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אצלנו 
בעירייה 
מבוטחים 
רק על ידי 
סוכנים

ראש עיריית טבריה:

"אצלנו, בעירייה, לא מבטחים בביטוח ישיר, רק אצל 
סוכנים", כך אמר אתמול ראש עיריית טבריה, יוסי בן 

דוד, במהלך ישיבת המועצה הארצית של לשכת סוכני 
ביטוח, שהתקיימה בטבריה.

בן דוד בירך על הישיבה הראשונה אי פעם של 
המועצה הארצית שנערכת בעירו וחיזק את הסוכנים:

"סוכני ביטוח הם חלק מהותי וחשוב בכלכלה 
הישראלית. מאחורי הפרסום הכביכול קליל ומצחיק 

של ביטוח ישיר, עומד ענף שלם שמעסיק עשרות 
אלפי עובדים. המדינה, העם, והמבוטחים חייבים להבין 

שאין תחליף לסוכן מקצועי", סיכם בן דוד.

עוד על ישיבת המועצה הארצית – בעמ' 2
יוסי בן דוד.

מקור: אתר עיריית טבריה

ישיבת המועצה הארצית של הלשכה 
התקיימה לראשונה בטבריה
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חדש !

תעריפים 
אטרקטיבים 

לביטוח 
חובה

מסלול מיוחד

ביטוח סחורה בהעברה ואחריות המוביל
ביטוחי משאיות ונגררים
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח ציוד מכני הנדסי

נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ נשא דברים בישיבת 
המועצה הארצית בטבריה, והודה לסוכנים על ההתגייסות 

וההתנדבות הרחבה בשבועות האחרונים: "סוכני הביטוח הפגינו 
במלחמה התגייסות מדהימה וערבות 
הדדית אחד למען השני, ולטובת עם 

ישראל. אני בטוח שכך יימשך גם בימים 
השקטים שעומדים לפנינו".

בנושא הפעילות מול הרגולטור ציין 
אברמוביץ כי "אנו נפגשים באופן שוטף 
וקבוע עם הרגולטור ומשרד האוצר. אנו 

פועלים באופן נחוש במטרה להסביר 
לפיקוח את תרומתנו למבוטחים ולענף. 
זוהי עבודה קשה, אך ניכר כי המפקחת 

מבינה את חשיבות הסוכנים לציבור 
הלקוחות".

בהיבט הפעילות מול חברות הביטוח מנה אברמוביץ 2 הישגים 
משמעותיים מול הראל וכלל. "בעקבות דרישתנו ולאחר מו"מ עיקש, 
לראשונה הצהירה הראל כי לא תפנה באופן ישיר ללקוחות סוכניה. 

בנוסף, עידכנה הראל פרסומיה והיא קוראת למבוטחים לפנות 
לסוכן הביטוח שלהם. זהו הישג אדיר, שמהווה קו מנחה לחברות 

הביטוח. בעקבות ערנותו ופעילותו של ליאור רוזנפלד, ביטלה כלל 
את הנחייתה של מירי נבו בכנס שלה, בשל השתתפותה בקמפיין 

של ביטוח ישיר. זוהי הכרה משמעותית נוספת בנו ובחוזקתנו". )ראו 
ידיעה בנושא בעמוד 3(

בהמשך, סקר אברמוביץ את פעילות הוועדות השונות. "הוועדה 
האלמנטרית עומלת על כנס אלמנטר 2014. בנוסף, היא עוסקת 

בחוזר ביטוח הדירה החדש. ועדת בריאות וסיעוד מטפלת בקולקטיב 
הבריאות ובחוזר ביטוחי הנסיעות לחו"ל. הוועדה הפנסיונית הכינה 
הצעת חוק בנושא הניוד וח"כים רבים ביקשו להיות חתומים עליה. 
במושב הכנסת הקרוב היא תקודם. בנוסף, בימים הקרובים תסיים 

הוועדה את עבודתה לבחינת בניית מודל תגמול חדש לסוכנים. כמו 
כן, הציגה הוועדה מסמך הסתייגויות מחודד ומקצועי בנושא מסמך 

ההנמקה. בחודשים הקרובים תת הוועדה הפיננסית תקיים כנס 
פיננסי. הישג נוסף הוא של ועדת רווחה עם פעילותה בנושא לוחות 

השנה: למעלה מ-250 אלף לוחות שנה כבר נמכרו. כמו כן תציג 
הוועדה בחודשים הקרובים מועדון לקוחות חדש לסוכנים".

יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד סקר את פעילות המחוז: 
"בתשעת החודשים האחרונים, מאז כניסתנו לתפקיד, קיימנו 

15 אירועים מחוזיים בצפון: כנסים, הכשרות, מפגשי בוקר. 80% 
מהסוכנים, במחוז הגדול בלשכה עם 

למעלה  מ-1,100 חברים, מקבלים 
מענה כולל ומקיף על ידינו. אנו נמצאים 

באיזון כלכלי, וכל האירועים ממומנים על 
ידי שיתופי פעולה ומפרסמים. ללשכה 
יש נראות חזקה מאוד בצפון, שיתופי 

פעולה עם ראשי העיריות והתעשיינים, 
ואנו זוכים לחשיפה איכותית בתקשורת 

המקומית. אנו מעניקים מגוון רחב של 
קורסים והכשרות במטרה לשדרג את 
הסוכנים חברי המחוז ולהעשיר אותם 

מקצועית".
מנהל המרכז הרפואי פוריה ד"ר ארז און סקר את קשיי שירותי 

הרפואה בצפון: "שירותי הרפואה בפריפריה פחות זמינים, פחות 
נגישים ופחות איכותיים. הרופאים החזקים עובדים במרכז. מנגד, 

שירותי הרפואה יקרים יותר. ב-60 השנים האחרונות המדיניות היתה 
להשאיר את שירותי הרפואה בפריפריה מנוונים. הגיע הזמן להתנער 

מהבינוניות ולקדם רפואה מצוינת וסטנדרטים גבוהים בצפון".
לדברי יו"ר סניף טבריה מיכה אדוני, "הזמנתי את המועצה הארצית 
להגיע לטבריה, ולשמחתי נשיא הלשכה אריה אברמוביץ, המנכ"ל 

מוטי קינן ויו"ר המועצה הארצית זאב פרלשטיין נענו לבקשתי. 
זה היה רגע מכונן והיסטורי. יש חשיבות רבה לכינוס המועצה 

בפריפריה, זה נותן ערך מוסף למקום. תושבי העיר ידעו על הכינוס, 
בתקשורת המקומית כתבו עליו, וראש העירייה ומנהל בית החולים 

פוריה הגיעו לברך בישיבה, כך שגם הם ייחסו לישיבת המועצה 
חשיבות גדולה. הסוכנים הטבריינים ראו שמתחשבים בדעתם, וזה גם 
קירב את הפריפריה למרכז. היה כנס יוצא מן הכלל, עם אירוח נפלא 

של בית המלון ליאונרדו פלאזה".
במהלך הישיבה קיבל הסוכן ויקטור עבו תעודת הוקרה מהלשכה. 

עבו, מחלוצי ענף הביטוח בישראל, נמצא בתחום כבר 55 שנה. 
לדברי אדוני, "עד 1992 הוא שימש יו"ר ארגון סוכני הסנה. הוא 

מתנהל במקצועיות והגינות רבה בדרך ארץ מודל לחיקוי. ויש לו דור 
המשך מפואר: בנו ושני נכדיו. הוא בהחלט סמל ומופת".

