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חדשות  הביטוח

מינוי אתי אלישקוב למנכ”ל 
איילון ביטוח נבחן מחדש

אריק יוגב, מנכ"ל איילון ביטוח, מבקש להישאר בתפקידו הנוכחי • אתי 
אלישקוב צפויה לפרוש מאיילון אם לא תמונה לתפקיד שהובטח לה

רונית מורגנשטרן

מנכ"לית מ אלישקוב,  אתי  של  ינויה 
חברת איילון אחזקות מזה כחצי שנה, 
לתפקיד מנכ"ל איילון ביטוח במקומו 
ל"ביטוח  וודאי.  אינו  כבר  יוגב,  אריק  של 
מאיילון  תפרוש  אלישקוב  כי  נודע  ופיננסים" 
אם לא תמונה לתפקיד שהובטח לה בידי יו"ר 

ובעלי השליטה בחברה לוי רחמני.
עצמו,  רחמני  של  כולל  הייתה,  ההערכה 
שבעקבות פרישת יונל כהן, יו"ר איילון ביטוח, 
מתפקידו,  יוגב  גם  יפרוש   ,2016 בנובמבר 
משום שהוא נחשב "איש של יונל" - כהן הביא 
במגדל.  גם  תחתיו  שעבד  יוגב,  את  כמנכ"ל 
בעבר פורסם שרחמני אינו מסתדר עם יוגב וכי 
כמנכ"ל  להחליפו  במטרה  אלישקוב  את  הביא 
מסתבר  ואולם,  הקבוצה.  של  הביטוח  חברת 
דוד ישראל,  ביטוח,  איילון  שהיו"ר החדש של 
לפני  לתפקידו  שמונה  כאל,  מנכ"ל  לשעבר 
כחודש, מגלה אמון רב במנכ"ל הנוכחי ומבקש 
להשאירו בתפקידו. מסתבר כי גם יוגב מבקש 

להישאר בתפקידו ואילו רחמני מתעקש כאמור 
על מינויה של אלישקוב לתפקיד. 

הרי  ציבורית,  חברה  היא  ואיילון  היות 
אישור  את  לקבל  צריכה  הסופית  שההחלטה 
סופית  ויובהר  יידון  הנושא  המנהלים.  מועצת 
ואלישקוב  במהלך השבועיים הקרובים. במידה 

המחלים  רחמני,  צפוי  מאיילון,  תפרוש 
מפציעה קשה, לחזור לתפקידו הקודם כמנכ"ל 
ה־15  עד  אשתקד  מילא  אותו  אחזקות,  איילון 
כיו"ר  לאחרונה  עד  שימש  רחמני  באוקטובר. 
לטובת  פינה  אותו  תפקיד  אחזקות,  איילון 

שלמה גרופמן לפני כחודש. 
בטוחה  מאוד  הייתה  אלישקוב  כי  לציין  יש 
ביטוח,  איילון  מנכ"לית  לתפקיד  שלה  במינוי 
בראיונות  לעסוק  החלה  כבר  היא  כי  ונודע 
לצורך איוש תפקידים בכירים בחברה באנשים 
בתפקידה  ביטוח.  באיילון  תחתיה  שיכהנו 
כמנכ"ל איילון אחזקות, אלישקוב אינה משמשת 
הסכם  איילון  לבין  בינה  ואין  שכיר  כמנכ"ל 
באיילון  אלישקוב  עם  ההסכם  ישירה.  העסקה 
אחזקות הוא על קבלת שירותי מנכ"לות והוא 
ייעוץ  אלישקוב  חברת  לבין  איילון  בין  נחתם 
למנכ"ל  תתמנה  אם  שבבעלותה.  והשקעות, 
כמנכ"ל  בתפקיד  תשמש  היא  ביטוח,  איילון 

שכיר.

אתי אלישקוב

החדשנות – מחולל התחרות העיקרי בענף
רונית מורגנשטרן

עסקית " בסביבה  תאופיין   2017 שנת  גם 
אשר  הקודמות,  לשנתיים  בדומה  מאתגרת, 
על  ובפרט  הביטוח  ענף  על  להעיב  תמשיך 
ההונית  הכרית  בנית  ויכולת  הרווחים  פוטנציאל 
תמשיך  העסקית  הסביבה  שוטפים.  מרווחים 
להיות מושפעת להערכתנו מצמיחת תמ"ג מתונה 
יחסית, סביבת ריבית ואינפלציה נמוכות, יציבות 
בשוק  תנודתיות  תשואות  לצד  העקום  בתלילות 
תחרות  המעודד  רגולטורי,  לעומס  וחשיפה  ההון 
חברת  מתחזית  עולה  כך  מסוימים".  במקטעים 
דירוג האשראי, "מידרוג", לענף הביטוח ב־2017. 

"נקודת  כי  מדגישים  מידרוג  כלכלני  זאת,  עם 
ההקלה  הינה  הביטוח  חברות  של  העיקרית  האור 
 ,2 סולבנסי  של  היישום  תקופת  במשך  הצפויה 
דרישות  את  להקטין  שצפויות  חדשות  והנחיות 

המקורית  למתכונת  ביחס  המעבר  בתקופת  ההון 
ולתת מרווח נשימה משמעותי כדי להסתגל למצב 

החדש". 
יציבות חברות הביטוח

בהיבט תמהיל ההשקעות, צופים כלכלני מידרוג 
כי "נמשיך לראות השקעות הולכות וגוברות של 
בחיפוש  סחירים  שאינם  בנכסים  הביטוח  חברות 
הון  קרנות  נדל"ן,  כגון  עודפות,  תשואות  אחר 
סיכון, תשתיות והמשך חשיפה לתיקי משכנתאות 
בנקאיים, אשר ברמה המשקית מגדילה את הסיכון 

הסיסטמתי למערכת הפיננסית".
בתחום ביטוח החיים, מציינת מידרוג לחיוב את 
החיים,  ביטוחי  עתודות  בסיכון  המתמשך  הקיטון 
תוך הקטנת החשיפה לפוליסות מבטיחות תשואה 

