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כבר ארזתם?
כנס ביטוח חיים ופנסיוני
יפתח באילת ביום שני

עמוד 5

גיליון מס'  16 … 626במרץ 2017

“יש אווירה של שינוי
לטובה – מרגישים
השתדלות מצד
חברות הביטוח”

אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה ,מספר
בראיון לקראת כנס ביטוח חיים ופנסיוני
שיפתח ביום שני באילת על יחסי הלשכה
והסוכנים עם החברות“ :מדובר בתחילתה
של מגמה – אני מקווה שזה רק ילך ויתחזק״
 ‰עוד מגלה אברמוביץ כי הלשכה שוקלת
אפשרות שסוכן ביטוח יוכל להפוך ליועץ
עמוד 2

עזרתכם דרושה

לראשונה מתגבש שיתוף פעולה
עם משרד התחבורה בנושא טיפול
בכשל תביעות חברות הליסינג.
כעת מרכזת הלשכה נתונים על
תלונות מהשנתיים האחרונות.
יש לכם מידע? דווחו לנו

עמוד 7
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"כל הזמן
משביח את
המוצר"

יו"ר בית הדין הארצי
של הלשכה ,אלי ארליך,
מספר על
ההצלחה בתחום
הביטוחים לגיל
השלישי
| עמוד 10

אפקט ברירת
המחדל
ירידה של  10%בשיעור
דמי הניהול מהפקדות
בקרנות
הפנסיה בין
2015
ל־2016
| עמוד 4

שר הכלכלה והתעשייה:

“בישראל יש
עודף רגולציה”

השר אלי כהן מבהיר
בראיון ל״ביטוח ופיננסים״
שיפורסם לקראת הכנס
הפנסיוני באילת ,כי
יפעל לרכז את פרסום
החוזרים בכמה מועדים
בודדים בשנה
עמוד 3

עיצומים
בכלל ביטוח

העובדים מחריפים את
צעדיהם הארגוניים -
לא תתקיים
היום קבלת
קהל בסניפים
| עמוד 9

לקראת הכנס

האם סוכן הביטוח יוכל להפוך ליועץ ביטוח?
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ חושף בראיון שיפורסם לקראת הכנס הפנסיוני באילת
כי הדבר נבחן בימים אלה בלשכת סוכני ביטוח " ‰אנחנו שוקלים את הרעיון לפיו סוכן־
יועץ ביטוח יקבל עמלה מחברת הביטוח ויוכל לגבות גם שכר טרחה מהלקוח"

רונית מורגנשטרן

ל

שכת סוכני ביטוח דנה בימים אלה
באפשרות להפיכת סוכן הביטוח
גם ליועץ ביטוח .כיום מדובר בשני
תפקידים נפרדים על פי חוק .בעקבות ועדת
בכר ב־ 2005הוגדר סוכן הביטוח כמשווק
פנסיוני ,ויועצי הבנקים ,כיועצים פנסיוניים.
כך מגלה סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת
סוכני ביטוח ,בראיון למגזין "ביטוח ופיננסים"
שיתפרסם לקראת הכנס הפנסיוני באילת,
שייערך בשבוע הבא.
לדברי אברמוביץ ,הנושא נדון בימים אלה
בלשכה" .אנחנו שוקלים את הרעיון לפיו סוכן־
יועץ ביטוח יקבל עמלה מחברת הביטוח ויוכל
לגבות גם שכר טרחה מהלקוח ,שיהיה מוכן
לשלם על שירותים נוספים ,ולא במקום חברת
הביטוח .יכול להיות שהנושא ידרוש שינוי
בחקיקה”.
יש לציין ,כי הדגש הוא על שירותים נוספים
שיקבל המבוטח ועליהם הוא ישלם ליועץ
הביטוח ,ולא במקום עמלה מחברת הביטוח,
דבר שנבחן כיום על ידי רשות שוק ההון,
הביטוח והחיסכון ,באמצעות נייר התייעצות
לציבור בנושא ההפרדה בין תגמול הסוכן לדמי
ניהול .היבט נוסף שהלשכה לוקחת בחשבון
הוא ,שהייעוץ נחשב לאובייקטיבי יותר ,כי
הוא בוחן את כלל המוצרים בענף ,ולא מתמקד
במוצרי החברות עמן עובד הסוכן .כאמור ,יכול
להיות שהנושא ידרוש שינוי חקיקה .המטרה
היא שסוכן ביטוח יוכל להמיר את רישיון הסוכן
שלו ברישיון יועץ ,ואז יוכל לקבל תגמול
מהלקוח עבור שירותים נוספים ,מעבר למכירת
המוצר .כיום אפשרות הגבייה מהלקוח מוגבלת
מאוד.

צילום:יוסי שלומי יוסף

השתדלות מצד החברות

אברמוביץ התייחס בראיון גם ליחסים בין
הלשכה וסוכניה ,ובין חברות הביטוח ,לאחר
תקופה ארוכה של מאבקים בין שני הצדדים
ואמר" :יש אווירה של שינוי לטובה ,מרגישים
השתדלות מצד חברות הביטוח .מדובר בתחילתה
של מגמה ,ועדיין לא ברמה שהיינו מצפים לה,
אבל אני מקווה שזה רק ילך ויתחזק .אני מאמין

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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אברמוביץ" .יכול להיות שהנושא ידרוש שינוי בחקיקה"

"יש אווירה של שינוי לטובה,
מרגישים השתדלות מצד חברות
הביטוח .מדובר בתחילתה של
מגמה ,ועדיין לא ברמה שהיינו
מצפים לה ,אבל אני מקווה
שזה רק ילך ויתחזק"
שחברות הביטוח מתחילות לחזור לבסיס שבו
סוכן הביטוח הוא המשווק הטוב ביותר עבורן
והמשתלם ביותר עבורן .זה
גם בזכות המאמצים וההשקעה
שלנו לשפר את מעמד תדמית
סוכן הביטוח.
השיפור הוא הן ברמה של
היחסים בין איגוד חברות הביטוח ללשכה ,והן
עם החברות עצמן .יש הרבה יותר השתדלות
מצד החברות לשמוע את הסוכנים .חבל שאין
עדיין דיונים אסטרטגיים בין חברות הביטוח
לסוכני הביטוח ,כי זה היה משפר מאוד את מצבו

של ענף הביטוח ,אבל אני מקווה שגם זה יגיע".

לא נפעל בניגוד לחוק

בהתייחסו להגדרת הסוכן המתפעל במסגרת
ממשק המעסיקים ,נושא המטריד מאוד את סוכני
הביטוח ,אמר אברמוביץ" :הרגולטור אמר את
דעתו בנושא ,ואנחנו פירשנו אותה משפטית
באמצעות עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי ללשכה.
על פי חוות דעתו המשפטית ,סוכן מתפעל יכול
להיות רק מי שמחזיק חשבון נאמנות ,כשאז הוא
יכול גם לסלוק את התשלומים של המעסיק
לגופים הפנסיוניים; למעלה מ־ 95%מסוכני
הלשכה ,אין להם חשבון נאמנות ,ולכן החוק
הזה לא חל עליהם; בהתאם
לכך ,הנחינו את הסוכנים
כיצד לפעול .עדיין לא
קיבלנו התייחסות לעמדתנו
מהממונה על הביטוח.
אם הממונה תתנגד לעמדתנו ,נצטרך לחשוב
על מודל אחר – לא נפעל בניגוד לחוק .היה לנו
דיון בוועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני,
בנושא הזה ,וגם הפיקוח היה שם ,ולא נאמר
דבר נגד העמדה שלנו".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :לייה שחף | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' 5977433־korenly1@gmail.com ,054

לקראת הכנס

שר הכלכלה והתעשייה:

"עבר המסר לאגף שוק ההון
לפעול להפחתת הרגולציה”

השר אלי כהן מבהיר בראיון מיוחד לגילון הכנס הפנסיוני את עמדתו כי רגולציית היתר חונקת
את המשק ומצהיר כי “כניסת סוכני הביטוח לתחום הפיננסים היא מתבקשת"

רונית מורגנשטרן

"

שוק הביטוח בישראל הינו ריכוזי בדומה לענף
הבנקאות .בשוק הביטוח אמנם מתקיימת
תחרות כאשר מדובר בלקוחות הגדולים
בעלי כושר המיקוח ,אך מנגד לקוחות פרטיים או
עסקים קטנים ובינוניים נאלצים לשלם עמלות,
דמי ניהול ופרמיות ביטוח ,שעשויות לעיתים
להיות פי  3ויותר בהשוואה ללקוחות גדולים.
לאחרונה נעשים צעדים לסייע ללקוחות הקטנים,
כמו למשל באמצעות קרן פנסיה ברירת מחדל
והורדת דמי הניהול .בכל מקרה ,צריך להדגיש,
שצעדים שיינקטו ייעשו לאחר בחינה קפדנית,
שכן יציבות חברות הביטוח היא חיונית לחוסנו
של המשק בכללותו".
כך אומר שר הכלכלה והתעשייה הנכנס אלי
כהן ,בראיון למגזין "ביטוח ופיננסים" לקראת
הכנס הפנסיוני באילת .הריאיון המלא יופיע
במגזין שיפורסם בכנס הפנסיוני ,שיתקיים
בשבוע הבא.