אברמוביץ: סוכני הביטוח שימשו דוגמה 
לערבות הדדית במהלך צוק איתן

משמאל: זאב פרלשטיין, אריה אברמוביץ, יוסי בן דוד, מיכה אדוני וויקטור עבו
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חברת כלל ביטלה את הנחייתה של מירי נבו באירוע הוקרה 
לסוכני המועדונים של כלל ביטוח שיתקיים 

בחמישי הבא בלטרון, בעקבות פניית לשכת 
סוכני הביטוח.

נבו התפרנסה במשך שנים מהפרסומת של ביטוח 
ישיר, שבה הכריזה יחד עם משה איבגי ש"לא 

צריך סוכן ביטוח" ו"למה לממן סוכן". לאור זאת, 
שלח יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד 

מכתב לנציגי החברה, ובו מחה על השתתפותה 
של נבו באירוע.

"פתאום באירוע הוקרה לסוכני הביטוח מתאים 
לה להשתתף? פתאום הכסף של סוכני הביטוח 

'כשר'? אז כן צריך סוכנים או לא צריך סוכנים? דע לך 

שחברות ביטוח רבות נמנעות עד היום מלהזמין אותה, חבל 
שאתם בחרתם לפרנס את זאת שפגעה לכולנו 

)כולל לכם( בפרנסה", כתב רוזנפלד.
מכלל נמסר כבר באותו היום כי לא היו מודעים 

לכך, וכי הם מבינים את הרגישות ובודקים 
אפשרות לשינוי. ואכן, בסופו של דבר בוטלה 

השתתפותה של נבו באירוע ההוקרה.
מלשכת סוכני הביטוח נמסר כי היא אינה 

מתנגדת לקמפיינים של מתחרים ואינה חוששת 
מתחרות, אך יוצאת חוצץ באופן חד וברור מול 

שיטות הכפשה נלוזות. הלשכה אף הבהירה 
לכלל ולחברות ביטוח נוספות כי תתנגד לכל 
הופעה של הפרזנטורית הנוכחית של ביטוח ישיר שני כהן.

חברת הבנייה צ. לנדאו שמצויה בהקפאת תהליכים חייבת 
כספים לשלוש חברות ביטוח: הראל, כלל ומנורה מבטחים. 

השבוע האריך בית המשפט את צו ההקפאה עד לסוף ספטמבר.
הבקשה להקפאת תהליכים שהוגשה בשבוע שעבר כללה את פירוט 

החובות של חברה, שמסתכמים בכ-339 מיליון שקל, 256 מיליון 
שקל מהם הם חובות לנושים מבוטחים. לכלל חייבת צ. לנדאו כ-16 

מיליון שקל: 6 מיליון מהם ניתנו כערבויות טיב וביצוע שצ. לנדאו 
נותנת לקוני הדירות, ו-10 מיליון הם פוליסות ביצוע. 75% מהסכום 

היה מבוטח על ידי מבטחי משנה.
מנורה מבטחים מבטחת את חברת הבנייה בביטוח אחריות 
מקצועית, צד ג', חבות מעבידים, תכולה וציוד מכני כבד. צ. 

לנדאו לקחה הלוואה מחברת גמלא הראל, שנמצאת בבעלות 
משותפת של הראל חברה לביטוח ושל חברת יבוא הרכב 

כלמוביל, למימון שוטף של פעילותה. סכום ההלוואה לא נמסר. 
בשבוע שעבר פירסמה צ. לנדאו הודעה לרוכשי הדירות, לפיה 
"בימים הקרובים ישובו הקבלנים לביצוע מלא של הפרויקטים; 

החברה והנאמנים יפעלו, ככל הנדרש, למסור לכם את 
דירתכם, בהתאם להתחייבותנו כלפיכם, על פי הסכם המכר 
במינימום עיכובים. הפרויקטים באשקלון ובקרית גת מלווים 
על ידי בנק ירושלים ובנק אוצר החייל, ומטרת החברה היא 
השלמתם ומסירת הדירות במינימום עיכובים, ואנו פועלים 

לשם כך בשיתוף הנאמנים ובתיאום עם הבנקים".

בעקבות פניית הלשכה: כלל ביטלה את השתתפותה 
של מירי נבו כמנחת אירוע הוקרה לסוכנים

הוארך צו ההקפאה של חברת הבנייה צ.לנדאו; 
חייבת עשרות מיליוני שקלים לשלוש חברות ביטוח

קח עצה מסוכן ביטוח מנוסה,
אולי יש לך ביטוח בריאות... 

אבל אין לך הראל.

אל
הר

דיו
טו

ס

ליאור רוזנפלד
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בסקר האחרון של לשכת סוכני הביטוח, שפורסם בכנס ביטוח 
החיים במרץ, הוצגה תמונת שביעות הרצון של הסוכנים 

מפעילות חברות הביטוח ומרמת השירות שהם מקבלים, 
והתוצאה הכללית היתה נמוכה מהרף שאותו הציבה הלשכה.

בימים אלה פונה הלשכה לכל מנהל וראש אגף בתחום ביטוח 
החיים וחיסכון ארוך טווח בחברות הביטוח שנדגמו בסקר, 
כדי ללמוד כיצד מפנימות חברות הביטוח את לקחי הסקר 
ומה נעשה או ייעשה לשיפור התוצאות, על בסיס הנקודות 

שנבחנו. יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון שיגר מכתב 
לכל העוסקים בתחום וביקש את התייחסותם.
הלשכה רואה בסקרים שנעשים מטעמה ככלי 
שמצלם תמונת מצב ומהי שביעות הרצון של 

סוכני הביטוח מהנתונים, וכפועל יוצא לכך 
פנייה לחברות לבצע שיפורים במערכותיהם 

לטובת ציבור הסוכנים ולקוחותיהם. בשבועות 
הקרובים נפרסם ב"ביטוח ופיננסים" ראיונות 
עם מנהלים בחברות הביטוח ונלמד כיצד כל 

חברה פועלת על בסיס הסקר לשפר את 
השירות לסוכניה. השבוע בדקנו עם אורן אל-
און, אחראי לרמת החיים של מבוטחי הפניקס 

וסוכניה, מה נעשה בהפניקס כדי לשפר את תוצאות הסקר.
תפקוד מפקח הרכישה )ציון 7.7(. לדברי אל-און, "המפקחים 

בחברה מוגדרים כ'לוחמי העלית' שלנו. אנו משקיעים בהם 
המון. המפקחים נמצאים בקשר מצוין עם הסוכנים בשטח 

וכנראה שנצטרך לעשות את ה'אקסטרה מייל' הזה כדי 
שבפעם הבאה נעבור את הציון 8".

טיפול בעדכון מידע מקוון )ציון 7.3(. " מערכת המידע שלנו 
מספקת לסוכנים שלה את כל הדרוש והיא מהמשובחות 
בענף. בקרוב נכניס בה כמה שכלולים רבים נוספים, כגון 

מידע שיועבר לסוכן בדחיפה ולא במשיכה לסלולר של הסוכן. 
דף הבית של הפניקס הוא מהטובים ביותר בישראל בין 

חברות הביטוח. אני מאוכזב מהתוצאה וללא קשר אליה אנחנו 
הולכים ומשתכללים. אני משוכנע שבכנס הבא יהיו תוצאות 

אחרות לגבי המערך המקוון שלנו".
היכולת להגיע לפגישות עם מנהלים בזמן סביר )ציון 7.4(. 