למצב  בניגוד  זו,  "עובדה  ובעתודות;  בפרמיות 
של  ניכר  שיעור  יש  בהן  אירופה  מערב  במדינות 
הארוך  בטווח  אמורה  תשואה,  מבטיחות  פוליסות 
ולהקטין  הביטוח  חברות  ביציבות  לתמוך  יותר 
את הרגישות שלהן לשינוי הריבית ותשואות שוק 

ההון", היא טוענת.
הטכנולוגית  החדשנות  את  רואים  במידרוג 
הזמן  בטווח  הביטוח  בענף  עיקרי  תחרות  כמחולל 
המודל  את  יתאימו  שלא  "מבטחים  הבינוני־ארוך. 
מהמוצרים  בחלק  ההפצה  מודל  את  ובפרט  העסקי 
עשויים  אחידה,  פוליסה  בעלי  במוצרים  ובפרט 
עם  העסקי.  בפרופיל  משמעותית  שחיקה  לחוות 
זאת, חדשנות זו מביאה אתה גם הזדמנויות למוצרים 
כלכלני  מסכמים  הסייבר,”  בתחום  ובפרט  חדשים 

מידרוג.

בלעדי
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חדשות  הביטוח

רק 41% מהמבוטחים מאמינים שיקבלו 
סיוע מחברות הביטוח בעת מחלה קשה

 מסקר שבדק את דעת הציבור בישראל בנושא מערכת הבריאות עולה כי ל־57% 
מהאוכלוסייה יש ביטוח בריאות מסחרי, מחציתם ממקום עבודתם

רונית מורגנשטרן

ישראל ר מאזרחי   41% ק 
בריאות  בביטוחי  המבוטחים 
בטוחים שיקבלו סיוע מחברות 
הביטוח בעת מחלה קשה. 44% בטוחים 
שיקבלו סיוע מקופות החולים, ו־46% 
בטוחים לגבי בתי החולים הציבוריים.
ידי  על  שנערך  מסקר  עולה  כך 
ובדק  ברוקדייל  מאיירס־ג'וינט־מכון 
את דעת הציבור בנושא רמת השירות 
הממצאים  הבריאות.  מערכת  ותפקוד 
מביעים חוסר אמון ביכולתם של נותני 
להעניק  הבריאות  במערכת  השירות 
מחלה  בעת  מתאים  טיפול  למבוטחים 

קשה. 
שולי  ד"ר  של  בניהולם  הסקר, 
מדינה־ תמר  ברמלי־גרינברג, 
נערך  בלינסקי,  ואלכסיי  הרטום 
 2016 אוגוסט־דצמבר  בחודשים 

בשלוש שפות )עברית, ערבית ורוסית( 
והשתתפו בו 2,513 איש, כאשר שיעור ההיענות 
שבוצע  דו־שנתי  בסקר  מדובר   .68% על  עמד 
נציגי כל  היגוי בה שותפים  ועדת  בליווי של 
קופות החולים, משרד הבריאות, משרד האוצר, 

המוסד לביטוח לאומי וארגוני צרכנים.
מהסקר עולה עוד כי 84% מאזרחי ישראל הם 
בעלי ביטוח בריאות משלים של קופות החולים 
)שב"ן(, 57% בעלי פוליסת ביטוח מסחרי כלשהי, 
מתוכם 53% מבוטחים בפוליסה קבוצתית )לרוב 

ממקום העבודה( ול־40% ביטוח פרטי.

המחקר מציג ממצאים לפיהם, למרות שרמת 
הביטחון של הציבור בקבלת סיוע היא נמוכה 
באופן  הרצון  שביעות  שרמת  הרי  )כ־44%(, 
הבריאות  וממערכת  הקופות  משירותי  כללי 
מאד  מרוצים  או  מרוצים   89% גבוהה:  היא 
מרוצים  או  מרוצים  ו־63%  הקופות  משירותי 

מאוד ממערכת הבריאות בכלל.  
לטיפול  כאמור  מהסקר, שמתייחס  עולה  עוד 
על  שויתרו  דיווחו   27% כי  קשה,  מחלה  בעת 
כ־70%  המתנה.  זמני  בגלל  רופא  אצל  ביקור 

שוויתרו  דיווחו  מהמוותרים 
על רופא יועץ, ו־28% מהם פנו 
לרופא פרטי )לעומת 15% בקרב 
שדיווחו  אלו  בקרב  האחרים(. 
על ויתור בגלל זמני המתנה – 
70% אמרו שהם לא כל בטוחים 
את  שיקבלו  בטוחים  לא  או 
ו־77%  ביותר,  הטוב  הטיפול 
בטוחים  לא  שהם  אמרו  מהם 
את  לעצמם  להרשות  שיוכלו 
הטיפול. כמו כן, 6% מהמשיבים 
הרגישו צורך לשלם תשלום לא 
כדי  דיסקרטי  באופן  פורמלי 
לקבל שירותי בריאות מועדפים 

בחמש השנים האחרונות. 
את  משקפים  "הנתונים 
במערכת  המצב  תמונת 
רואים  אחד  מצד  הבריאות. 
הגבוהה  הרצון  שביעות  את 
מקופות החולים ומצד שני רואים את הצורך 
הציבורית",  הבריאות  מערכת  חיזוק  בהמשך 
בתגובה  ליצמן,  יעקב  הבריאות,  שר  אמר 
לסקר. "הנתונים אף מביאים לידי ביטוי את 
אמשיך  המערכת.  לטובת  שעשינו  הפעולות 
הבריאות  במערכת  הרפורמות  את  לקדם 
ישראל,  אזרחי  לרווחת  חברתית  במדיניות 
תוך שיפור תחומים חשובים הדורשים שינוי, 
בשגרה  יותר  טוב  טיפול  יקבל  שהציבור  כך 

ובמצבים קשים".
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 ואמינה מול 
כל חברות 

הביטוח!

