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גיליון מס' 578 … 14 באפריל 2016

זה היה אחד הכנסים המשמעותיים בתולדות הלשכה: הוא החל בפסילה הדרמטית של 
  הקמפיין הפוגעני של ביטוח ישיר - והמשיך בסדרת דיונים מקצועיים על עתיד המקצוע

אברמוביץ: "לא רק שלא נשאר מאחור - אנחנו סוכני הביטוח נביא בשורה של קדמה"

סוכן העתיד כבר כאן 
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עו”ד רועי כהן, נשיא להב: “טוב עשה השופט בכר, 
שראה לנגד עיניו את אלו שאינם בעלי ממון גדול. יש 
מקום לשנות את התרבות העסקית בישראל. התחרות 
צריכה להתבסס על טיב שירות, הוגנות וללא שיימינג 

והסתה”.
הארגון אף יצא בקמפיין תמיכה בלשכת סוכני 
הביטוח במודעות ענק בעיתונות הכלכלית, תחת 

הכותרת: "לשיימינג אין ביטוח". 
נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי התייחס גם הוא 
להחלטת בית המשפט בנושא קמפיין שוקה: ״הגיעה 

העת להפסיק את מסע הלחצים על בית המשפט. 

התגובות לא איחרו לבוא

ניצחון ללשכה: קמפיין “שוקה” 
הפוגעני יורד מהמסכים

בפסק דין שניתן השבוע בבית המשפט המחוזי תל אביב נקבע כי הקמפיין של ביטוח ישיר הוא 
משפיל ומבזה, וכי יש לבטלו מיד  ביטוח ישיר ביקשה לעכב את ההסרה המיידית – ונדחתה

ביטוח ופיננסים   

סוף לביזוי? בהחלטה דרמטית קבע השבוע ה
בית המשפט המחוזי בתל אביב, שיש לבטל 
באופן מיידי את קמפיין “שוקה” של ביטוח 
ישיר בכיכובה של השחקנית שני כהן. השופט קבע כי 
הקמפיין מציג את סוכני הביטוח באופן משפיל ומבזה 
הוצאות המשפט  ישיר את תשלום  ביטוח  והטיל על 
בסך 351 אלף שקל, עם חובה אישית על מנהליה של 
החברה. ההחלטה אוסרת על ביטוח ישיר גם להפיק, 
לפרסם או לצאת בקמפיין שמציג את סוכני הביטוח 
כנהנתנים, מיושנים ומאותגרים טכנולוגית. "הצגתם 
לשון  ופוגעני,  מדויק  שאינו  באופן  המתחרים  של 
המעטה, היא אופן התנהלות בלתי ראוי לטעמי", קבע 

השופט אליהו בכר בפסק הדין שנתן. 
לבית  ישיר  ביטוח  פנתה  הדין  פסק  מתן  לאחר 
המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לעכב את ההסרה 
בערעור  להכרעה  עד  "שוקה",  קמפיין  של  המיידית 
שהיא מתכוונת להגיש לביהמ"ש העליון. בית המשפט 
דחה את בקשת ביטוח ישיר והורה על קיום פסק הדין 
ועצירת הקמפיין כשהדיון בבקשה יתקיים רק בשבוע 

הבא, אז תציג לשכת סוכני ביטוח גם את עמדתה.

התנהלות פסולה
סוכן  “הצגת  כי,  בכר  השופט  קבע  דינו  בפסק 
הפרסומת,  בסרטוני  מוצגת  היא  בה  בדרך  הביטוח 
על אף היותה הומוריסטית, נכנסת להגדרת עוולה 
סוכני  כלל  אל  בנסיבות  מופנית  והיא  מסחרית, 
הביטוח”. לטענת השופט, צביעת הפרסומת בקווים 
בסוכנים,  הפגיעה  את  מקטינה  לא  הומוריסטיים 

עשויים  שכולם  “התשדירים  אותה.  מחמירה  אלא 
)סובייקטיבי(, מגחיכים  אגב באופן מקצוע ומצחיק 
את סוכני הביטוח וגורמים להשפלתם, כמי שהינם 
שייעלמו  להם  וראוי  ונעלם,  הולך  מקצוע  בעלי 
בענף  עודף  סרח  בבחינת  בהיותם  מהעולם,  כליל 
את  אלא  איש  לשרת  נועד  לא  שקיומם  הביטוח, 
עצמם בלבד", נכתב בפסק הדין בתביעה שהוגשה 
ביטוח  סוכני  לשכת  ידי  על   2011 מרץ  בחודש 

וסוכנים נוספים. 

“התנהלות הנתבעים במסגרת קמפיין 'שוקה' היא 
לעצמה  לרכוש  ביקשה  החברה  פסולה.  התנהלות 
נתח שוק גדול יותר על דרך של פגיעה במתחריה 
– סוכני הביטוח. הפגיעה לא מתבטאת רק בהצגתם 
החברה,  טענת  כפי  ומיותרים  מיושנים  כארכאים, 
כאשר הצגה שכזו לא הייתה בהכרח מביאה לתוצאה 
האמורה ולפיה התנהלותם פסולה, שכן חלק מכללי 
התחרות ההוגנת הינה הצגת היתרון היחסי שקיים 
למתחרה אחד על פני עוסקים אחרים באותו תחום”.

פסק הדין הפתיע
הנוכחיות  הפרסומות  האם  בודקים  ישיר  בביטוח 
ניתן  שמא  או  הדין  פסק  דרישות  על  עוברות 
אמרו  ישיר  ביטוח  בסביבת  בשידורן.  להמשיך 
מחוסרת  תהיה  לא  כהן  שני  דאגה.  "אל  אתמול, 
מאוד.  ספציפי  הוא  הדין  פסק  של  האיסור  עבודה. 
בפרסומות  מוצגים  לא  כבר  הסוכנים  תקופה  מזה 
שלנו כנהנתנים. החשש שלנו הוא לגבי העתיד. מה 
הדבר הבא שנפרסם שיעצבן את סוכני הביטוח והם 
ידרשו שנסיר? צריך לייצר ודאות ופסק הדין כיום 
לא ברור דיו לגבי מה מותר ואסור לפרסם. פסק הדין 

הפתיע את כל הענף".

החלטת השופט בכר ברורה וראויה. אין מקום עוד 
לקמפיינים שליליים כמו שעושה הביטוח הישיר״.

גם חברי הכנסת שנכחו בכנס הגיבו. ח”כ ניסן 
סלומינסקי: “פסק דין נכון, אבל הגיע לאט מדי. 

מקווה שהשופט לא יקבל את בקשת ביטוח ישיר 
לעכב את ביצועו”.

ח”כ מיקי זוהר אמר כי “לא יעלה על הדעת 
להפוך את סוכני הביטוח לשעיר לעזאזל”. וח”כ 

אלי כהן אמר כי “מדובר בתרבות האח הגדול 
והשיימינג; שיציגו את מה שהם יכולים להציע ולא 

להשמיץ מתחרים”.

פסל
נ
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המחוזי ה המשפט  בית  של  החלטה 
לבטל את קמפיין "שוקה" של ביטוח 
ישיר עשה גלים גם בכנס ביטוח חיים 
רבים,  "חודשים  באילת.  ובפנסיה 
אולי יותר מכך – שנים, שאני מחכה לערב הזה", 
פתח את דבריו נשיא לשכת סוכני ביטוח, אריה 
סוכני  כ־1,800  של  תשואות  לקול  אברמוביץ, 
ביטוח שמילאו את אולם הפביליון של מלון הרודס. 
"את הנאום הזה תכננתי עשרות פעמים, חיכיתי 
למעמד בו אני עומד כאן ומבשר לכל אחיי סוכני 
כאן  אתנו  נמצאים  ואלה שאינם  באולם,  הביטוח 
הערב: כי נפל היום דבר בישראל, נפל דבר בענף 
המשפט  בית  הורה  הצהריים  אחר  היום  הביטוח. 
להפסיק  בכר  אליהו  השופט  בראשות  המחוזי 

לאלתר את הפרסומות של הביטוח הישיר".
שחשב  מי  אותנו,  לבזות  שאפשר  שחשב  "מי 
שדרך לשון הרע ושיימינג ניתן לפסול את עבודתם 
של סוכני הביטוח, מי שחשב שבדרכים אלו ניתן 
לעשות ביטוח – ספג היום נוקאאוט מהדהד בבית 
הוצאות  שקלים  אלף   351 עם  נוקאאוט  המשפט. 
משפט ועם חובה אישית על מנהליה ובכיריה של 

חברת הביטוח הישיר", הוא הוסיף.
המשפט  בית  של  ההחלטה  כי  גורס  אברמוביץ 
היא תקדימית ודרמטית. "זאת החלטה שתשנה את 
תרבות השיימינג העסקית, תרבות שהיא רוח רעה 
שנשבה מבית היוצר של הביטוח הישיר", הדגיש. 
רק   – ידע  הביטוח  בענף  תחרות  שרוצה  "מי 
תחרות הוגנת. יש שופטים בירושלים אמר מנחם 
בגין ז"ל, אנחנו נגיד היום יש שופט מחוזי בת"א. 
יכולתי להקדיש את כל הנאום הערב לדרך הבוטה 
והנחרצת בה בחר השופט אליהו בכר להחמיר עם 

הביטוח הישיר, אבל אבחר רק פסקה אחת", אמר 
אברמוביץ וציטט מתוך פסק הדין:

"הדרך אל העושר אינה תמיד קלה ומהמורותיה 
בה  הפוסעים  ודם  בשר  אנשים  אחת  לא  כוללות 
אל עבר אותו היעד. עם זאת בהחלט מצופה, מכל 
באופן  בה  מקומם  על  יתמודדו  כי  הדרך,  עוברי 
הגון והוגן. אין מקום להשפלת הצועדים בה, כמו 

גם לפגיעה בכבודם בשם אידאל הממון".