"מנהלי האשכולות שלי ואני זמינים תמיד, כך שלא ברור 
לי מהי ההגדרה של המנהלים, לאילו דרגים התכוון הסקר. 

השטח הוא החיים שלנו ואנחנו כל הזמן נמצאים בו. זה נראה 
לי לא הגיוני שיש קושי להיפגש עם המנהלים. חובתנו היא 

להיות יותר בשטח ולאפשר לסוכנים להיפגש עמנו מיידית. זה 
גם המוטו שלנו".

תוכנית ההדרכה השנתית של החברה )ציון 7.3(. "מאז 
ומתמיד הפניקס היתה ידועה בארגון ההדרכות הטובות 

ביותר. אנחנו משקיעים משאבים רבים כדי לקיים הדרכות 
לסוכנים. חלק גדול מהן מתקיימות במשרדי הסוכן, לצד 

הדרכות מקצועיות שמתבצעות בתדירות גבוהה, וגם הדרכות 
לא מקצועיות, כלליות, שאנחנו עורכים לפחות פעמיים 

ברבעון, כגון שפת גוף ותורת המו"מ. נכון שאנחנו נמצאים 
מעל הממוצע בפרמטר הזה, אבל אני מרגיש שאנחנו עושים 
יותר מכך ונמשיך לעשות יותר. בשנה שעברה הוצבנו במקום 
לפני הסוף, ואכן השתפרנו דרמטית וזה הכיוון שלנו. ב-2013 
ובמהלך 2014 העברנו באמצעות מערך ההדרכה של החברה 
למעלה מ-660 הדרכות שבהן לקחו חלק למעלה מ-10,000 

סוכנים".
טיפול בביצוע שינויים )ציון 7.5(. "ב-2013 הכנסנו מערכת 

חדשה שמטפלת אך ורק בשינויים. אני משוכנע שכבר השנה 

הסוכנים ירגישו שינוי מהותי לטובה".
משך הזמן בטיפול בתביעות )ציון 6.8(. "זה 
נושא מורכב מאוד. יש פער גדול בין ציפיות 
הסוכנים ליכולות שלנו. לרוב התביעות יש 

הנחיות רגולטורית לזמן הטיפול שנדרש 
לטיפול בתביעות מסוגים שונים. אנחנו 

עומדים בהנחיות האוצר, אבל כנראה שלא 
בציפיות של הסוכנים. זה הציון הכי גרוע שלנו 

מבין כול הפרמטרים ויש מקום לשיפור. זה הפרמטר 
שהכי מפריע לנו, מכיוון שאלה פני החברה. 

חוסר שביעות הרצון של הסוכנים היא בעצם 
השתקפות של חוסר שביעות רצון הלקוחות".

קלות ההשגה של עובדי החברה )ציון 7.1(. 
"מדי שבוע אנחנו בודקים בכל האשכולות מהי 

רמת ההיענות הטלפונית. היעד הוא למעלה 
מ-80%, ורוב האשכולות נמצאים מעל יעד 

המינימום שנקבע בחברה".
שקיפות החישוב של עמלות )ציון 6.2( וכלים 

לחישוב עמלות )ציון 5.9(. "הממוצע בשני 
הפרמטרים האלה הוא סטירת לחי לחברות 

הביטוח, שלא משדרות מספיק שקיפות לסוכן. לוקח לסוכן 
זמן לגלות טעויות בחישוב העמלות והוא פונה אלינו לצורך 

בדיקה. מעת לעת אנו מקבלים ריקושטים מהסוכנים ומגלים 
שאנחנו עושים טעויות וכנראה שזה משקף את המציאות. ככל 

שהתיק של הסוכן ותיק יותר ויש שוני במגוון המוצרים, יש 
קושי לבדוק רטרואקטיבית את העמלות. הסוכן צריך לבדוק 

ברמת מוצר ספציפית לאותה השנה. קשה לבדוק זאת. 
כשאנחנו נדרשים לטפל באירוע פרטני, אנחנו פותרים את 

הבעיה".
על השיווק ישיר בחברה אומר אל-און כי הם יבטלו אותו 

לחלוטין כשכל חברות הביטוח יבטלו אף הן. "נראה לך 
שמגדל תוותר על מקפת, שהראל תוותר מערך הפנסיה 

הישיר שלה ושמנורה תוותר על מערך המכירות הישיר של 
מבטחים החדשה? יש לנו שיווק ישיר מאוד קטן בביטוח 

פנסיוני ואפס ישיר בסיכונים. השיווק הישיר בפנסיוני הוא 
תוצר של גופים שהוציאו מכרז והתנאי בו היה התקשרות  
ללא סוכן, ושל לקוחות בודדים שביקשו להיות מטופלים 

ישירות. אנחנו פחות מאחוז מתוך סך הפעילות הישירה בענף 
הפנסיוני".

על הטענה כי חלק ניכר מסמכויות המחוזות/ סניפים צומצמו, 
הוא לא מסכים כלל בכל הקשור לביטוח חיים.

האם הפניקס תצליח להגיע בסקר הבא לרף שהציבה 
הלשכה – ציון 8?

"זו המטרה המרכזית שלנו בשיפור השירות - לעבור את 
הציון 8. יש לנו סמנכ"ל בכיר שמשמש כמנהל שירות, והוא 

אחראי לטפל באיכות השירות ובשיפורו לסוכנים והלקוחות – 
נעשה הכל כדי להשתפר".

סקר שביעות רצון: מה עושה הפניקס
כדי לשפר את רמת השירות לסוכן?

מעקב
סקר

שביעות רצון

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה מוראד סלימאן

על מות אימו סלימה מוראד שנאן ז"ל
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משרד עורכי הדין ג'ון גבע, שנוסד ב-1990, עוסק בתחומי 
המשפט האזרחי-מסחרי ומתמחה בתחומי הביטוח והנזיקין, 

לרבות ובמיוחד בתחומים הבאים: אובדני כושר עבודה, מחלות 
קשות, תאונות דרכים קשות וקטלניות, פוליסות מחלות 

קשות, חבויות, נזקים לבתי עסק, בתים, כלי רכב ונזקי גוף. 
המשרד אף עוסק בתחומי הנדל"ן, לרבות עסקות קנייה 

ומכירה, ועדות מקומיות ומחוזיות וכיו"ב.
במשך 23 שנה שימש עו"ד ג'ון גבע 

כיועץ המשפטי של הלשכה. בתחילת 
הקדנציה של אריה אברמוביץ כנשיא 

הלשכה פוצל התפקיד כך שגבע משמש 
כיועץ המשפטי של חברי הלשכה במחוז 

המרכז.
ייחודו של המשרד בכך שאינו מייצג 

חברות ביטוח, אלא אך ורק את סוכני 
הביטוח וכן את המבוטחים בתביעות 
מול חברות ביטוח, בערכאות שונות 

ובכל תחומי הביטוח, הנזיקין והמשפט 
האזרחי-מסחרי. המשרד אף עורך חוות 
דעת משפטיות במגוון נושאים הקשורים 

בביטוח ובהיבטים השונים הנובעים 
מחקיקה ופסיקה בתחום דיני הביטוח 

השונים לרבות בתחומי הרגולציה.
המשרד מתמחה גם בהכנת משרדי סוכני 

הביטוח וסוכנויות הביטוח לאכיפה וביקורות של הפיקוח על 
הביטוח )ורגולטורים נוספים( על ידי ביצוע מפגש פרונטלי 
המשתרע על פני כמה שעות )ושניתן להעמיקו לפרקי זמן 

ארוכים יותר, בהתאם לנסיבות( לזיהוי ולאבחון כשלים 
וליקויים.