בדיקת רטרו 
וריטיינר 
חודשית

כי אם תשתוק ולא תבדוק, לא תוכל לצחוק... בדרך אל הבנק! דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

 שושנת העמקים 41 צורן ת.ד. 1565 טל. 054-4231093  
hagit2265@gmail.com :פקס. 09-8320917 | דוא"ל

סוכן, מתי 

לאחרונה 

בדקת את 

עמלותיך?
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ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

אליאנץ’ הקימה 
פלטפורמה לסרטי וידאו 

לתביעות רכוש

גידול בתביעות של 
מבוטחים הקפיא רווחי 

לויד’ס

פלטפורמה ח הקימה  בבריטניה  אליאנץ’  הביטוח  ברת 
המאפשרת למבוטחים פרטיים ועסקיים, להעביר צילומים 

ביחס לתביעות רכוש. 
החברה  עם  בשותפות  הפלטפורמה  את  הקימה  אליאנץ’ 
GLOBALNET360, המתמחה במתן שירותי דיגיטל. הפלטפורמה, 
לאליאנץ’  מאפשרת   ,ALLIANZ SITE VIEW לשם  שזכתה 
ליישב תביעות במהירות. בחברה מציינים כי הם מחפשים דרכים 
שיאפשרו למבוטחים להעביר במהירות את החומרים המגבים  את 

התביעות.

הגדול ב הביטוח  תאגיד  ברווחי  עלייה  הייתה  לא   2016 שנת 
בהיקף  גידול  חל   2016 שבשנת  למרות  זאת  לוידס’.  בעולם 
ביטוחי המשנה בשיעור של 21% והגיע לסכום של 40.3 מיליארד 
דולר. הרווח לשנה שעברה הסתכם ב־2.63 מיליארד דולר, לעומת 

רווח של 2.65 מיליארד דולר ב־2015 .
לויד’ס מציינת שראתה גידול בתביעות שהוגשו למבטחי המשנה 
בסכום של 2.8 מיליארד דולר, שנבע בעיקר מסופת ההוריקן מתיו 
והשריפות הגדולות בקנדה. מאידך, החברה הצליחה להשיג רווחים 
כתוצאה  במט”ח  מהשקעה  ורווחים  באג”ח  מהשקעותיה  משופרים 

מירידת השטרלינג.
לבריסל  מפעילותה  חלק  להעביר  לוידס  החליטה  שעבר  בשבוע 
באמצעות הקמת חברת בת שתטפל בביטוחים באירופה, צעד שכרוך 
בהעברת כ־100 עובדים מלונדון לבריסל, כאשר ההערכה היא שחלק 

מהם יפרשו בעקבות המעבר.  

רגולטור הביטוח הסיני 
נחשד בקבלת שוחד

גולטור הביטוח של סין, איקסנג ג’נבו, נמצא בחקירה מתמשכת ר
הקומוניסטית.  המפלגה  של  בשחיתות  למלחמה  הוועדה  של 
החקירה מתמקדת בביצוע עבירות משמעת חמורות, שמשמעותן חשד 

בקבלת שוחד.
הוצא  סין,  בוועדה המוניטרית המרכזית של  הרגולטור, שגם חבר 
לחופשה עד לתום החקירות. רשות הביטוח הסינית הודיעה כי היא 
הביטוח.  בשוק  חוקיות  בלתי  בפעילויות  ותטפל  בחקירה  פותחת 
האחרונות,  בשנים  שבוצעו  בעבירות  לטפל  הרשות  של  בכוונתה 
כולל השקעות גדולות מחוץ לסין וניפוח תעריפי ביטוחים הנמכרים 

לציבור הסינים.

בשנת 2016 נרשם גידול 
של 174% במתקפות 

טרור במדינות מערביות

ברת הברוקרים הבינלאומית אאון פרסמה את מפת הסיכונים ח
הסיכון  הן  הטרור  מתקפות  כצפוי,   .2017 לשנת  העולמיים 
הגדול ביותר למבטחים. זאת לאחר שבשנת 2016 הייתה עליה של 
14% במתקפות הטרור בעולם, כאשר במדינות המערב נרשם גידול 

של 174%.
טרור,  יעד למתקפות  היו  וגז  נפט  חברות  כי  מהנתונים מתברר 
שהיוו 41% ממתקפות הטרור בשנת 2016, מגמה שנמשכה בארבעת 

החודשים הראשונים של 2017 .
הפוליטי  בסיכון  ירידה  נרשמת   2017 בשנת  כי  מציינת  אאון 
למשקיעים. הדבר מעיד על שיפור בתנאים הכלכליים והפוליטיים 
לביצוע השקעות. עם זאת, מזהירה אאון, כי הפעילות המשותפת 
של ארה”ב ואירופה להטלת סנקציות תיצור אי וודאות למשקיעים 

באיראן, רוסיה ואף בקובה.

מתקפות טרור הן הסיכון הגדול ביותר למבטחים

סרטי האבטחה מאפשרים ליישב תביעות במהירות
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ביטוח  בעולם

האם הונג קונג יכולה להפוך לחממה 
הטכנולוגית של ענף הביטוח?

 מהפכת הטכנולוגיות הפיננסיות – הפינטק – עוברת אט־אט גם אל ענף הביטוח, והונג קונג, 
כמרכז טכנולוגי ופיננסי מוביל באסיה, מכוונת להיות מהבולטות והמובילות של מגמה זו

פדראיג וולש, פורבס

ין ספק כי מרכיבים מסוימים, ומנועים א
לפריצת  דרושים  מסוימים,  כלכליים 
בעסק  מדובר  הביטוח.  בענף  דרך 
מסורתי, עם הנהלות עתירות מורשת ומערכות 
תפעוליות רחבות. זו גם תעשייה הנתונה תחת 
רגולציה, והתפתחות אבולוציונית של הרגולציה 
תוכל  חדשנות  האם  שיקבע  המפתח  היא  הזו, 

להכות שורש ולשגשג, או לא.
קונג מעוניינת לשחק תפקיד משמעותי  הונג 
בהתפתחות הזו - והיא יודעת גם שהיא חייבת, 
אם היא רוצה להפוך לחממת פינטק של ממש. 
החיים  בליבת  מרכזי  שירות  הוא  הביטוח  מגזר 
על  המפקח  זו, משרד  כך שלמטרה  הפיננסיים, 
המרכזי  הרגולטור  קונג,  בהונג   )OCI( הביטוח 
של תחום הביטוח שם, כבר החל לפעול בנושא: 
נפגש  הפינטק,  לנושא  קישור  צוות  גיבש  הוא 
עם סטארט-אפים כדי להסביר להם את דרישות 
סטארט־אפים  חיבר  הביטוח,  בענף  הרגולטור 
איגוד  של  פינטק  לנושא  המשימה  צוות  עם 
באירועי  משתתף  קונג,  בהונג  התעשיינים 
פינטק על מנת להחליף תפיסות ורעיונות ועובד 

בצמידות גם עם שחקנים במגזר הפרטי.
קשה להעריך היכן הונג קונג עומדת בתחום. 
זאת את החופש לשער: במה  לנו בכל  יש  אבל 

העיר צריכה לנסות להתמקד?