לרכז תקנות

צילום:יוסי אלוני

בהתייחסו לנושא עודף הרגולציה ,אמר כהן כי
"כיום בישראל יש עודף רגולציה בכל ענפי המשק
בכלל ,ובתחום הביטוח בפרט .עודף הרגולציה
ניכר בקושי בפתיחת עסקים חדשים ,בבריחתן של
חברות ישראליות משוק ההון המקומי ,ובמיעוט
יחסי של השקעות בינלאומיות בישראל .על
רקע זאת ,לאחרונה פעלנו להפחתת הרגולציה
ולמניעת רגולציה מכבידה נוספת ,בד בבד עם
תמריצים להשקעות בישראל ,על ידי חברות

יפעלו באותו אופן לפני פרסום תקנות וחוזרים".

מכירת משכנתאות היא קלאסית

כהן" .צריך להכניס שחקנים נוספים לשוק המשכנתאות"

מקומיות ובינלאומיות ,והפחתת מס החברות
מ־ 26.5%ל־ .23%כמו כן ,עבר המסר לאגף שוק
ההון לפעול להפחתת הרגולציה ,כך שתהיה
עניינית ,וזאת לאחר קבלת התייחסות מסודרת
של הגורמים המקצועיים הפועלים בתחום
הביטוח .יש לצמצם את מספר החוזרים ולרכז
אותם למספר פעמים בשנה .אני
שמח שברשות שוק ההון החלו
להוציא חוזרים באופן מרוכז פעם
בחודש .במסגרת חוקים שהובלתי
בתחום הפיננסים והביטוחים
התייעצתי עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים,
לרבות לשכת סוכני ביטוח ,ומצאתי שם אנשים
מקצועיים ופרגמטיים וכך הצלחתי לקדם חקיקה
עניינית ואחראית .מן הנכון שכל הרגולטורים

בדיקה
מקצועית
ואמינה מול
כל חברות
הביטוח!

דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

בדיקת רטרו
וריטיינר
חודשית

בתשובה לשאלה מה דעתו על הרחבת פעילותו
של סוכן הביטוח לתחום הפיננסים ,אמר כהן
כי "כניסת חברות הביטוח לפעילות למתן
אשראי ומשכנתאות באמצעות סוכני הביטוח
היא מתבקשת ,זאת ,על רקע העלייה בהיקפי
הכספים המנוהלים על ידי חברות הביטוח מחד,
ומגבלות ההון של הבנקים מנגד" ,אמר השר.
לדעתו" ,כניסת חברות הביטוח לתחום תיצור
אפיק הכנסה נוסף להן ולסוכני הביטוח ,תסייע
בהוזלת העמלות והריביות ללקוחות ,וכן תזרים
אשראי חיוני למשק שיוסיף לצמיחתו .מכירת
משכנתאות באמצעות סוכני הביטוח היא קלאסית,
כיוון שחברות הביטוח מחפשות אפיקים לטווח
ארוך וזמן ההתקשרות על ידי סוכן הביטוח מול
כל לקוח הוא קצר יחסית .במקום ללכת לפקיד
בבנק ,נקנה משכנתא אצל סוכן הביטוח .בנוסף,
היקף הדרישה לאשראי לנדל"ן רק ילך ויגדל,
לכן צריך להכניס שחקנים
נוספים לשוק המשכנתאות,
כמו חברות הביטוח ,שמנהלות
נכסים בהיקף גדול יותר מאשר
הבנקים .בסיס הלקוחות הרחב
של חברות הביטוח יכול להיות אפקטיבי לתחרות
מול חברות כרטיסי האשראי .הגדלת המימון
לשוק המשכנתאות תוזיל את הריבית ותפעל
לטובת הזוגות הצעירים".

ליווי מקצועי
לכל אורך
הדרך עד
לקבלת ההחזר
הכספי

כי אם תשתוק ולא תבדוק ,לא תוכל לצחוק ...בדרך אל הבנק!

שושנת העמקים  41צורן ת.ד 1565 .טל054-4231093 .
פקס | 09-8320917 .דוא"לhagit2265@gmail.com :
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סו
כן ,מתי
ל
אחרונה
בד
ע קת א ת
מלותיך?

חדשות הביטוח

המדינה לבג"צ – ירידה של  10%בשיעור
דמי הניהול מההפקדות בקרנות
הפנסיה ב־ 2016לעומת 2015
הירידה בדמי הניהול מיוחסת לכניסת קרנות ברירת המחדל אליהן הצטרפו עד כה
כ־ 20אלף חוסכים  ‰הנתונים פורסמו כחלק מתשובת המדינה לעתירה שהוגשה כנגד
אפליית קופות גמל וביטוחי מנהלים מול קרנות הפנסיה ,שלהן הוקצו אג"ח מיועדות

י

רידה משמעותית בדמי הניהול
שמשלמים העמיתים בקרנות
הפנסיה חלה ב־ 2016לעומת .2015
כך עולה מתשובת המדינה לעתירת
איגוד בתי ההשקעות והתאחדות חברות
לביטוח חיים ,שהוגשה לבג"ץ .העתירה
שהוגשה נגד המדינה ,טוענת לאפליה
בין קרנות הפנסיה ,לבין קופות הגמל
וביטוחי המנהלים ,על רקע הקצאת
אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה בלבד.
בעתירה ,שהגיש איגוד בתי ההשקעות
בראשות יוליה מרוז ,בסוף  ,2015נטען
לאפליה בין מוצרי הפנסיה השונים,
כאשר רק קרנות הפנסיה זכאיות כיום
לאג"ח מיועדות שמעניקה המדינה
(הנותנות תשואה מובטחת של 4.86%
ל־ 30%מהתיק) .זאת בשעה שקופות
מרוז
הגמל וביטוחי המנהלים לא נהנים
מהטבה זו .בג"צ הורה למדינה להסביר
מדוע לא יקצו אג"ח מיועדות גם לקופות הקודמת.
הגמל ולביטוחי המנהלים .בספטמבר ,2016
ניתנה אורכה של  5חודשים למתן התשובה 20 .אלף חוסכים הצטרפו
את הירידה בדמי הניהול מייחסת המדינה
על פי הנתונים שהובאו בעתירה מהאוצר,
ירד שיעור דמי הניהול מההפקדות בקרנות לכניסת שתי קרנות ברירת המחדל – של
הפנסיה בשנת  2016ב־ 10%ביחס לדמי הלמן אלדובי ושל מיטב דש  -שזכו במכרז,
הניהול ששולמו ב־ .2015שיעור דמי הניהול ושהחלו לפעול רשמית בנובמבר .2016
מהצבירה ירד בכ־ 7%ב־ 2016לעומת השנה תשובת המדינה לעתירה אף חושפת כי נכון

רוצה להיות
אלוף בביטוח?

החממה לאלופים בביטוח מגייסת סוכנים

לסוף פברואר  ,2017עברו והצטרפו כ־20
אלף חוסכים לשתי הקרנות.
לטענת המדינה ,האבחנה בין קרנות
הפנסיה לבין קופות גמל או ביטוחי
מנהלים היא "אבחנה מותרת קלאסית
ולא אפליה אסורה" .זאת ,משום שקיימים
הבדלים מהותיים ורלוונטיים בין קרנות
הפנסיה לבין שני מכשירי החיסכון
הפנסיוני האחרים ,נטען בתשובה
לעתירה .עוד נטען ,שמשרד האוצר סבור
כי קרנות הפנסיה הן מסלול החיסכון
הפנסיוני הטוב ביותר לציבור הרחב:
"כפי שפורט בהרחבה בתגובות המדינה
הקודמות ,אחד הכלים שמשמשים את
המדינה להכווין התנהגות ולעודד
צרכנים לבחור במוצר אחד תחת מוצר
אחר הוא מתן סובסידיה לצרכנים של
המוצר המועדף" ,נטען בכתב התשובה.
לטענת המדינה בתשובתה לעתירה,
השכר הממוצע של חוסכים בקרנות הפנסיה
החדשות המקיפות עומד על  5,950שקלים,
נכון לשנת  - 2015שכר שגובהו כ־60%
בלבד מהשכר הממוצע במשק" .נתון זה
מצביע על כך שהגנת האג"ח המיועדות
מוקצית למכשיר בו נעשה שימוש על ידי
חלק נכבד מבעלי השכר הנמוך במשק",
טוענת המדינה.