"אחד מרגעי הסיפוק הגדולים ביותר שלי כעו"ד הוא להצליח 
להשיג למבוטח את תגמולי הביטוח שמגיעים לו ושמעוכבים 

או נדחים שלא בצדק" מספר גבע. "הסיפוק הגדול הוא 
לשכנע את חברות הביטוח לשלם ללא התערבות בתי 

משפט".
גבע נמצא בענף הזה כבר 25 שנה. "תמיד ייצגתי רק סוכנים/ 

מבוטחים. אמי היום בת 84, ניצולת שואה מהונגריה, עלתה 
לארץ, למדה עברית והיתה סוכנת ביטוח שנים ארוכות. ממנה 
למדתי, מגיל צעיר, את אופן עבודתו של סוכן הביטוח, שעובד 

מול גופים רבים, בהם חברות הביטוח, קופת הגמל, הפיקוח, 
מבוטחים וסוכני ביטוח אחרים. בכל המישורים האלה הוא 
נקלע לעתים קרובות מאוד, או קרובות מדי, לסיטואציות 

שבהן הוא נזקק למישהו שישמור על הזכויות שלו.
"למשל, סוכן פנה אלי וסיפר שהביא לקוח לחברת הביטוח, 
הכין לו תוכנית, וכמה ימים לאחר מכן גילה כי הם פנו אליו 

באופן ישיר והציעו לו מוצרים. נשאלת השאלה הנצחית למי 
שייך הלקוח. בעיניי אין שום ספק שהלקוחות והמוניטין הינם 
נכס בבעלותו הבלעדית של סוכן הביטוח. אנחנו מטפלים גם 

בקובלנות המוגשות לפיקוח על הביטוח כנגד סוכני ביטוח. 
לעתים קרובות מדובר בקובלנות לא מוצדקות ולא ראויות. גם 

פה בא לידי ביטוי הסיוע והידע המשפטי. היו מקרים שבהם 
הרמתי טלפון לפיקוח והסרתי את התלונה כי היא אפילו לא 

היתה ראויה לתגובה".
בשנים האחרונות היו פניות רבות למשרד ג'ון גבע בעניין 

מכירות ומיזוגים של סוכנויות ביטוח ו/או תיקי ביטוח, לאחר 
שסוכני הביטוח השכילו להפנים שיש יתרון ביצירת גופים 
בעלי חוסן כלכלי ופיננסי עם היקפי פרמיות משמעותיים, 

עובדה התורמת לכושר עמידות גבוה בשוק לא ודאי, לכושר 
מיקוח מול חברות הביטוח וגופים נוספים ולרכישת מערכות 

מחשב ויכולות CRM גבוהות ומשוכללות.
המשרד גם העמיק את מעורבותו בהקמת אשכולות סוכנים, 
דהיינו הקמת גוף המרכז סביבו סוכני ביטוח רבים, ממקומות 

שונים, הממשיכים לעבוד ממשרדיהם, אך הגוף אליו הם 
משויכים מטפל בכל ההיבטים האדמיניסטרטיביים, לרבות 

גבייה, מעורבות מול חברות הביטוח 
בנושא עמלות הסוכן, טיפול וסיוע מקצועי 

בתביעות מבוטחים והענקת אכסנייה 
מקצועית ואפילו "משפחתית" לחברי 

הקבוצה.
 "מערכת הייעוץ שניתנת לחברי הלשכה 

ניתנת בכל גווני הקשת ומערכות היחסים: 
סוכן - סוכן, סוכן - סוכנות, סוכן - פיקוח, 

סוכן - חברה, היבטים הקשורים בהקמת 
סוכנות בע"מ ומתן רישיון לפעילותה 
כסוכן ביטוח תאגיד על כל המשתמע 

מכך )לרבות תקנון, היתרי שליטה, קביעת 
דירקטוריון, מינוי מנהל עסקים, חלוקת 

מניות וכיו"ב. צריך להפריד בין ייעוץ לבין 
טיפול – טיפול ניתן בתמורה כלשהי, חברי 
הלשכה ישלמו סכום נמוך יותר מכל לקוח 

אחר. ייעוץ ניתן ללא תמורה – טלפונית, 
מייל, או פגישה אישית. אנו עוסקים גם בהיבטים אישיים של 
הסוכן כגון עריכת צוואה נכונה למקרים של פטירה וקביעת 

מנגנונים מתאימים, הן בחיי הסוכן, בינו לבין שותפיו ו/או בינו 
לבין בני משפחתו והן במקרה של פטירה".

לדבריו, רוב השאלות של הסוכנים הן בתחומים מקצועיים – 
פוליסה, עמלות, מקרה הביטוח, יחסים אישיים עם חברות 
הביטוח – כספים, עיכוב עמלות, ויכוח על העמלות, או על 
התנאים. "לפעמים הם שואלים על המשמעויות של חוזרי 

הפיקוח על הביטוח. גם נושא ייפויי הכוח זוכה להרבה 
שאלות )עד יולי 2017 כל סוכני הביטוח חייבים להחתים את 
מבוטחיהם על ייפוי כוח, סוכן שלא יחתים את לקוחותיו עד 

אז תיחסם בפניו הגישה למידע בחברת הביטוח(. ענף הביטוח 
זוכה לשינויים יותר מכל ענף אחר במדינת ישראל. הוא גם 

זוכה להכי הרבה התייחסות במשפט הישראלי".
בכל העולם, מציין גבע, מתחיל תחום הביטוח מהפרט 

וממשק הבית. "הוא נמצא בכל תחומי החיים – בריאות, רכב, 
דירה, ילדים, פנסיה, והוא הולך ומתרחב לביטוח בית העסק 

ולאחריות המקצועית שלו, ועד לרמת המדינות, בתחומים 
כמו נזקי טבע ומסחר בינלאומי. חברות הביטוח מבטחות 

את עצמן בביטוחי משנה כנגד הסיכונים שהן נטלו על עצמן. 
תחום הביטוח נוגע לכל אדם. כל חברה מבטחת את נושאי 
המשרות שלה, כל בנק מבטח את עצמו מפני מעילה. אין 

תחום שהביטוח לא משיק לו ולכן זה הענף הכי מרתק.
"יש סוכני ביטוח שמתמחים בתחומים נישתיים, דוגמת 

בריאות וסיעוד, פנסיה, בתי עסק, בתים משותפים, קבלנים, 
צמ"ה, כלי טיס, כלי שיט, אופנועים וכיו"ב. יש פה דקויות 
ואתגרים שכליים אינטלקטואליים מעמיקים. בכל יום אני 

מוצא את עצמי מתמודד עם אתגר חדש. סוכן ביטוח משיק 
לידע בתחום המשפטי, הרפואי, ההנדסי - לפי מה שהוא 

מבטח. בכל פעם אני לומד מחדש את רזי עיסוק סוכן 
הביטוח ואת תחומי הפעילות של המבוטח שבהם מטפל סוכן 

הביטוח".