עתיד ענף הביטוח
בעתיד אנו נראה כל שלב במעגל הייצור של 
מהמוצרים   - צורתו  את  משנה  הביטוחי  המוצר 
למנהל  ועד  והחיתום  ההפצה  דרך  עצמם, 

ולתביעות הביטוח. הווה נתבונן בחידוש טכנולוגי 
חיישנים  זאת:  להמחיש  מנת  על  ספציפי  אחד 
מידע  יספקו  הפרטי  וברכוש  בנכסים  במכוניות, 
שיוזן ישירות אל תוך המוצרים הביטוחיים שכל 
פי  על  תפור  יהיה  הביטוח  ירכוש.  מאתנו  אחד 
מידותיו האישיות של הפרט, ההיסטוריה האישית 
שלו, פרופיל הסיכונים שלו והתנהגותו - וכל זה 

בזמן אמת.
ביג  של  ניתוח  כלי  באמצעות  הזה,  בשלב 
הערכות  והן  אמת  ניתוחי  הן  שיספקו  דאטה 
ולקבוע  יוכלו להעריך סיכונים  חוזי, המבטחים 
יותר. והרזרבות שלהם בדיוק רב   את המחירים 
סיכונים  בחובו  טומן  הדבר  כיצד  לראות  ניתן 
נבחן  בואו   - למשל  מסובכים.  רגולטוריים 
במידע  שייעשה  השימוש(  אי  )או  השימוש  את 
בזמן  מידע  של  אספקתו  חיובי,  באור  לגבינו. 
פרופיל  לבנות  להם  תאפשר  למבטחים  אמת 
אישי שיכלול סיכונים ויציע תמחור טוב יותר, 
במיוחד  שתפורים  מידעים  אותם  על  שמבוסס 
שינוי  על  כתגמול  שיינתנו  או  למידותינו, 

התנהגותי רצוי.
באור זהיר יותר, לעומת זאת, כבר מתעוררות 
יסרבו  הם  אם  ייענשו  הצרכנים  האם  שאלות. 
לספק מידע? האם תתרחש עלייה בפילוח סוגי 
להיווצרות  גם  שתוביל  כזו  הסיכונים,  ורמות 
צרכנים שרמות הסיכון שלהם גבוהות במיוחד, 
תהיינה  האם  לביטוח"?  ניתנים  "בלתי  והם 
מנת  על  ונסקר  שהתקבל  מידע  של  דליפות 
גם  וישמש  שלנו,  הסיכון  פרופיל  את  להעריך 
כדי להעריך דברים אחרים לגבינו, כמו למשל 

היכולת לשלם?
רחוק  הללו  הרגולטוריים  לסיכונים  הפתרון 
מלהיות ברור בשלב זה. מה שבטוח הוא שהגורם 
שהביא את תעשיית הביטוח אל המקום שבו היא 
למקומה  אותה  שיביא  זה  יהיה  לא  היום  נמצאת 

העתידי.

להסתכל קדימה
חממת  להיות  מעוניינת  באמת  קונג  הונג  אם 
מרכזי  כמרכיב  ביטוח  טכנולוגיות  עם  פינטק, 
בכך, אזי שהרגולטור חייב להשתתף באופן פרו־
שתאפשר  הסביבה  ובטיפוח  ביצירה  אקטיבי 
להפוך את החזון למציאות. ה־OCI הוא הרגולטור 
הנגיש ביותר לציבור באופן היסטורי בהונג קונג. 
עליו לראות את עצמו בתור שן מרכזית בגלגל 
היזמים,  בין  כזו שמקשרת  התחום,  של  השיניים 
המבטחים, התעשיינים והרגולטורים לכדי מעגל 

של שיתוף פעולה.
הטכנולוגיה  שבו  חדש  בעולם  נמצאים  אנחנו 
אלינו  מועברים  האופן שבו  את  מהותית  משנה 
לרוב  רגולטורים  הפיננסיים.  השירותים 
הגיע  כעת  האחורית.  המראה  דרך  מתבוננים 

הזמן שהם יסתכלו קדימה.
ביטוח  רשות  ידי  על  יוחלף   OCIה־ בקרוב 
עצמאית חדשה )IIA(, והיא תצטרך להיות חלק 
בהונג  הביטוח  תעשיית  כלפי  חדשה  מגישה 
קונג, כזו שמחפשת אחר חיבור, תיאום ויצירה. 
אז תהיה להונג קונג האפשרות האמתית להפוך 
בתחום  טכנולוגית  לחדשנות  האסייתי  למרכז 

הביטוח.
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"ביטוח זה עולם ומלואו"
בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו ‰ השבוע: 

סו"ב אביב חנונה, בעלים ומנכ"ל סוכנות אביב חנונה סוכנות לביטוח בע"מ 2014 בראשון לציון

גיל – 35
מצב משפחתי – נשוי + 4

ותק במקצוע – 11 שנה, עצמאי מזה 4 שנים. 
רישיון בביטוח אלמנטרי וביטוח פנסיוני

מה הביא אותך להיות סוכן ביטוח? 
“אני דור שני לסוכן ביטוח. אבי, בני חנונה, הוא 

סוכן ביטוח ותיק בעל סוכנות באזור, לכן באופן 
טבעי הגעתי לתחום. עבדתי עם אבא שלי כ-7 

שנים כשכיר במשרד ולמדתי את כל התפקידים 
בסוכנות ביטוח - תביעות, מכירות, שירות 

ותחומי הביטוח השונים לרבות ביטוח חיים. 
לפני 4 שנים החלטתי שאני רוצה לפרוש כנפיים 

ולפתוח סוכנות עצמאית שלי שהקמתי גם כן 
בראשון לציון. תחומי ההתמחות שלי הם בעיקר 

ביטוחי רכב כבד, משאיות וציוד מכני הנדסי".
מה עשית לפני שהגעת לביטוח?

