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לשכת סוכני
ביטוח מאחלת
גמר חתימה טובה

חשבון נפש

סוכנים בכירים
וצעירים מספרים על
מה הם מצטערים ומה
הם צופים לעתיד
עמ’ 5־6

עולם ומלואו

סו"ב נאוה ויקלמן
בטור מיוחד על כנס
 MDRTבארה”ב
עמ’ 4

סו”ב ישראל גרטי:

“הכוח יהיה אצל הסוכן”
ראיון מיוחד עם יו"ר הוועדה לביטוח כללי לקראת כנס אלמנטר
שייערך ב־ 12בנובמבר • “מאזן הכוחות מול חברות הביטוח
יתאזן כי הסוכנים יהיו באותה רמת דיגיטציה” > עמ' 3-2
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מקצוענות בעולם דיגיטלי

סו"ב ישראל גרטי“ :חברה שתעבוד
איתנו – תיהנה משיתוף הפעולה איתנו”
“לסוכנים יהיו כלים דיגיטליים שיחזירו את מאזן הכוחות אליהם מול חברות
הביטוח" • ראיון עם סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי ,לקראת
כנס אלמנטר שייפתח באילת ב־ 12בנובמבר; ההרשמה בעיצומה

רונית מורגנשטרן

כ

נס הביטוח האלמנטרי של הלשכה ייפתח
באילת ב־ 12בנובמבר .הסלוגן שנבחר
ללוות את הכנס הוא “מקצוענות בעולם
דיגיטלי” .זהו כנס האלמנטר הראשון בראשו עומד
סו”ב ישראל גרטי ,יו”ר הוועדה לביטוח כללי ,והוא
שוקד כבר שבועות על תכניו ואופיו כדי שיהיה כנס
מוצלח ומועיל במיוחד לסוכני הענף.
הכנס מתמקד בנושאים מקצועיים כמו דיגיטציה,
סייבר ,רעידת אדמה ,אותה חווינו כמה פעמים
בחצי השנה האחרונה – הן בצד המדעי והן בנושא
החשיבות של ביטוח רעידת אדמה; ביטוח קבלנים,
חבויות של בתי עסק ,אחריות מקצועית של סוכני
ביטוח ,נזקי צנרת – בנושא זה יתקיים פאנל עם
חברות ביטוח ,ספקי שירות ורשות שוק ההון.
לדברי סו”ב גרטי ,הכנס יתאפיין בחידושים שיביאו
את התכנים המקצועיים בצורה אחרת שנותנת
לסוכנים ערך מוסף; כך למשל יתקיים משפט מבוים
בנושא פריצה לבית עסק ,שבו יהיו סניגור ,תובע,
נאשם ושופט ,כנראה שופט מקצועי בדימוס.
חידוש נוסף יהיה בדמות סדנא לביטוח לעסקים
גדולים אותה ינחה אריה הרמן ,מנכ”ל ביטוח
חקלאי לשעבר .מסביר גרטי“ :ניקח עסק בינוני של
 30-40עובדים ונצלם אותו מראש ואת הסיכונים
הביטוחיים שלו .בכוונה לא לקחנו עסק גדול כמו
תעשייה אווירית ,שרק בודדים מכירים עסק כזה.
עסק בינוני מתאים גם לצעירים וגם לוותיקים.
בסדנא עצמה יחולקו כ־ 160סוכנים לקבוצות עבודה
ויבצעו ניתוחים לכל הסיכונים שהם ראו .בסוף
הסדנא יסכם הרמן את הניתוחים של הסוכנים ויבצע
איתם ניתוח כולל של ביטוח בית העסק”.
דיגיטציה ועתידנות – חברות כמו ליאו ()LEO
יציגו את פסגת הדיגיטציה לסוכנים .החברה בונה
תוכנות לסוכנים עם בוטים (ממשק שמאפשר בין
היתר שיחה מקוונת עם גולשים) ,והשוואה בין
הצעות של חברות ביטוח ברמת פירוט מקסימלית:
“כיו”ר הוועדה לביטוח כללי ,אני רואה בתפקיד
כאמצעי להביא את הסוכנים לקדמת הדיגיטציה”,
מדגיש גרטי“ :לכן הם יקבלו את הכלים הדיגיטליים
המתקדמים ביותר ,כך שמאזן הכוחות מול חברות
הביטוח יחזור לסוכנים ,כי נהיה באותה רמת
דיגיטציה .כך למשל ,לקוח יוכל להיכנס לאתר של

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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גרטי“ .הסוכנים יפנימו שאין צורך לחשוש מהדיגיטציה” | צילום :גיא קרן

הסוכן ב־ 11בלילה ולשאול איזו חברת גרירה נותנת
לו שירות לפי הפוליסה .הממשק מחובר ל־ CRMשל
המשרד ,והמבוטח מקבל תשובה באתר תוך שניות.
“כלי נוסף הוא השוואה באמצעות תוכנה  -רוב
הסוכנים עובדים עם יותר מחברת ביטוח אחת ,והם
יוכלו באופן מידי להביא את ההצעה הטובה ביותר.
יש היום הרבה לקוחות צעירים ,שמעדיפים את
האפליקציה ,את הביטוח הישיר ,ולא רוצים לדבר
עם אנשים בכלל .אי אפשר להתעלם מזה ,אם חפצי
חיים אנחנו .הצלחנו לשכנע שתי חברות להכניס
בחירה של סוכן לאפליקציה שלהם .זה פן אחד,
ואנחנו נרחיב את זה עם החברות בשנה הקרובה .מצד
שני ,אנחנו נדאג לכלים דיגיטליים דומים שיהיו
לסוכן עצמו ,שהכוח יהיה אצלו .חברה שתעבוד
איתנו – תיהנה משיתוף הפעולה איתנו .חברה שלא
תעבוד עם סוכנים בכלי השיווק הדיגיטליים שלה,
נחשוב אם מתאים לנו לעבוד איתה או לא ,כי גם
אנחנו נעבוד באפליקציות”.
למה שהצעירים ירצו ביטוח דרך סוכן?
“הלקוחות עקרונית מעדיפים סוכן ביטוח צמוד,
אבל לא תמיד מוכנים לשלם את המחיר הנוסף.

אני מאמין שהם רוצים להיכנס ישירות לאתר של
הסוכן ולעשות את הביטוח ישירות ,אבל עם סוכן.
ואז הם מוכנים לשלם גם 100־ 200שקלים נוספים,
כי הם רוצים את סוכן הביטוח לצדם בעת תביעה.
לסוכני הביטוח יהיו בתוך שנה אותם כלים שיווקיים
דיגיטליים כמו להפניקס או כמו לכלל .כל סוכן
יתמחר את עצמו לגבי השווי שלו ללקוחות שלו.
הלקוח מצפה למחיר הוגן –  1,000שקל הוא לא
ישלם”.

החברות רוצות לייתר את הסוכן
“חברות הביטוח שעושות שיווק ישיר ,מעבר לאי
תשלום עמלה הוגנת לסוכן ,הן דורשות מהסוכן
שלא יתערב בעסקה .הן מייתרות את הסוכנים .זה
נושא שהעליתי לאחרונה גם בפני רשות שוק ההון.
הסיבה היחידה שחברות הביטוח לא רוצות לייתר את
סוכן הביטוח היא אחת – הן רוצות מערכת סגורה.
כלומר ,למשל לקוח בביטוח ישיר באחת החברות
עובר תאונה .הוא מקבל טיפול נהדר כביכול – הוא
מתקשר לחברת הביטוח ,גרר לוקח את הרכב
למוסך ,הוא נשלח במונית הביתה ,ולאחר
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הטיפול הרכב מוחזר ללקוח מצוחצח וריחני.
נשמע חלום של כל מבוטח .אבל הלקוח לא
מודע למה שבאמת קורה בתהליך הזה – לוקחים את
הרכב למוסך .המבוטח יודע לאיזה מוסך? לא .ואם
האוטו חדש ,המבוטח יודע אם הרכב טופל במוסך
מרכזי? לא .מוסכי ההסדר נותנים לחברות האלו
הנחה של עד  40%על מחירי החלפים .המשמעות
היא – שהמוסכניק חייב לדפוק את המבוטח כדי
להרוויח .כשסוכן ,שחי ונושם את הנושא ,נמצא
ברקע ,הוא יודע מה גודל התביעה ואת שווי הרכב,
וכשהאוטו מוכן ואולי יש ירידת ערך לרכב ,הוא
מודע לזה ויידע את הלקוח שלו ,מה שישירים
באפליקציות לא עושים .זה מה שהחברות רוצות
לעשות .אם סוכן לא מעורב הלקוח יכול להידפק
גם באיכות התיקון ,וגם במקרה של ירידת ערך”,
טוען גרטי.
נושא הסייבר יקבל סקירה מקיפה מאחד הבכירים
בתחום .גרטי“ :רוב הסוכנים חושבים שסייבר זה
כופר – משביתים לך את המחשב ,דורשים 5,000
דולר ולאחר שמשלמים ,הקבצים חוזרים למחשב.
אבל זה הצד הפשוט יותר בנושא הסייבר .הנושא
שיכול לפגוע משמעותית בסוכני הביטוח הוא
נזקים לצד שלישי  -סוכן מחזיק נתוני כלי רכב
של חברת ליסינג שהיא לקוחה שלו ,שיכולים
לפרוץ אליהם ולהעביר אותם לחברה מתחרה,
ואז הוא חשוף לתביעה מצד חברת הליסינג.
ולא מדובר רק בעסקים גדולים – סוכני הביטוח
מחזיקים מידע על מאות ואלפי לקוחות ,שעלולים
לפרוץ אליו” ,מזהיר גרטי.
עוד נושא מרתק בכנס – ביטוח לביטול אירועים
גדולים ,שהוא מעניין במיוחד לנוכח ביטולי
הופעות של אמנים זרים בישראל ושאלת קיומו