קבוצת קמפוליסה הפרוסה בכל רחבי הארץ ,פותחת את שעריה
לקליטת סוכנות וסוכנים מצליחים ומזמינה אותך להצטרף להצלחה
ולהנות מהגודל ,העוצמה ,היתרון הטכנולוגי וההון האנושי והמקצועי שלנו.

הצטרפו אלינו – בואו להיות חלק ממשפחת קמפוליסה
לפרטים אנא צרו קשר:

טלkobi@campolisa.co.il | 050-5330770 :

www.campolisa.co.il
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קבוצת קמפוליסה
חממה לאלופים בביטוח

לקראת הכנס

הכינו את המזוודות :כנס ביטוח חיים
ופנסיוני ייפתח ביום שני הקרוב באילת
בכנס ישתתפו בכירי ענף הביטוח ,שרים ,ראשי הרגולציה וח"כים ,ביניהם שר הכלכלה
והתעשייה אלי כהן ,שר התקשורת צחי הנגבי ושר הביטחון לשעבר משה (בוגי) יעלון
 ‰במהלכו ייחשף סקר שביעות רצון הסוכנים הפנסיונים מחברות הביטוח

רונית מורגנשטרן

כ

 1,700סוכני ביטוח ,חברי כנסת ,בכירי
ענף הביטוח ,שוק ההון ורגולציה יתכנסו
במלון דן אילת בשבוע הבא בכנס ביטוח
חיים ופנסיוני ה־ 38של לשכת סוכני ביטוח.
הכנס ,תחת הסיסמה "מחשבים ערך מחדש",
יערך ב־20־ 23במרץ (ב'-ה') .בין המשתתפים
בכנס :שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן ,שר
התקשורת צחי הנגבי ,שר הביטחון לשעבר
משה (בוגי) יעלון ,השר לשעבר גדעון סער,
יו"ר מגדל יוחנן דנינו ,המפקחת על הביטוח
דורית סלינגר ,יו"ר ועדת הכספים משה גפני,
מנכ"ל איגוד חברות הביטוח ד"ר גיא רוטקופף,
מנהל רשות המיסים משה אשר ,בכירים נוספים
בחברות הביטוח וחברי כנסת.
הכנס יכלול הרצאות מקצועיות ,מושבי שיח
בהשתתפות נציגי הרגולציה והכנסת ,הופעות
בידור ,מסיבות ואירועי קוקטייל .במסגרת
הכנס יתקיימו לראשונה מושבים ייחודיים
לסוכנים צעירים (עד גיל  ,)40אותם יזמה
הוועדה לסוכנים צעירים בראשות דביר רפ.

בהתאם למסורת

כנס  MDRTהארצי ,שיתקיים ב־ 20-19במרץ
(בהתאם למסורת – יום לפני הכנס הפנסיוני
של הלשכה) יתמקד השנה במנהיגות עסקית,
רגולציה ותרומה לקהילה .בכנס MDRT
יתארחו חברים מובילים במועדון הבינלאומי
היוקרתי ובהם  -אסווין צ'האוהן הבריטי ,מנהל
איזור אירופה והמזה"ת ב־ ,MDRTויוסי מנור
הישראלי ,יו"ר  MDRTאירופה .בכנס יתארחו
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לו”ז הכנס
יום שני – 20.3.17

הכנס ייפתח בערב יום שני ,בטקס רב
משתתפים במלון הרודס ובהנחיית הקומיקאית
אלינור סלע .בסיום הטקס ,ייהנו המשתתפים
מקוקטייל עשיר בליווי מוזיקלי.

יום שלישי – 21.3.17
נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ ,יארח לשיחה
אישית את יו"ר מגדל ,יוחנן דנינו ,וסו"ב
יובל ארנון ,יו"ר הוועדה הפנסיונית ,יציג את
תוצאות סקר שביעות רצון הסוכנים הפנסיונים
מחברות הביטוח .סגן בכיר לממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחסכון ,יואב גפני ,ידבר על עמדת
הרגולטור בנושא מוכרנים ומכירות טלפוניות.
מנהל מיזם הפרישה בלשכה ,רון קשת ,ירצה על
הערך המוסף של הסוכן .לאחר מכן יערך שיח
מיוחד בנושא ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה,
בהנחיית סגן יו"ר הוועדה הפנסיונית ,אבי
אקהאוס .אחר הצהריים תיערך הרצאה מיוחדת
של יו"ר ועדת הכספים ,הרב משה גפני.
בערב תיערך הופעה מיוחדת של עילי בוטנר
וילדי החוץ ,שיארחו את קרן פלס.

יום רביעי – 22.3.17
הבוקר יפתח עם הרצאה של יועמ"ש חברי
מחוז חיפה והצפון ,עו"ד ליאור קן דרור בנושא

תמונת
סוכן

תמונת
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
לקוח

עסק
בקליק

דירה
בקליק

יום חמישי – 23.7.17
הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד
האוצר ,ערן יעקב ,יערוך הרצאה בנושא "הסכמי
שכר ותנאים סוציאליים של העובדים" .הפרשן
הכלכלי של מעריב ,יהודה שרוני ,יארח לשיחה
אישית את שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן,
ולאחר מכן יתקיים רב שיח בנושא הפנסיה
בהשתתפות מרכז הקואליציה בוועדת הכספים,
ח"כ מיקי זוהר (ליכוד) ,ח"כ עודד פורר (ישראל
ביתנו) ,יו"ר סיעת ש"ס ,ח"כ יואב בן צור ,יו"ר
הוועדה הפנסיונית בלשכה יובל ארנון ורועי
מימרן ,יו"ר פורום החוסכים לפנסיה.

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b13627/16573

תמונת
עמלות

ריסק

בקליק

גם אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח
ושמעון מירון ,מנכ"ל הכשרה ביטוח.

החוזר החדש של אובדן כושר עבודה .נשיא להב,
עו"ד רועי כהן ,ידבר על פנסיה לעצמאים .מנהל
רשות המיסים משה אשר ידבר על תוכניות
רשות המיסים והקשר לעולם הביטוח .עיתונאי
גל"צ ,עודד לבינסון ,ינחה פאנל בנושא פיננסים
– האם דיגיטלי זה אידיאלי?  -בהשתתפות מנהל
תחום הדיגיטציה במגדל ,תומר רובינשטיין,
מנהל תחום טכנולוגיות מידע ברשות שוק ההון,
אלי טובול ,מנהל תחום תאגידים ב"טריא" ,יאיר
בן דוד ויו"ר תת הוועדה לפיננסים בלשכה ,יוסי
ורסנו .לאחר מכן יתקיים דיון בנושא קופות
גמל והשקעה מול פוליסה לחיסכון ,בהשתתפות
הסוכנים יגאל הררי ויונתן לוייב.
אחר הצהריים תיערך הרצאה מיוחדת של
שר הביטחון לשעבר ,משה (בוגי) יעלון .בערך
יתקיים המופע "הללויה" בהשתתפות קובי
אשרת וחברים.

סוכן ביטוח,

עולם חדש ,טכנולוגי ומתקדם נפתח בפנייך,
עולם של ראש שקט עם רווחי עמלות לכל החיים!

*התמונות להמחשה בלבד.

בואו לגלות עוד על שירותי הסליקה הפנסיונית
של סינאל פנסיה ,בביתן  Diamond Partnerמתחם המציגים
העליון במלון דן בכנס לשכת סוכני הביטוח באילת.
מכשירי טאבלט יוגרלו כל יום בביתן
סינאל פנסיה בתאריכים 20-23.3.2017
על חטיבת הפנסיה מבית סינאל מלל פייווי

חטיבת סינאל פנסיה מחולקת לשתי מחלקות עיקריות:
• מחלקת  :Enterpriseמטפלת בחברות ובארגונים הגדולים
במשק הישראלי.
• מחלקת  :SMBמטפלת בעסקים קטנים המונים עד  50עובדים.
בעקבות שינוי השוק ,נפתחה מחלקה זו הנותנת שירות איכותי ומקצועי
הזהה ליחס אותו מקבלים העסקים הגדולים במשק.

סינאל פנסיה  -פחות כאב ראש ,יותר עמלות

• עמלות שיווק משתלמות במיוחד לכל החיים!
• ראש שקט עם הטכנולוגיה המתקדמת של חטיבת סינאל פנסיה,
לסליקה הפנסיונית לקהל לקוחותיך.