לדבר על תקוות
פעילות  את  אברמוביץ  סקר  נאומו  בהמשך 
הצלחתה  את  והדגיש  החולפת  בשנה  הלשכה 
וביטוח  לפיננסים  המכללה  של  וגדלה  ההולכת 
"לא  שלה.  החדש  המבנה  את  השנה  חנכה  שגם 
הביטוח  סוכני  אנחנו   – מאחור  נשאר  שלא  רק 
נקדים את השוק ונביא בשורה של קידמה לענף 

כולו", הסביר אברמוביץ. "סוכן העתיד יהיה סוכן 
מניעתי – בכל בית, ובכל משפחה בישראל סוכן 
הביטוח יהיה מעורב בהחלטות פיננסיות ובעיצוב 
מראשית  המשפחה,  של  והביטוח  החיסכון  אופן 
ימלא  הסוכן  פרישה.  לגיל  להגיעה  ועד  דרכה 
תפקיד של WAZE אנושי אשר ינווט את הלקוח 

ומשפחתו לאורך התחנות השונות בחיים".
הטרמינולוגיה  גם  תעמוד  המהפכה  "במרכז 

בשיחה עם הלקוח – לא נדבר על אסונות, אלא 
על תקוות ושאיפות של הצרכן. אתם תגדירו לנו 
מה החלומות שלכם, אנחנו נדאג שתגשימו אותם. 
ואם חלילה יקרה משהו שימנע את הגשמת החלום 
פוליסות  באמצעות  ומכוסים  מוגנים  תהיו   –
הביטוח. אנחנו לא מוכרים תוכנית פנסיה – אלא 
תוכנית לפרישה בכבוד. החוסכים אינם עוד כינוי 
שאנו מוסיפים בדברי הסבר לחוק כזה או אחר – 

הצרכנים והמבוטחים הם המשפחות שלנו".
במסגרת  אלו  בימים  כבר  אברמוביץ,  לדברי 
העבודה על עתיד הסוכן 2030 יחל אליעוז רבין 
בהכשרות חדשות ובכלים חדשים לניהול עבודת 
גם  לראות  צריך  עתיד  פני  שצופה  "מי  הסוכן. 
את עתיד הרגולציה, הממשק עם הציבור וגם עם 

חברות הביטוח".
בסיום  תפתח  הלשכה  כי  הודיע  אברמוביץ 
הכנס בהליך ציבורי לבחינת ענף הביטוח 2030, 
גדעון  לשעבר  השר  יעמוד  התהליך  ושבראש 
סער, שנכח באולם. "גדעון, אני רוצה להודות לך 
עיני  הזו.  להוביל את המשימה  כך שהסכמת  על 
ענף הביטוח נשואות אלייך. אתה בכיר בניה של 
שאתה  מהזמן  נהנה  ואנחנו  הפוליטית  המערכת 
אברמוביץ.  אותו  בירך  לקלחת",  מחוץ  שוהה 
ונאפיין  לתקנות  לחקיקה,  המלצות  נבנה  "ביחד 
את מערכת היחסים שבין סוכני הביטוח לרגולטור, 
בינינו לבין קהל המבוטחים, ובינינו לבין חברות 
הביטוח. התהליך הזה יהיה פתוח, שקוף ומקצועי, 
הלשכה  דלת   – חלק  בו  לקחת  שירצה  מי  וכל 

תהייה פתוחה בפניו".

"זאת החלטה שתשנה את 
תרבות השיימינג העסקית, 

תרבות שהיא רוח רעה שנשבה 
מבית היוצר של הביטוח הישיר"

בכנס ביטוחי חיים ופנסיה באילת 
דיבר נשיא לשכת סוכני ביטוח 
על ביטול הקמפיין על ידי בית 

המשפט המחוזי בת"א  בדבריו 
בישר גם כי השר לשעבר גדעון 

סער יעמוד בראש הוועדה 
הציבורית שמקימה הלשכה 

לבחינת עתיד ענף הביטוח

רונית מורגנשטרן 

אברמוביץ: "מי שחשב שאפשר לבזות 
אותנו ספג היום נוקאאוט מהדהד"

לאתר הכנס

http://www.go-conference.tv


4 | 14 באפריל 2016 

יעמוד ה סער  גדעון  לשעבר  שר 
שתבחן  ציבורית  ועדה  בראשות 
כך  ב־2030,  הביטוח  ענף  עתיד  את 
סוכני  לשכת  בכנס  הפתיחה  בערב  הוכרז 
הביטוח  ענף  לעתיד  הוועדה  באילת.  ביטוח 
את  תבחן  הלשכה,  ביוזמת  המוקמת   2030
עבודת  אופן  ואת  בענף,  היחסים  מערכות 
הסוכנים אל מול כלל הגורמים הרלוונטיים. 
הציבורית  הוועדה  תחל  הקרובים  בשבועות 
לציבור.  פתוחים  שיהיו  הדיונים  בזימון 
"החלטתי לקבל את האתגר כי תפקידה של 
מנהיגות הוא להיערך לעתיד ולא רק לחיות 
את בעיות ההווה", אמר סער. "העולם משתנה 
במהירות רבה וכך גם שוק ההון והביטוח. כל 

אחד צריך לדעת להמציא את עולמו מחדש. 
 - רחבה  בראייה  חשוב  הסוכן  של  תפקידו 
בריאה.  ויותר  בטוחה  יותר  לחברה  להביא 
במקום שמתכוננים לעתיד הינו מקום חשוב 
עבורי ואני מבטיח שתיעשה עבודה רצינית, 

מקצועית ושקופה".  
בתגובתו בערב הפתיחה הביע סער הזדהות 
עם סוכני הביטוח. "אני רוצה לברך את נשיא 
בהורדת  ההישג  על  הביטוח  סוכני  לשכת 
הפרסומת של שוקה", אמר השר לשעבר. "יש 
הביטוי  חופש  בין  האיזון  עקרוני,  מימד  כאן 
במדינת  לאחרונה  מאוד  הופר  האדם  וכבוד 
שחופש  הזכיר  המשפט  שבית  טוב  ישראל. 

הביטוי הוא לא חופש הביזוי".

גדעון סער: "כל אחד צריך לדעת 
 להמציא את עצמו מחדש"

שר החינוך לשעבר יעמוד בראשות ועדה ציבורית שתבחן את עתיד ענף הביטוח, 
וכבר בשבועות הקרובים תחל בזימון הדיונים שיהיו פתוחים לציבור. סער: “תפקידו 

של הסוכן חשוב בראייה רחבה - להביא לחברה יותר בטוחה ויותר בריאה״

רונית מורגנשטרן 

 warp  -8

חדש לסוכני 
 PassportCard
עדכון סטאטוס התביעות 
בקלות ובמהירות ישירות 

לטלפון הנייד

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ 
החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ

 סער. "החלטתי 
לקבל את האתגר"
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שוקה: חופש הביטוי או חופש הביזוי?
בתי המשפט הכירו באחרונה בכך שקמפיינים מתוזמרים בתקשורת 

עלולים לחצות את גבול הסביר  התרופה לבעיית סוכני הביטוח 
צריכה להיות פיקוח רגולטורי, ולא השפלה קבוצתית

עידו באום, דה מרקר

הוריד ה בכר,  אליהו  המחוזי,  שופט 
הביטוח  סוכן  של  דמויותיהם  את 
שוקה ומזכירתו המגוחכת מעל מסכי 
טריוויאלי,  שאינו  דין  בפסק  הטלוויזיה, 

ובהיבטים מסוימים - אמיץ.
מעורבים.  רגשות  מעוררת  ההחלטה 
ועשויות  מבדרות  הפרסומות  גיסא,  מחד 
השתכנע  המשפט  בית  גיסא,  מאידך  היטב. 
את   - שלם  מגזר  וביזו  השפילו  שהפרסומות 

סוכני הביטוח.
שגם  בכך  אמנם  הכיר  העליון  המשפט  בית 
חופש הביטוי המסחרי הוא זכות חוקתית, אבל 
הגנה על ביטוי מסחרי היא מצומצמת מהרגיל. 
בכך  באחרונה  הכירו  המשפט  בתי  למעשה, 
עלולים  בתקשורת  מתוזמרים  שקמפיינים 
לחצות את גבול הסביר. לדוגמה, העליון פסק 
לאחרונה פיצויים לעו"ד אורי דניאל בעקבות 
תלונות שהגישו נשים שטענו שנאנסו על ידו 

והסתייעו במאבקן בקמפיין יחסי ציבור.
שידור  הפסקת  המעדיף  דין  פסק  שנית, 
פרסומת על פני הטלת פיצויים אף הוא נדיר. 
הזה  כי במקרה  צדק השופט בכר כאשר קבע 
אינה  ישיר  ביטוח  חברת  על  פיצויים  השתת 
בסוכני  הפגיעה  את  לכמת  קשה  מציאותית. 
ובכל  שונה.  באופן  נפגע  סוכן  כל  הביטוח. 

זאת, הפסקת הקמפיין כולו מפתיעה.
מצד שני, החוקים הנוגעים לשידור פרסומות 
השנייה  הרשות  כמו  לרגולטורים  מקנים 
לפסול  סמכות  והלוויין  הכבלים  ומועצת 
בהטעיית  החל  נימוקים,  משלל  פרסומות 
פרסומות  ראוי.  לא  בתוכן  וכלה  צרכנים 

נפסלות לא פעם ולא פעמיים. השוני במקרה 
לא  הקמפיין  של  נזקו  שאת  מכך  נובע  שוקה 
רק  אלא  מראש,  להעריך  כנראה  היה  ניתן 
התדמית  את  לרסק  שהצליח  לאחר  בדיעבד, 

של סוכני הביטוח.
בעילת  מכיר  אינו  הרע  לשון  איסור  חוק 
בלתי־מזוהה.  קבוצה  הם  כשהנפגעים  תביעה 
נגד  הרע  "לשון  המכונה  כזו,  תביעה  עילת 
בתביעה  העליון  ידי  על  נדחתה  הרבים", 

בג'נין  ששירתו  חיילים,  קבוצת  שהגישה 
על  דיבה  להוצאת  וטענו  מגן  חומת  במבצע 
ג'נין".  "ג'נין  בסרט  בכרי  מוחמד  הבמאי  ידי 
בנימוק  היתר  בין  התביעה,  את  דחה  העליון 

שאיש מהתובעים לא זוהה באופן אישי.
אדם,  בני  של  בקבוצה  פוגע  שוקה  קמפיין 
אך   - אישית  מזוהים  שאינם  ביטוח,  סוכני 
עליהם  לגונן  היה  יכול  לא  בכר  השופט 
באמצעות חוק איסור לשון הרע. עם זאת, בית 
הביטוח  חברת  הנתבעים,  כי  קובע  המשפט 

גבול  את  חצו  וראשיה,  אי.די.אי  הישיר 
התחרות המסחרית הלגיטימית.