הכירו את היועץ המשפטי של חברי 
הלשכה במחוז המרכז: ג'ון גבע
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בשנים האחרונות אני מנסה, בכל דרך אפשרית, למחות על 
קיומם של הביטוחים הקולקטיבים ולהביא לידיעת הציבור את 
משמעות הנזק העצום שייגרם לכל מבוטחי ביטוח קולקטיבי, 

מסוג בריאות או סיעוד. מדובר בנזק גדול עתידי, לא מיידי, 
הנגרם מהפיתוי לתשלום פרמיה נמוכה בגין הביטוח, שלאורך 

זמן מכניס את המבוטח לתוך בוץ, וברוב המקרים אין 
אפשרות לצאת ממנו.

מהו ביטוח קולקטיבי או קבוצתי?
ביטוח קבוצתי הוא הסכם בין חברה או גוף 

כלשהו לבין חברת ביטוח. גוף המעסיק כמות 
גדולה של עובדים, המהווים כוח מול חברת 

הביטוח וממנף את הכוח לטובת ביטוח מוזל. 
מכיוון שאי אפשר לקחת פוליסת ביטוח 

איכותית של חברת ביטוח כלשהי ולשנות 
אותה לטובת אותו גוף, עקב אפליה בין 

מבוטחים, ומכיוון שאי אפשר להפחית את 
הפרמיה בגינה באופן משמעותי, לטובת אותו 
גוף, מאותה סיבה, מייצרים ביטוח קולקטיבי, 

המיועד עבור אותו גוף.
בדרך של יצירת ביטוח קולקטיבי אפשר 

לבנות כיסויים מיוחדים, המתאימים לקהל 
המבוטחים של אותו גוף, להוסיף ולגרוע 

כיסויים ביטוחיים, לשנות את הניסוח של כל סעיף ולהפחית 
את הפרמיות באופן משמעותי.

כך, עובדי אותו גוף מצטרפים לתוכנית ביטוחית איכותית, עם 
כיסוי ביטוחי  שנתפר במיוחד עבורם והמותאם להם.

אז מדוע למבוטחי קולקטיב נגרם נזק עתידי?
בניגוד לביטוחי בריאות וסיעוד פרטיים, שהם חוזה בין 
המבוטח לחברת הביטוח, חוזה מובטח למשך כל חיי 

המבוטח ושאינו בר שינוי, בביטוח הקולקטיבי מדובר בהסכם 
בין המעסיק או הגוף המנהל לבין חברת הביטוח. כלומר, 

המבוטחים עצמם נרשמים כמוטבים בלבד, מה שלא מקנה 
להם זכויות כלשהן בעניין שינויים בתוכנית הביטוח. אין 

למבוטחים בביטוח קולקטיב אפשרות להתאים את המוצר 
הביטוחי לעצמם ולשנות אותו לצורכיהם. הם אינם צד 

להסכם, אלא מבוטחים בתנאים שנקבעו עבורם, אך כמובן 
ישלמו פרמיה נמוכה משמעותית ביחס לביטוח פרטי.

בניגוד לביטוח הפרטי, כדי להוזיל את הפרמיה של הביטוח 
ההסכם לגבי המוצר הביטוחי הוא לתקופה קצובה ומוגבלת, 
בדרך כלל שלוש-חמש שנים בלבד. ההסכם יתחדש או לא 

יתחדש על פי שיקולים מסחריים של חברת הביטוח ושל 
המעסיק, ללא יכולת התערבות של המבוטחים. כלומר, אם 

חברת הביטוח חישבה אקטוארית רווח לגבי אותו גוף מבוטח, 
היא תציע המשכיות הביטוח למשך תקופה מוגבלת נוספת, 

אך אם הרווחים אינם מספקים אותה, או שנגרם הפסד 
אקטוארי, חברת הביטוח לא תסכים לחדש את הביטוח, 

תשנה את הפרמיה לתשלום מכל מבוטח, תשנה את הכיסויים 
הביטוחיים, או כל שילוב אפשרי בין החלופות.

מהן הסיבות הנוספות שבגללן מבוטח עשוי להיפלט 
מהביטוח הקולקטיבי?

מעבר לכך שהביטוח הקבוצתי מוגבל בזמן מכוח ההסכם, 
בהסכמי הביטוח הקבוצתיים עובד שעזב את מקום העבודה 

או פוטר – נפלט מהביטוח. ברגע שהעובד לא מקבל שכר 
מאותו גוף, הוא נפלט מרשימת המבוטחים ולא מופיע על גבי 
המדיה המגנטית שנמסרת מדי חודש לחברת הביטוח. בנוסף, 

המעסיק לא מעביר תשלום בגינו והעובד ומשפחתו אינם 
מבוטחים.

מובן מאליו שעובד שנפטר  - לא מועברים בגינו תשלומי 
שכר וכמובן שלא מועברים תשלומי ביטוח. חשוב לציין, 

שמשפחתו של העובד נפלטת כולה מהביטוח ואין אפשרות 
להשאירם בתוכנית.

מה יהיה גורלו של מבוטח בקולקטיב שלא חודש, או שנפלט 
מהביטוח?

מכל האמור לעיל ברור שבביטוח קולקטיב מדובר בביטוח 
בריאות או סיעוד זמני, ולא בביטוח קבוע כמו ביטוח פרטי. 

מדובר בביטוח שיסתיים בוודאות תוך תקופה 
קצרה. הביטוח יסתיים אם חברת הביטוח או 
המעסיק יחליטו לא לחדשו בתום התקופה, 
הוא יסתיים בעת התפטרות או פיטורים של 
העובד, והוא יסתיים לכל בני משפחתו של 

עובד שנפטר.
לכן חברות הביטוח יצרו מנגנון המשכיות 
ביטוח. אך מכיוון שאי אפשר להמשיך את 
הביטוח כמו שהוא, שהרי מדובר בביטוח 

שנבנה כביטוח קבוצתי ולא כביטוח פרטי, 
עם תנאים ותעריפים קבוצתיים, בהסכם 
הביטוח הקבוצתי מופיע סעיף המשכיות 

ביטוח שבו כתוב בין היתר כי מבוטח שיצא 
מההסכם הקבוצתי מסיבה כלשהי רשאי 
לרכוש פוליסת ביטוח דומה שקיימת באותה עת בחברת 

הביטוח וליהנות מהנחה בתשלומים למשך תקופה מוגבלת, 
שבדרך כלל נעה בין שלוש לחמש שנים.

הבעיה במעבר מהביטוח הקולקטיבי לביטוח הפרטי היא 
אי הוודאות מה יהיה המוצר באותה עת עתידית, כשיהיה 

צורך ברכישת פוליסה לביטוח פרטי. מניסיון העבר פוליסות 
הביטוח הפרטיות החדשות הן פחות טובות מהוותיקות. 

נהוג לומר שפוליסת ביטוח פרטית משתבחת כמו יין, וככל 
שהוותק שלה גדול יותר, כך ערכה גדל.

למבוטחים שעברו/ הצטרפו לביטוח פרטי ב-2014 לא קיים 
סעיף פיצוי מיוחד, במידה שבוצע ניתוח באמצעות המערכת 

הציבורית. מצטרפים לאחר 2014, ככל הנראה, יצטרפו 
לפוליסה נחותה משמעותית,  שנוצרה בעקבות ועדת גרמן.