(עדיין) של האירוויזיון בישראל .את הנושא יציגו
העומדים מאחורי מיזם הלויד’ס בו שותפה הלשכה.
“כמובן שיגיעו לכנס גם חברי כנסת” ,מוסיף
גרטי“ ,אבל נכוון אותם לעסוק בנושאים שבהם
הם יכולים לתרום כמו הרגולציה ,דחיית מבוטחים
עם שתי תביעות ,סוגיית המגזר הערבי ,אופניים
חשמליים וכד’ ,נושאים שלא נפתרו עדיין”.
לדבריו ,יהיו גם תכני העשרה כמו הרצאה של
דינה דואטי ,עיוורת שרצה מרתונים; הרצאת
מוטיבציה של קצין בכיר בצנחנים שצנח והמצנח
לא נפתח; שחר שירצקי מאיתוראן יציג את
הדיגיטציה ברכב – מכשיר ברכב שמודד את סיכון
הנהג ולפי המדד יבנו לו את הפרמיה.
“ניסינו להביא לכנס את הנושאים שמעניינים
את סוכני הביטוח הכללי בעבודתם היומיומית,
ונחדד אותם לרמת היישום .הכנס יהיה עמוס
בתכנים מקצועיים אך יקבל זוויות שונות מהרגיל
וחדשנות בהצגתם ,כדי שהסוכנים יפנימו שהם
יכולים לטפל בהם ולא לפחד מהם ,בעיקר
הדיגיטציה” ,מסכם יו”ר הוועדה לביטוח כללי
בנושא הכנס.

הסוכן הוא אבן היסוד
מה תוכל לומר לסיכום שנה ותחילת שנה
חדשה כיו”ר הוועדה לביטוח כללי?
"אני מרגיש זכות גדולה לסיים את שנתי
הראשונה כיו"ר הוועדה האלמנטרית .הצלחנו
לכנס ולגבש צוות עבודה איכותי הרואה מול
עיניו את האתגרים ופועל על מנת למצב את סוכן
הביטוח כשומר הסף של המבוטח ,כאיש המקצוע
וכבעל ניסיון ,היודע להביא לידי ביטוי את כלל
האינטרסים של המבוטח .בשנה זו הגיעו לפתחה

“כשסוכן ,שחי ונושם את
הנושא ,נמצא ברקע ,הוא יודע
מה גודל התביעה ואת שווי
הרכב ,וכשהאוטו מוכן ואולי יש
ירידת ערך לרכב ,הוא מודע לזה
ויידע את הלקוח שלו”
של הוועדה לא מעט נושאים בוערים כדוגמת
מבוטחים עם שתי תביעות ,מבוטחים ללא עבר
ביטוחי ,אישור קיום ביטוח ,ביטוח חובה למגזר,
חוזר השרברבים ועוד.
"פעלנו באמצעות מקבלי ההחלטות בכנסת
והממשלה על מנת לשנות את מאזן הכוחות ולמצב
את סוכן הביטוח כגורם אחראי בשרשרת הפעולה
כדוגמת הצעת החוק שהגיש על ידי חבר הכנסת
מיקי זוהר בנושא איסור הפליה בהתקשרות בין
סוכן לבטח.
“בשנה הקרובה ניתן דגש על הנגשת הכלים
אותם אנו בונים בוועדה .כמו כן ,נפעל אל מול
חברות הביטוח להבנה מלאה כי הסוכן הוא הבונה,
והוא אבן היסוד של פעילות חברות הביטוח בעולם
האלמנטרי.
"נייצר כנסים וימי עיון מקצועיים כדוגמת כנס
אלמנטרי באילת.
"בהזדמנות זו ,ברצוני להודות לכל חברי הוועדה
האלמנטרית על עשייה ברוכה בהתנדבות ובחדווה
ולאחל לכלל הסוכנות והסוכנים שנכתב ונחתם
לחיים טובים ולשלום".

ערב הוקרה למאות סוכני כלל המצטיינים

כ

לל ביטוח ערכה ערב הוקרה למאות מסו־
כניה המצטיינים ,החברים במועדונים כסף,
זהב ,פלטינום וטיטניום .האירוע היוקרתי
נערך בבית האופרה בתל אביב בו נכחו כ־1,200
אורחים.
במסגרת הערב ,בהנחייתה של לירון ויצמן ,נערך
טקס חגיגי בו חולקו גם מגנים לסוכני מועדון
הטיטניום ,לסגני הנשיאים ולנשיאי המועדונים.
ערב ההוקרה כלל ארוחת ערב חגיגית ,מופע של
אייל גולן ומירי מסיקה ,ובסיומו נהנו הסוכנים
ממופע מרהיב של קינוחים משובחים ,בניצוחו של
השף אסף גרניט וזוכה משחקי השף ,אורן אסידו.
מנכ"ל החברה יורם נוה ,בירך את הסוכנים ואמר
בין השאר בנאומו" :האתגר הגדול של כלל ביטוח
זהה לאתגר שלכם .עומדת לפנינו תקופה מלאת
הזדמנויות ואנו ננהל אותה ביחד ,תוך שינוי,
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צמיחה ,מחויבות ואכפתיות".
ירון שמאי ,משנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת לקוחות
והפצה ציין" :אני שמח שאנו מקיימים אירוע חשוב
זה ,בפתחה של השנה החדשה .אני מאחל לנו שנה
טובה ושנת עסקים מצוינת בה נמשיך את שיתוף
הפעולה הפורה שלנו יחד".
שלומי תמן ,מנהל מערך העסקים החדש של כלל
ביטוח הודה לסוכני החברה ואמר" :הערב הוא ערב
הוקרה לכם ,על פועלכם .הערב הזה כולו עבורכם
ואנו נרגשים להעניק לכם את ההוקרה והכבוד
להם אתם ראויים".
המשנה לנשיא הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק נשא
דברים על הבמה ובין היתר אמר" :אנחנו שמחים
ומברכים על כך שכלל ביטוח מעוניינת ורוצה
להחזיר עטרה ליושנה .הסוד להצלחה וצמיחה הוא
שיתוף פעולה עם סוכני הביטוח".

אבו נאסר ,נוה ,אבו נאסר | צילום דוברות כלל

מלוס אנג'לס עד חיפה

חברי מועדון  MDRTטועמים מכל העולמות
סו"ב נאוה ויקלמן

י

ש זיכרונות ,שייחקקו אצלך לאורך כל החיים.
כזה היה כנס מועדון  MDRTהעולמי ,שנערך
בלוס אנג'לס ארה"ב במהלך חודש יוני השנה,
בהשתתפות אלפי סוכנים מכל רחבי הגלובוס ומש־
לחת מרשימה מאוד מישראל ,בהובלת יו"ר המועדון
היוצא אלון אבן חן . CLU
כחברת הנהלת מועדון  MDRTישראל וחברת ToT
) (Top of the Tableמזה שש שנים ,השתתפתי מכבר
בכנסי  experienceשל המועדון ,אבל הכנס האחרון
בארה"ב היה בהחלט חוויה חדשה ועוצמתית עבורי.
העוצמה התגלתה לפניי קודם כל מגודלו של
האירוע ,מהפסיפס האנושי של סוכני ביטוח בכירים
מכל העולם ,שהתכנסו תחת קורת גג אחת .מספר
עצום של אנשי מקצוע ,ממגוון מדינות ,המדברים
בשפה מקצועית אחת וחולקים את אותה המוטיבציה
להיות הטובים ביותר בתחומם ,את אהבתם ומחויבותם
לביטחונם ,לרווחתם ולעתידם של הלקוחות.
העוצמה המשיכה וליוותה את תחושתי לנוכח האר־
גון המושקע והקפדני ,המחשבה על כל פרט ופרט,
וניהול אירוע מורכב מאוד באופן מושלם .הכל עבד
כמו שעון ,בדיוק בזמנים שנקבעו ,ללא פשרות ,ללא
עיכובים ,ללא דופי.
אופן ניהול האירוע אף שיקף את תמהיל ההרצאות
והנושאים ,שהקיפו עולמות תוכן רבים ונועדו להע־
שיר את עולמם האישי של המשתתפים .מלבד הר־
צאות מרתקות במליאה המרכזית ,התקיימו הרצאות
רבות מקבילות ,ש"הקשו" מאוד על הבחירה ביניהן.
ועדיין ,למרות ההיצע הרב ,הדהים אותי כי בכל הר־
צאה ,בכל מפגש ,נרשמה השתתפות שיא של סוכנים
וכל אולם היה מלא עד אפס מקום.
בכל רגע ורגע הרגשתי את העוצמה המקצועית
והלהט שנשאו עמם הדוברים והמרצים ,את רצונם
של בכירי סוכני הביטוח בעולם לחלוק את התנסותם
עם כלל המשתתפים ,את חלון ההזדמנויות שביק־
שו לפתוח בפנינו לטובת רכישת עוד ידע ,יכולות,
מיומנויות ולא פחות חשוב מכך – מוטיבציה ,מוטי־
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גבאי ,ויקלמן ואבן חן | צילום באדיבות הלשכה