החולשה בקמפיין היא ההגחכה הגורפת. "למה 
לממן  למה  הפרסומת.  שאלה  סוכן?",  לממן 
עצמאי?  באופן  לחפש  במקום  דירות  מתווך 
להשקיע  במקום  תיקים  מנהל  לממן  למה 
בבורסה לבד? למה לממן סוכן נסיעות במקום 

לקנות כרטיס טיסה באינטרנט?
עובדה: יכולה להיות תועלת כלכלית בסוכן 
וגם  תיקים  במנהל  נדל"ן,  במתווך  נסיעות, 
בסוכן ביטוח. הטענה שסוכן גוזר תמיד קופון 
טפילי על חשבון המבוטח, ללא הצדקה, פשוט 
לא־נכונה. השאלה היא כמה מכם פגשו סוכן 
בראשכם  שחלפה  בלי  האחרון  בזמן  ביטוח 

המחשבה על שוקה.
הרגש המעורב כלפי פסק הדין נובע מתחושה 
שסוכני הביטוח גוננו בבית המשפט על קופון 
להיות  יכול  מהמבוטחים.  גוזרים  שהם  שמן 
קמפיין  הצלחת  על  מבוססת  זו  תחושה  שגם 

שוקה.
מחברת  שלו  הרווח  את  גוזר  הסוכן  אולי 
הביטוח ולא מחלקו של הלקוח, מבלי שהחברה 
מגלגלת את הפער ללקוח? ואולי בית המשפט 
להגנה?  זקוקה  שאינה  כוח  קבוצת  על  הגן 
פיקוח  להיות  צריכה  הזאת  לבעיה  התרופה 
השפלה  ולא  ביטוח,  סוכני  על  רגולטורי 
קבוצתית. השופט בכר סימן קו גבול, שמעבר 

לו נהפך חופש הביטוי המסחרי לחופש ביזוי.

poi_00020 | פוינטר | סטריפ | גודל: 20/6.2 | תאריך: 7.4.16

יותר שקט 
ללקוחות 

שלך

סוכן יקר, 
מעתה ניתן לרכוש שירותי דרך וגרירה למשאיות עד למשקל 15 טון.

את השירות ניתן לרכוש דרך חברות הביטוח: מנורה, מגדל, כלל, 
הראל, ביטוח חקלאי, הכשרה ושומרה.

לפרטים נוספים פנה לחתמ/ת בחברת הביטוח.

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון "הארץ" 

המאמר פורסם ב"דה מרקר", ב־13.4.16

 פרסומות נפסלות לא פעם 
 ולא פעמיים. השוני במקרה 
שוקה נובע מכך שאת נזקו 

 של הקמפיין לא ניתן 
היה כנראה להעריך מראש, 

אלא רק בדיעבד, לאחר 
שהצליח לרסק את התדמית 

של סוכני הביטוח.

http://www.themarker.com/advertising/1.2913379
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סקר שביעות הרצון מגלה: רמת השירות במגמת ירידה, 
החברות ממשיכות לשווק ישיר ופוגעות בסוכנים

 על פי סקר שביעות רצון הסוכנים הפנסיונים מחברות הביטוח החברה הגרועה ביותר בשקלול הכללי 
היא מגדל. הראל דורגה כטובה ביותר, אך גם כחברה הפוגעת ביותר בסוכני הביטוח בפעילות ישירה

ביטוח ופיננסים

את ל )ג'(  השבוע  חשפה  ביטוח  סוכני  שכת 
תוצאות סקר שביעות רצון מחברות הביטוח 
בתחום הפנסיוני. הסקר נערך לקראת כנס 
ביטוח חיים ופנסיוני ה־37 המתקיים השבוע באילת. 
את  מרכיבות  ביטוח  סוכני   823 של  תשובותיהם 
ממצאי הסקר, שנערך בחודש מרץ 2016 על ידי מכון 

"שריד", באמצעות ראיונות טלפוניים. 
הראל,  כלל,  מגדל,  הביטוח  חברות  את  בחן  הסקר 
טיב  הבאים:  בפרמטרים  והפניקס  איילון  מנורה, 
השירות של חברת הביטוח, שקיפות בחישוב עמלות 
הסוכנים, הדרכה ותמיכה לסוכנים בעקבות השינויים 
עם  הביטוח  סוכן  של  הקשר  בענף,  הרגולטוריים 
בתביעות.  הביטוח  חברת  וטיפול  החברה  הנהלת 
מהסקר עולה כי ישנה ירידה באיכות השירות משנה 
שעברה, ועלייה בפעילות הישירה של החברות מול 
לא  חברה  אף  כי  עולה  הסקר  מנתוני  המבוטחים. 
עמדה ברף המינימום של הלשכה – ציון 8. שביעות 
רצון גבוהה נרשמה מהחברות הראל ומנורה. לעומתן, 
בהשוואה  נמוכה  רצון  בשביעות  דורגו  וכלל  מגדל 

ליתר החברות. 

הרגולציה מטרידה ביותר
הנושא המטריד ביותר את סוכני הביטוח כיום הוא 
עליו  האחרונות,  בשנים  הנרחב  הרגולציה  היקף 
הצביעו 47% מהנשאלים. אחריו מדורג הטיפול הרב 
של סוכן הביטוח בלקוחותיו והתמורה הנמוכה שלו 
מכך )36%(. הנושא השלישי בחשיבותו הוא שחיקת 

חברות  של  הישיר  והשיווק   ,)28%( הסוכן  עמלת 
ולכן  תחומים  כפל  כללו  התשובות   .)24%( הביטוח 

האחוז עובר את 100%.
באמצעות  בסוכנים  הביטוח  חברות  פגיעת  בשאלת 
ידי  על  ביותר  כפוגעת  דורגה  הראל  ישיר  שיווק 
הפניקס,  חברת  על  הצביעו   21% מהסוכנים,   53%
11% על חברת מגדל, 7% ניתנו לכל אחת מהחברות 
- מנורה ולכלל, 2% בלבד הצביעו על איילון ו־0% 
שחברות  מוכח  "שוב  ביטוח.  הכשרה  חברת  על 
  – הביטוח אינן מספקות שירות טוב לסוכן הביטוח 

שירות לקוי שמקבל סוכן הביטוח, הוא שירות לקוי 
ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  אמר  המבוטח",  שמקבל 
אריה אברמוביץ, בתגובה לממצאי הסקר. "הלשכה 
בראשותי מחויבות להבטיח כי חברות הביטוח יפעלו 
עם הסוכנים ולא נגדם ונמשיך לפעול לשם כך. אנו 
עושים שימוש בתוצאות הסקר על מנת לייעל את 
העבודה מול חברות הביטוח ולשפר את רמת השירות 
שניתן לסוכנים. בסופו של דבר, אין תחליף לשירות 
שהוא  הרבים  ולמאמצים  הביטוח  סוכן  של  האישי 

משקיע להבטחת עתיד לקוחותיו".

שביעות רצון )שקלול כללי( 
חברת הביטוח     ציון ממוצע     

כל החברות    6.5     

מגדל      4.8     

כלל      6.0     

הפניקס     6.8     

איילון     7.3     

מגדל     7.5

הראל                       7.7

איכות השירות
2015     2016 חברת הביטוח 

7.5     7.0 הראל  

7.3     6.8 מנורה   

7.1     6.4 איילון   

7.2     6.2 הפניקס  

6.8     5.7 כלל  

7.3     5.4 מגדל  

*לעומת אשתקד
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חדש!

מדיכלל | בייסיקמדיכלל | פירסטמדיכלל | פרימיום

תרופות והשתלותניתוחים בחו״לחבילה

ניתוחים ומחליפי ניתוח 

בישראל

ניתוחים ומחליפי ניתוח 

בחו״ל

השתלות וטיפולים מיוחדים 

בחו״ל

תרופות

נספח הרחבה לתרופות

נספח ייעוצים ובדיקות

לפרטים פנה/י למפ״ע כלל ביטוח במרחב שלך

 מדיכלל | בייסיק 2016מדיכלל | פירסטמדיכלל | פרימיום
המסלול מציע שתי חבילות:

ומציגה את חבילות הבריאות החדשות כלל ביטוח ממשיכה להוביל 

חבילות מדיכלל 2016

 התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים, מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה.
 המידע במודעה זו אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו.

ההצטרפות לפוליסה כפופה לאישור החברה ולחיתום רפואי.