מבוטחים בביטוח מחלות קשות יקבלו פוליסת ביטוח עם 
ניסוח שמקשה מאוד על תביעה לקבלת פיצוי, לעומת 

הפוליסות הוותיקות, מעצם הגדרת מקרה הביטוח.
מבוטחים בביטוח סיעודי יצטרפו לפוליסה יקרה מאוד, לאחר 

כמה הגדלות פרמיה שבוצעו בשנים האחרונות, למצטרפים 
חדשים בלבד ולא למבוטחים קיימים כמובן.

מצטרפים לביטוח סיעודי יהיו זכאים לערכי סילוק/ צבירה 
נמוכים משמעותית מאלה שהצטרפו בעבר ולא היו מבוטחים 
במסגרת קולקטיב. מדובר בהפרשים משמעותיים שפוגעים 

באיכות המוצר הביטוחי.
אז למה בכל זאת עדיין משווקים ביטוחים קולקטיבים?

מכל האמור לעיל ברור שלא נכון להצטרף לביטוח קולקטיבי, 
שכן מדובר בנזק עתידי גדול ומובטח. מובן שמצטרפים 

לביטוח הקבוצתי ינצחו בקרב אבל יפסידו במלחמה, מכיוון 
שישלמו פרמיות ביטוח נמוכות עבור הביטוח. אך בשעה 

שיאלצו לרכוש ביטוח פרטי, יצטרפו לפוליסה פחות טובה 
וישלמו יותר כסף.

המפסידים העיקריים הם הלקוחות שנפגעים מהעניין, עקב 
חוסר הבנה, מול פיתוי למחיר נמוך ואשליה שהמעסיק מינף 

את כוחו ודאג להם.
אחר כך נפגעים סוכני הביטוח, שהם אנשי מקצוע שמבינים 

האסון שבביטוח בריאות וסיעוד קולקטיבי
מאת עדי בר-און, מנכ"ל קבוצת בר-און ביטוח ופיננסים, חבר ועדת בריאות וסיעוד
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את המוצרים על בוריים ועמלים ימים כלילות כדי לשווק את 
הביטוחים הנכונים ללקוח ולשרת את לקוחותיהם בנאמנות 

ובמקצועיות, ונאלצים להתמודד עם תחרות במוצר זול 
ומפתה, שבו הנזק הינו עתידי, שכן קשה להניע את הלקוח 

מהפיתוי של מוצר זול.

המרוויחים היחידים הם חברות הביטוח, שהינן היצרן של 
המוצר הביטוחי, שתמיד יהיה קל לשווקו ותמיד יהיה רווחי. 

במידה שהרווח לא יהיה גדול דיו – חברת הביטוח לא תמשיך 
את הביטוח על ידי אי חידוש ההסכם, או לחילופין, תשנה את 

התמחור באופן שיהיה לה רווח ריאלי משמעותי.

לפרטים: 03-9217911, 050-6995959 )חנוך(.

להשכרה ברחוב אפעל 3 בפתח תקווה )קמפוס מגדל חברה לביטוח( 
משרדים בגדלים שונים )החל מ-100 מ”ר ועד ל-600 מ”ר( • המשרדים מתאימים לסוכנויות ביטוח קטנות כגדולות.

המשך מעמוד 7

איך תגן על תיק לקוחותיך?
רכישת לקוח היא דבר יקר, אך שמירה על לקוח יקרה עוד 
יותר. בסופו של דבר הרכוש היחידי שיש לסוכן ביטוח הם 
לקוחותיו: עליהם הוא מגן מפני סכנות, אותם הוא מלווה 

לאורך שנים בצער ובשמחות והם למעשה 
התשתית הקיומית שלו.

כל סוכן נתון לסכנה של איבוד לקוחות 
קיימים ולפגיעה בפרנסתו, תוך שיש כמה 

פולשים פוטנציאלים לטריטוריה שלו בניסיון 
למשוך לקוחות אליהם:

סוכני ביטוח אחרים	 
חברות ביטוח ובתי השקעות	 
בנקים	 

מדוע לקוח יבצע שינוי ויעזוב סוכן מוכר 
וידוע בדרך לסוכן לא מוכר. מהם השיקולים 

העומדים בפניו? לשאלה זו כמה תשובות, 
כולן נכונות:

חוסר שביעות רצון משירות.	 
 חוסר שביעות רצון מניהול תביעה או מתוצאותיה.	 
 מחיר גבוה ביחס להצעות מתחרים, או תנאים יותר טובים 	 

אצל המתחרים.
משבר אישי/ חוסר בכימיה/ תחושה של זלזול.	 

כמובן שיש סיבות נוספות, אך בחרתי להתמקד בחשובות, 
שאותן אני שומע מניתוח מקרים של עזיבה אצל סוכנים 

פעילים.
גם את הלקוחות אפשר להגדיר על בסיס כמה משתנים:

לקוח נאמן – זהו הלקוח הטוב ביותר. הנאמנות באה לידי 
ביטוי ברכישת מוצרים רבים דרך הסוכן וקשר ארוך שנים.

לקוח בשלבי הטמעה - מדובר בלקוח שהביע נכונות לרכישת 
מוצר אחד, אבל הצהיר על כוונותיו לפתח או להעביר לסוכן 

עוד ביטוחים במידה שיהיה שבע רצון, וגם מראה נכונות 
ומשתף פעולה.

לקוח "עובר ושב" – כל שנה קופץ מסוכן לסוכן, לא מעוניין 
להרחיב את הקשר, בדרך כלל בעל פוטנציאל ביטוחי קטן, 

והדבר היחידי שמעניין אותו הוא המחיר.
כמובן שהרצון של כל סוכן להפוך את לקוחותיו משלב 

ההטמעה לשלב הלקוח הנאמן ולשמרם לזמן ארוך ככל 
הניתן. מעבר לשיקול העסקי שבדבר, לקוח נאמן גם מוגן 

יותר מבחינת פולשים אפשריים. נדמיין זאת כך: הלקוח הוא 
נקודה, שמסביב לה עיגולים רבים. כל עיגול 

מבטא עוד ביטוח או מוצר שנרכש אצל 
הסוכן, כך שבסופו של דבר קשה לפולש 

חיצוני להגיע ללקוח, שנמצא במרחב מוגן.
פעולות שעליך לנקוט במטרה לשמור על 

לקוחותיך
 דאג לפגישות שירות קבועות: "עשה לך . 1

הרגל קבוע – פגישות שירות כל שבוע". 
אלו הפגישות הטובות ביותר בהם מתחזק 

הקשר האישי, והלקוח יכול לרכוש עוד 
הגנות עבורו, לשדרג מוצרים קיימים 
ולבצע שינויים. זה למעשה המסלול 

הבטוח להפיכתו ללקוח נאמן.
 שמור על קשר קבוע עם לקוחותיך: עשה זאת באמצעות . 2

רשימות תפוצה, העבר למבוטחים עדכונים מקצועיים, 
החלפת בעלי תפקידים במשרד, מוצרים עונתיים לרכישה, 

כמו ביטוח נסיעות לחו"ל, שינויים בחקיקה שכדאי לנצל 
ועוד.

 קדם ערבי לקוחות: חשוב לאפיין את לקוחותיך על . 3
בסיסים של מכנה משותף. למשל, כל הלקוחות שנמצאים 

חמש שנים לפני תום תקופת הביטוח שלהם, לקוחות 
בעלי עסקים, לקוחות שהם בעלי שליטה ועוד. כדאי 

ומומלץ לערוך לקבוצות אלו ערב מקצועי בנושא הקשור 
ישירות לקבוצה, לתת להם סקירות מקצועיות וגם לקדם 

מוצרים מתאימים. לערבים האלה ערך מוסף ענק וקרנו 
של הסוכן בקרב לקוחותיו עולה לאין ערוך.