ויקלמן בכנס  | MDRTצילום באדיבות הלשכה

בציה ,מוטיבציה.
היכולת ל"טעום" מכל העולמות ,להחליף דעות ור־
עיונות ,לספוג השראה שאין שנייה לה ולצבור אנרגיה
במציאות תחרותית ,דינמית ותובענית  -היא בהחלט
זכות גדולה לכל אחת ואחד ממועדו ן  ,MDRTב�ש
ליחות המקצועית והחברתית שהם נושאים יום ביומו.
אכן ,זו הייתה חוויה שלא תישכח ,מעצימה באופן
יוצא דופן – ולאחריה ,החזרה לפרקטיקה בשטח,
למינוף ולהעצמת המכירות ,לטובת מתן המעטפת
הביטוחית הנכונה והרחבה ביותר ללקוחות.
בסוף אוגוסט ערכנו מסיבת קיץ בביתם של תמי
ויוסי כבירי בחיפה לסיכום הקדנציה של אלון אבן
חן ,יו"ר  MDRTישראל היוצא .נשיא הלשכה ,סו"ב
ליאור רוזנפלד הודה לאלון על כהונתו ,ברך את
אלברט גבא י עם כניסתו לתפקיד יו"ר  MDRTי�ש
ראל ואת כל חברי  MDRTישראל .את הערב הנעים
בשירה הזמר ניסים מרי וכן הסטנדאפיסט יוסי וידר,
שגרם לנו להתגלגל מצחוק.
תודה לתמי ויוסי היקרים על פתיחת ביתם בחום
ובאירוח לבבי .תודה לעובדי הלשכה בראשם רענן
שמחי ,מנכ"ל הלשכה ,לשי שמש ,לקובי ורדי ,יו"ר
ועדת אירועים וליעקב בן שלוש מכנפי משק על

המאמצים להצלחת הערב.
בהזדמנות זו ,אני מבקשת להודות במילים חמות
לאלון אבן חן ,שסיים לאחרונה את תפקידו כיו"ר מו־
עדון  MDRTישראל .אלון ,סוכן ביטוח מוערך ,הוכיח
במעשים (ובחן המיוחד שלו) את מחויבותו לקידום
המועדון בכלל וחבריו בפרט .הוא בנוסף הוכיח כי
תשוקתו לעולם הביטוח לא שככה גם לאחר שנות
פעילותו הרבות בענף ,נהפוך הוא.
אבקש גם לאחל איחולי הצלחה ליו" ר  MDRTי�ש
ראל החדש ,אלברט גבא י  .CLUאלברט ,סוכן מנ�ו
סה ומוערך אף הוא ,לוקח כעת את מושכות פעילות
המועדון ואני משוכנעת ,כי ייעשה זאת על הצד הטוב
ביותר ,בתמיכה ובשיתוף של חברי ההנהלה וכלל הח־
ברים.
פנינו קדימה ,נחושים ,בטוחים בעצמנו וגאים על
המקצוע בו בחרנו ועל השתייכותנו למועדון ,MDRT
אשר מבטא פעם אחר פעם את חשיבותו של סוכנ/ת
הביטוח בכל נקודה בעולם.
הכותבת היא יועצת נשיא לשכת סוכני ביטוח
בישראל לתהליכי רגולציה וכנסת וחברת
הנהלת  MDRTישראל

חשבון נפש

סוגרים שנה
פרויקט מיוחד

פעילי הלשכה ובכירים מענף הביטוח מסכמים את השנה החולפת – על מה הם
שמחים ,מה היו מתקנים ומה הם מאחלים לשנה החדשה
יהודה בן אסאייג
מנכ"ל מנורה
מבטחים
"השנה החולפת הייתה שנה
מיוחדת עבורי שכן סיימתי
את תפקידי כמנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל
ונכנסתי לתפקידי הנוכחי :מנכ"ל מנורה מבטחים
ביטוח .השנה עברה מהר תוך שינויים רגולטוריים
רבים ומאתגרים בכל תחומי הפעילות .אחד
היעדים המרכזיים שהצבנו לעצמנו הנו בנושא
הדיגיטציה ,מיכון תהליכים והתאמת עולם
הסוכנים למציאות הדינמית והטכנולוגית החדשה.
אנו קוראים לזה  -דיגיטציה עם מגע אנושי .אנו
נפעל בנושא זה בשנת תשע"ט הקרובה במלוא
השעטה והמרץ  -שנה טובה".

סו”ב דני קסלמן
יו”ר מחוז השרון
“אני לא מצטער על פעילותי
בשנה האחרונה .לא חשבתי
על כל נקודה מצערת ואני
מאמין שפעלתי בהתאם לדרך הנכונה שלי כיו״ר
מחוז שנבחר הפעם על ידי מאות מסוכני המחוז.
מה שכן מצער אותי ושהייתי שמח שיתוקן הוא

פרויקט הסניורים שיצא לדרך בהצלחה אדירה
בשנה הקודמת ולא נמשך בשנה הזו .ובמבט קדימה
 אדאג לסוכני המחוז לפעילויות מקצועיותלהעשרת ימי העיון ואפעל להמשך הקשר האישי
שלי עם כל סוכן הפונה אלי בכל בקשה".

סו”ב רבקה גרבר
חברת המועצה
הארצית
“מה שארצה לתקן זה יחסי
חברות בתוך הלשכה .אין
קיום הפסוק – 'ואהבת לרעך כמוך' .חסר כבוד
הדדי איש לזולתו .כולנו מייצגים סוכנים .אם
נכבד האחד את השני ,כולם ירוויחו לשכה איתנה
הדואגת לסוכנים .שתהיה שנה טובה ופרגון הדדי".

סו”ב מיכל שילה
חברת הוועדה
הפנסיונית
"שנה שעברה הייתה מאוד
מאתגרת מכל הבחינות.
מבחינה מקצועית נאלצנו להתאים את עצמנו
לגזרות רגולטוריות חדשות לבקרים ,משימה לא
קלה ופשוטה .מבחינת הלשכה הצלחנו להביא

הנהגה חדשה ,צעירה ונמרצת ,שהביאה סגנון
וקצב עבודה שונים.
"אני כדרכי ב־ 30שנה האחרונות הצטרפתי
לעשייה בוועדה הפנסיונית בראשות סו"ב מיכאל
נוימן .עבודה סיזיפית לאור הרגולציה .הרמנו כנס
ראשון להנהגה החדשה שהיה סיפור הצלחה .הדבר
אשר העיב על ההצלחה בבחירות ,היה קבוצות של
חברי לשכה אשר לא השכילו לקבל את ההנהגה
החדשה ונעשו ניסיונות לחבל בעבודה .עבודה
אשר למען כולנו.
"מאחלת לשנה החדשה להחזיר את מערכות
היחסים שהיו בין חברי וחברות הלשכה לכבוד
ולהערכה שהיו לכולנו בעבר גם אם היו חילוקי
דעות בהחלטות ובעשייה .עשייה מביאה תמיד גם
להצלחות וגם לכישלונות .אך עשייה היא תמיד
מבורכת .שנצליח להמשיך להרים ולמצב את
מעמד הסוכן למקומו הראוי כמו כל מקצוע חופשי
המכבד את העושה .שנה טובה ומבורכת לכולנו".

