מעבר להגדלת ערך הייעוץ למבוטח,
פגישות מכירה מתוגמלות שרות מתוגמל
הרגל השנייה עליה יתבסס הסוכן העתידי היא
בירידה“.
ואולם ,לדבריו ,סוכן ערך הניהול העצמי של העסק העצמאי “,סיכם
פעילות לא מתוגמלת
הענקת ידע מתוגמל
הביטוח יכול להמשיך רבין.
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אלמנטר  2015בתמונות
חוויות מהימים האחרונים

יונל כהן ומישל סיבוני

דו

אריאל

רית סלינגר ואריה אברמוביץ

מונין בראיון לרדיו המקומי
מיכל וינצר

ידודו
ארז
ובל א
רנון

רועי כהן ואתי אלישקוב
עברי לידר ויהודית רביץ

ח"כ נאוה בוקר
תערוכת מכוניות עתיקות
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המפקחת קבעה :חובת
השימוש במסלקה
תידחה לחודש דצמבר

ב

עקבות התקלות במסלקה הפנסיונית ,שלח יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לחיסכון
פנסיוני בלשכה ,מכתב למפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר ,בו ביקש לדחות
 1בנובמבר .ראשי הלשכה
הפעילו לחצים רבים על גורמים בפיקוח וגם על ראשי המסלקה.
אולם ,רק לאחר פגישה אישית שקיימו נשיא הלשכה ,אריה
אברמוביץ ,ויובל ארנון עם סלינגר ,בפתיחת כנס אלמנטר
באילת ,הוציאה האחרונה חוזר בו הודעה על דחיית חובת
 1בדצמבר  .2015סוכני הביטוח הביעו
שביעות רצון מהדחייה.
סלינגר
התקלות נגרמו ,בין היתר ,עקב התקנת גרסה חדשה במערכת
ההפעלה של המסלקה ועומס רב של נרשמים לשירותיה ,בשל חובת
השימוש שהשיתה סלינגר .יובל ארנון הביע תקווה שהמסלקה תחל לפעול ללא
תקלות במועד החדש ,אם כי לדעתו ,יש ספק שאכן כך יהיה.
רונית מורגנשטרן
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נפטר במפתיע
מייסד קבוצת
ד.נ.ר  -דורי נחום
עו"ד דורי נחום ,יו"ר ד.נ.ר ומייסד קבוצת ד.נ.ר
נפטר אמש במפתיע בגיל  .66נחום ,מסוכני הביטוח
הוותיקים והמוערכים בענף ,השתתף בכנס אלמנטאר
 2015באילת ,כשלפתע חש ברע .הוא הובהל לבית
החולים יוספטל באילת ,שם נפטר לאחר מספר שעות.
נחום ז"ל הניח אחריו בת זוג ,שלושה בנים ונכדה.
הלווייתו תתקיים מחר ,יום שישי 13 ,בנובמבר ,בשעה
 10:00בבית העלמין ברמת השרון .השבעה תתקיים
בבית המשפחה ברחוב המעפילים  33ברמת השרון.
קבוצת ד.נ.ר ,היא אחת מקבוצות הביטוח הגדולות
בישראל ,והיא מאגדת בתוכה כ־ 300סוכנויות ,סוכנים
וסוכנות מכל רחבי הארץ .היקפי ההכנסות שלה
מרפמיה הסתכמו מאז הוקמה ב־ 1987ב־3.9
מיליארד שקל.

לפני סיום

ליצירת קשר office@rbmedia.co.il

חברות הביטוח יחויבו לרכז מידע
אישי למבוטחים בצורה מקוונת

ה

מפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר,
פירסמה טיוטת חוזר לפיה יחויבו כל
חברות הביטוח ,כולל ה"פול" ,להקים אזור אישי
מקוון למבוטחים שלהן .האזור האישי יוקם
באתר האינטרנט של החברות ,ובו תרוכזנה כל
הפוליסות של המבוטח ,למעט אלה הנוגעות
לתחום הפנסיוני ,המתנהל תחת המסלקה.
האזור יכלול פירוט הפוליסות התקפות ,פוליסות
שהסתיימו בשלוש השנים האחרונות ומידע על
כל התביעות שהוגשו בתקופה זו .בין היתר ,יוכל
האזור האישי לסייע בזירוז תביעות של לקוחות.
הנחיות החוזר צפויות להיכנס לתוקף בתחילת
שנת  ,2017שכן מדובר בהשקעה גדולה
ומורכבת של חברות הביטוח.
הצגת המידע באזור האישי תחולקנה לאזורי
משנה:
 .1פרטי המבוטח הכוללים את שמו ,שמות