חטיבת סינאל פנסיה מובילה
בשירות היעיל והחסכוני ביותר
בתחום הסליקה הפנסיונית בישראל

PENSION

שריינו פגישה
מראש!

יתרונות נוספים לשירותי הסליקה הפנסיונית של סינאל

• ניטור רשומות בפוליסה  +הכנת קובץ אחיד לפי יצרנים  +צירוף
התשלומים והעברתם ליצרן.
• טיפול בהיזון חוזר על שגויים ותקלות (ניטור שגויים ,מספרי פוליסה
שגויים ,אחוזי הפרשות וכדומה).
• קבלת קבצי הפרשות לגמל של העובדים במבנה אחיד.
• יצירה והעברת תשלום באמצעות מסב מעסיקים לחברות הביטוח.
• ביצוע תיקונים טכניים בתשלומים והעברת מידע ללקוח על השינויים.
• יחס אישי ,איכותי ומקצועי גם לארגונים גדולים וגם לעסקים קטנים.
• מידע בגין פדיון פיצויים להכנת טופס .161

סינאל מלל פייוויי  -נותנת חסות
בכנס לשכת סוכני הביטוח בישראל ,מלון דן ,אילת
Diamond Partner

לפרטים ולשיריון פגישה בביתן  Diamond Partnerסינאל פנסיהmarket@synel.co.il | 09-7750428 :
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פנייה לסוכנים

לראשונה :שת"פ עם משרד התחבורה
בטיפול בכשל תביעות חברות הליסינג
נראה כי לראשונה מבינים במשרד התחבורה כי הם הרגולטור שצריך
לטפל בבעיה • כעת נדרשת עזרתכם בהעברת נתונים שיוכלו להראות
את פער התשלום הרחוק מיום פתיחת התביעה ועד לסילוקה

אריאל מונין

א

חד הנושאים שבהם מטפלת הוועדה
לביטוח כללי מיום הקמתה הוא
בעיית תשלומי התביעות בתביעות
המבוטחים כנגד חברות הליסינג וההשכרה.
פעלנו רבות בנושא ,נפגשנו עם חברות
הליסינג השונות במטרה למצוא מענה טוב
יותר עבור הסוכנים והמבוטחים ,פנינו גם
לרגולטורים על מנת שיוכלו לפקח על תהליך
התשלום ויידעו כי חברות הליסינג עומדות
בתקנות משרד התחבורה המחייבות אותן
לבטח ,או להתנהג כמבטח ,בעת סילוק תביעה.
כלומר ,לעמוד בכללי חוזר יישוב התביעות
משנת .2008
אך לצערנו ,הנושא הבירוקרטי מעמיד בפנינו
מכשולים רבים ,ועדיין האזרח הפשוט נדרש
לקוות כי בעת תאונה עדיף שהפוגע יהיה

מבוטח בחברת ביטוח מאשר בחברת ליסינג.
אמנם הכנסת אמורה לדון בחוק שאנו תמכנו
בו ,שהמסדיר את רישיון חברת הליסינג,
ומחייב אותה בהפעלת ביטוח צד ג' לכל רכב,
אך כידוע ,לכנסת יש את סדר העדיפויות
שלה ,והנושא מתקדם בעצלתיים.
לאחרונה קיימנו מגעים עם משרד התחבורה,
בהם לראשונה נראה כי הם מבינים שאכן מדובר
בכשל שוק ,והם הרגולטור שצריך לטפל בזה.
במשרד התחבורה ביקשו מאתנו להכין טבלה
מסודרת של כל התלונות בשנתיים האחרונות,
שאנו כסוכנים נאלצנו להתמודד אתן.

ובעזרת הפרטים שנאסוף נוכל להראות את
פער התשלום הרחוק מיום פתיחת התביעה
ועד לסילוקה.
במשך הזמן ,סוכנים רבים פנו אלינו בבקשה
שנעזור לקדם את הנושא .כאן המקום לחזור
ולהבין שאנו חייבים את עזרתכם במתן
נתונים ,על מנת שנוכל להמשיך ולהתקדם.
אנא הקדישו זמן במשרדכם על מנת שנוכל,
בפעם ראשונה ,להציף ולהראות כי הבעיה היא
בממדים חסרי תקדים ופוגעת באזרח הפשוט.
לכל הסבר נוסף אפשר לפנות אלי – אריאל
מונין ariel@el-ad.co.il ,טל0523850860 :

חייבים את עזרתכם

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה

בימים אלה נשלח לכל סוכן קישור לדף
אינטרנטי ופשוט ,שאותו הם מתבקשים למלא,

לטופס התלונה לחץ כאן
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גם בדרך לאילת,
בשירותי דרך אין בערך
רק

הסדר עם חברות הביטוח:
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חדשות הביטוח

מגדל ביצעה שני מבצעי חילוץ מוצלחים
של מטיילים ישראלים בדרום אמריקה
במסגרת פעילות החילוץ ניצלו חייהם של שני צעירים ישראלים – צעירה שחלתה במחלת דם קשה
והוטסה לארץ ,ומטייל שחולץ מפסגת הר לאחר שנפצע קשה • אלי הרוש ,מנהל ביטוחים קבוצתיים
ונסיעות לחו"ל במגדל" :שמח שיכולנו לספק את הטיפול הרפואי המיטבי ולהביאם למקום מבטחים”
רונית מורגנשטרן

ה

חודש האחרון הביא את מגדל לבצע שני
מבצעי חילוץ מורכבים בדרום אמריקה,
שבהם היו מעורבים מבוטחי החברה
בפוליסת "מגדל מסע עולמי – תרמילאים".
המבצע הראשון כלל את החזרתה בתחילת
החודש של המטיילת זהר כץ ( )22מפרו ,לביתה
שבערבה .כץ הרגישה במהלך טיולה כאבי בטן
ובחילות .היא קיבלה טיפול אנטיביוטי ראשוני,
אולם המשיכה וסבלה מחולשה ומסחרחורות.
בהמשך הובהלה לבית חולים מקומי וממנו לבית
חולים אוניברסיטאי בלימה ,בירת פרו ,שם
אובחנה כחולה במחלת דם קשה שאיימה על חייה.
אלי הרוש ,מנהל ביטוחים קבוצתיים ונסיעות
לחו"ל במגדל ,מספר כי "בתחילה זה נשמע כמו
מקרה פשוט לטיפול ,אולם עם שכיחות התסמינים
ובירור מקיף שנערך לה ,התברר לנו כי מדובר
ממש במאבק מסביב לשעון להצלת חייה".
לדבריו ,האבחנה הרפואית הביאה את מגדל
להפעיל מאמצים רבים כדי לאפשר לה לקבל
את הטיפול הרפואי הנדרש" :זהר הגיעה ללימה
במצב קריטי ונדרשה לתרומות דם .בעזרת סיוע

אלי הרוש

של מד"א ו־ ,IMAוכן לבם הרחב של אנשי
הקהילה היהודית בפרו וישראלים רבים ,השתפר
מצבה באופן הדרגתי והתייצב".

חילוץ מהפסגה
המבצע השני הסתיים בהצלחה רק לפני ימים
ספורים .מדובר במטייל ישראלי צעיר ,שיחד

עם מטיילת גרמנייה ,יצאו לטיפוס באזור הררי
ומבודד בגבול בין ארגנטינה לצ'ילה .תוך כדי
טיפוס נפצע המטייל הישראלי בצורה קשה ולא
יכול היה להמשיך במסע .השניים לא נשאו
עמם כל אמצעי תקשורת ומשכך ,המטיילת
הגרמנייה החלה בדרכה להזעיק עזרה .המטייל
הישראלי נותר באוהל שהקימו בגבהים ,מצויד
בכמויות קצובות של מים ומזון .לדברי הרוש,
"רק לאחר יומיים מפציעתו של המטייל
הישראלי ,הועברה הודעת מצוקה מסודרת
למגדל ומגנוס .עם קבלת ההודעה הופעלו
מיד כל הצוותים הנדרשים ואנשי הקשר ,כולל
משרד החוץ ומקומיים ,כדי לנסות ולהבין איך
מחזירים את המטייל מהר ובבטחה .החילוץ
נמשך בפועל קרוב ל־ 24שעות ,בתנאים קשים.
המטייל נמצא כעת בשלבי החלמה ,עד שניתן
יהיה להטיסו חזרה ארצה".
לסיכום אמר הרוש" :אני שמח שיכולנו ,יחד עם
גורמים נוספים ,לדאוג למבוטחים שלנו בשעת
מצוקה ממשית ,לספק להם את הטיפול הרפואי
המיטבי ולהביאם למקום מבטחים".