 טיוב נתוני לקוחותיך: חשוב לבצע טיוב נתונים ללקוחות . 4
משרדך. לא פעם אנו לא מודעים לשינויים חשובים 

העוברים על לקוחותינו המחייבים גם התייחסות ביטוחית, 
קביעת פגישת שירות דחופה ועוד. טיוב נתוני הלקוחות 

למעשה מהווה אמצעי נוסף לשמירה על הקשר עם 

מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
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לקוחותיך תוך הסתמכות על נתונים מעודכנים. )פגישה 
לצורך החתמת לקוח על ייפוי כוח ב/1 זו הזדמנות טובה 

לטייב נתונים(.
 "הקפד, כמיטב יכולתך, כי בהתקשרויות של הגופים אותם . 5

אתה מייצג, ייקבע כי התקשרות עם לקוחותיך תעשה, 
ככלל, רק באמצעותך, להוציא מקום שבו הדין או הוראות 

הרגולטור מחייבות אחרת". )למסמך לדוגמה, שאותו אתם 
יכולים להחתים לקוחות, לחצו כאן(.

 בקש לקבל עדכונים מהמבוטחים: מעת לעת שלח מייל . 6
שבו אתה מבקש ליידע אותך באופן מיידי אם מקבלים 

פנייה ישירה מבנק, מחברת ביטוח או מבית השקעות 
לרכישת מוצר או לפגישה או לשינוי מוצר. זאת, כדי 

שתוכל לעמוד לצדם ולוודא שאכן לא נעשה להם נזק.
 הקפד על הפרטים הקטנים והקשר האישי: כידוע לכל, . 7

הדברים הגדולים נמצאים בפרטים הקטנים. גם יום הולדת, 
גיוס לצבא, חתונה, לידה, או חלילה השתתפות בצער 

- הם סיבה להרמת טלפון. בקיצור, הכי חשוב להיות בן 
אדם, לשמור על קשר רציף, לבקר בדרך למשרד בעסק 

של הלקוח, להרים ולשאול האם הכל בסדר. אלו הדברים 
שעושים את ההבדל, והם למעשה חלק מ"כיפת הברזל" 

של הסוכן כנגד איומים על תיק הביטוח שלו.

הלוואות לסוכני ביטוח תושבי הדרום

סוכנות הביטוח קפלן, נעים ושות’ בע”מ, מודיעה על הקמת קרן הלוואות לסוכני ביטוח תושבי הדרום 
בסך: 100,000 )מאה אלף( ₪, אשר ייעודה הענקת הלוואות לסוכני ביטוח פעילים המתגוררים בקו 

העימות )עד 40 קילומטר מרצועת עזה(.

הקרן תעניק הלוואות של עד 10,000 )עשרת אלפים( ₪ ללווה יחיד. על הלווים יהיה לפרוע ההלוואות 
בשניים עשר תשלומים חודשיים, עוקבים ושווים, ללא תוספת הפרשי ריבית ו/או הצמדה )והכל בכפוף 

להסכם ההלוואה שייחתם עם הסוכן הלווה(. 

הקרן תעניק הלוואות לסוכני ביטוח פעילים העומדים בתנאים מצטברים הר”מ: מגורים במרחק של עד 
40 )ארבעים( ק”מ מרצועת עזה, חברות תקפה בלשכת סוכני הביטוח ורישיון סוכן ביטוח בר תוקף.

*קפלן, נעים ושות’ בע”מ שומרת הזכות שלא לאשר מתן הלוואה לפונים מסוימים. מודעה זו מיועדת הן 
לסוכנים והן לסוכנות. **הקרן תחדל מלפעול ומלהעניק הלוואות לאחר ניצול מלוא סכום הקרן או בתאריך 

31 דצמבר 2014 )המוקדם בין השניים(.

 סוכנים המעוניינים בקבלת פרטים מתבקשים לפנות לגלעד לוין, חשב קפלן, נעים ושות’ בע”מ, 
gilad_l@naim.co.il :לטלפון מספר 03-6366937 או  לכתובת האלקטרונית הר”מ

המשך מעמוד 8

כ-35 סוכנים השתתפו במפגש בוקר של 
מחוז השרון, שהתקיים בקפה קפה במרינה 

בהרצליה, בשיתוף עם חברת רימונים שירותי 
גרירה וסיוע בדרכים. את המפגש פתח יו"ר 
מחוז השרון דניאל קסלמן בסקירת הנעשה 

בלשכה. "סיפרתי מה בוצע לאחרונה וסקרתי 
את כל התרומות שערכה הלשכה לטובת חיילים 
ואזרחים במהלך צוק איתן. דיברתי גם על עדכון 
המבוטחים במצב חירום, עידכנתי את הסוכנים 

על הכנס האלמנטרי שיתקיים באילת בנובמבר, ועל דמי חבר 

ל-2014".
בהמשך נאם נשיא הלשכה אריה אברמוביץ 
שסקר את פעילויות הלשכה בעבר, בהווה 
ועתיד. מנכ"ל חברת רימונים דרור אסרף 

דיבר אף הוא. הסוכנים אף קיבלו הרצאה של 
עו"ד רפאל אלמוג שייעץ כיצד כדאי להתגונן 

מתביעות כנגד סוכני ביטוח.
לדברי קסלמן, "כשסוכן הביטוח דודו ברק, 

ששכל במלחמה את בנו איתן, הגיע למפגש 
עמדנו דקה דומייה לזכר בנו. זה היה רגע מרגש מאוד".

מפגש בוקר של מחוז השרון: דקת דומייה לזכר איתן, 
בנו של חבר המחוז דודו ברק, שנפל בצוק איתן

http://listmanager.co.il/fb/fb/userFiles/2762/ishur_mida.pdf
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אין תחליף לסוכן הביטוח שלי
מה "הישירים" עוד לא אמרו על סוכני הביטוח? נראה כאילו 

נאמר כבר הכל.
הטחת האשמות, זלזול ולעג מכל עבר. ואז, תורה של 
התקשורת המשדרת בפריים טיים כתבות תחקיר כדי 

לבדוק את תפקודם של חברות הביטוח. וגם כאן, אין חדש 
תחת השמש. הטענות העיקריות הן שאנשים לא מבינים 

על מה הם מבוטחים, שהם משלמים כל החיים והם מצפים 
לקבל כשקורה להם משהו, שהם לא מבינים מדוע צריך 

לשים עליהם חוקר כדי לבדוק אם הם דוברי אמת, כי ברור 
שהם לא משקרים )האמנם?(.

כל סוכן ביטוח יודע שהוא נמצא בעסק מסובך, מורכב, עם 
שפה משלו. כשהלקוח לא יכול לעבוד או סובל ממחלה קשה 

והבנק לוחץ, חוסר האונים גדול נשוא. נערמות חומות של 
ייאוש )ולא של תקווה(. היחידי שיכול הוא סוכן הביטוח.
אנחנו היחידים שמבינים את השפה, את הלקוח, מכירים 

בזכויותיו ומודעים למגבלות המערכת. מעבר לעבודה מקצועית, 
כמו בכל תפקיד, סוכן ביטוח חייב לעבוד מ"הקישקע" - משהו 

בו צריך לבעור כדי לבצע את תפקידו טוב יותר. 
נכנסתי לעולם הביטוח כי קרה למשפחתי אסון. כשהייתי 
בתיכון, ההורים שלי עברו תאונת דרכים קשה. אבי חשב 

שאנחנו מוגנים - "אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, יש לנו ביטוח", 
אמר. ההורים שלי איבדו את היכולת לעבוד. זה לא היה פשוט.