סו"ב אלי ארליך
חבר המועצה
הארצית
"אני מצטער על כך של־
מרות שעברה כמעט
שנה מאז הבחירות לנשיאות ומוסדות הלש־

אליהו … צילום:
סיון פרג'

אפליקציית נסיעות לחו"ל של הראל

ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית...
זמין עכשיו בחנות האפליקציה
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חשבון נפש



כה ,עדיין יש מי שרואים לנגד עיניהם את
הווכחנות והפלגנות כיעד מרכזי וכתוצאה
מכך במקום לאחד כוחות כלפי חוץ ,עסוקים
אותם גורמים באינטרסים צרים ואישיים.
"אני מקווה שבשנה הבאה עלינו לטובה ובשנים
הבאות יעמוד מולנו מפקח/ת על הביטוח שמעט
ירפה מרגולציה עודפת ויעסוק בסיוע לענף כולו
לעכל מאות הנחיות מהעבר ולשרת את הציבור
נאמנה  -כי אין ביטוח ללא סוכן ביטוח".

סו"ב משה בן פורת
יו"ר סניף השרון
"מצטער השנה על כך שטרם
הוצאתי לפועל את תוכניתי
לארגון סוכני וסוכנות סניף
השרון למטרת תמיכה בקהילה.
"כמו כן מצטער שמיעטתי לבלות עם בני
משפחתי בשנה החולפת .מקווה שבע"ה השנה
אוכל למצוא את הזמן לשתי מטרות נשגבות אלו.
"מאחל שנה טובה וחתימה טובה לכל בית ישראל
ולחברי וחברותי ,הסוכנים והסוכנות בפרט".

סו"ב אודי כץ
נשיא הלשכה
לשעבר
"על מה אני מצטער בשנה
שחלפה? על שורה של
החלטות רגולטוריות אשר לצערי הקשו מאוד על
עבודת הסוכן אולם בעיקר סרבלו את השירות
ללקוח ,ומכאן שלא היטיבו עמו .בהקשר זה היו
לקוחות שתהו מדוע אנו 'חוקרים' אותם ,דבר
שהביא אותנו להתנצל ולהסביר שאלו החובות
הנדרשות מאיתנו על פי כללי הרגולציה החדשים.
"מה ארצה לתקן בשנה החדשה? ברור לי

שהכלים הדיגיטליים אינם מהווים איום על
הסוכן ,כי אם מנוף להרחבת פעילותו .לכן ,אני
רואה בהרחבת השירות הדיגיטלי חלק בלתי נפרד
מתמהיל השירות של הסוכן .אם זהו 'תיקון' אזי
גם בשנה הבאה מחובתו של סוכן חפץ הצלחה
להיפתח ולהשתלב בזירה הדיגיטלית".

סו"ב ישראל
אליוביץ
יו"ר בית הדין
"אני מצטער שלא הצלחתי
לגשר בין הניצים בלשכה
ולשכנעם שהלשכה היא מעל כל אגו אישי שלנו.
השנה מקווה לאחד את הצדדים השונים לטובת
פרנסתינו ותדמיתנו .גמר חתימה טובה לכולם".

סו"ב איילת דן
יו"ר סניף פ"ת
"אני מצטערת שבשנה הח־
לפת נאלצתי לקבל החל־
טות לא פשוטות ,ומיעטתי
לפעול להעצמת סוכני סניף פ"ת .בהזדמנות
זו אאחל גמר חתימה טובה לכל סוכנות וסו־
כני הלשכה ובני משפחותיהם ואאחל לכולנו
כי השנה הבאה תתאפיין בהמשך חיזוק מעמד
סוכני הביטוח".

ומה על ליבם של
צעירי הלשכה?
סו"ב יוסי לביא
"אני מתחרט השנה על כך שלא הצלחתי להגיע

אתם בידיים טובות

החגים מתחילים בעוד ..1 ..2 ..3
רגע לפני שאתם יוצאים לחופשה ,תישענו אחורה ,קחו נשימה עמוקה,
חבקו את אהוביכם וזכרו:

גם בחגים – אנחנו השקט שלכם בדרכים

 13 | 6בספטמבר 2018

לשיחה ישירה ובדיקה
מעמיקה של התיק הביטוחי
של כלל מבוטחיי.
"ישנם אנשים רבים שאינם
נמצאים בכיסוי ביטוחי
בביטוח בריאות פרטי ואני
כסוכן ביטוח מרגיש שאני בשליחות חשובה
מאין כמותה על מנת לדאוג לאותם אנשים שלא
יישארו חשופים ויקבלו מענה ראוי ביום הדין".

סו"ב לינוי הרוש
"מתחרטת על שלא הספקתי
להתעסק בהיבט האלמנטרי
השנה ,מבחינתי אני רוצה
לעטוף את הלקוח בכל
ההיבטים ,מבלי שיצטרך לפנות לגורמים
נוספים .השנה בע"ה אעסוק גם בכך ואוכל
לעזור בכל תחומי הביטוח".

סו"ב אופיר עקיבא
"הדבר שאשפר בשנה הבאה
הוא להגיע לפגישות שירות
עם כל אחד ואחת מהלקו־
חות שלי וזאת כדי לוודא
שהלקוחות שלי מוגנים בצורה הטובה ביותר
והם יכולים לישון בשקט".

סו"ב אוהד קומפלר
"אני מתחרט שהשנה לא
פגשתי מספיק לקוחות.
השנה אני מבטיח לעצמי
לעבוד קשה ,לקבוע יותר
פגישות ולהעניק כיסוי רחב יותר ללקוח".

חדשות הביטוח

לראשונה – מוקמת חברת ביטוח בבעלות סוכנים
רונית מורגנשטרן

ס

ו"ב יעקב אלפסי ,סוכן פעיל עד לפני 11
שנה והיום איש עסקים ובעלים של חברת
התוכנ ה  BCom Solutionsהמספקת ש�י
רותים ממוחשבים לציבור סוכני הביטוח ,הגה לפני
כשנה הקמה של חברת ביטוח בבעלות סוכני ביטוח.
בהתחלה הוא חשב על קואופרטיב עם בעלי מניות,
אך לאחר עבודה עם ייעוץ משפטי ועסקי ,הוחלט
על מבנה אחר .בשבועות האחרונים כבר התקיים כנס
מייסדים עם גרעין של כמה עשרות סוכנים שהצטרפו
למיזם.
אלפסי" :זהו מבנה ייחודי שבו תוקם קרן השקעות,
בה יהיו שותפים הסוכנים שירצו ויקנו יחידות הש־
תתפות; הקרן תחזיק ־ב־ 100%בחברת אחזקות שת�ח
זיק ב־ 100%בחברת ביטוח .המשקיעים בקרן יהיו LP
(שותפים מוגבלים) שתהיה להם גאוות יחידה ,בית
והשקעה משתלמת.
"לחברת הביטוח עצמה תהיה מועצת מנהלים כדין
ומנכ"ל – אייל זינגר ,מנכ"ל איילון לשעבר ,סמנכ"ל
כספים ,מנהל סיכונים ,חיתום ,תביעות ,אקטואר וכל
מה שהפיקוח יחייב.
"השאיפה היא שבקרן יהיו שותפים מאות סוכני בי־
טוח ואפילו אלפים .מספיק שכל אחד מהם יעביר לח־
ברה כמה לקוחות/פוליסות ,מה שיחסוך לה בפרסום
ושיווק .אנו ממתינים לקבל את עמדת הפיקוח לגבי
מבנה החברה .כרגע יש גרעין מייסד שעדיין מתהווה.

הרבה סוכנים רוצים להצטרף .אני עובד
פרטיים .בכל מקרה ,הכוונה שסוכני
על זה כבר שנה אבל רק לאחרונה יצאנו
הביטוח יחזיקו ב־ 60%לפחות מיחידות
החוצה .לקחתי את עו"ד ג'ון גבע כיועץ
ההשתתפות".
משפטי ,אייל זינגר כמנכ"ל ,ואת רו"ח אור
מה המחיר של יחידת השתתפות?
חרוש ממשרד בני גבאי רו"ח ,שמוכר מאוד יעקב אלפסי "בין  25ל־ 50אלף שקל .רצינו לאפשר גם
בענף הביטוח וברשות שוק ההון ,שמלווה אותנו בת־ לסוכן קטן להיות חלק מזה ,לא רק לסוכנים הגדו־
כנית העסקית; כולנו ביחד עוסקים בזה בהתלהבות לים והעשירים .הכוונה היא לגייס בהתחלה 30־40
ועכשיו כשהתכנית נבנתה אנחנו יוצאים החוצה .מיליון שקל לטכנולוגיה ,הפקדה באוצר והרצה של
מאמין שבעוד שמונה חודשים החברה תתחיל לפעול" .שנה ראשונה".
באלו תחומים תעסקו?
"בשלב ראשון בביטוחי רכב/דירה .זו תהיה חברה אין חברה כזאת בעולם
עו"ד גבע ,ממשרד ג'ון גבע־הדר ושות' ,יועץ מש־
דיגיטלית ברמה הגבוהה ביותר ,ואני מאמין שבתוך
שנתיים שלוש היא תהיה חברת ביטוח בגודל בינוני .פטי ללשכת סוכני ביטוח כבר שנים רבות (כיום
אני בטוח בצמיחה שלה  -במקום מוקדניות יש לנו יועץ של מחוזות המרכז ,השרון וירושלים) ,המלווה
אנשי מקצוע ,ואני כמו גם המבוטח ,מעדיף שסוכן כאמור את הקמת החברה מוסיף" :בנינו את החברה
הזאת בעמל רב – הרבה מאוד חוקים ,רגולציה וח־
ביטוח יענה ללקוחות ולא מוקדן".
שיבה ,כשכל אחד הביא מניסיונו .זו חברת ביטוח
מה יכול להיות מכשול בדרך?
"המכשול היחיד שאני רואה זה שלא יצטרפו מס־ שלישית שאנו מעורבים בהקמתה .למיטב ידיעתי
פיק משקיעים וסוכנים .מבחינת הרגולציה ,אין שום אין חברה כזאת בעולם שבנויה רק מסוכני ביטוח.
מניעה .אני בטוח שבתוך שלוש שנים יקומו כאן עוד מבנה האחזקות הוא מאוד מיוחד ומפשט את דרישות
חברות ביטוח כולל חברות שיקימו סוכנויות ביטוח .ההון .בכל חברת ביטוח ,תקציב של מיליונים הולך
לשיווק ופרסום ,ופה לא נצטרך את זה ,כי הסוכן
אבל כולן לא ישתוו למיזם הזה שהוא סיפור מיוחד.
"אמרתי לנציגי הפיקוח שנפעל לפי הוראות הרשות עצמו הוא המשווק .עוד יתרון – כל בעלי יחי־
ולהערכתי בעתיד גם גופים מוסדיים ירצו להיכנס ,דות ההשתתפות בקרן ,כול הסוכנים ,הם שקופים
בנקים ,בתי השקעות או חברות ביטוח או משקיעים לפיקוח".