20
15

ת 
שנ

אות ל
כללחברת ביטוח הברי

ביטוח
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יו"ר ועדת הכנסת לסלינגר: "תורידי את הרגל מהדוושה"
 סוגיית החוזרים התכופים של הממונה על הביטוח לא נשכחה בכנס אילת. דוד ביטן: 

"יש שינויים שצריך לעשות בחקיקה"

רונית מורגנשטרן

ביקר י )ליכוד(,  ביטן  דוד  ח"כ  הכנסת,  ועדת  ו"ר 
בכנס הלשכה באילת את התנהלותה של המפקחת 
בכנסת  שאני  הקצרה  "בתקופה  סלינגר.  דורית 
ביטוח,  סוכני  לשכת  של  מהפעילות  התרשמתי 
שמצד אחד צריכים להיאבק בביטוח הישיר ומצד שני 
אמר.  שלהם",  בעמלות  להוריד  שמאיימת  ברגולציה 
לעשות  שינויים שצריך  שיש  חושבים  בכנסת  "אנחנו 
בחקיקה ולא באמצעות חוזרים תכופים, והייתי מייעץ 

למפקחת על הביטוח להוריד את הרגל מהדוושה".
בימים אלו עומדות הצעות חוק רבות הנוגעות לענף 
הון  רשות  הקמת  הצעת  ביניהן  הפרק,  על  הביטוח 
וצריך  רחבות  סמכויות  עם  ברשות  "מדובר  עצמאית. 
לחזק את הביקורת של הציבור ושל הכנסת על הרשות 
מגמת  את  נוגדת  הזו  "הרשות  ביטן.  ח"כ  טען  הזו", 
את  לחזק  בעד  אנחנו  הרגולטורים.  על  הפיקוח  חיזוק 
נחייב  הבא  בשלב  הממשלה.  על  הכנסת  של  הפיקוח 

האמריקני,  בקונגרס  כמו  בכירים,  ופקידים  שרים 
גם  יכללו  מכן  לאחר  ובשלב  בכנסת,  לדיונים  להגיע 

הטלת סנקציות". 
)ביום  התכופים  החוזרים  לסוגיית  התייחסה  סלינגר 
נפרדים(.  חוזרים   3 פירסמה  היא  עצמו  הכנס  פתיחת 

יהיו  לא  לאילת  שלי  הטיסה  שבגלל  חשבתם  "אמנם 
סלינגר,  אמרה  אתכם",  הפתענו  אך  חוזרים,  היום 

שהתמקדה בשיח הציבורי סביב הנושא הפנסיוני. 
זה  יצירתיות.  לבטא  המקום  אינו  פנסיוני  "חיסכון 
ולא  ברורים  מוצרים  לציבור  למכור  צריך  שבו  תחום 
לחוסך  לאפשר  רוצים  "אנחנו  הדגישה.  דעת",  מסיחי 
מחיר,   – שקופים  פרמטרים   3 ידי  על  פנסיוני  ביטוח 
בין  בקלות  להשוות  יוכל  שהצרכן  ושירות.  תשואה 
עם  יחד  שלכם  הבחירות  שלכם,  העצות  החברות. 
הלקוח, הם שיקבעו גורלות של אנשים לאחר פרישתם 

מעבודה, וזה מה שצריך לעמוד בראש מעייניכם". 
הסערה  בעין  שעמדה  המחדל,  ברירת  לקרן  בנוגע 
לא פעם בשבועות האחרונים אמרה סלינגר כי המהלך 
ניגוד  ללא  המעסיקים,  של  עניינית  בחירה  יבטיח 
עניינים או שיקול זר וכי לדעתה ההסדרה תגדיל את 

התחרות.

ח"כ ביטן: "לחזק את 
הביקורת של הציבור"

סלינגר: "חיסכון פנסיוני אינו 
המקום לבטא יצירתיות"
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לחסוך – לא על חשבון הסוכן
יו״ר איילון בפאנל הסוכן העתידי: “אם בגלל העלויות הרגת סוכן, פגעת בחברה"

הביטוח ר סוכן  בנושא  שיח  ב 
המניעתי העתידי התקיים בהנחיית 
תכנית  על  האחראי  רבין,  אליעוז 
סוכן ביטוח 2030 של לשכת סוכני ביטוח. 
פגעת  סוכן,  הרגת  העלויות  בגלל  "אם 
איילון,  חברת  יו"ר  פה  אמר  בחברה",  גם 
לעשות  נזכרים  לא  "לקוחות  כהן.  יונל 
הלקוחות.  את  שיביא  סוכן  צריך  ביטוח, 
חברות  גם  ייעלמו  ייעלמו,  הסוכנים  אם 
הביטוח". בשיח השתתפו גם פרופ’ יהודה 
כהנא, מומחה בתחום ניהול הסיכונים, רמי 
שריג,  עודד  אלדובי,  הלמן  מנכ”ל  דרור, 
דודי  ח”כ  לשעבר,  הביטוח  על  המפקח 
ורון  הפנים  ועדת  יו”ר  )ליכוד(  אמסלם 

שטיין מעיתון גלובס.

להתמודד מול הרגולטור
בהתייחסו לנושא האיומים וההזדמנויות שיכולים 
להבטיח את עתידו של הסוכן, אמר ח”כ אמסלם, 
כי “הציבור לא מבין כל כך, ולכן צריך איש מקצוע 
בקצה, וזה סוכן הביטוח. לקנות פוליסה זה לא כמו 
אמסלם,  של  לדבריו  מהכספומט”.  כסף  להוציא 
לבין  בינו  ביחסים  נמצא  הביטוח  סוכן  על  האיום 
חברת הביטוח, שהיא הגוף החזק שמכתיב לו את 
את  ולהסדיר  להתערב  צריכה  “הרגולציה  תנאיו. 
היחסים האלו. עם זאת, לא על כל בעיה שיש עם 

הרגולטור צריך לרוץ לכנסת ולחוקק חוק". 
זכתה  ביטוח  סוכני  לשכת  של   2030 תוכנית 
“כללי  בפאנל.  המשתתפים  של  מצידם  להערכה 

בכל  אלא  הביטוח  בעולם  רק  ולא  השתנו,  המשחק 
תחומי החיים”, אמר פרופ’ כהנא. “זה מחייב אותנו 
ארוכות  מטרות  להגדיר  העתיד,  של  ותכנון  בחיזוי 
טווח, כמו שהלשכה עשו עם תכנית סוכן 2030. לא 
מודדים מטרות”. שריג  אלא  תוצאות  יותר  מודדים 
ללשכה  “שאפו  ואמר,  כהנא  של  לדבריו  הוסיף 
דווקא  הזדמנות.  גם  הוא  השינוי   .2030 תכנית  על 
את  הופכת  האינפורמציה  וזמינות  הטכנולוגיה 
שונים.  באספקטים  יותר  לקלה  הסוכן  של  העבודה 
האמיתי  המוסף  הערך  את  להביא  יצטרך  הסוכן 
חזקים  כלים  עם  ה־21  המאה  לסוף  יגיע  שבעזרתו 

לאין ערוך מאלו שהיו לו קודם”.
וקצרה  טכנולוגית  היא  הצעירה  “האוכלוסיה 
בהתייחסות שלה”, הוסיף יונל כהן בנושא השתכללות 
זה דורש  מערכות המידע. “צריך להיערך לכך, אך 

ההיערכות  לכן  גדולה.  כספית  השקעה 
סוכני  אצל  להתבצע  צריכה  הטכנולוגית 
הביטוח באופן קבוצתי – סוכן ביטוח בודד 

יתקשה לעמוד בעלויות הטכנולוגיה”.
לדעתו של רמי דרור 10 עד 15 השנים 
הבאות יהיו מכרה זהב עבור סוכני הביטוח, 
“הביטוח  שונים.  סוכנים  אלה  יהיו  אבל 
בצורות  שיירכש  בסיסי  למוצר  יהפוך 
שייתן  ליועץ  יהפוך  הסוכן  מקוונות; 
משפחתיים  כוללים  פיננסיים  פתרונות 
ועסקיים. יש צורך בסוכן מקצועי שיעשה 

סדר ללקוח בכל מבול השינויים”.
ח”כ אמסלם התייחס לכך שחברות הביטוח 
הביטוחיים  השירותים  כל  את  נותנות  לא 
האופניים  דוגמת  לאזרח  היום  הנדרשים 
הוא  לטענתו  המדינה  של  האתגר  אך  החשמליים, 
הפנסיה. “אני חושש מגירעון אקטוארי בעוד 15 שנה, 
שלא יאפשר בכלל לתת פנסיה”, הסביר. “המדיניות 
הדור  את  מקריבה  המיועדת  האג”ח  עם  היום  של 
הצעיר לטובת המבוגרים. זה לא קזינו – זה עסק של 
המדינה שצריכה לייצר לאזרח יציבות בעת פרישתו 

מהעבודה בגיל מבוגר”.
עוד לפני תחילת רב השיח, התריע ח"כ אורן חזן 
כמו  הביטוח".  חברות  בקרב  "חזירות  מפני  )ליכוד( 
כן, תקף את הרגולציה, יצא נגד העובדים שעוברים 
לעבוד אצל חברות הביטוח עם סיום תפקידם, וטען 
כי "צריך שתהיה אפשרות לפטר רגולטור אם הוא 

לא עושה את העבודה שלו נאמנה".
רונית מורגנשטרן

מכשילה " פעם  לא  שהיה,  מה  על  ההתרפקות 
להיות,  שהולך  מה  את  ולהבין  להפנים  אותנו 
ואיך צריך להיערך לכך". כך אמר יו"ר הוועדה 
לביטוח פנסיוני בלשכה, יובל ארנון, בפתיחת כנס 
בין מארגניו.  ביטוחי החיים פנסיוני באילת, שהוא 
נוחתים  אשר  השינויים  כל  את  להפנים  קשה  "זה 
שהם  שינויים  האחרונות,  בשנתיים  במיוחד  עלינו 
בקצב לא נורמאלי ולא אנושי", הוא הוסיף בפנייה 

לממונה על הביטוח, דורית סלינגר. 
ארנון הדגיש כי חלק מתפקידי הלשכה הם לתכנן 
את העתיד ולהכין את סוכני הביטוח בצורה הנכונה 
לפני  הלשכה  יצאה  זו  מסיבה  לשינויים.  ביותר 
אליעוז  של  בהובלתו   2030 במיזם  משנה  יותר 
רבין. "אנחנו צריכים להתחיל לדבר עם הלקוח על 
החלומות שלו, על הרצונות שלו, לגדר חלומות אלו, 

ולדאוג שאכן יוכל לממשם", אמר ארנון. "זה בדיוק 
המעבר הנדרש כיום לכיוון הסוכן המניעתי, תחום 
שמתחיל להתפתח בכל העולם, והוא מצריך מאיתנו 

לשנות טרמינולוגיה, ולהיערך באופן שונה וזה נכון 
לכל השחקנים בשוק".

עם  הישיבה  עצם  מצבים:  לשני  נחלקת  מניעה 
מוצרים  ידי  על  וגידורם  רצונותיו  הגדרת  הלקוח, 
ביטוחיים זו מניעה מסוג אחד, אבל ישנה גם מניעה 
מסוג אחר. "זה אתגר גדול לכולנו, סוכנים, יצרנים 
ורגולציה לפתח תחום זה", טען. "אני קורא במיוחד 
מדהים  נושא  על  איתנו  אחריות  קחו  ליצרנים: 
בישראל  הביטוח  בשוק  השחקנים  כל  זה.  ומתפתח 
גווניה  על  המניעה  החדש,  לעידן  להירתם  צריכים 
השונים צריכה להיות חלק בלתי נפרד מכל פעילות 
ומתלווה לכל מוצר הקיים על המדף. המניעה חייבת 
כפי  בדיוק  כסוכנים  שלנו  מהעיסוק  חלק  להיות 
שהיא היום חלק בלתי נפרד מתחומים אחרים כמו 

אקולוגיה, בריאות, חינוך וביטחון סייבר".