"לפני זה הייתי מאמן טניס בקאנטרי של חולון 
וראשון לציון. הייתי שחקן טניס כל חיי, ולאחר 
שהשתחררתי מהצבא רציתי להמשיך בתחום. 

לאחר שראיתי שאין פרנסה בזה, התחלתי 
לעבוד במשרד של אבא בביטוח לצד אימון 

טניס, עד שהחלטתי להתמקד כל כולי בביטוח".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
“מנהל סוכנות ביטוח גדולה עם לפחות איש 

מקצוע אחד בכול תחום וסוכני משנה תחתי”.
איך אתה רואה את מקצוע סוכן הביטוח 

בעתיד?
"מקצוע סוכן הביטוח ימשיך להתקיים למרות 

השינויים הרבים שחלים בענף. עם זאת, מדובר 
במקצוע מאד דינמי, מאוד מקצועי, ואנו נצטרך 
להתמקצע כל הזמן לדעת ולהתאים את עצמנו 

גם לטכנולוגיה המתקדמת ולשינויים הרבים 
בענף. מי שלא יעשה זאת עלול למצוא את 

עצמו בבעיה”.
איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכני ביטוח 

צעירים כמוך?
“אל תישארו במשרד, תמיד תהיו בתנועה 

ותייצרו עבודה. אני למשל, לא מתאם פגישות 
עם רוב הלקוחות, אלא פשוט נוחת עליהם  
בעסק או בבית, מחייג אליהם ומספר שאני 

באזור, בא לבקר לשאול ולהתעניין. בכל מקרה, 
תמיד אני יוצא מרווח – הן מחיזוק הקשר והן 

מגידול בהכנסות.
"טיפ נוסף לסוכנים הצעירים הוא תמיד ללמוד 

ולדעת יותר. ביטוח זה עולם ומלואו וידע זה כוח. 
לפעמים טיפ מקצועי שתתנו ללקוח ייתן לו 

ערך מוסף הרבה יותר מהנחה של כמה שקלים 
שיציעו לו בחברה מתחרה”.

סוכן צעיר

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

"מקצוע סוכן הביטוח ימשיך להתקיים 
למרות השינויים הרבים שחלים בו. 

עם זאת, מדובר במקצוע מאד דינמי, 
מאוד מקצועי, ואנו נצטרך להתמקצע 
ולדעת להתאים את עצמנו לטכנולוגיה 

המתקדמת ולשינויים הרבים בענף”

סו"ב אביב חנונה: "ידע זה כוח"

רצינו להודות על הטיפול המסור שבתנו קיבלה בזמן 
שהותה בחו"ל, כאשר היא הזדקקה לפינוי מיידי 

באמבולנס ואשפוז. 
אציין את היחס החם מאנשי הקשר בארץ, יצירת הקשר 

איתה בחו"ל וכמובן הטענת הכרטיס ללא דחייה. תודה 
לסוכן שלנו,

איתי פילוסוף, שבעת רכישת הביטוח המליץ על 
 פספורטכארד מבין כל החברות.

בטוחים שנעשה ביטוח דרככם גם בעתיד. 
 

המבוטחת: טלי גלזר
ישוב: הוד השרון

סוכן: איתי פילוסוף

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

משתמשים בכרטיס, בלי להוציא כסף מהכיס!
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 נקודה  למחשבה

סוכן לעת צרה
גם מבוטחי הביטוחים הישירים מעדיפים בעת הצורך להתייעץ 

עם סוכן ביטוח שיוכלו להישען עליו ולהסתייע בו 

סו"ב אריאל מונין

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

תמול בבוקר צלצל אליי קרוב משפחה א
ללא  לחניון  שנכנסתי  כיוון  רחוק. 
אליו  שאתקשר  לו  סימסתי  קליטה, 
די  שזה  בחזרה  לי  סימס  הוא  אך  יותר  מאוחר 
דחוף. אחרי כמה דקות, כשחזרתי אליו, התברר 
נובעת מהצורך שלו במידע משום  כי הדחיפות 
שעבר  תאונה  לגבי  איתי  להתייעץ  רצה  שהוא 
לא  שהוא  רק  שלא  לציין  המקום  זה  בלילה. 
באחת מחברות  מבוטח  מבוטח שלי, אלא שהוא 

הביטוח הישירות.
אבל בזמן שכזה, לאחר שעבר תאונה בה מעורבות 
אמנם  צומת,  בתוך  התנגשות  בעת  מכוניות  כמה 
ללא נפגעי גוף אך עם הרבה יצרים, הוא הרגיש 
שנכון לו למרות הכול, לא להתקשר למוקדנית של 
אלא לשאול לעצתו  הישירה שלו,  הביטוח  חברת 

של קרוב המשפחה הרחוק שלו, סוכן ביטוח ותיק.
אינו  לי  וקרה  שתיארתי  שהמקרה  מניח  אני 
משום שלא  הסוכנים,  מאיתנו,  אחד  אף  מפתיע 
אחת אנו נתקלים באירוע כזה או דומה, כשברגע 
האמת האנשים רוצים שיהיה לידם מישהו שהם 

יוכלו להישען עליו ולהסתייע בו.