המוטבים ,פרטי קשר ועוד (אשר ניתן יהיה
לעדכן באופן מקוון).
 .2מוצרי הביטוח שרכש המבוטח ,לרבות
פוליסות מסולקות .אזור זה יכלול את שם
הפוליסה ,הפרמיה ,מועדי תחילה וסיום,
הכיסוי הביטוחי ,כתבי השירות שנמכרו בצמוד
לפוליסה ,דוח תביעות והדיווח השנתי האחרון
שנשלח למבוטח.
 .3פוליסות שאינן בתוקף ,על פי אותם
פרמטרים הכלולים באזור הפוליסות התקפות.
 .4אזור התביעות ,בו תרוכזנה כל התביעות
שהגיש המבוטח בשלוש השנים שקדמו למועד
האחזור האחרון .בין היתר יוצגו באזור זה תאריך
הגשת התביעה והסטטוס שלה ,ומסמכים
שהגיש המבוטח במסגרת התביעה.

רונית מורגנשטרן

אירועי הלשכה
כנס מחוזי
בכפר המכביה
 ב־ 23בנובמבר יתקיים בתל אביב כנס
מחוזי בשיתוף "שומרה חברה לביטוח",
בהשתתפות סמנכ"ל שומרה איל טולדנו
והבעלים של קופיקס אבי כץ.
האירוע יערך בין השעות 9:00־14:00
בכפר המכביה שברחוב פרץ ברנשטיין
 ,7רמת גן.

מפגש בוקר
בבאר שבע
ב־ 26בנובמבר יקיים מחוז באר שבע
והדרום מפגש בוקר בשיתוף "כלל חברה
לביטוח" .המפגש יתקיים בין השעות
9:00־ 12:30בלשכת המסחר והתעשייה
באר שבע והנגב ,ברחוב רמב"ם 30
בבאר שבע.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
קורות חיים לשלוח בפקס
 08-9422722או במייל
rkutikov@012.net.il

לסוכנות ביטוח ביטוח בפ"ת דרושה פקידת
אלמנטרי עם ניסיון בלבד והמלצות למשרה מלאה
קו"ח למייל ezabel@ofir-insurance.co.il

למשרד ביטוח מצליח בצפון דרושה סוכנת
ביטוח חיים בריאות ופנסיה או פקידת ביטוח
עם רשיון לעבודה על התיק הקיים והגדלתו
ע"ב שכר ובונוסים קורות חיים למייל
yalon@nxtdrive.com

אמצא עבורך את הסוכן/ת ,עובד/ת הדרוש/ה,
אשאיר לך את הזמנתם לתחילת עבודה.
בעלת ניסיון רב בגיוס כוח אדם
יעל yaelwe@012.net.il

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה ,דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח חיים ובריאות למשרה מלאה ,בעל/ת ניסיון
וידע קורות חיים למיילhadar@avivit.co.il :

סוכנות ביטוח מהמרכז מציעה לסוכנים
המעוניינים לפרוש מהענף לחשב מסלול
מחדש :שת"פ בתנאים מעולים ,רכישת
התיק ,מיזוג ואפשרות להמשך פעילות
בסוכנות .הצעות הולמות ותנאים מעולים,
אמינות ומקצועיות .לפרטים :איציק:
 ,054-2240454סודיות מובטחת.