יובל ארנון: "הסוכן המניעתי – תחום 
שמתפתח בכל העולם"

"להתחיל לדבר עם הלקוח על החלומות שלו"

האם 10 השנים הבאות יהיו מכרה זהב עבור סוכני הביטוח?
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גפניבן אברהםבן אברהם

“גזירת העמלה כשיעור מדמי 
הניהול לא ראויה”

יואב גפני, סגן בכיר לממונה על השוק ההון, הבהיר בכנס הלשכה כי הפיקוח בעד 
מודל של עמלה קבועה לסוכן, שתיבחן בידי החברות הביטוח מידי כמה שנים

רונית מורגנשטרן

כפי " הביטוח  על  המפקחת  עמדת 
לשכת  תומכת  ובה  שפורסמה, 
להפריד  היא  הביטוח,  סוכני 
הסוכן,  לעמלות  הניהול  דמי  בין 
יהיה  שלא  כדי  הפנסיוני,  בביטוח 
יש רצון אמיתי מצד  ניגוד עניינים. 
אלא  זו,  בהוראה  לעמוד  היצרנים 
כך  קונקרטי”,  היבט  בהוראה  שחסר 
לממונה  בכיר  סגן  גפני,  יואב  אמר 
והחיסכון  הביטוח  ההון,  שוק  על 
“הממונה  באילת.  הלשכה  בכנס 
היחסים  במערכת  מתערבת  אינה 
ואולם  לחברה,  הסוכן  בין  העסקית 

הקיים,  הטהור  השיעורי  לקשר  מתנגדת  היא 
לפיו העמלה נגזרת כשיעור מסוים מגובה דמי 

הניהול שמשלם הלקוח לגוף הפנסיוני”.
לדברי גפני, המודל הנכון הוא תגמול קבוע 
העמלה  “גזירת  הניהול:  בדמי  תלות  ללא 
ואינה  ראויה  לא  היא  הניהול  מדמי  כשיעור 
לטענת  החוק.  הוראות  עם  אחד  בקנה  עולה 
בלי  קבועה  לעמלה  מתנגדים  הם  היצרנים, 
אינם  שלטענתם  משום  הניהול,  לדמי  קשר 
יכולים לשלם הרבה על מעט פרודוקציה מצד 
הסוכן ולהיפך. נפגשנו עם היצרנים, ולטעמנו 
עמלת הסוכן צריכה להיות קבועה על כל גיוס 
ואחת  לדוגמה,   0.3% פנסיוני,  לביטוח  לקוח 
חברת  תבדוק  למשל,  שנתיים  מדי  לתקופה, 

הביטוח או קרן הפנסיה, את מה שהיה מבחינת 
את  ותקבע  תקופה  באותה  הסוכן  ביצועי 
הסביר  לכך”,  בהתאם  הבאות  לשנים  עמלתו 

גפני. 

להשוות רמת הטכנולוגיה 
עוד אמר גפני, כי בעולם הביטוח המשתנה 
ממשק   – ממשקים  שני  קיימים  טכנולוגית 
לקוח,  וממשק  הלקוח  מול  ביטוח  חברות 
סוכן, חברת ביטוח. “אם סוכני הביטוח יסבלו 
החברות  אתרי  מול  טכנולוגית  מנחיתות 
מקוון,  באופן  ביטוח  לרכוש  יכול  הלקוח  בהן 
ולראות את תיקי הביטוח שלו, הסוכנים האלה 
לא ישרדו. הסוכנים יצטרכו להתמקד בייעוץ 

מהותי כערך מוסף ללקוח, אבל גם 
לייצר מיכון שווה ברמתו לאלו של 

חברות הביטוח”. 

דיונים על חוזר הצירוף
היועץ  אברהם,  בן  עדי  עו”ד 
בפני  הדגיש  הלשכה,  של  המשפטי 
את  בכנס  המשתתפים  הסוכנים 
חשיבות מסמך ההנמקה בחוזר צירוף 
לקוח, שלדבריו מגן על הסוכן מפני 
תביעות נגדו. לדבריו, קיימת בעיה 
ההנמקה,  מסמך  בהנחיות  מהותית 
בתוך  לקבל  אמור  הלקוח  לפיהן 
כל  מילוי  לאחר  המסמך  את  עבודה  ימי   3
זאת,  לעומת  וכדומה.  החוזה  תנאי  השאלות, 
חוזה  את  לאשר  מחויבת  לא  הביטוח  חברת 
לאשר  יכולה  והיא  תקופה,  באותה  הביטוח 
אותו גם אחרי חודש. “העלינו את הנושא בפני 
המפקחת על הביטוח, לפיו לא סביר להעביר 
את כל המסמכים ללקוח בתוך 3 ימי עסקים”, 

אמר בן אברהם.
עוד סוגיה לה מתנגדת לשכת סוכני הביטוח 
הוא  סוכן הביטוח  חוזר הצירוף,  פי  היא שעל 
“אנחנו  ולחוד(:  )ביחד  הביטוח  חברת  שלוח 
מתנגדים לאחריות שנופלת על הסוכן”, אמר 
בן אברהם, “וגם בסוגיה זו אנחנו בדיונים מול 

המפקחת”.

המכלול שלי
עבורך, להמשך שנים של צמיחה תמונת

סוכן
תמונת
לקוח ריסק בקליק תמונת

עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

אל
הר

דיו
טו
ס



11 | 14 באפריל 2016 

אחר שבשבוע שעבר נחשפו ב"ביטוח ופיננסים" ל
הקלטות המעידות על שיווק ישיר של הפניקס 
ללקוחות סוכנים, בהן נשמעה נציגת הפניקס משמיצה 
את סוכני הביטוח, ולאחר שהפניקס הודתה שמדובר 
ב"כשל נקודתי" והתחייבה לשפר את תהליכי העבודה 

שלה, הגיעה השבוע תלונה נוספת נגד החברה.
סוכן הביטוח ישראל דיאמנט הקליט שיחה עם מוקדן 
של חברת הפניקס, שפנה אליו והציע לו כעובד שכיר 
הביטוח  פוליסות  של  מקצועית  בדיקה  החברה,  של 
ידע לאורך  וברשות משפחתו. המוקדן לא  שברשותו 
בסופה  ורק  ביטוח,  סוכן  עם  השיחה שהוא מדבר  כל 
גילה דיאמנט כי הוא בעצם סוכן ביטוח, וכי הוא זה 

שביטח את בני משפחתו.
בעקבות המקרה הנוסף, שהגיע לידיעת הלשכה, נמסר 
מהלשכה כי הפניקס מחפשת כל דרך לעקוף ולפגוע 

בסוכניה. היא עושה זאת באמצעות הנחה על חשבון 
הסוכן בביטוחי רכב עד איפוס עמלתו, ובשיווק ישיר 
של ביטוחי רכב מעל ראשי סוכניה במחיר נמוך ממה 
משווקים  מעסיקה  היא  בשוטף.  לסוכניה  שמאפשרת 
עם  פנסיוני  בביטוח  הסוכן  לעסקי  הפונים  שכירים 
הצעה לוותר על שירותיו של הסוכן, תמורת הפחתה 
הסוכנים  ללקוחות  ישירות  פונה  והיא  הניהול  בדמי 
הפניקס  לראשם.  מעל  נוספים  ביטוח  מוצרי  לשיווק 
חידוש  ו/או  צירוף  לכל  לצרף,  מסוכניה  דורשת  גם 
ביטוח, הצהרה שפעלו על פי חוזר הצירוף של הפיקוח 
על מנת להסיר מעליהם כל אחריות, למרות שעל פי 

החוזר מדובר באחריות משותפת לחברה ולסוכן.
תגובת הפניקס לא התקבלה עד מועד סגירת הגליון.

רונית מורגנשטרן 

שוב, הפניקס נתפסת בשיווק 
ישיר מעל ראשי הסוכנים

פיננסים - חייבים להיות שם

מכשירים " של  יותר  גדול  מגוון  היום  יש 
היום  הביטוח  סוכן  ולכן  חיסכון  ומוצרי 
ריבוי מתחרים”,  במצב של  יותר  חשוב  הוא 
ההשקעות,  בתי  איגוד  מנכ”לית  טוענת 

לתווך  “עליו  מרוז.  יוליה 
בין מגוון המוצרים לבין 

ולהתאים  המבוטחים 
הספציפיים  המוצרים 

להם”. 
גם  מתייחסת  מרוז 

בשוק  הכיוון  לשינוי 
הבנקים  “אם  הפיננסים. 

שלטו עד לא מזמן בשוק הזה, 
הרי שהכניסה המאסיבית של בתי השקעות 
הביאה  הפיננסים  לתחום  הביטוח  וחברות 
מרווחי  של  משמעותית  ולירידה  לתחרות 
להיכנס  מקווים  “אנחנו  הבנקים”, מסבירה. 
גם לתחום האשראי הצרכני בעקבות ועדת 
וליצור משולש שווה צלעות בשוק  שטרום 
השקעות.  ובתי  ביטוח  חברות  בנקים,   – זה 
חלק  יש  סלינגר  לדורית  כי  לציין,  יש 

משמעותי בהגברת התחרות בשוק”.

האם סוכן הביטוח 
חשוב יותר במצב 

של ריבוי מתחרים?
בכנס אילת התייחסה יוליה 

מרוז למגוון הרחב של מוצרי 
החיסכון והבהירה: סוכן הביטוח 

חשוב  בהקשר השינויים 
השוק הפיננסים מקווה מרוז 

להיכנס לאשראי הצרכני

יוליה מרוז

דודי עמית

 כרמים - סוכנות הביטוח הגדולה והוותיקה,
מזמינה אותך להצטרף למשפחה
 ליהנות מגמישות וחופש פעולה כסוכן

מרוח גבית בהתמודדות עם אתגרים שונים
ומידע רחב של קהילת סוכנים חזקה

עמיר פלישמן: 052-802-9435

 c r a m i m . c o . i l
 amir@cramim.co.il

כשאנחנו מחוברים,
אנחנו חזקים יותר!