מגדל תשיק שולחן עבודה דיגיטלי
שמרכז את משרד הסוכן בטלפון הנייד

מ

גדל מביאה את מהפיכת הדיגיטל גם
לסביבת העבודה של הסוכנים .לאחרונה
סיימה החברה את פיתוחה של מערכת
"שולחן העבודה – הדור הבא" ,המשדרגת באופן
משמעותי את כל תצרוכת המידע ,קידום יכולות
השיווק של משרד הסוכן ,ביצוע פעולות תפעוליות
ביעילות מרבית וחווית המשתמש.
המערכת מהווה פלטפורמה דיגיטלית אינטראקטיבית
להנגשת הצרכים של הסוכן במגדל ,תמיכה בפעילותו
השוטפת וקידום מכירותיו .היא פועלת בשיטה רב־
ערוצית ומחזקת עוד יותר את ממשקי העבודה בין
מגדל לסוכן ,בארבעה מישורים :מידע כללי ,מידע
אודות הלקוחות ,תפעול ומכירות.
שולחן העבודה החדש כולל בין היתר גישה למידע
מכל סוגי המכשירים (מחשבים נייחים וניידים,
טאבלטים וסמארטפונים) ,ממשק משתמש חדש ,נגיש,
נוח וידידותי ,שולחן עבודה מאוחד לחיסכון ארוך טווח
ולביטוח כללי ,פילוח תיק הלקוחות לביצוע מכירות
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חדשות ,מנגנון חיפוש היקפי וביצוע פעולות עצמאיות
 אפשרות להשלמת חסרים ,תהליכים ,העלאת קבצים,שידור בקשות לחברה ועוד.
השקת שולחן העבודה החדש עברה בהצלחה והוטמעה
ללא תקלות במשרדי הסוכנים ,בליווי ובהדרכה
של המפקחים האישים .בשבועות הקרובים צפויים
להתווסף למערכת שדרוגים ומודולים (יישומים)
נוספים.
לדברי אמיל וינשל ,משנה למנכ"ל וראש חטיבת
הלקוחות וערוצי ההפצה" ,כחברה מובילה גם בתחום
הדיגיטלי ,העוצמות הטכנולוגיות יוצאות הדופן של
מגדל תומכות במכלול תהליכי עבודתם של הסוכנים,
לטובת התייעלות משרדם ,שיפור השירות לציבור
הלקוחות ומיצוי הפוטנציאל העסקי האדיר ,בשיתוף
הפעולה של הסוכנים עם מגדל ,הן בתחומי החיסכון
ארוך הטווח ,הבריאות והפיננסים והן בתחום הביטוח
הכללי על ענפיו השונים".
רונית מורגנשטרן

שיבושים
צפויים בכלל
ביטוח

בעקבות המשך המבוי הסתום
ונוכח סירובה של הנהלת כלל
ביטוח לקדם את המו"מ להסכם
קיבוצי חדש בחברה 4,000 ,עובדי
כלל החליטו להחריף את צעדיהם
הארגוניים.
אתמול והיום (ה') לא יתקיימו
קבלות קהל בכל סניפי ומשרדי
החברה ברחבי הארץ ,לא יתקבלו
שיחות במוקדי שירות הלקוחות
ולא יינתן שירות למעסיקים.
במקביל ,מחלקות הדואר והסריקה
של החברות שובתות מכל פעילות
עד להודעה חדשה.

הגיל השלישי

סו”ב אלי ארליך“ :היינו כנראה בין הראשונים
לזהות את הפוטנציאל הגלום בגיל השלישי”
הסוכן המוביל בענף ביטוחי נסיעות לחו"ל וכיסויים נוספים לגיל השלישי ,מספר בראיון
על האפשרויות שהוא מעניק לאוכלוסייה זו ,פעילותו הציבורית הענפה ועוד

רונית מורגנשטרן

ס

ו”ב אלי ארליך ( ,69נשוי פלוס 4
ו־ 7נכדים) עוסק בביטוח כבר 37
שנים .סוכנות הביטוח שלו “אלי
ארליך שירותי ביטוח בע”מ” ,נרכשה לפני שש
שנים בידי קבוצת מגדל ביטוח ,לאור הצלחת
והובלת הסוכנות בתחום הביטוחים לגיל
השלישי .הסוכנות היא כיום חלק מקבוצת
מגדל ,ופועלת ממטה הקבוצה בפתח תקווה.
סוכנות ארליך מורשית בכל ענפי הביטוח,
כולל ביטוח ימי .ואולם ,עיקר התמחותה
ב־ 26השנים האחרונות הוא בביטוחים לגיל
השלישי.
“היינו כנראה בין הראשונים ,שזיהינו עוד
בתחילת שנות ה־ 90במאה הקודמת ,את
הפוטנציאל הגלום בגיל השלישי” ,מספר
ארליך“ .התחלנו עם ביטוחי סיעוד לארגונים
הגדולים ,המשכנו עם פוליסות מיוחדות
לתאונות אישיות לגיל השלישי ,כולל גילאים
מתקדמים .אחד הארגונים מבוטח אצלנו עד
גיל  !100אך גולת הכותרת היתה פיתוח ענף
ביטוחי הנסיעות לגיל השלישי ,בו אנחנו
מובילים את הענף .הסלוגן של הסוכנות הוא
‘הסוכנות המובילה בישראל לביטוחי חו”ל
לגיל השלישי’”.
ארליך מספק כיום ביטוחי נסיעות לחו”ל,
שמאפשרים לגימלאים בכל גיל (עד ,120
הוא מדגיש) וכמעט בכל מצב בריאותי ,לצאת
לטיולי נופש בחו”ל“ .אני מאפשר להם לצאת

ארליך .אג׳נדה שמספיקה לפעילות של עוד  15שנה קדימה

הנסיעה“ .זהו כיסוי שיש חברות ביטוח שלא
נותנות אותו גם לצעירים בטווח כזה” ,הוא
מדגיש.

התייחסות מיוחדת

ההתייחסות המיוחדת לאוכלוסיית הגיל
השלישי ,מייצגת את השונות של הפעילות
של הסוכנות של ארליך ,בהשוואה לסוכנויות
ביטוח אחרות .לכן ,יכול ארליך להצביע
בגאווה על שורת לקוחות ענק עמה נמנים
גימלאי אגד ,דן ,התעשייה האווירית ,רפא”ל,
אל על ,קמ”ג ,מבטחים ,מקפת ,נתיב והרשויות
הגדולות במדינה  -עיריות תל אביב,

“יש לקוחות שמבקשים לצאת לטיול שורשים בפולין ,או לשיט בקריביים,
ולקחת את הילדים ,הנכדים והנינים ,מה שלא התאפשר להם במקומות
אחרים .אני נותן להם את האפשרות הזאת כבר  26שנים”
עם כל המשפחה – סבא ,בן ,נכד ונין .היו כאלה
שביקשו לצאת לטיול שורשים בפולין ,למשל,
ולקחת את כל הדורות הבאים אתם ,דבר שלא
התאפשר להם קודם בגלל הגבלות של חברות
הביטוח .אני נותן להם את האפשרות הזאת
כבר  26שנים וכל הזמן משביח את המוצר”,
מסביר ארליך.
ארליך אף מאפשר למבוטחים המבוגרים שלו
לרכוש ביטוח ביטול נסיעה עד  120יום לפני
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ירושלים ,חיפה ובאר שבע .עוד לקוחות הם 40
בתי הדיור המוגן בישראל ,גימלאי משרד ראש
הממשלה וגופים ביטחוניים ,ארגון נכי צה”ל,
התאחדות ספורט נכים ,ארגון אלמנות ויתומי
צה”ל וישנם נוספים.
“אשתקד ביטחנו את משלחת ישראל
לאולימפיאדת הנכים בריו – ביטחנו את כל
פעילויות הספורט בהן הם ייצגו את ישראל
ובכל דרגות הנכות של חברי המשלחת” ,מספר

ארליך.
לדבריו ,פונים אליו במהלך השנה עשרות
אנשים שאינם לקוחות שלו ומבקשים ממנו
עזרה ספציפית בכיסוי בריאותי לנסיעתם
בחו”ל ,כולל מנהלי חברות ביטוח ובכירים
אחרים" .אנחנו מותג די בתחום מיוחד זה" ,הוא
מדגיש.