לסוכנות ביטוח מובילה באזור השפלה דרוש בעל
רישיון פנסיוני לעבודה מעניינת ומאתגרת קורות
חיים למייל jennyl@dorot-ins.co.il

לסוכנות ביטוח בתל-אביב ,דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
חיים ובריאות ניסון חובה רישיון ביטוח יתרון שעות
עבודה מ  8:30עד  17:00קורות חיים ניתן לשלוח
למייל inbal@sechel.biz

לסוכנות ביטוח בתל-אביב ,דרוש/ה פקיד/ת ביטוח
חיים ובריאות .ניסון חובה .רישיון ביטוח יתרון.
שעות עבודה מ  8:30עד  17:00קורות חיים ניתן
לשלוח למייל inbal@sechel.biz

שכירות משנה

דרושים

לסוכנות ביטוח בצפון באזור צק פוסט חיפה
דרוש/ה פקיד/ה לתחום האלמנטארי
למשרה חלקית או מלאה קורות חיים למייל
efi@btm.co.il

לסוכנות ביטוח ברמת גן דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי למשרה חלקית.
קורות חיים למייל gs.ins1948@gmail.com

למשרד ביטוח ביבנה דרושה פקידה
מקצועית בתחום אלמנטרי,
רצוי גם חיים ,ניסיון בענף הביטוח
ושירות לקוחות – חובה.

סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה ,מעוניינת בניהול
תיקי ביטוח ( אלמנטרי וחיים)  +אפשרות להמשך
תעסוקה במשרד ,תנאים מצויינים - ,סודיות
מובטחת  -לפרטים itsik@newafikim.co.il :

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערה
של משפחת נחום על פטירת חבר הלשכה

דורי נחום ז"ל

הלוויה תתקיים מחר )שישי( בשעה
 10:00בבית העלמין ברמת השרון.
שלא תדעו עוד צער
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לסוכנות ביטוח ברמת גן דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי למשרה חלקית .קורות
חיים למייל gs.ins1948@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה ,מעוניינת בניהול
תיקי ביטוח (אלמנטרי וחיים)  +אפשרות להמשך
תעסוקה במשרד .תנאים מצויינים .סודיות
מובטחת .לפרטיםitsik@newafikim.co.il :
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ()50%
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב
הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן
כלי רכב) .טלפון050-4520900 :
יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר מוצרי ביטוח
בענף זה? סוכנות לביטוח מקצוענית מציעה לך
שת"פ .נא לפנות במיילincox68@gmail.com :
סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ"
רוכשת תיקי ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש.
תהליך הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן.
נא לפנות לנורית בטלפון073-2366666 :
למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א .גשר מיזוגים,
רכישות והשקעות .לפרטיםdani@gsr.co.il :

להשכרה בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים
לסוכן מרוהטים ,עם כל המערכות הנלוות שכלולות
במחיר (תשתית רשת ,חיבור לחברות ביטוח,
הקלטת שיחות , ,חדר ישיבות ,חשמל ,ארנונה ,מים,
ניקיון ,חדר ישיבות מאובזר ועוד) .לפרטים:
ziv@avivit.co.il
להשכרה חדרי משרדים בסוכנות
ביטוח בפתח תקווה .החדרים מרוהטים
ומאובזרים -כסא ,שולחן ,טלפון .המחיר
פיקס – כולל חשמל ,ארנונה ומים.
לפרטים :מאיר 052-2248252 ,ובמייל
meir@ofir-insurance.co.il
להשכרה משרד המותאם לסוכן בטוח
חדר מנהל  3 +עמדות ברחוב הסיבים קריית
מטלון משרד חדש ומפואר כולל מטבח גדול
ושרותים לפרטים לפנות ליגאל בטלפון:
054-2992299
סוכנות בטוח מאיזור המרכז מעוניינת
לרכוש תיקי בטוח חיים ואלמנטרי.
הסוכנות קיימת  26שנה ויש בה דור המשך.
הסוכנות עובדת עם כל חברות הבטוח.
סודיות מובטחת .נא ליצור קשר למייל:
ron@peri-israel.co.il
מעונינים לרכוש תיקי ביטוח חיים עם אפשרות
שילוב עבודה בהמשך ניהול התיק  .סודיות
מובטחת  .לפנות אל:שרגא לידור
"shragalidor@gmail.com