להרוויח, " יכול  הביטוח  סוכן  הפיננסים  בתחום  אם 
והלקוח עוד מרוויח כפליים – חייבים להיות שם”. 
לפיננסים  הוועדה  תת  יו”ר  עמית,  דודי  אמר  כך 

הפיננסי”  הסוכן  של  הזהב  “תור  בפאנל  בלשכה, 
הביטוח  סוכני  השתתפו  בפאנל  הנחה.  אותו 

וירון  לוי  ארז  סאטובי,  תדהר  זילכה,  סמי 
פל.

לדברי סאטובי, ביטוחי הבריאות והסיעוד 
הביטוח  וסכני  למכירה,  ביותר  הקשים  הם 

הפיננסים  תחום  “הרי  בהצלחה:  זאת  עושים 
ייתכן  לא  תפעול.  בו  אין  וגם  קל,  יותר  הרבה 

שרק 5% מסוכני הביטוח פועלים בו. אסור לכם לפחד 
לשאול את הלקוחות על הכסף שלהם ששוכב בבנק 

ולהציע להם להזרים אותו למקומות טובים יותר”.
לוי העלה שלוש סיבות לתועלת שיפיק סוכן הביטוח 
“קודם כל לשם ההכנסה;  מכניסה לתחום הפיננסים: 

הסיבה השנייה היא שימור הלקוח, הסיבה השלישית 
– חיזוק הייחודיות שלנו. אני מתחיל לדבר עם לקוח 
על תחום שונה לגמרי, והוא תופס אותי כאיש מקצוע 
נכון  אתי.  להתייעץ  כדי  אלי  ומתקשר  בתחום 
שצריך אומץ להיכנס לתחומים חדשים כמו 
הפיננסים, אבל לא מדובר באסטרופיסיקה 

– מדובר בתחום די פשוט”.
כלפי  בציבור  אנטגוניזם  שיש  טען  פל 
להציע  “צריך  זאת:  לנצל  וצריך  הבנקים, 
מוצרים טובים. כשאני מציע ללקוח מוצרים 
שהוא בודק ומוצא אותם טובים, זה משנה את כל 
הגישה של הלקוח. יש שלוש דרגות של אמון שלקוח 
הפנסיה  בתחום  בטיפול   .1 שלו:  הסוכן  כלפי  מפתח 
והחיסכון שלו. 2. בטיפול בסיכונים בביטוחי רכוש. 3. 

דרגת האמון הגבוהה ביותר - טיפול בכספי הלקוח”.
רונית מורגנשטרן 
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חטפה ב אילת  בכנס  במיוחד  סוער  שיח  רב 
המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, אש מח”כ 
להחלטה  הגיעה  “סלינגר  )ליכוד(.  זוהר  מיקי 
הכנסת.  חבר  אמר  מיותרים”,  הביטוח  שסוכני  גרועה, 
“היא חוטאת לתפקידה וצריכה לתקן את דרכיה. ייתכן 
אנחנו  המפקחת.  בשיקולי  פוליטיים  שיקולים  שיש 

נעצור כל מהלך פופוליסטי בוועדת הכספים”.
יחסי  בנושא  ועסק  המוצלח  הכנס  את  שחתם  בפאנל 
ממשל ורגולציה השתתפו גם המפקח על הביטוח לשעבר 
ויו”ר הפניקס לשעבר, דורון שורר, ח”כ ניסן סלומינסקי 
היהודי(  )הבית  סמוטריץ’  בצלאל  ח”כ  היהודי(,  )הבית 

ועו”ד רועי כהן, נשיא להב, לשכת העצמאים בישראל.

ניגוד אינטרסים מובנה
ח”כ זוהר טען בתוקף, כי חברות הביטוח פועלות מתוך 
עובד  הביטוח  סוכן  “לעומתן,  מובנה.  אינטרסים  ניגוד 
מתוך אינטרס מובהק – לשמור על הלקוח שלו, שיישאר 

אצלו ויביא עוד לקוחות".
לעומתו, עו”ד רועי כהן סבור כי לא מדובר בניגודים 
בחוק.  מוגדר  שזה  כפי  הביטוח  חברות  של  עניינים 

שלא  מראש  בידיעה  פוליסה  מוכרות  לא  “החברות 
ישלמו את התביעה בגינה”, אמר. 

כי במודל הקיים חברות  המפקח לשעבר שורר טוען 
הביטוח לא מכירות את הלקוח בקצה. “המודל שוכלל 
בתקופתי כמפקח בהכנסת ביטוח ישיר”, סיפר. “חברת 
ישיר מכירה את הלקוח, לפחות בשלב החיתום  ביטוח 
שהוא מפורט מאוד. החברה מרוויחה עוד משלב החיתום 
דוחות  הן  אם  מרוויחות  הקלאסיות  החברות  ואילו 
תביעות”, אמר שורר לקול מחאת הסוכנים, אך הוסיף 
כי, “אין קשר בין ביטוח ישיר לקיומו של הסוכן – זהו 

דיון טיפשי וחסר שחר”.
הדוברים  ידי  על  שכונה  כפי  הרגולציה,  עודף  נושא 
הוא. “ממשק המעסיקים  גם  בכנס, הסעיר את הרוחות 
שהכתיבה סלינגר לא עובד”, אמר עו”ד כהן. “ביקשתי 
החלטית  הייתה  היא  אבל  למעסיקים,  שתקשיב  ממנה 

וטענה: ‘אל תדאג, זה יעבוד’. זה לא עובד”.
הפחתת  בעד  הממשלה  ראש  וגם  האוצר  שר  “גם 
כסף  לה  עולה  הביטוח,  לחברת  הוראה  כל  הרגולציה. 
בפרמיה  המבוטח  זה?  את  משלם  מי  היישום.  בגלל 

שמתייקרת לו”, הוסיף ח"כ זוהר.
סמוטריץ’ טען כי עודף רגולציה הוא שפוגע בתחרות. 
בכלכלה  פוגעים  מלאכותיות  תחרות  לייצר  “כדי 

החופשית ומעמיסים על הציבור”.
חוק  במדינת  רק  להתקיים  יכול  משוכלל  “ביטוח 
ורגולציה”, הדגיש המפקח לשעבר. “עם זאת, הרגולציה 
מרוקנת מתוכן את הבורסה, למשל. חברות יוצאות מדי 
יום מהבורסה, כי הן לא מסוגלות לקרוא וליישם חוברות 
של עשרות עמודים בכל כמה ימים”. שורר הדגיש כי 
“זה יהיה אסון לאומי אם יאפשרו לבנקים למכור ביטוח 

– אז באמת יחסלו את סוכן הביטוח”. 

אברמוביץ, זוהר, סמוטריץ, סלומינסקי, כהן ושורר

ו”ר ועדת הרפורמות מבטיח כי עד סוף המושב הבא של הכנסת יעבור חוק י
הדברים  את  שונים.  לסעיפים  האוצר  התנגדות  למרות  לעצמאים,  פנסיה 
אמר יו”ר הוועדה, ח”כ אלי כהן, ברב שיח בנושא פנסיית חובה לעצמאים, בו 
השתתפו גם עו”ד רועי כהן, נשיא להב, ורו”ח ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס.

עו”ד רועי כהן קבל כי המו”מ על יישום פנסיה לעצמאים מול האוצר תקוע 
המושב  סוף  עד  לעצמאים  הבשורה  את  להביא  נוכל  לא  “אם  חדשים.  כבר 3 
הבא של הכנסת, נצא לרחובות”. “לא ייתכן להמשיך את הפער הקיים בזכויות 
העצמאים לעומת השכירים. למה אנחנו צריכים לשלם 16% ביטוח לאומי ולקבל 
הרבה פחות? אנחנו משלמים את הגירעון בקרן האבטלה של השכירים”. רו”ח 
מיליון שקל במהלך הפנסיה  גינדי אמר, שמשרד האוצר עומד להשקיע 400 

לעצמאים. “זה סכום משמעותי”. 
ח”כ כהן הבטיח כי היעד של ועדת הרפורמות בשנה הקרובה הוא להקטין את 
נטל הרגולציה ומספר החוזרים של הממונה על הביטוח. “יש אווירה אנטי עסקית 
בישראל, מי שעושה כסף הפך לאויב המדינה”, טען. “הצמיחה מגיעה מהעסקים. 
צריך להפחית רגולציה ולשדר שהמדינה מזמינה עסקים בה”. הוא החמיא לנשיא 
הלשכה אריה אברמוביץ על גישתו העניינית והמקצועית לפתירת מחלוקות עם 

הפיקוח והאוצר.
שלא  וטען  ביטוח  סוכני  בלשכת  תמיכה  הכנסת  חבר  הביע  דבריו  בתחילת 
מקובלת עליו תרבות האח הגדול והשיימינג. גם רו”ח גינדי חיזק את הסוכנים: 
“אנחנו יועצי המס רואים את הדוחות השנתיים של סוכני הביטוח ויודעים אילו 

עמלות נמוכות הם מקבלים לעומת כמה שעות עבודה הם מקדישים ביום”.
רונית מורגנשטרן 

ח”כ מיקי זוהר: “סלינגר הגיעה להחלטה 
שסוכני הביטוח מיותרים”

רב שיח סוער במיוחד התקיים בנושא הממשל והרגולציה  במוקד עמד עודף הרגולציה

רונית מורגנשטרן 

אם הקיבוצים הם תחום משתלם לסוכני הביטוח? כך סובר ח”כ איתן ברושי ה
)המחנה הציוני( שטוען כי “הקיבוצים מהווים כיום כר פעולה גדול עבור 

סוכני הביטוח, משום שיש בהם לא רק את החברים אלא הרבה שכונות של 
צעירים בעלי משפחות שקמו בעשרות קיבוצים”. ברושי, שכיהן בעבר גם כמזכיר 
התנועה הקיבוצית, הסביר שהצעירים צריכים להפקיד לפנסיה 
מהמשכורת שלהם, ומשום שמדובר בשכר דיפרנציאלי יש 

כאלה שלא יספיקו לחסוך אפילו לקצבה מינימלית של 
3,700 שקלים. 