שירות אישי
מובן לכולנו שהצורך של הלקוח בביטוח מורכב 
מכמה וכמה דברים; המבוטחים רוצים שיהיה נוח, 
בלתי  דבר  זה  האם  זול.  וכמובן  מקצועי  יעיל, 

אפשרי מבחינת סוכן הביטוח? 
איש  ברור שעדיף תמיד  המקצועי,  הצד  לגבי 
מקצוע על פני מוקדן מתחלף. אך היכן נכנסת 
יעדיפו  נכון שיהיו סוכנים שלעד  הטכנולוגיה? 
שלא להיכנס לשירות טכנולוגי, בין אם מפאת 
שמרנות או מפאת הרגל, אבל הסוכנים הצעירים 
מביננו ירצו לדבר פחות ולהקיש יותר, וכך גם 

הלקוחות הצעירים. 
לכן, אנחנו מחויבים לעבודה חכמה שתשלב את 
הטכנולוגיה עם הקשר האנושי; אם נצליח בשנים 
הקרובות לפצח את המתכון לשילוב הנכון, ולא 
לוותר על אחד התחומים, לא "או או", אלא "גם 
וגם", נוכל להמשיך להיות אנשי מקצוע כבעבר, 
לאזור  גישה  גם  שלנו  למבוטחים  לאפשר  אבל 
מילוי  המבוטחים,  מול  התקשרות  ובו  טכנולוגי 
טפסים דיגיטליים והתכתבות און ליין. כך נוכל 
להביא אלינו גם את המבוטחים שמעדיפים איש 

מקצוע טכנולוגי.
ומה עם המחיר? כל צרכן מעדיף לקנות את אותו 
הישירות  הביטוח  חברות  יותר.  זול  במחיר  מוצר 
אבל  זולות,  כחברות  עצמן  את  למתג  הצליחו 
אותו  לא  זה  ושנית,  נכון  תמיד  לא  זה  ראשית, 
ולהוכיח  להראות  צריכים  כסוכנים  אנחנו  מוצר. 
למבוטחים שביטוח הרכב שהוא קונה אצלנו הוא 
לא אותו מוצר שהוא קונה בחברה ישירה. אנחנו 
בודקים הצעות של כמה חברות, והוא כבול לחברת 
ביטוח ישירה אחת. אם נוכיח לו שהוא משלם קצת 
הפראייר  של  ההרגשה  כך,  זה  תמיד  ולא  יותר, 

תיעלם, ובמקומה תגיע הרגשה של הוגנות.
בצורה  המבוטחים  עבור  שם  להיות  תפקידנו 
ההוגנת ביותר, מקצועיים, טכנולוגיים, ובמחיר 

המחזיר את עצמו בשירות אישי.
הוא  השיחה  אחרי  שלי?  המשפחה  קרוב  עם  ומה 
הבין שכדאי מאד להתקשר אלי בעת חידוש הביטוח, 

ואולי אף יופתע שהמחיר לא בהכרח גבוה יותר.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת 
סוכני ביטוח

טון.   15 למשקל  עד  למשאית  וגרירה  דרך  שירותי  לרכוש  ניתן  מעתה  יקר,  סוכן 
הראל,  כלל,  מגדל,  מנורה,  הבאות:  הביטוח  חברות  דרך  לרכוש  ניתן  השירות  את 
וסקוריטס. חתמים  ק"ש  ביטוח,  שלמה  הפניקס,  שומרה,  הכשרה,  חקלאי,  ביטוח 

בשירותי דרך 
אין בערך רק

קבוצת שגריר שירותי רכב בע״מ הנפח 8, ת.ד. 1715 א.ת. חולון 5811701 *בהתאם לתנאי כתב השירות.

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
לפרטים פנה לחתם/ת בחברת הביטוח.
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 נקודה  למחשבה

מעבר לכל דמיון
בעוד שכירים בחברות ביטוח עובדים תוך ידיעה מה תהיה 

משכורתם, סוכני ביטוח עצמאיים נמצאים באפלה

סו"ב יובל ארנון

מדינה דמיונית, אי שם במזרח התיכון, ב
עסק  אשר  דמיוני  ביטוח  סוכן  לו  חי 
תוך  וזאת  רבות,  שנים  בעבודתו 
רצונן  שביעות  ולפי  ללקוחותיו  רבה  נאמנות 
עבד  איתן  ביטוח  חברות  שתי  של  המלאה 

לאורך השנים.
של  לכנסים  הוזמן  תמיד  דמיוני  סוכן  אותו 
זכה  ואף  הערכה,  תעודות  קיבל  החברות, 
הקטן  במשרדו  החברות  מנכ”לי  של  לביקורם 
ששאלו לשלומו ושלום רעייתו. הסוכן שמר על 
נאמנות לאותן חברות, ולמרות לא מעט פיתויים 
מצד חברות מתחרות דבק בעבודתו עם החברות 
באו,  ומנהלים  הלכו  מנהלים  וצמח.  גדל  איתן 
חלקם למשך תקופה ארוכה, וחלקם עזבו במהרה 
לחברה אחרת מתחרה. אך למרות כל זאת, הוא 
לשווק  הוותיקות,  החברות  עם  לעבוד  המשיך 
ללקוחותיו,  מקצועי  שרות  לתת  מוצריהן,  את 
להתמקצע וללמוד כדי שיוכל להציע ללקוחותיו 

את הטוב ביותר.
סוכן  אותו  חי  בה  דמיונית,  מדינה  באותה 

להישמע  שנים  מספר  לפני  החלו  דמיוני, 
מכירות  על  אפלים  במסדרונות  לחשושים 
שנים  עובד  הוא  איתן  החברות  של  ישירות 
ידי  על  הופרכו  אלו  ששמועות  כמובן  רבות. 
כי  והכריזו  עת  באותה  שכיהנו  המנהלים 
“הסוכנים הם אנחנו ואנחנו הם הסוכנים”, “ אין 
תחליף לסוכנים ואנחנו בטח לא הולכים להיות 
וטענו  המשיכו  בהם”  ולהתחרות  ישיר  ביטוח 

בכל אירוע או נסיעה לחו”ל.
מדינה  באותה  דמיוני  סוכן  אותו  ואכן, 
ידי  על  שנאמר  מה  זה  אם   - נרגע  דמיונית 
אך  לדאגה.  בסיס  כל  שאין  כנראה  המנהלים 
ככל שנקפו הימים והשנים, החלו להגיע אליו 
יותר ויותר שמועות ועדויות על שיחות טלפון 
ללקוחות של חבריו הסוכנים ממוקדים ישירים 
של החברות איתן עובד. והופ, שומו שמים, גם 
הלקוחות שלו החלו לקבל שיחות דומות. יותר 
מכך, נציגים של אותן חברות הגיעו ללקוחות 
כלל.   סוכן  וללא  מפתות  הצעות  עם  שלו 
חברות,  עוד  עם  התמזגו  עבד  מולן  החברות 