הדיון בבג"צ בעתירת חברות הביטוח נגד
מכרז קרנות ברירת המחדל יתקיים ב־10.10
בג"צ אסר על רשות שוק ההון לפרסם את הזוכות עד לקיום
הדיון בעתירה ,כמו גם את דמי הניהול שנבחרו

רונית מורגנשטרן

ע

תירת התאחדות החברות לביטוח חיים נגד
רשות שוק ההון בנושא מכרז קרנות ברירת
המחדל ,תידון בבג"צ ,בהרכב של שלושה
שופטים ,ב־ 10באוקטובר הקרוב.
יש לציין ,כי ישנו הכרח לפרסם את זהות הזוכות
במכרז שכבר התקיים בחודש שעבר ,עד ־ה־ 1בנ�ו
במבר .בג"צ אסר על רשות שוק ההון לפרסם את
הזוכות עד לקיום הדיון בעתירה ,כמו גם את דמי
הניהול שנבחרו .לרשות שוק ההון ניתנה אפשרות
תגובה לעתירה עד לפחות  10ימים לפני מועד
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הדיון .כלומר ,הרשות אמורה לתת את תגובתה עד
ה־ 1באוקטובר.
הרקע לעתירת ההתאחדות הוא שבמכרז החדש
נבחרות לפחות ארבע קרנות ,כאשר הפקטור הש־
לילי שהוענק לקרנות הפנסיה הגדולות מעניק יתרון
לקרנות הקטנות יותר ,בהן מחזיקים בתי ההשקעות,
לעומת קרנות הפנסיה הגדולות של חברות הביטוח.
בעתירה טענו חברות הביטוח כי "הממונה בחרה
לחשוף את האמת ולא להצניע עוד את טעמו האמי־
תי :לחלק (שלא כדין) את השוק מחדש ,תוך הסטת

עמיתים ונכסים מקרנות הפנסיה המנוסות אל קרנות
הפנסיה הקטנות ,תוך קידום עסקי הפנסיה של בתי
ההשקעות ,והכל ערב עזיבתה של הממונה את תפ־
קידה .כדי להבטיח זאת ,הממונה אף הרחיבה יש מאין
את סמכותה ועיגנה בהסדר החדש תמריצים שונים,
בדמות הבטחת שיעור דמי ניהול של  0.3%למקבלי
קצבת זקנה שיפרשו בקרן במהלך תקופת הזכייה".
ההערכה היא שארבעת בתי ההשקעות – מיטב דש,
הלמן אלדובי (שזכו גם במכרז הראשון) ,פסגות ואל־
טשולר שחם ,התמודדו במכרז ואף זכו בו.

לחהברינ
חכתה
לש

סו
כני הביטוח
ב ₪ 350
מ
קום ₪ 400

עם אצבע

על הדופק

מגדירים את תפקידו של סוכן הביטוח
בעולם הבריאות החדש
מומחה ביטוחי הבריאות של המשפחה
יישוב תביעות בעולם הביטוחי החדש
הכרת הטכנולוגיות הרפואיות המתקדמות
הגדלת הערך של הסוכן בעידן הדיגיטלי
הגדרת האחריות המקצועית בביטוחי בריאות

איך מייצרים רווח וערך ללקוח בעולם אחיד?
בכירי הרפואה הפרטית והציבורית נפגשים
על במה אחת בכנס המרכזי של השנה

לפרטים ולהרשמה

ביטוחי הבריאות של המחר

15.10.18
יום ב’ ,אווניו ,קרית שדה התעופה

ה כ נ ס ה ש נ ת י ה  - 1 5-מ ב ט ל ט כ נ ו ל ו ג י ו ת ו ל כ י ס ו י י ם ה ע ת י ד י י ם

רגע משפטי

על החשיבות שבתהליך תיעוד ההנמקה
עו"ד עדי בן אברהם

ל

פני מספר ימים שוחחתי עם אחד מחברי
הלשכה על חשיבות תיעוד הליך ההנמקה
בהמלצה על רכישת כיסוי אובדן כושר
עבודה ,וזאת לאור הנחיות החוזר החדש בדבר
שיווק מוצר אכ"ע אשר דורש ,בין היתר ,הזמנת
מסלקה והכנת מסמך הנמקה ממוקד .הבהרתי כי
חשיבות ההנמקה טובה במספר מישורים:
1.1היא משקפת ללקוח את ההמלצה המקצועית
של הסוכן הפנסיוני.
2.2היא מתועדת ונשמרת לעת צרה ,ככל שהלקוח
לא זכר את מהות ההמלצה ונסיבותיה.
קיימת חשיבות רבה לוודא תיעוד מלא של כל
ההמלצות והמסמכים שנוצרים בעבודה מול הלקוח.
תיעוד כזה יעמיד אתכם באור חיובי ומקצועי מול
כל גורם "בקרה" כזה או אחר .לכן אייחד את המאמר
שלי השבוע לנושא זה בהתייחס למקרה שנדון בבית
הדין לעבודה ,בחודש האחרון ,בתביעה של עובד
כנגד מעבידו (לא הייתה טענה כלפי סוכן הביטוח).
עובד תבע את מעסיקו ביחס לזכויותיו מכוח דיני
העבודה ,וכן ,הוא טען ,בין היתר ,שלא הופרשו לו
הפרשות מלאות ביחס לתנאי ההסדר הפנסיוני שלו
ולכן משולם לו פיצוי חודשי נמוך יותר מחברת
הביטוח (העובד נמצא באכ"ע).
כלל ידוע הוא שהפיצוי המקסימלי באכ"ע ,הוא
 75%מהשכר הקובע לצורך הפיצוי החודשי ,בכפוף
לחריגים לא מעטים .אלא שבטופס של העובד ביחס
לביטוח המנהלים שלו נרשם כי סכום הפיצוי לאכ"ע
יהיה בגובה של  90.7%מהשכר .משכך ,העובד טען
כי המעסיק לא הפריש לו מספיק ודרש את הפרש
הפיצוי ,ביחס שבין תשלום חברת הביטוח לסכום
החסר.
בית הדין קובע כי הוא דוחה את טענת העובד
וזאת בהתבסס על עדותה הקוהרנטית והמהימנה
של סוכנת הביטוח שטיפלה בפוליסת אובדן הכושר
של העובד בזמן עבודתו בחברה הקודמת ,בסיום
העסקתו שם וכניסתו לעבודה אצל המעסיק הנוכחי
(הנתבע) .בית הדין צירף לפסק דינו את עדותה שם
היא הסבירה מפורשת כי הואיל ושכרו של העובד
בעבודה הקודמת היה גבוה יותר מהשכר הנוכחי
שלו ,והואיל ורישום השכר החדש ,היה מקטין
לעובד את הפיצוי אכ"ע ,באופן שהגדלה של השכר
חזרה בעתיד לשכר שהיה לו אצל מעסיקו הקודם.
משמעותה  -דרישה להצהרת בריאות חדשה ,דבר
בעייתי הואיל והעובד היה במצב רפואי אשר מצריך
החרגה ,או תוספת חיתומית רפואית נכבדה .לכן
המלצת סוכנת הביטוח היה להשאיר את הכיסוי
לאכ"ע על השכר הגבוה יותר (בהתאם לשכרו
הקודם) על מנת לשמור על השכר כפי שהוא היה
אצל המעסיק הקודם ,ומתוך הבנה כי השכר יעלה
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סוכנת הביטוח הגדילה את האחוזים של הפיצוי אך לא את סכום הפיצוי בפועל | אילוסטרציהshutterstock :