הבעת אמון

בלשכת סוכני ביטוח משמש ארליך כיו”ר
בית הדין הארצי של הלשכה כבר קדנציה
שלישית“ .יש לציין ,כי הבחירה בתפקיד זה
נעשית באופן ישיר על ידי סוכני הביטוח,
בדומה לבחירת נשיא הלשכה ,ואינה מינוי
במסגרת הפוליטיקה הפנימית של הלשכה.
לכן ,מדובר בהבעת אמון ישירה” ,הוא מדגיש.
ארליך היה מועמד לתפקיד נשיא הלשכה,
ושימש כשופט נציג ציבור ,מטעם הלשכה,
בבית הדין לעבודה בתל אביב .בין יתר
פעילויותיו ,הוא חבר העמותה הפרלמנטרית
לסיוע לניצולי שואה ואף שימש במשך שנים
רבות כמ”מ ראש המועצה האזורית אפעל,
עד לסיפוחה לרמת גן .יו״ר ועדת הסיעוד
והבריאות בלשכה ,סו״ב יואל זיו ,אומר על
ארליך כי הוא ״מחלוצי הפעילים בישראל
למען ניצולי השואה ,והוא ראוי לשבח על
פעילותו העניפה בתחום״.
“בעולם הביטוח אומרים שהאג’נדה שלי
מספיקה לפעילות של עוד  15שנה קדימה .אין
לי אלא להסכים לכך” ,מסכם ארליך בסיפוק.

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

דו"ח פיץ' :המכוניות
האוטונומיות יגרמו למהפכה
בביטוחי רכב

ד

צילוםfotolia :

ו”ח חדש של חברת הדירוג הבינלאומית פיץ’ קובע ,כי
כניסתן של המכוניות האוטונומיות יחולל מהפכה בסקטור
ביטוחי הרכב .חלק ניכר ממבטחי המשנה צופים לנפילה
בביטוחי רכב ,כאשר יקטן מספר תאונות הרכב והאחריות של
חבות המוצר תעבור מהנהגים ליצרני הרכב.
המהפכה הזו ,קובע הדו”ח ,תחייב מבטחים לחפש רווחים
בביטוחים אחרים .מבטחים שיימנעו מהסתגלות למצב החדש
ייעלמו לחלוטין ,קובעת פיץ’ .מאידך ,המצב של מבטחי
המשנה עשוי להשתפר ,כאשר הרכב האוטונומי והמיכון שלו
עשויים להפוך למטרות של מתקפות סייבר.
פיץ’ מציינת ,כי המכוניות האוטונומיות שיופעלו על ידי
תשתית מבוססת רשת האינטרנט ,ייהפכו ליעד של האקרים.
על פי הצעות הנבחנות
בריטניה,
בממשלת
מבטחים לא יוכלו לפסול
ביטוחי רכב בשל סכנת
מתקפות סייבר ,שעשויות
לגרום לנזקים גדולים -
דבר שיחייב שיהיו בעלי
המהפכה תחייב מבטחים לחפש רווחים בביטוחים אחרים קיבולת גדולה יותר של
ביטוחי משנה.
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מנכ”ל  AIGהעדיף להתפטר
בטרם יודח מתפקידו

מ

נכ”ל ענקית הביטוח  AIGפיטר האנקוק החליט להקדים את
ישיבת הדירקטוריון של חברתו ולהגיש את התפטרותו ,לאחר
שהיה ברור כי בישיבה זו הוא יודח מתפקידו .האנקוק נימק את
התפטרותו בחוסר גיבוי של בעלי המניות הגדולים
של החברה .דירקטוריון  AIGינהל פעילות חיפוש
מקיפה למציאת מועמד מתאים להחלפתו,
והאנקוק ימשיך בתפקידו עד שימצא מחליף.
האנקוק ציין במכתב התפטרותו ,כי העדר
גיבוי של בעלי המניות לניהולו יצרה אי
ודאות בחברה ,אשר יכולה לערער את פעילות
האנקוק.
ההתייעלות ולפגוע בבעלי פוליסות הביטוח,
נכשל והתפטר
העובדים ,רגולטורים ובעלי המניות .האנקוק כיהן
כמנכ”ל החברה מאז ספטמבר  .2014ארבע שנים לפני כן ,ב־,2010
הוא הצטרף ל־ AIGוכיהן כסגן המנכ”ל לפיננסים ,סיכונים והשקעות.
בינואר  2016האנקוק הגיש לדירקטוריון תוכנית אסטרטגית
להתייעלות ולשיפור הרווחיות.
אולם המנכ”ל לא הצליח להשיג את יעדי התוכנית האסטרטגית.
 AIGסיימה את שנת  2016בהפסד של  849מיליון דולר ,לעומת
רווח של  2.19מיליון דולר ב־ .2015נתונים אלו גרמו לתרעומת
בקרב חברי מועצת המנהלים של החברה ,שרובם דרשו לפטר את
האנקוק.

גאים במקצוע

סוכן הביטוח כאן ולתמיד
עולמו של סוכן הביטוח כולל התמודדות עם לא מעט קשיים – כלכליים,
תדמיתיים וביחסים מול הגופים איתם אנו עובדים • אך יש לזכור – התברכנו
במקצוע נהדר ויש לנו את הכלים להתמודד עם כל הקשיים שבדרך
ליאור רוזנפלד

ב

 ‰העמידו את עצמכם במקום הראוי
לכם למול כל הסובבים אתכם בעבודה:
העובדים ,חברות הביטוח והמבוטחים -
והציבור בכלל.
 ‰בדלו את עצמכם ממתחרים אחרים,
היו יצירתיים ,תזמו יותר ,הביאו רעיונות
חדשים ושדרו זאת החוצה.

שלוש וחצי השנים האחרונות
אני נפגש מידי שבוע עם
עשרות סוכני ביטוח בכל הארץ.
לאחרונה אני נחשף לפסימיות בקשר
לעתידו של סוכן הביטוח ,ודאי לעתיד
הדור הבא של הסוכנים ,לעתיד תיק
הסוכן ולעתיד המקצוע.
חברינו מלינים על הקשיים בעבודת
הסוכן ,על השינויים הרבים ועל
המהמורות שבדרך ליצירת פרנסה.
התלונות החוזרות הן על:
 ‰חוסר הגיבוי לסוכן מצד חברות הביטוח,
היחס המזלזל ,המכירה הישירה עוקפת
הסוכנים וכניסה לכיס הסוכן בהנחות
משותפות.
 ‰הרגולציה המוציאה כל חשק לקום
בבוקר ולעשות טוב לציבור בישראל.
‰מעמדנו בתקשורת והכתבות הלא
מחמיאות ,וכתוצאה מכך הווצרות
אווירה עוינת בדעת הקהל.
 ‰חוסר היכולת להתפרנס היום מפוליסות
פנסיוניות ועוד.

אילוסטרציהfotolia :

מה אני משיב לכל אלו? שהקל ביותר הוא
לשבת ולבכות ,שאווירת הנכאים והמרה
השחורה לא יקדמו אותנו לשום מקום ,אבל
גם שיש בהחלט מה לעשות – והכל ,או כמעט
הכול ,פתיר.
יש לנו מקצוע מעולה ,עתיר עשייה למען
הציבור  -גורלם של אלפי מבוטחים נמצאים

בידיים של כל אחד ואחת מאתנו .עשינו,
ואנו עושים ,טוב למבוטחים וכבר הוכח שאין
תחליף לסוכן הביטוח.
אז מה עושים?
 ‰תתחילו להעריך את עצמכם מקצועית
ואישית ,שדרו זאת לסביבה!
הכניסו את יכולת האמונה לסדר היום
שלכם.
 ‰קומו עם מוטיבציה ועם חדוות עשייה.

턅휅 팅픅휅 퐅턅㠀퐅
휅픅㠀턅퐅 픅 
℀℀℀  ㌀ 휅∀ ㌀

㜀㜀ⴀ㜀㘀㘀㜀㘀㠀㠀 픅 픅툅휅
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הבנתם במה אתם מיוחדים? פרסמו את זה,
לא מספיק שרק אתם יודעים.
לסיום ,אם הפנמתם את כל הנאמר,
מותר לכם להיות מתוגמלים ,דרשו את
המגיע לכם מהמבוטחים ,מהיצרנים ומכל
מי שנמצא עמכם בקשרי עבודה.
לגבי הרגולציה ,התקשורת ,וחברות
הביטוח  -יימצאו פתרונות עד סוף
הקדנציה הנוכחית או בקדנציה הבאה של
לשכת סוכני ביטוח.
אין לי כל ספק בכך ,שהרי מקצוע סוכן
הביטוח רלוונטי ויישאר כזה -
סוכן הביטוח כאן ולתמיד.
הכותב הוא יו"ר סניף חיפה

אירועי הלשכה
… מחוז באר שבע והדרום יערוך הרמת
כוסית ב 3.4-בין השעות ,10:30-13:30
בשיתוף "איילון חברה לביטוח" ,במרכז
המבקרים "באר אברהם".