ואיש  כליל,  פסקו  במשרדו  המנכ”לים  ביקורי 
כבר לא התעניין בשלומה של אשתו. “למה זה 
מגיע לי אחרי כל כך הרבה שנים של נאמנות”? 
היה שואל את עצמו כל לילה כאשר עלה על 
יצועו ובקושי נרדם. ומה יהיה על עתיד ילדי 

שחשבתי שיכנסו לעסק כדור ממשיך?
במדינה דמיונית אי שם במזרח התיכון, חי לו 
סוכן ביטוח דמיוני אשר הגיע לעשור השישי של 
חייו. על הבמות ומתוך מאזני החברות הוא כבר 
שמוקדי  קורא  כבר  הוא  אחרות.  זמירות  שומע 
כמו  אחרים  ממקורות  באים  בחברות  הרווח 
גדודי  צמחו  סביבו  והלוואות,  תשתיות,  נדל”ן, 
הגדול  הדמיוני  האירוע  אבל  ישירים,  משווקים 
המשפט  את  הסוכן  כששמע  זה  בחודש  הגיע 
את  ושווק  ללקוחות  לך  תמכור,  “תעבוד,   –
המוצרים הפנסיונים שלנו, ואחרי זה נסתדר עם 
הפרנסה שלך. סמוך עלינו, מילה שלנו זו מילה... 

אנחנו מאחוריך”.
האם זו הנורמה המקובלת גם בקליטת עובדים 
שכירים באותן חברות איתן עובד שנים? תהה 
תתחיל  “בוא  אומרים  להם  גם  האם  הסוכן. 
השכר  על  ניהולי,  בתפקיד  בחברתנו  לעבוד 
והקיץ  חשב  תנועה?”  כדי  תוך  נסגור  שלך 
מחלום הבלהות כשהוא רטוב מזיעה. “איזה מזל 
וקם  לעצמו  אמר  הקודח”  בדמיוני  רק  שהכול 
לעוד יום עבודה עם מוטיבציה גדולה, תחושת 
המדהים  העיסוק  על  תודה  והכרת  שליחות 
שבחר לעצמו. “אני צריך להפסיק ללכת לישון 
הרהר  סיוטים”,  לי  גורם  ממש  זה  כי  מאוחר, 

ויצא את ביתו.

הכותב הוא יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת 
סוכני ביטוח

תזכורת לבעלי תאגידי ביטוח
עד סוף חודש אפריל 2017 יש להעביר דיווח לפיקוח על הביטוח, דרך מערכת אותות, לגבי 

עמלות בתחום הביטוח הכללי והחיים, כולל תשלום לסוכני המשנה, אם יש.
בנוסף, יהיה דיווח בגין שנת 2016 על בסיס פרמטרים חדשים אשר הופיעו בחוזר האחרון 
"דיווח שנתי בגין עמלות ופרטי תאגיד" מיום 2017/4/2. על בסיס חוזר זה, חובת הדיווח 
תהיה עד 2018/1/31 .הלשכה פנתה לפיקוח לבדיקת כפל הדיווח בגין אותה שנה, והנושא 

כרגע בבדיקה.
בכל מקרה עד סוף חודש אפריל 2017 יש לדווח בגין שנת 2016 , נא לא לשכוח.  

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

אתר הלקוחות
החדש

b1
3
6
2
7
/1

6
5
7
3

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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חדשות  הביטוח

דרושים

לסוכן ביטוח בפתח תקוה דרושה פקידה. אפשרות 
לשעות גמישות למתאימה. קורות חיים ניתן לשלוח: 

ilan@ungar-ins.co.il טלפון 050-5236616
לסוכנות בטוח גדולה דרוש מנהל עם ניסיון. ניתן 
לפנות במייל: gmail.com@0504081246 פקס: 

072-2448517
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ. מעוניין לרכוש 

תיקי ביטוח. חיים ואלמנטרי. פתוח לשותפות כולל 
 michaele@b4-u.co.il 052-8741331 .משרדים

סודיות מובטחת 
למיזם ייחודי בתחום הפיננסים והפרט דרוש/ה 

סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי עם או בלי ניסיון. 
 למעוניינים נא לפנות אל: 

sochen.project@gmail.com
לשקל סוכנות לביטוח מהמובילות והוותיקות 

במשק, דרושים מנהלי תיק פנסיוני. דרישות: בעל 
/ת רישיון סוכן ביטוח/משווק פנסיוני- חובה. 

ניסיון במכירות שטח - חובה. ניתן לשלוח קורות 
liatei@shekelgroup.co.il :חיים לכתובת

לסוכנות ביטוח בכפר סבא, דרושה פקידה 
 אלמנטריסטית בעלת נסיון, ידע בחיים יתרון

shlomy@sureinsure.co.il 054-4590024
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת 

אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות, ידע בענפים 
duby@s-sapir.co.il :נוספים יתרון קורות חיים ל

מעוניין לפרסם משרות דרושים כדלקמן:- 
למשרד ביטוח ברחובות דרושים עובדים 

למשרות חלקיות. עבודה מול קהל. רצוי ניסיון 
קודם במשרד ביטוח. העבודה 5 ימים בשבוע. 

 ניתן להעביר קורות חיים במייל ו/או בפקס
.avi@aminut-cop.co.il פקס 08-9461896.

המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.

למשרד ביטוח בעל מוניטין באזור חיפה דרושה 
לחצי משרה אלמנטריסטית איכותית ובעלת ניסיון 

כולל שיווק. דיסקרטיות מוחלטת. נא לשלוח קורות 
חיים והמלצות לת.ד  25155 חיפה 3125101 

לחברת "לב-ארי סוכנות לביטוח" הממוקמת 
ברעננה דרוש /ה מסלק /ת בעל /ת ניסיון. 

העבודה כוללת סילוק תביעות רכב, דירה. משרה 
מלאה בימים א'-ה' בין השעות 08:00־16:00 
או 08:30־16:30. תנאים טובים למתאים/ה. 