בעתיד אצל מעסיקו הנוכחי והלקוח ישמור על
הכיסוי הביטוחי ללא חיתום נוסף (אכן השכר עלה
בפועל).
הסוכנת ציינה בעדותה כי את הסיכום הזה היא
העבירה לחשבת של המעסיק הנוכחי ,וסוכם כי
העובד ישלים את יתרת הפרמיה לאכ"ע משכרו,
והדבר תועד בהסכמה עם העובד ,אשר היה מודע
לתכנון הפנסיוני האמור והסכים לו וכפי שציין
האקטואר אשר העיד בתיק" :נוהג הוא בהעברת
בעלות פוליסת ביטוח מנהלים ,מתוך כוונה לשמור
על תנאי המבוטח ,להותיר את סכום הפיצוי החודשי
למקרה אובדן כושר עבודה ,כאשר ידוע מראש ,כי
שכר העובד צפוי לעלות ,גם אם הפיצוי החודשי
ההתחלתי הצפוי ,עולה על שיעור  75%משכרו
החודשי של העובד .זאת בשל העובדה ,כי בעת
הדיווח לחברת הביטוח על עליית השכר ,נדרש
המבוטח לעבור תהליך חיתום מחדש ."...בית הדין
הוסיף וקבע ,כי גרסת העובד לא הייתה מהימנה
שהרי העובד הבין היטב את הצעתה של סוכנת
הביטוח והסכים לה .העובד ידע היטב כי אם לא היה
מסכים להצעת סוכנת הביטוח הפיצוי שלו לכיסוי
אכ"ע היה יורד ,לכן הסוכנת ביטוח למעשה הגדילה
את האחוזים של הפיצוי אך לא הגדילה את סכום
הפיצוי בפועל.
משכך דוחה בית הדין את התביעה ברכיב זה.
חשוב לזכור כי בפוליסות אכ"ע החדשות קיימת
חשיבות רבה ל"ברות ביטוח" כדי לנטרל את הסיכון
החיתומי בביטוחי אכ"ע ,ולכן מבוטח עם פוליסה
חדשה יכול לרכוש נספח זה כדי לשמר את סכום

הפיצוי ללא הצהרת בריאות ,וכלשון חוזר "קווים
מנחים לעניין תוכנית לביטוח מפני אבדן כושר
עבודה" :נספח ברות ביטוח
1.1נספח ברות ביטוח ייכנס לתוקפו במקרה של
העדר תעסוקה כאמור בסעיף (2י)(()2ד) ,לאחר
קבלת הסכמתו של המבוטח לכניסת הנספח
לתוקף ,וממועד זה תגבה הפרמיה בשלו .זכות
כאמור תעמוד למבוטח מחדש עבור כל מקרה של
העדר תעסוקה.
2.2נספח ברות ביטוח יקבע כי כל עוד הכיסוי
הבסיסי בתוקף והמבוטח אינו מצוי באבדן כושר
עבודה ,תעמוד למבוטח הזכות לחזור ולרכוש
את היקף הכיסוי הביטוחי המלא (להלן "מימוש
הנספח") שהיה בפוליסה טרם הקטנת היקף
הכיסוי הביטוחי ,ובהתאם לתנאים שהיו בפוליסה,
ללא צורך בחיתום רפואי.
3.3הזכות למימוש הנספח תעמוד למבוטח לתקופה
של שישה חודשים מיום שחזר לעבוד או חמש
שנים ממועד כניסת הנספח לתוקף ,לפי המוקדם
מביניהם.
4.4עם כניסת הנספח לתוקף או עם מימוש הנספח,
ישלח המבטח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן.
נכון לכתיבת מאמר זה לא ידוע אם יוגש ערעור
על פסק הדין.
גמר חתימה טובה.
הכותב הוא יועץ משפטי
ללשכת סוכני ביטוח

פרישת השבוע

איך הגעתי לפה?

רון קשת מספר על הדרך המקצועית שעשה ומשתף
בסיפור מימיו הראשונים בתור מתכנן פרישה

ב

אילוסטרציהshutterstock :

סו"ב רון קשת

של הסמיכות של הפרסום הזה
לראש השנה חשבתי לדבר אתכם
על התחלות.
לא חושב שבאף אחד מהפרקים שהיו עד
עכשיו הצגתי את עצמי ומה הביא אותי לע־
סוק בתחום של תכנון הפרישה.
אז נעים מאוד רון קשת בן  .61ב־29.5
בשנה הבאה ימלאו בדיוק  40שנה ליום שבו
התחברתי לתעשיית הביטוח.
שש שנים בתוך פרק הזמן הזה בין 1988
האם אפשר להגיע למצב בו כל הצדדים מרוצים מתוכנית הפרישה?
ל־ 1994עסקתי בתחום הזה בארה"ב.
בתחילת העשור הזה התרחשו מספר מקרים כמו:
על הבמה.
1.1הגעת איגוד המתכננים הפיננסיים הבינלאומי
ואם כבר נכנסנו לענייני התחלות ,הבנתי מתחילת
ארצה והתחלת הלימוד שלי לתואר  CFP -מתכנן העיסוק שלי בתחום הזה את השילוב בין החלקים המ־
נטלי והכלכלי ,והבנתי שעל מנת להוציא תיק תכנון
פיננסי מוסמך בישראל .
2.2ניתוח מגמות בינלאומיות ומקומיות שהביא אותי מתאים אני חייב להתייחס לשני התחומים.
למסקנה שתפקידו המסורתי של סוכן הביטוח הש־
גיליתי שההבדל במגע העמוק יותר עם בני אדם
תנה בעולם ואם אני חפץ חיים זה מחייב גם אותי .הוא בסיס ראשוני והכרחי כשאתה מטפל במשפ־
3.3בחינת מקורות רווח והכיוון שלהם וזיהוי של חות הללו ,להן אתה מכין את תיק הפרישה .באופן
הנישה של לקוחות בגיל השלישי ופתרונות שהם טבעי ,אנשים נפתחים אליך כשאתה מגלה אמפתיה
אמיתית .
מצפים לקבל.
כאן אי אפשר לזייף .כמו ילדים קטנים ואפילו חיות
החלטתי לעשות שינוי כיוון תוך חבישת כובע נוסף
מחמד ,אנשים מזהים במהירות ונפתחים אליך בפגישה
והוא "מתכנן פרישה".
השוני קסם לי מהרגע הראשון וכנראה שהוציא ממני הראשונה.
בלי מקרה קטן לסיום שמדגים את זה אי אפשר ,אז
איכויות שלא ידעתי שקיימות אצלי.
למשל ,אנשים שרואים אותי מרצה מול קהלים של נלך אחורנית ממש לאחד מחמשת התיקים הראשונים
עשרות וגם מאות אנשים סבורים שאני עושה את זה שלי.
היא אשת הייטק בת כ־ ,55שהייתה בין עבודות .דבר
שנים רבות .קבלו תיקון ,הפעם הראשונה הייתה רק
לפני חמש שנים .בכנס עדיף התבקשתי לעלות על שבגיל הזה גרם לה לחוסר בטחון מסוים.
הוא רופא שמלבד עבודתו עבד בקליניקה פרטית
הבמה מול  550איש ,הייתי משוכנע שאגמגם קשות
וארד בבושה מהבמה .אבל זה לא קרה .בשמונה הדקות שאותה שכר עם הכנסות יפות.
כששאלתי מה המטרות שלהם התגלו חילוקי דעות.
הללו עצרו אותי שלוש פעמים עם מחיאות כפיים
שלא לומר מחמאות בסוף .שם גיליתי בפעם הראשונה היא הייתה מעוניינת להשאיר סכום יפה של כ־750
שאני יודע להעביר בדרכי שלי את המסרים וגם נהנה אלף שקל לכל אחת משלוש הבנות שעדיין לא היו הכותב הינו חבר בוועדה הפנסיונית
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נשואות ,למרות שחיו מחוץ לבית .המטרה
הייתה דיור לאחר החתונות שלהן .הוא לעו־
מת זאת סבר שהסכומים מוגזמים בגלל שיש
מטרות חשובות יותר.
כששאלתי מה המטרות ענה לי מעט בחוסר
סבלנות" .עניינים עסקיים שלי" ,כך אמר.
הבנתי שעליתי על מוקש .הכנתי את
תיק הפרישה תוך ציון של הסכום שניתן
להשאיר לכל בת .כשציינתי מה הסכום
הוא הפטיר מתחת לשפם שאין לו ,ואמר
"טוב נראה".
חלפה שנה והם הגיעו לפגישת עד ־
כון ,הפעם הם הגיעו עם מחסנית טעונה.
"רון" ,כך היא אמרה" .יש לנו כבר שנים מחלוקת.
בעלי רוצה לקנות קליניקה ולשפץ אותה עם הכסף
שמיועד כעזרה לבנות .ואני בגילי עם התנודתיות
בהייטק חוששת להיכנס להרפתקה הזאת .החלטנו
שניתן לך את המנדט ועל פי המלצתך ככל הנראה
לך".
ציינתי מהו הסכום עבור הבדיקה והם הסכימו .קי־
בלתי את הנתונים מרואה החשבון ולאחר התלבטות
בניתי מתווה.
הקליניקה תירכש ולמרות שחיקה של מרבית הסכום
שמיועד לבנות הם יבצעו צעד נוסף  -מכירה של
הבית הפרטי הענק ורכישת פנטהאוז בפרויקט יוקרתי.
ההפרש יכסה כמעט את כל שתכננו לבנות ובמידה
שיהיה צורך בתוספת היא תגיע מהגידול המשמעותי
שצפוי בהכנסות של הבעל הרופא.
כולם יצאו מחייכים ומסופקים ובא לציון גואל .
לסיום אני מבקש לאחל לכם שנה טובה עם התחלות
חדשות מרתקות .
סוף שבוע נעים ושלעולם לא תצעדו לבד.