 ‰מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰ office@rbmedia.co.il

סוכן צעיר

"רק מי שלא מאמין ביכולות
שלו ייתן שירות חינם"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,על השתלבותו במקצוע ועל עתיד המקצוע בעיניו
 ‰השבוע :סו״ב נתנאל יעקובי ,סוכן ביטוח עצמאי
גיל – 31
מצב משפחתי – נשוי 2 +
השכלה :תואר ראשון בביטוח ,תואר שני  -משפטים
לכלכלנים
ותק במקצוע – סוכן ביטוח כ 8-שנים ,עצמאי כ4-
שנים
למה בחרת לעסוק בתחום הביטוח?
"מעולם לא עסקתי בדבר אחר .לפני השירות הצבאי
עבדתי במשרד הביטוח של דודתי ריקי יעקובוב ,ושם
נחשפתי לראשונה לתחום שעורר בי עניין רב .מיד
לאחר השירות הצבאי התחלתי ללמוד לתואר ראשון
בביטוח ,ומשם הדרך הייתה ברורה .היום אני מומחה
בתכנון פנסיוני ופיננסי ,ביטוחי חיים ,אובדן כושר
עבודה ,בריאות וסיעוד.
איפה תהיה עוד עשר שנים?
"אני מאמין שאמשיך בתפקידי בצורה דומה למה
שאני עושה היום ,אבל לא ניתן להתעלם וצריך תמיד
להתאים עצמנו לשינויים ,גם מצד הרגולטור וגם
לדרישות השוק לשירות מקצועי ואדיב מחד ,ומחיר
הוגן מאידך".
"ארצה שהסוכנות תגדל ותתחזק גם בלקוחות
חדשים וגם בתהליכי עומק עם לקוחות קיימים.
לכן ,בנוסף לתחום הליבה שבו אני עוסק כיום ,אני
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סו"ב נתנאל יעקובי
מכוון להתפרס על תחומים נוספים ,כמו ליווי קבלת
הלוואות ומשכנתאות ,ובהם לתת שירות גם ללקוחות
הסוכנות וגם ללקוחות חיצוניים".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"לגבי תחום הליבה ,אני מאמין שמה שאנו עושים
לא ישתנה בהרבה בגלל הצורך היסודי של הלקוחות
לייצוג אמיתי ומקצועי ,שלא מצד הגופים המוסדיים.

להם כידוע יש אינטרס מובנה ,שהוא בבסיס
ההתקשרות מול חברת הביטוח ,אבל ללא ספק מודל
הייצוג ישתנה .לדוגמה ,מודל הפרדת העמלה מדמי
הניהול ,שמשנה ונותן קריאת כיוון מסוימת לאן השוק
צפוי להגיע".
אילו טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים כמוך?
"חמישה טיפים עיקריים .1 :להתמקד בתחום מסוים
שבו אתה צריך להיות מומחה ,למשל ריסקים או
פיננסים/פנסיוני .2 .ליצור שיתופי פעולה שגם
משלימים יכולות ופתרונות .למשל ,סוכן שמתמחה
בביטוח כללי ,משתף פעולה עם אחר שמתמחה
בפנסיוני-פיננסי  .3ממליץ לפנות זמן נקוב בשבוע
שבו יושבים ולומדים .אני מקפיד לרכז את כל החומר
העיוני שאני נחשף אליו במשך השבוע ,וביום מסוים
לקרוא וללמוד אותו  .4לבצע שימור תיק יזום – לדבר
עם לקוחות חשובים ולהיפגש איתם ,תמיד להדגיש
במעשים את הערך שלכם אליהם ועבורם .5 .גביית
תשלום  -כאשר אתם עושים משהו שהוא מחוץ
לתחום הישיר שלכם ,כמו טיפול בתביעה של פוליסה
קולקטיבית של לקוח שלכם .יש צורך ,ואפילו חובה
אתית ,לגבות תשלום כדי שהלקוח ואתם תרגישו
הערכה כלפי השירות שאתם מעניקים .רק מי שלא
מאמין ביכולות שלו ייתן שירות חינם".
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חדשות הלשכה

גם הסדנה השנייה במסגרת מועדון
הסניורים מלאה עד אפס מקום

הסדנה שתפתח ביום ראשון הקרוב תהיה ארוכה ומקיפה יותר מקודמתה • סו"ב צעיר איציק
קליינמן שהשתתף בסדנה" :יצאתי מהמפגש עם הוותיקים עם פגישות חדשות ביומן"

רונית מורגנשטרן

ב

יום חמישי שעבר הסתיימה סדנת
"פריצת דרך" הראשונה של מועדון
הסניורים של מחוז השרון ,שהתקיימה
במכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה .ביום
ראשון הקרוב תתחיל סדנה חדשה ,כשמכסת
המשתתפים כבר מלאה מזה כשבועיים.
במפגש הסיום של הסדנה הראשונה
השתתפו יו"ר המחוז ,סו"ב דניאל קסלמן,
ויו"ר סניף נתניה ,סו"ב יוסי אנגלמן (שניהם
יוזמי מועדון הסניורים) וכן מנכ"ל הלשכה
רענן שמחי ומנכ"ל המכללה רונן דניאלי.
לדברי סו"ב אנגלמן ,ביום חמישי האחרון
נהנו המשתתפים מהרצאתו של רו"ח ג'קי
מצא ,יו"ר רשות המסים לשעבר ,שדיבר על
המיסוי בהעברת ומכירת תיק ביטוחי ,וגם
על השפעת השינויים במיסוי ,באופן כללי,
על עבודת הסוכן בתאגיד וסוכן עצמאי יחיד.
"משום שאנחנו עדיין מגדירים את הנושא
כפיילוט של מחוז השרון ,ביצענו בדיקת משוב
בקרב הסוכנים שהשתתפו בסדנה הראשונה כדי
להפיק לקחים להמשך ,ובוודאי לטובת הרחבת
הפיילוט לכל המחוזות של הלשכה .כבר בסדנה
השנייה עשינו שינויים בהתאם למשוב :היא
תהיה ארוכה יותר – הוספנו יום לימודים והיא
תימשך  6ימים במקום  .5כמו כן ,נשים יותר
דגש על הצד המשפטי של מכירת תיק ביטוחי,
כולל הצגת דוגמאות של הסכמים .נושא המיסוי
יקבל שעתיים במקום שעה".

ראיונות אישיים

במפגש הסיום השתתפו גם סוכנים

אנגלמן וקסלמן
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סדנת פריצת דרך

"כשפנו אלי בנושא המיזם הבינדורי
ראיתי הזדמנות פז להתחבר לעולם
הסוכנים הוותיקים והמנוסים ,שעד
היום לא ממש הכרתי ,ולמצוא
את הדרך לשיתוף פעולה איכותי
ומועיל לכל הצדדים"
צעירים ,איתם נפגשו הסוכנים הוותיקים
של מועדון הסניורים .אחד מהם היה סו"ב
איציק קליינמן ,שאמר ל"ביטוח ופיננסים"
לאחר המפגש" :כאדם חרדי ,אבא ל־ 8ילדים
וחסיד חב"ד שיינק את ערך השליחות ,אני
מאמין שגם בבחירת העיסוק חשוב לתת
תשומת לב לערך החברתי והשליחותי ,ואת
זה מצאתי בביטוח .לאחר שעבדתי זמן קצר

כמוכרן אצל עמית קמינסקי בחברת AMG

הקמתי בחברה מוקד מכירות חרדי בלב תל
אביב ומשם הדרך הייתה קצרה להוצאת
הרישיון ופתיחת המשרד .אני רוצה לציין
את לשכת סוכני ביטוח ,והוועדה לסוכנים
צעירים במיוחד ,שמיום קבלת הרישיון
השתתפתי במיזמים רבים שלהן וסייעו לי
לפלס את דרכי בענף .לגופו של עניין -
כשפנו אלי בנושא המיזם הבינדורי ראיתי
הזדמנות פז להתחבר לעולם הסוכנים
הוותיקים והמנוסים ,שעד היום לא ממש
הכרתי ,ולמצוא את הדרך לשיתוף פעולה
איכותי ומועיל לכל הצדדים" ,ציין.
"במפגש מועדון הסניורים ביוזמתו
של יוסי אנגלמן ,נחשפתי לקהל מרתק,
שבניגוד גמור לתדמית שדבקה בו ,מעוניין
לייצר דרכים חדשות ויצירתיות לשיתופי
פעולה ושילוב הדור הצעיר .יצאתי
מהמפגש עם פגישות חדשות ביומן ואני
בטוח שגם אם לא אמצא את הדרך לשלב
ידיים עם כל אחד  -בטח אוכל ללמוד
מהידע והניסיון הרב שסוכנים אלו צברו.
לדעתי ,בחשיבה 'מחוץ לקופסא' אפשר
תמיד למצוא ולהמציא רעיונות נוספים.
נכון היה אם הלשכה הייתה מקדמת את
המיזם צעד אחד קדימה ועורכת ראיונות
אישיים עם המועמדים לתכנית ,וכך מעבר
למפגשים רבי משתתפים (שלעיתים לא
כולם מרגישים בנוח למסור בהם פרטים
ולהיפתח) ,הלשכה הייתה יכולה 'לשדך' בין
ותיקים לצעירים באופן יותר אקטיבי".