שכר 7500 שקל + נסיעות ותנאים סוציאליים 
המקובלים דרישות: ניסיון של לפחות שנתיים 

בתחום סילוק תביעות חובה. היכרות תוכנת 
בוסנובה /תוכנות הביטוח השונות יתרון. 

אחריות, אסרטיביות, ראש גדול, תודעת שירות 
גבוהה. נכונות לעבודה ברעננה. המשרה מיועדת 

 לנשים וגברים כאחד לפרטים וקו"ח: יובל
uv.levari@gmail.com 054-7771578

שכירות משנה

להשכרה משרד חדש 100 מר, גימור מפואר 
בחולון + עמדות עבודה כולל כל העלויות. 

לפרטים: gmail.com@0504081246 פקס 
072-2448517

בית חם לסוכן הביטוח לשכירות בבנין ברוש 
במתחם חלונות הסיטי בחיפה. אפשרויות 
מגוונות. לפרטים מילשטיין בע״מ סוכנות 

לביטוח. 054-5270964 אורן 
לב פתח תקווה - בבניין משרדים משרד מרוהט 

לגמרי 17 מ"ר כולל חדר ישיבות. המחיר הוא על 
בסיס יומי בסך של 175 ש"ח בהתאמה אישית 
לשוכר - וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל 
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות 

להשכיר על בסיס חודשי ב־2,200 שקל
להשכרה –חדר סוכן מאובזר + עמדת מזכירה 
+ משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות 

ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות 
וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל 

המוקד . כמו כן אפשר להשכיר גם למשרדי 
סוכן כולל שירותי משרד. לפרטים לפנות למאיר 

052-2248252
להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך 

סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי, 
אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים 

נוספים: שי: 052-8033305
להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט 

לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/
חיים בכל החברות. חנייה בשפע, לפרטים 

נוספים: שי- 052-8033305
379 מ"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 054-8101150 או 

moshe@etgarins.com

להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד 
ואו דלפק עבודה. במשרדים חדר ישיבות וקשר 

לחברות ביטוח ובית השקעות. מחיר לדלפק 
סימלי 350 שקל לחודש וחדר במחיר של 800 
שקל לחודש. לפרטים ניתן להתקשר לשרגא 

לידור 054-6655736
להשכרה עמדת עבודה בסוכנות ביטוח במרכז 

 פתח תקווה. לפרטים ניתן לפנות אל עדי  
054-2277146

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניין לקנות תאגיד ביטוח קיים ללא פעילות – 

איל – 054-4276891
 למכירה תיק אלמנטרי בחיפה

ameirr48@gmail.com

סוכן מנוסה מעוניין לקנות תיק ביטוח חיים 
קטן / בינוני באזור המרכז והדרום. אביחי 

050-9114142

בסוכנות לביטוח להשכרה כדייר משנה, בעלות 
חודשית וללא התחייבות חדר ניפרד, ו/או פינת 

עבודה “אופן ספייס “. המחיר פיקס = כולל כל 
המיסים + אפשרות למערכת הקלטת שיחות , 

ורבידי תוכנה. המשרד ממוקם בא-ת החדש של 
ראשון לציון, ליד קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה 

לתחבורה ציבורית, חניה חופשית. לפרטים – 
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888 שלמה

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: שי- 052-8033305

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: שי -052-8033305

סוכן וותיק עם דור המשך מעוניינים לרכוש תיק 
ביטוח אלמנטר באזור המרכז לפרטים אשר - 

0504414419 , איתי- 0507888741 ,סוכן וותיק עם 
דור המשך מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטר 

באזור המרכז לפרטים אשר - 050-4414419 , 
itay@edry-ins.co.il ,050-7888741 -איתי

סוכן ביטוח ירושלמי מעונין להשתתף עם  סוכן/ת 

ביטוח בהוצאות משרד שכוללים עובד/ת אפשרי 

גם לשיתוף פעולה עסקי המשרד יכול להיות גם 

במרכז הארץ טל 050-4355888

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

מנכ"ל שירביט: "מעולם לא השמצנו סוכנים"
למרות שרוב פעילותה של חברת שירביט מתנהלת באמצעות סוכנים, 

בפרסומת החדשה של החברה היא מפנה את הלקוחות למוקד ישיר

רונית מורגנשטרן

שמקבלת ל מהפרמיה  מ־80%  מעלה 
מגיעים  לביטוח  שירביט  חברת 
זאת,  למרות  ביטוח.  מסוכני 
וגם"(,  )"גם  ברדיו  שלה  האחרונה  בפרסומת 
את  שירביט  מפנה  בקודמותיה,  גם  כמו 
המאזינים למוקד ישיר של החברה ואין שום 

הפניה לסוכן ביטוח.
ישירה  לרכישה  המפנה  הפרסומת  בעקבות 
יו"ר  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  פנה  מהחברה, 
גיל  אל  ביטוח  סוכני  בלשכת  חיפה  סניף 
ספיר, מנכ"ל  שירביט, וביקש ממנו להוסיף 
לפרסומת את המשפט "או פנה לסוכן הביטוח 
של  הישיר  הטלפון  לפרסום  בנוסף  שלך" 

מוקד המכירות של החברה.

בתגובה מסר ספיר ל"ביטוח ופיננסים" כי 
"שירביט מפרסמת כבר שנים רבות באמצעי 
גם  שלה  השירותים  את  השונים  התקשורת 
סוכנים  השמצנו  לא  מעולם  ישיר.  באופן 
חברות  שעושות  כפי  נגדם,  פעלנו  ולא 
'חברות של  ביטוח אחרות שמגדירות עצמן 
סוכנים'. להיפך, מעל 80% מהפרמיה שלנו 
גם  ואנחנו  הביטוח,  מסוכני  אלינו  מגיעה 
לשכת  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  עובדים 

סוכני ביטוח".
ל"ביטוח ופיננסים" נודע כי הנושא הועלה 
שדנה  שירביט,  של  המנהלים  במועצת 
הנוכחי  בקמפיין  אך  בחיוב  בנושא  עקרונית 

לא יהיה שינוי.  מנכ"ל שירביט גיל סופר
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