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

"לדעת לבחור את השותפים לדרך"
סוכן צעיר

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע
בעיניו  והשבוע :סו"ב אהרון סוריזון ,סוכן עצמאי ב"אינווסט" בפתח תקווה

גיל41 :
מצב משפחתי :גרוש2+
השכלה :תואר ראשון במנהל עסקים (התמחות מימון)
מהאוניברסיטה הפתוחה
רישיון :פנסיוני מינואר 2017
ותק 6 :שנים
למה בחרת לעסוק בתחום? מה אתה אוהב במקצוע?
"אני שנתיים בעל רישיון ביטוח פנסיוני ,שש שנים
בענף .בתחילת הדרך עבדתי בין היתר כשנה בהראל.
ב־ 2010עברתי תאונת אופנוע בה שברתי את שתי
הרגליים; עברתי שיקום ארוך שכלל שני ניתוחים
בברכיים ואז הבנתי כמה טוב וחשוב שהיה לי ביטוח
אובדן כושר עבודה ותאונות אישיות .בתהליך
השיקום המקצועי הומלץ לי ללכת לכיוון של ביטוח
ושוק ההון ומאז הכל היסטוריה".
נתקלת במכשולים בדרך?
“בתחילת הדרך ותוך כדי תנועה הבנתי כי לא מספיק
להכיר ולדעת את תחום הביטוח בלבד אלא צריך גם
ללמוד ולהתמקצע ,לדעת ולשלוט במגוון רחב של
נושאים לרבות ביטוח פנסיה פיננסיים ועוד".
האם ישנם קשיים שהלשכה יכולה לסייע לך
בהתמודדות אתם?
"הלשכה עושה הכל על מנת לשמר ולהבליט את

הצדדים החיוביים והחיוניים של
למקצוע רק יותר גדול חזק ומנוסה.
הסוכנים להילחם על מעמדם ,הודפת
ממונף עסקית בצורה רחבה יותר עם
ונלחמת על כל מי שמכפיש או פוגע
קשרים מקצועיים שיתפתחו לאורך
בסוכנים או במעמדם מתוך אינטרסים
הדרך ,כשכל זאת עם הפנים לקדמה
הרסניים .במקביל היא מנסה לדחוף
הטכנולוגית וברמה המקצועית ביותר".
ולעזור לסוכנים הצעירים בהכשרה
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן
מקצועית ופותחת דלתות לאופציות
הביטוח?
בעולם הביטוח והפיננסים".
"כיום סוכן הביטוח הוא בראש
תן דוגמא לתרומתך או הצלחתך
ובראשונה היועץ הפיננסי הבכיר של
האישית.
המשפחה והוא מלווה אותה במישורים
"בתחילת  2016עשיתי ביטוח בריאות
האישיים ,העסקיים ,הכלכליים
משלים שב"ן לזוג לקוחות בחברת
והבריאותיים .תפקיד ששום ערוץ של
הראל; כעבור כמה חודשים הבעל
"הלשכה הודפת את מי שפוגע בסוכנים" טלפנים או ישירים יכול למלא ולא
עבר ניתוח לב שהסתבך; הוא לא
יעזרו אלפי קלישאות שמנסים למכור
שב לעבודתו ורותק לביתו .מיד לאחר שעירבו אותי
ולהכניס ללקוח במדיה השונים .אני מברך על כניסת
בבירוקרטיה בה נתקלו ,פעלתי בנידון יחד עם שותף
יותר ויותר נשים כסוכנות  -זה חשוב וחיוני מאוד
לדרך ומצאנו סעיף בפוליסה שבגינו הלקוח מקבל
לענף .סוכני הביטוח הם השילוב המנצח של האליטה
תשלום חודשי של  2,650שקל מאז ועד היום ,בלי
המקצועית והאנושית שקיימת בישראל".
כל קשר לקצבת הסיעוד ואובדן כושר העבודה
טיפים שאתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
שמקבל ,ומימון ההוצאות הרפואיות שנבעו מהניתוח
"הטיפ החשוב ביותר שאני יכול לתת לסוכנים
והטיפולים ששולמו בדרך".
הצעירים זה לדעת לבחור טוב את השותפים לדרך.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עוד עשר שנים?
לזכור תמיד שהם עובדים בראש ובראשונה למען
"מקווה מאוד שעם אותה תשוקה ,אהבה ומסירות
הלקוח שלהם ובשבילו ועליהם להילחם כשצריך".

סיום מבצע "זריקת מרץ" לסוכני מנורה מבטחים
רונית מורגנשטרן

ב

אירוע מרשים ועוצמתי שנערך עבור
סוכני הביטוח ,ציינה בשבוע שעבר
קבוצת מנורה מבטחים את סיום מבצע
"זריקת מרץ" אשר נערך בפעם התשיעית ,תחת
הכותרת" :אנשים – משפחה – הצלחה".
האירוע התקיים בבית חיל האוויר בהרצליה,
בנוכחות :ערן גריפל ,יו"ר קבוצת מנורה מבטחים;
ארי קלמן ,מנכ"ל קבוצת מנורה מבטחים ויו"ר
מנורה מבטחים ביטוח; משפחת גורביץ'; יהודה
בן אסאייג ,מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח; גיא
קריגר ,מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל; חברי
הנהלת מנורה מבטחים ביטוח ומאות מסוכני
הקבוצה ובני/בנות זוגם.
בן אסאייג ,מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח ציין
בפני הסוכנים את האתגרים וההזדמנויות שיש
לסוכני הביטוח בעולם הביטוח הדינמי והמשתנה,
תוך מתן דגש על נושא הדיגיטציה והיערכות
הקבוצה למתן פתרון לסוכנים לכך.
עמוס רוקח ,משנה למנכ"ל ומנהל אגף מכירות
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סוכנים ,ציין בפני הסוכנים את הערך האמיתי
שקבוצת מנורה מבטחים מייצרת עבור סוכני
הביטוח של הקבוצה.
במסגרת האירוע נבחרו סוכני הביטוח :רועי
גוטוירט ,ברק אזרי ,מורן אספריל חג'ג' ודוד
רחמים כסוכנים המצטיינים והוגרלו  15טיסות
זוגיות לאירופה לסוכנים אשר השתתפות במבצע.
מחוז דן והדרום אשר בניהולה של חני אסלן
נבחר למחוז המצטיין.
בטקס מיוחד ומרגש ציינו  40שנה לתחילת
עבודתו בקבוצה של קלמן ,מנכ"ל קבוצת מנורה
מבטחים ויו"ר מנורה מבטחים ביטוח.
סו"ב ליאור רוזנפלד נשיא לשכת סוכני ביטוח
שלח איגרת ברכה לנוכחים באירוע.
הנוכחים נהנו לסיום ממופע סטנדאפ מצחיק
ביותר של אדיר מילר.
רוקח ,משנה למנכ"ל ומנהל אגף מכירות
סוכנים ,במנורה מבטחים ביטוח" :אנו מסכמים את
מבצע 'זריקת מרץ' אשר נערך בפעם התשיעית

צילום :יחצ מנורה מבטחים

משנה למנכ"ל מנורה" :אני מודה לסוכנים הנפלאים ,למחוזות ,למפקחים ולצוותים
על ההירתמות וההשקעה הרבה"

בן אסאייג ,גריפל ,אסלן ,דיק ,קלמן ורוקח

בהצלחה רבה ,תוך עמידה ביעדים שהצבנו
ואף מעבר לכך .אני מודה לסוכנים הנפלאים,
למחוזות ,למפקחים ולצוותים על ההירתמות
וההשקעה הרבה".
קבוצת מנורה מבטחים מתמחה בעיקר בניהול
עסקי ביטוח ופנסיה .הקבוצה מנהלת נכסים
בהיקף של כ־ 179מיליארד שקל .מנורה מבטחים
מציעה מגוון פתרונות בתחומי ביטוח חיים ,ביטוח
בריאות ,ביטוח כללי ,קרנות פנסיה חדשות
וקופות גמל.