 “היכולת היום של חברי ההתיישבות לצאת לפנסיה 
היא גרועה – חשבנו בעבר שאנחנו מובטחים לעד, אבל 

משבר הקיבוצים לפני 20 ו־30 שנה הביא לשינויים”. 
היום קיימים רק 70 קיבוצים שיתופיים. “בשאר ובמושבים 

כל חבר מבוטח בפנסיה אישית”, מסביר ברושי. “הרוב נותנים 
קצבה של 3,700 שקל לחודש לפנסיונר ובמקרים לא רבים גם 5,000 ו־6,000. 

אין חבר וותיק בלי פנסיה בקיבוצים”.

“הקיבוצים הם כר פעולה ענק לסוכני הביטוח”

הצעירים בכנס: שמחים להיות כאן

וגרי המכללה לפיננסים וביטוח הוזמנו גם לכנס ביטוחי החיים והפנסיוני ב
באילת. “ההרצאות הן ברמה גבוהה מאד, ומנסים כל הזמן להנעים את זמננו 

– ממש מעל ומעבר לציפיות שלי”, אמרה רוית גדליה שעובדת בחברת איילון. 
“תודה ללשכת סוכני ביטוח שהזמינה אותנו לכנס. אני שוקלת להיות סוכנת 
ביטוח עצמאית – מה שבטוח זה שכסוכנת אהיה חברת לשכת סוכני ביטוח”.

סוכנת צעירה נוספת, אתי אברמוב, חיזקה את דברייה. “התרגשתי מאוד לקבל 
את הזמנת הלשכה לכנס, זה לא מובן מאליו. אני נהנית ומתרשמת מההשקעה 

הגדולה בכנס המוצלח”.

 חוק פנסיה לעצמאים יעבור 
במושב הבא?

איתן ברוש
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מימין: אורי צפריר, 
גדעון סער, אריה 
אברמוביץ, דוד 
ביטן ואורן חזן 

מימין: אורי צפריר, 
גדעון סער, אריה 
אברמוביץ, דוד 
ביטן ואורן חזן 

אריק ורדי

מירי מסיקה

 מימין: רענן
שמחי וזאב 
פרלשטיין

מיכל וינצר 
ושוש כהן

מתחם 
מניעה

ראסטה 
היברו 

מאן מימין: ירון גינדי, 
יובל ארנון, 

רועי כהן, אריה 
אברמוביץ ואלי כהן

דנים ונהנים: 
כנס ביטוח 

חיים ופנסיוני
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מנכ"ל הראל בכנס MDRT אילת: 
"לסוכן הביטוח אין תחליף"

כנס MDRT המתקיים באילת מקדים את כנס לשכת סוכני ביטוח בעיר 
 בדבריו בכנס דיבר מנכ"ל הראל על נקודת המפנה של עולם הביטוח: 

"אני לא יודע להצביע על תעשיות שעברו כל כך הרבה תהפוכות"

אירועי הלשכה

מחוז השרון יערוך אירוע 
הרמת כוסית ב־18.4 בין השעות 

15.00־19.00 חניה ללא עלות באזור 
המתחם במרכז הכנסים 09, ברחוב 

התעש 14, כפר סבא

מחוז ירושלים יקיים ב־18.4 יום 
עיון והרמת כוסית בשיתוף פוינטר, 

בין השעות 9:00־13:00. "סינמה 
סיטי", יצחק רבין 10, ירושלים. חנייה 

ללא עלות באזור מתחם.

מחוז באר שבע והדרום יקיים 
ב־19.4 יום עיון והרמת כוסית לחג 

בשיתוף איתוראן  בין השעות 
9:30־13:00. "פארק קרסו למדע", 

העצמאות 79, באר שבע.

מחוז השפלה יקיים ב־19.4 יום 
עיון והרמת כוסית בין השעות 

14:30־1930, בשיתוף שומרה חברה 
לביטוח. אולמי "פברז'ה כנסים 
ואירועים", המפואר, בנס ציונה. 
חנייה ללא עלות באזור המתחם.

מחוז חיפה והצפון יקיים ב־20.4 
הרמת כוסית לחג הפסח בין השעות 

10:00־14:30, בשיתוף חברות 
הביטוח: מנורה מבטחים, איילון 

חברה לביטוח, כלל חברה לביטוח 
ושומרה חברה לביטוח. "ימה" כנסים 

ואירועים, דויד אלעזר 10, חיפה

סניף חיפה ישתתף ב־26.4 בצעדה 
לזכר נופלי הדישון בין השעות 
10:00־16:00, בשיתוף "סטארט 

שרותי דרך - קופל גרופ". רחבת בית 
העם, מושב הדישון.

אנחנו נמצאים לא בעיצומו של שינוי אלא בתחילת "
מנכ"ל  סיבוני,  מישל  אמר  כך  הבא",  לדור  המפנה 
מיליון  )מועדון   MDRT כנס  למשתתפי  ביטוח  הראל 

הדולר של סוכני הביטוח בישראל( שהתקיים באילת 
לביטוח  ביטוח  סוכני  לשכת  כנס  את  והקדים 

תעשיות  על  להצביע  יודע  לא  "אני  ופנסייה. 
שעברה  כפי  תהפוכות  הרבה  כך  כל  שעברו 
הניתוח  האחרונות.  בשנים  הביטוח  תעשיית 
או  מגע,  ליצור  חייבים  שאנחנו  מראה  שלנו 

ליצור חיבור בין המגע האישי שאני מאמין בו 
מאוד, ובזה אין לכם – סוכני הביטוח – תחליף, 

קשה.  בצורה  שלוחצות  רגולטוריות  להתפתחויות 
שמחברות  מערכות  שבניית  משוכנעים  אנחנו 

יש  שלנו  היתרון  לבין  הסוכן,  של  היתרון  בין 
בעמידה  בטכנולוגיה,  בתשתיות,  בהשקעה 
להצלחה  המפתח  היא   – הרגולציה  בכללי 

בשנים הבאות". 
מהפכת  ובמרכזם  השינויים  את  בהמחישו 
המידע, אמר סיבוני כי הוא בטוח שבמבט לאחור 

יהיה  ניתן  לא  שנים,  עשרה  חמש  או  עשר  בעוד 
הביטוח  וחברות  הסוכנים  עובדים  שבו  אופן  את  לעכל 
היום. "חישבו מה הסמארטפון עשה לנו לחיים והוא נמצא 

איתנו פחות מעשר שנים", אמר. 

הכל מסתכם במחיר
של  האחדה  של  לכיוון  הולך  הביטוח  שוק  לדבריו, 
מוצרים, ומה שיישאר זה רק דבר אחד – המחיר. "אומרים 

לכם את זה, שהכול מסתכם במחיר. זו המציאות שלנו ועם 
זה אנחנו צריכים לחיות". 

על  הקשה  ללחץ  סיבוני,  של  לדעתו  היחיד,  הפתרון 
המרווחים של חברות הביטוח במוצרים השונים 
"טכנולוגיה  מתקדמת.  טכנולוגיה  הוא 
תאפשר לנו לקדם את הפעילות העסקית 
יותר,  יעילה  בצורה  הסוכן  משרד  דרך 
על  ללמוד  לנו  מאפשרת  טכנולוגיה 
מאפייני הלקוחות ולנבא אצל מי יהיה קל 
יותר. הטכנולוגיה מאפשרת לנו שימוש 
זמינים  היו  שלא  נוספים  מכירה  בכלי 
מכירה  טלפוניות,  תשתיות  כמו  סוכן  לכל 
בפורטל  שימוש  בסלולר,  שימוש  דיגיטלית, 
מתקדם, שימוש באינטרנט", תיאר סיבוני. 
בעצם  מאפשרים  האלה  המכירה  "כלי 
בצורה  הפוטנציאל  את  למצות  לסוכן 
להתמודד  כחברה  ולנו  ביותר  העליונה 

עם האתגר של המשך צמיחה". 
הכנס התקיים בנוכחות הנשיאה היוצאת 
שאמרה  בנקס  קרולין  העולמי,  הארגון  של 
בפתיחתו כי "הציבור צריך מישהו שיגיד לו לרכוש 

ביטוח, מחשבים לא יעשו זאת". 
על  ביקורת  מתח  ישראל,    MDRT יו"ר  מנור,  יוסי 
הפיקוח על הביטוח והזהיר מפני הפיכתה לרשות. "כאשר 
הפיקוח נעדר פיקוח ולא מקבל את ביקורת חברי הכנסת, 
את  לבדוק  חייבת  זו  מערכת  והסוכנים,  הביטוח  חברות 

עצמה מחדש".

כספות חצור החברה האמינה ביותר לכספות בארץ 
במבצע מיוחד שלא יחזור לכספת הטובה ביותר

לכספת משוריינת
משקל: 110 ק"ג

 מידות חוץ בס"מ: גובה 57 ‰ רוחב 38 ‰ עומק 40 
‰ עובי: גוף ודלת 10 מ"מ פלדה

מחיר מיוחד לסוכני הביטוח

2,800 ₪ כולל מע"מ
*המחיר אינו כולל הובלה והתקנה

www.kasafot.com :בקרו אותנו באתר
כספות חצור בע"מ  |  לתיאום והזמנות: 1-800-701-333  |  08-8566713

מישל סיבוני

קרולין בנקס
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לפני  סיום

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

דרושה פקידה עם נסיון ביטוח חיים מול החברות 
ומול הלקוחות ניתן משרה  חלקית / מלאה אזור 

פתח תקוה טלפון:  0505236616 קורות חיים 
ilan@ungar-ins.co.il למייל

למשרד ביטוח בירושלים תלפיות דרוש/ה פקיד/ה 
ביטוח אלמנטרי, חובה ניסיון של לפחות שנה 

בהפקה וטיפול בביטוחי רכב ודירה. טיפול בחידושי 
רכב, בתביעות ומתן הצעות ללקוחות ולעסקים 

חדשים.  חובה ניסיון בהפקה ובטיפול בביטוחי רכב 
ron@rz-ins.com נא להעביר קורות חיים למייל

למשרדנו בצפון תל אביב דרוש/ה פקיד/ה לביטוח 
אלמנטרי לטיפול בחידושי רכב ודירות. ניסיון קודם 

הכרחי. ידע בענפים נוספים-יתרון. סביבת עבודה 
נעימה ותומכת, 5 ימים בשבוע .נא לשלוח קו"ח 

miki@gl-ins.co.il למייל

לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת ביטוח 
לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח רכישה 

לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים. קורות חיים 
jennyl@dorot-ins.co.il למייל

מיידית דרוש/ה עובד/ת  מקצועי/ת ורציני/ת 
למשרה מלאה, ידע וניסיון בביטוח אלמנטרי,רכב. 