חדשות הלשכה

סוכני חיפה הצדיעו ללוחמי האש

כ

מיטב המסורת הנהוגה במחוז הצפון
של לשכת סוכני ביטוח ,לחגוג את
אירוע פורים עם הצדעה לגופים
התורמים לקהילה ,גם השנה השתתפו
הסוכנים באירוע פורים לסוכני הביטוח ובני
משפחותיהם ,שכלל הצדעה ללוחמי האש
שהשתתפו בכיבוי השריפה הגדולה בחיפה
בדצמבר האחרון.
כ־ 100סוכנים ובני משפחותיהם קיבלו
הסבר על פעילות לוחמי האש ממפקד תחנת
קרית טבעון ,ישראל גירון ,שסקר את העבודה
השוטפת של הכבאים :חילוץ ניצולים מבתים
בוערים ,מרכבים לאחר תאונות או במצב
טביעה ,כיבוי שריפות ועוד.
במהלך הביקור נחשפו ילדי הסוכנים להזנקה
של כבאית ,כאשר התחנה דווחה על שריפה
בקרבת מקום .הביקור כלל טיפוס על כבאיות,
תערוכת כבאיות ישנות ,הדגמה של הפעלת
זרנוק לכיבוי שריפה והופעה של כוכבת
הילדים מיתר רעות.
ליאור רוזנפלד ,יו"ר סניף חיפה ,אמר כי

סוכני מחוז הצפון ובני משפחותיהם

"כבאי האש הוכיחו את עצמם כשכיבו בגבורה
שריפה חסרת ממדים בחיפה .טבעי היה שנגיע
אליהם כדי לחזק אותם ובנוסף להרוויח כיף

גדול לילדי ולנכדי הסוכנים .המסורת הזו
של חיבור משפחות הסוכנים ללשכת סוכני
הביטוח מבורכת וחשובה".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :
ניסיון כולל שיווק .דיסקרטיות מוחלטת .נא
דרושים
לשלוח קורות חיים והמלצות לת.ד 25155
חיפה 3125101
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת
לחברת "לב-ארי סוכנות לביטוח" הממוקמת
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות ,ידע בענפים
ברעננה דרוש /ה מסלק /ת בעל /ת ניסיון.
נוספים יתרון קורות חיים לduby@s-sapir.co.il :
העבודה כוללת סילוק תביעות רכב ,דירה .משרה
לסוכנות ביטוח בצ'ק-פוסט חיפה דרושים סוכני
מלאה בימים א'-ה' בין השעות 08:00־16:00
ביטוח חיים/אלמנטארי עצמאיים תנאים מעולים
או 08:30־ .16:30תנאים טובים למתאים/ה.
לרבות הסכמי עבודה ללא התחייבות לפרטים:
שכר  7500שקל  +נסיעות ותנאים סוציאליים
שי052-8033305 -
המקובלים דרישות :ניסיון של לפחות שנתיים
מעוניין לפרסם משרות דרושים כדלקמן-:
בתחום סילוק תביעות חובה .היכרות תוכנת
למשרד ביטוח ברחובות דרושים עובדים
בוסנובה /תוכנות הביטוח השונות יתרון.
למשרות חלקיות .עבודה מול קהל .רצוי ניסיון
אחריות ,אסרטיביות ,ראש גדול ,תודעת שירות
קודם במשרד ביטוח .העבודה  5ימים בשבוע.
גבוהה .נכונות לעבודה ברעננה .המשרה מיועדת
ניתן להעביר קורות חיים במייל ו/או בפקס
לנשים וגברים כאחד לפרטים וקו"ח :יובל
 avi@aminut-cop.co.il.פקס .089461896
uv.levari@gmail.com 054-7771578
המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.
למשרד ביטוח באיזור פתח תקווה דרושה
למשרד ביטוח בעל מוניטין באזור חיפה דרושה רפרנטית ביטוח חיים ,ניסיון  3שנים ,שליטה
לחצי משרה אלמנטריסטית איכותית ובעלת
מלאה בכול המערכות 5 ,ימי עבודה,

מתפנה מנהלת
משאבי אנוש וגיוס

עתירת ניסיון וידע בענף
הביטוח ושוק ההון.
ביצועיסטית ובעלת ראיה
אסטרטגית כלל אירגונית
יחסי אנוש מעולים.
מחפשת את האתגר
במשרה הבאה.
אשמח לקבל הצעות למייל:
Jobs4hr2017@gmail.com
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דרושה פקידה לחצי משרה בטבעון 5 .ימים
בשבוע עם ידע במחשב .ליצירת קשר טל:
.050-5406635
דרושים סוכני ביטוח פנסיוני בעלי ידע רחב
בתחום הפיננסים וביטוח פרט להשתתפות במיזם
כל ארצי .רק סוכנים בעלי ניסיון של שנה לפחות
בתחום פגישות פרונטליות יוכלו להתקבל.
ניתן במעמד של שכיר חלקי ואו עצמאי חלקי.
דיסקרטיות מובטחת .למעוניינים בפרטים נא
לפנות אל shragalidor@gmail.com
לסוכנות ביטוח פרטית וותיקה בשרון דרוש /ה
סוכן ביטוח בעל רישיון להצטרפות לצוות של
 5עובדים ,לתפקיד הכולל ניהול ,תמיכה וטיפול
בתיקי ביטוח ,פנסיה ופיננסים .רשיון בביטוח

שכירות משנה
להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך
סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי,
אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים
נוספים :שי052-8033305 :
להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט
לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/
חיים בכל החברות .חנייה בשפע ,לפרטים
נוספים :שי052-8033305 -
 379מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים
סגורים ואופן ספייס .שני חדרי ישיבות ,חדר
שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני רכובות
מתחנת הרכבת .לפרטים משה  054-8101150או
moshe@etgarins.com

להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד
ואו דלפק עבודה .במשרדים חדר ישיבות וקשר
לחברות ביטוח ובית השקעות .מחיר לדלפק
סימלי  350שקל לחודש וחדר במחיר של 800
שקל לחודש .לפרטים ניתן להתקשר לשרגא
לידור 0546655736
להשכרה עמדת עבודה בסוכנות ביטוח במרכז
פתח תקווה .לפרטים ניתן לפנות אל עדי
054-2277146
להשכרה מיידית במשרד ביטוח יפהפה ותיק
ואיכותי מאוד בקניון עזריאלי במודיעין :שתי
עמדות עבודה מאובזרות לחלוטין ,קישוריות
לכל חברות הביטוח  ,שירותי משרד מלאים
לרבות מטבחון מאובזר מתאים לפקידות  /סוכן
 /מוקד מכירות ושיווק  /נציגות משרד מעיר
אחרת וכד' לפרטים :איל 052-2334332
eyal@sos-ins.co.il

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או

לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק
לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836
להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח
בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות וכולל
עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל המוקד.
לפרטים לפנות למאיר 052-2248252
להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות
ביטוח בפתח תקווה .במשרד כל השירותים
הנלווים .לפרטים :יגאל .050-8316594 -
להשכרה חדר לסוכן ביטוח ,עם כל התשתיות
הדרושות ,ביד חרוצים בתל אביב ,בסוכנות
ביטוח איכותית .השכירות כוללת שימוש בחדר
ישיבות מכובד ,מטבח מאובזר ,בקיצור הכל מוכן,
להביא רק מחשב נייד .ליצירת קשר:
amitdav26@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח
אלמנטרי באזור תל-אביב 050-5332148 -
סוכנות ביטוח בצ'ק פוסט בחיפה פותחת דלת
למיזמים משותפים עם סוכני ביטוח עצמאיים
באלמנטארי/חיים
לרבות שרותי תפעול פנסיוניים לעסקים לפרטים:
שי052-8033305 -
להשכרה משרדי ביטוח צמודים לסוכנות חיתום
חיים ואלמנטארי בחיפה ניתן לקבל שירותי
תפעול לרבות מזכירות ,עו"ד לטיפול משפטי,
רו"ח לתפעול ממשקים פנסיוניים וחיתום
אלמנטארי לפרטים :שי052-8033305-
סוכן וותיק עם דור המשך מעוניינים לרכוש תיק
ביטוח אלמנטר באזור המרכז לפרטים אשר -
 , 0504414419איתי,0507888741 -
itay@edry-ins.co.il