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

סקר 8 :מבטחות משנה שולטות על  90%מפרמיות
ביטוחי חיים בעולם

ש

מונה המבטחות הגדולות בעולם
שולטות על  90%מפרמיות ביטוחי
החיים בעולם .מצב זה מקשה על כניסת
שחקנים חדשים לשוק ביטוחי המשנה ,כך קובע
סקר של חברת הרייטינג הבינלאומית .S&P
מצב זה נובע ממיזוגים ורכישות של חברות
ביטוח בשנים האחרונות .עורכי הסקר אינם
צופים לשינויים משמעותיים במבנה הזה של
מבטחות המשנה של ביטוח חיים ,למרות שיהיו
מיזוגים של חברות ביטוח משנה קטנות.
עורכי הסקר מציינים ,כי הגידול המוביל
של סקטור ביטוחי החיים הוא באסיה .הנהנות
העיקריות הן חברות ביטוחי המשנה CHINA
 RE, TAIPING REו־ KOREAN REהנהנות
משיעורי צמיחה גבוהים יותר מהמתחרות
הגלובאליות האחרות בשנים האחרונות.
באזור צפון אמריקה ,שבו מחצית מסך
פרמיות ביטוחי החיים בעולם ,יש סטגנציה

השליטה נובעת ממיזוגים ורכישות של חברות ביטוח

מדיניותו ולהתיר ביטוח גידולים ומשלוחים
של מריחואנה במדינות שבהן הותר רשמית
השימוש בצמח .קנדה היא המדינה הראשונה
שלויד'ס מתיר ביצוע ביטוחים של אנשים
המייצרים ,משווקים ומוכרים מריחואנה.
בלויד'ס יעקבו אחר הצלחת הניסוי בקנדה,
ויפיקו לקחים לגבי התרת ביטוח המריחואנה
במדינות נוספות שיתירו לגאלית את השימוש
במריחואנה.

בצמיחה בסקטור ביטוחי החיים מבחינת
מבטחות המשנה .הדבר נובע ממדיניות של
חברות ביטוח לנהל את תיקי ביטוחי החיים
ללא שילוב מבטחות משנה.

התאגיד
יתיר ביטוח
לגידולים
ולמשלוחים

לויד'ס מתירה ביטוח
מריחואנה בקנדה

תאגיד הביטוח לויד'ס החליט לשנות

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
לחברה מובילה בתחום הביטוח בהוד השרון,
מחפשים אתכם למשרות מובילות בתחום .שעות
עבודה נוחות וגמישות ,תנאים ושכר מצוינים
למתאימים! ק''וח רלוונטיםhr@myexperts.co.il :
מחפשים מתמחה לענף חיים בסוכנות ביטוח
בירושלים .איש קשר :נטלי 0528196304
דרוש פקיד/ת תביעות ,ניסיון חובה ,כולל ידע
באלמנטרי  /עסקי ,סביבה תומכת ומסייעת .רון
שירותי ביטוח בחיפה ,הר הכרמל .פעילות מגוונת
ואפשרות למשרה חלקית .קו"ח למייל:
tsipi@ron-ins.com
לסוכנות ביטוח מובילה בכפר סבא דרוש/ה
רפרנט/ית עם ניסיון של שנתיים לפחות בתחום
הביטוח אלמנטרי ו/או חיים יש לשלוח קורות חיים
למייל suzy@br-ins.co.il:לפרטים – 073-7062800
ליעדים סוכנות לביטוח בפתח דרוש סוכני חיים
צעירים מתמחים בריסקים  ,לעבודה על תיק משותף .
תנאים מצויינים למתאימים קורות חיים למייל:
jobs@yeadim-bit.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה ,באוירה משפחתית ,ברמת-גן,
דרושה פקידה עם נסיון בתחום האלמנטרי ,קו”ח
לשלוח למייל meraveba@gmail.com :
ליועץ ביטוח אלמנטרי דרוש/ה עובד/ת לשעתיים
(כל יום)  .עבודה מהבית  .דרישות  :ידע מעמיק
בביטוח אלמנטרי ,עבודה עם וורד .שמעון
0505492619
יועצת פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי
מחפשת עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת
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לפרטים כרמלה 052-3872182
פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי מחפשת
עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת .לפרטים:
כרמלה 052-3872182
לחצי משרה בשעות הבוקר בסוכנות ביטוח ברמת
גן ,דרושה פקידה לתחום חיים ,פנסיה ובריאות .נסיון
חובה .עבודה מול לקוחות בתפעול ,שינוים ,הפקות,
פדיונות ,תביעות .יש לשלוח קורות חיים ל:
calvos@bezeqint.net
למשרד ביטוח ותיק במתחם הבורסה ,ברמת גן
דרושה עובדת דוברת רוסית בתחום אלמנטרי
למשרה מלאה ,רצוי עם נסיון .נא לשלוח קורות חיים -
valar2905@gmail.com
לסוכנות ביטוח ותיקה באשדוד דרושה רפרנטית/
עוזרת מקצועית למשרה מלאה או חלקית
ashbit22@walla.co.il

שכירות משנה
משרדים מפוארים בהרצליה פיתוח  144מטר5 ,
חדרים ,חדר ישיבות פנוי .גמישות במחיר -יש אופציה
לשוכר משנה .דודו – 0544649668\0525348721
להשכרה -חדר עם כניסה נפרדת במשרד של סוכן
ביטוח .התשלום כולל :ארנונה ,חשמל ,דמי ניהול,
אינטרנט ,ניקיון .המיקום מרכזי ביותר בירושלים.
איש קשר :נטלי0528196304 ,
להשכרה בחיפה בבניין ברוש משרדים מפוארים
ומרוהטים .מחיר פיקס כולל שכ"ד ,ארנונה
חשמל ,מים ,ניקיון ותקשורת על בסיס חודשי/
שנתי .אטרקטיבי לסוכנים(אפשרות לתפעול חיים
ואלמנטארי) שי052-8033305 -

להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי ,במקום
נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/ים מרוהט/
ים ,עם כל הציוד והשירותים הנלווים הנדרשים לסוכן
ביטוח( .אינטרנט ,מרכזיה ,חדר ישיבות ועוד)במחיר
החל מ־ 645ש"ח+מע"מ לחודש( ,כולל חשמל ,ארנונה,
מים ,ניקיון) .אפשרות לשכירת חניה פרטית בבנין
עצמו .לפרטים :זיו 0522998888
בנתניה ,להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח .מקום
מרווח ומוכן עם כל התשתיות .מחיר מדהים ,לפרטים
נוספים dani@gsr.co.il
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל
"אפרידר סנטר" קומה  13משרד חדש ברמת גימור
גבוהה  40מ"ר נטו .המיקום נהנה מתחבורה ציבורית
ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי
 .0544-297685מיילziperen@walla.com :
להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים
מפואר בראשון לציון הרצל  91מס' החדרים.3 :
בנוסף חניה צמודה ומקורה .סה"כ גודל 40 :מ"ר
למשרד קיים במשרד מיזוג מרכזי ,מערכת אזעקה,
מצלמות ,רהוט חדיש חיבור רשת מחשבים .מועד
כניסה אפשרי החל מחודש יוני .הערה – קיימת
אופציה לפצל את המשרד ל  2חדרים  +חדר בודד.
לפרטים נוספים אורי052-2496104 :

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סו”ב עם רישיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ כמנהל
מקצועי/עסקי .לפרטים -
talmenashetamir@gmail.com
מעוניינים ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי או חיים.תיק
מאזור הצפון .רצוי קטן .לפנות בבקשה למייל:

omri@mishor-ins.co.il
סו”ב עם רשיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ כמנהל
מקצועי/עסקיtalmenashetamir@gmail.com .
סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי ,סודיות
מובטחתydubin@bezeqint.net .
מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח .סוגים של מתווה
עסקה והצד הפסיכולוגי .גשר מיזוגים ורכישות
בביטוח dani@gsr.co.il
סוכנות מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים,
בכל הארץ מכפילים גבוהים במיוחד טל052- :
8033305
סוכנות מאזור השרון מעוניינים לקנות תיק חיים
ואלמנטרי ,טל .0504835656 :הצעות לשלוח ל:
,klinair24@gmail.com

לשכת סוכני ביטוח
משתתפת בצער

משפחת נמדר
על פטירתה של

לאה נמדר ז"ל
חברת לשכה

שלא תדעו עוד צער