ידע במחשוב 054-7744340 נא לשלוח קורות חיים: 
avisib@netvision.net.il

דרושה פקידה לעבודה בחצי משרה או במשרה 
מלאה במשרד ביטוח ופיננסים בבני ברק ליד 

משרדי בסר . ניתן לפנות ליצחק - 0544433244

חתם/ת עסקים ברמה גבוהה, שליטה בהנדסי, 
וניסיון מוכח, למשרה מלאה בפתח תקוה. 

למתאימים יוצעו תנאים טובים ואופק קידום. 
jobs@avivit.co.il :קורות חיים למייל

דרוש/ה פקיד/ה ביטוח חיים עם ניסיון וידע 
בעבודה מול חברות הביטוח והלקוחות. נא להעביר 

bootsi@pitronot-bit.co.il-קורות חיים ל

למשרד ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה ביטוח 
אלמנטרי , לטיפול בקהל הלקוחות. חובה ניסיון של 

שלוש שנים בהפקה וטיפול בביטוחי רכב ודירה. 
טיפול בחידושי רכב, דירה ועסקים טיפול בתביעות 

ומתן הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים. דרישות 
חובה ניסיון בהפקה ובטיפול בביטוחי רכב ודירה 
יכולת עבודה תחת לחץ נא להעביר קורות חיים 

yuval@seiffer-ins.co.il למייל

דרוש/ה סוכן/ת ביטוח בתחום ביטוח חיים לעבודה 
במשרד ביטוח ותיק ומנוסה. תנאים טובים 

למתאימים /ת המשרה ברחובות לפרטים: פאני - 
fany@newafikim.co.il 054-6080300

דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת למשרה מלאה 
בירושלים במרכז העיר, ידע וניסיון בביטוח 

אלמנטרי פרט ומחשוב יתרון. תנאים מעולים 
 למתאים/מה. ניתן לשלוח קו”ח למייל 

shmolik@hayot-ins.co.il

דרוש עובד מקצועי למשרה מלאה/חלקית 
ברחובות. ידע וניסיון בביטוח אלמנטרי פרט 

ומחשוב. תנאים מעולים למתאים. ניתן לשלוח 
atidbat@gmail.com קו”ח למיל

דרוש פקיד/ה למשרה חלקית בראשון לציון. ידע 

בביטוח רכב ורצוי דירות, ידע במחשוב ובעבודות 
 משרדיות. ניתן לשלוח קורות חיים 

Yossi@zilbi.co.i

שכירות משנה 

משרד חדש וגדול 14) מ"ר|( לסוכן במתחם 
איכותי הכולל חדר ישיבות, מטבחון, ותשתיות 
רשת.לפרטים:  avgilat@gmail.com   נייד 

0525466266

משרד חדש וגדול 14) מ"ר|( לסוכן במתחם 
איכותי הכולל חדר ישיבות, מטבחון, ותשתיות 
רשת. לפרטים: avgilat@gmail.com נייד 

0525466266

להשכרה משרד- חדר עצמאי ועמדת מזכירה בתוך 
משרד ביטוח בפתח תקווה ניתן לפנות למאיר- 

0522248252

להשכרה חדר במשרד ביטוח ופיננסים בבני 
ברק צמוד למשרדי בסר. ניתן לפנות יצחק- 

 0544433244

להשכרה משרד  86 ממ"ר ברחוב הגיבורים 53 פינת 
הרברט סמואל בחדרה  ב- 2000 ₪. 04-6377399   

  0775377140

להשכרה משרד איכותי ומסודר בראשון לציון 
במרכז העיר רחוב הרצל בבניין משרדים מחודש, 
חניה צמודה לסוכן, במשרד קיימות עד 3 עמדות 

עבודה כולל ציוד משרד מלא ותשתיות רשת, 
אזעקה, מצלמות ועוד. רק לבוא ולשבת לעבוד. 
לפרטים: אורי 052-2496104, אפשרות כניסה 

מידית

משרד יוקרתי באזור הבורסה בר”ג, לסוכן ביטוח 

חיים בריאות וחיסכון המעוניין בשרותי משרד 
כוללים ורחבים בכל תחומי הביטוח הפנסיוני. ניתן 

לקבל בסכום סמלי ובעבודה משותפת – אטרקטיבי 
09-7738381

בסוכנות ביטוח בפתח תקוה משרד/ים לסוכן 
מרוהט/ים, עם כל הציוד הנלווה: תשתית רשת, 

חיבור לחברות ביטוח, הקלטת שיחות, חדר ישיבות, 
חשמל, ארנונה, מים, ניקיון, ועוד). לפרטים: מ: 

ziv@avivit.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

סוכן ביטוח יקר, עבדת קשה, בנית תיק ביטוח 
עם הכנסה שוטפת מסיבה כלשהי, אתה רוצה 
לפרוש, אנו כאן בשביל לשמור על מפעל חייך 

ולנהל בנאמנות ובמקצועיות את מפעל חייך 
ולדאוג שתמשיך לקבל הכנסה שוטפת ללא צורך 
למכור את התיק, לשלם מיסים וכד׳, התקשר ללא 
חשש, סודיות מובטחת איציק 054-2240454 מייל 

 המודעה מופנית לנשים וגברים:
itsik@newafikim.co.il

מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים יצחק חיימוף 
052-4892421

למעוניינים בהשקעה בתיקי ביטוח. לפרטים 
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות  

מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים. לפרטים- אביחי : 
050-9114142

למשרד לביטוח ותיק מאוד, דרוש תיק ביטוח 
)חיים/אלמנטרי( לניהול בתנאים מעולים אפשרות 

להעסקה על התיק, אפשרות לשילוב מכירה וניהול. 
סודיות מובטחת. פרטים: פאני - 054-6080300 

fany@newafikim.co.il

פיקוח על הביטוח נאלץ בהוראת בית המשפט ה
חובה  ביטוח  תעריפי  בחוזר  הסעיף  את  למחוק 
לפיו יוגבלו תעריפי חברות הביטוח ללא יותר מ־90% 
לתוקף  להיכנס  אמור  שהיה  סעיף  הפול,  מתעריף 
ב־1.1.2017. שופטי בג"צ נימקו השבוע את החלטתם 
בכך שהסעיף נכלל בחוזר בחוסר סמכות. על פי חוק 
)ביטוח תשמ"א 1981(  הפיקוח על שירותים פיננסים 
היא  לחברות  תעריפים  לקבוע  הסמכות   ,37 סעיף   –
של שר האוצר, באישור ועדת הכספים, ולכן המדינה 

נאלצה להסכים למחוק את הסעיף מהחוזר.
הידיעה,  למיטב  כי  נמסר,  הביטוח  חברות  מאיגוד 
בית  הורה  לראשונה  שכן  תקדימית,  בפסיקה  מדובר 
על  הממונה  שהוציא  מחוזר  חלק  למחוק  המשפט 
הדין  עורכי  ייצגו  הביטוח  חברות  איגוד  הביטוח. את 
אלקס הרטמן ונועם זמיר ממשרד ש. הורוביץ ושות'. 
התקיים  כבג"צ,  ביושבו  העליון  המשפט  בבית  הדיון 
בפני הרכב שופטים שכלל את הנשיאה, כבוד השופטת 
מרים נאור, השופט אליקים רובינשטיין, והשופט צבי 

זילברטל.

בהוראת בג"צ: ימחק 
הסעיף המגביל את 

תעריפי ביטוח החובה אנחנו המקצוע החופשי היחיד שבו מקבלים "
הלקוח  תובע  אותה  מהחברה  הכסף  את 
מרכזי  מולה.  מייצגים  אנחנו  אותו   - שלנו 
ומצטמצמים  הולכים  הזמן  כל  שלנו  הרווח 
ההוצאות  אך  ופחות,  פחות  מרוויחים  ואנחנו 
דם  מאבדן  וגם  מדממים,  אנחנו  קטנות.  לא 

אפשר למות”.
כך אמר רון קשת, מנהל מרכז הפרישה של 
לשכת סוכני ביטוח, בהרצאתו על סוכן הביטוח 
בעידן החדש. קשת אמר לנוכחים, שגילו עניין 
רב בדבריו כי הסוכנים צריכים להתחיל לגבות 
להתחיל  “עליכם  מהחברות.  ולא  מהלקוחות 
ולא  לי'  'שלם  המילים  צמד  את  לתרגל 

להתבייש לומר זאת ללקוח”.
החדש  בעידן  הביטוח  סוכן  את  רואה  קשת 
שקשור  מה  בכל  משפחתי  כלכלי  כיועץ 
של  והכלכלית  הפיננסית  להתנהלות 
המשפחה: “תלמדו מיחזור משכנתאות, תכוונו 
שלהם,  הכספית  בהתנהלות  הלקוחות  את 
בהשקעות שלהם. הלקוחות רוצים טייס אנושי 
שיהיה לצדם כשקורית חלילה תאונה – אתם 
הטייס של הלקוחות שלכם. תאמינו בעצמכם, 

וככאלה תתחילו לגבות תשלום על השירותים 
שאתם נותנים כמו יועצי מס ורואי חשבון”.

לקוחות  על  לוותר  לסוכנים  הציע  אף  קשת 
לקוחות  ב־200  להסתפק  “תוכלו  רווחיים:  לא 
להעניק  תוכלו  וכך  לקוחות  ב־3,000  במקום 
לכל לקוח יותר זמן טיפול וגם להרוויח יותר 
הטיפול  על  לכם  שישלמו  החדשי  מהריטיינר 

והייעוץ הפיננסי”.

רון קשת: תלמדו להגיד 
ללקוח – שלם לי
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