היה לנו ביטוח חיים, אבל אף אחד לא מת. היה לנו ביטוח 

מחלות קשות ובריאות, אבל אף אחד לא חלה. כך יצא שלא 
קיבלנו כלום. מה זה אומר? שחברת הביטוח לא בסדר? אז 

חשבתי שכן. היום אני מבינה שלא היה לנו את הביטוח הנכון .
לימים, אבי "הכריח" אותי ללמוד ביטוח. סיימתי קורס 

ביטוח ב-2001, בחורה בת 20 .יצאתי להציל את העולם, 
מפני "כוחות הרשע". היום, אחרי 12 שנים בתחום, עם תואר 
בכלכלה, ולקראת סיום קבלת תואר מתכננת פיננסית, אני 
מרגישה שאני עושה עבודת קודש מסביב לשעון. אני מודה 
כל יום לאל על הזכות לתת צ'ק לאלמנה, על הזכות לבצע 

העברה בנקאית לנפגעי תאונות דרכים, על הזכות לקבוע תור 
לניתוח חירום להצלת ילד בן 4, ועל הזכות להעניק תרופה 

מצילת חיים, שלא בסל הבריאות. על הזכות להיות "המלאך 
השומר" של הרבה משפחות .

אני קוראת לכם, "המלאכים השומרים" של כל משפחה: 
השקיעו את כל המשאבים בעצמכם ובלקוחות שלכם, בנו 

תשתית ראויה של שירות ותפעול, הקפידו ללמוד ולהשתלם 
מבחינה מקצועית. במקביל, צוות מקצועי של הלשכה צריך 

להמשיך לקדם את מעמדו ותדמיתו של סוכן הביטוח. אך אל 
לנו, הסוכנים, להיגרר לתחרות פופוליסטית זאת או לקריאות 

הגנאי של הישירים. זה ממש לא מכבודנו.
לסוכן ביטוח מקצועי לא היה תחליף, לא קיים תחליף ולא 

יהיה תחליף לעולם.
גאה להיות סוכנת ביטוח.

מאת מירית עמוסי, מנכ"ל ובעלים סניף אשקלון "השיא - פתרונות פיננסים"

 יום עיון של מחוז ירושלים והרמת כוסית לחג
 יתקיים ביום שלישי ה-16/9/14, בין השעות 8:30-14:00,

במלון דן ירושלים 

 יום עיון של מחוז השרון והרמת כוסית לחג
 יתקיים ביום רביעי ה-17/9/14, בין השעות 8:30-14:00,

במלון דן אכדיה הרצליה 

 יום עיון של מחוז באר שבע יתקיים ביום שלישי ה-2/9/14, 
בין השעות 8:45-17:00, במלון קראון פלזה בים המלח 

בשיתוף כלל חברה לביטוח 

יום עיון של מחוז חיפה והצפון יתקיים ביום שלישי 
 ה-2/9/14, בין השעות 8:30-13:30,

 באודיטוריום בביה"ח כרמל,
בשיתוף מנורה מבטחים

  יום עיון של מחוז ת"א והרמת כוסית לחג יתקיים
 ביום שלישי ה-9/9/14, בין השעות 8:30-14:00,

 באולם האירועים סטוקו ברחוב שטרית 2 תל אביב,
בשיתוף שגריר וכלל חברה לביטוח

פרוייקט המנטורים יצא לדרך
בימים הקרובים המנטורים והסוכנים הצעירים שנרשמו 

יקבלו את הציוות המתאים.
הוועדה לסוכנים צעירים קוראת לסוכנים וותיקים הרוצים 

לשמש כמנטורים להירתם למשימה חשובה זו.
סוכנים צעירים שטרם נרשמו וזקוקים לתמיכה, הכוונה, 

אוזן מקצועית וקשובה, מוזמנים ליצור קשר בהקדם.

בברכה, דביר רפ, יו"ר הועדה לסוכנים צעירים. 
לפרטים נוספים וליצירת קשר: מירב ג'והן,

יו"ר צוות הוועדה לסוכנים צעירים.
meiravjohan@gmail.com 052-3229588



28 באוגוסט 2014

רווחי חברות הביטוח

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב

באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק. 

אפשרות לליווי. כולל משרדים.  אזור המרכז. 
השפלה וירושלים.

מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת 
אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.

סודיות מובטחת. 0528741331.
michaele@b4-u.co.il מייל

מעוניין למכור את תיק הביטוח?
פגישה ראשונה חינם

גשר מיזוגים ורכישות בתעשיית סוכני הביטוח. 
טלפון: 09-8821888

אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד, 
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד: לאופנועים, 
טרקטורונים, רכבי השכרה, ביטוחים לתקופות 

קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי ל"לקוחות 
בעייתיים", שלא נעשה בחברת הביטוח שלך, אנו 
מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או לכל יעד 
אחר, תוך 24 שעות, ביטוח חובה - לא משולם, 

בדואר אקספרס על חשבוננו.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ו/או בקשה

משרדי "הפול" ירושלים
054-6011160 ,02-6233666 

h@zeev-b.com :פקס: 02-6255888 מייל

סוכן אלמנטרי? רוצה להגדיל הכנסות?
אנו מעוניינים לרכוש עד 50% מהתיק

ולפתח יחד תחום פיננסים וגמל
טלפון: 050-7480790 יצחק

סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש 
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 

מעולים, סודיות מובטחת. לאבי- 050-5234664

דרושים
למשרד סוכן ביטוח בפתח תקווה דרוש/ה 

פקיד/ה לניהול תיק ביטוח חיים ואלמנטארי 
במשרה מלאה/חלקית, ניסיון קודם חובה.

קו"ח: פקס: 03-9208330 נייד: 050-6791591
moshe3386@013.net-מייל

פקידת אלמנטארי למשרה מלאה בראשל"צ, 
בעלת ניסיון, הכרת מערכות כלל, איילון, 

שומרה, מגדל.
oi1252@outlook.co.il – לחזור ל

לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה 
פקיד/ה - אלמנטארי וחיים, מענה וטיפול 

בלקוחות, טיפול מול חברות הביטוח, גבייה, 
אדמיניסטרציה. משרה מלאה - ימים א'-ה' 

משעה -8.30 16.30.  דרישות התפקיד: הכרחי 
ניסיון עבודה בסוכנות ביטוח והיכרות עם תוכנות 

של ניהול משרד ביטוח, ותוכנות של חברות 
הביטוח )הפקה גבייה ודוחות(. יש לשלוח קו"ח 

avital@ashani.co.il - למייל

לסוכנות ביטוח ברמת החיל דרושה רפרנטית 
חיים עם ידע גם בגביה שעות 09:00-17:00, 

קארין 054-4417776

לסוכנות הביטוח שווקים פיננסיים בע"מ בפתח 
תקוה דרוש/ה מנהל/ת תיק בעל/ת רשיון סוכן 
פנסיוני. נסיון במכירות ביטוח פנסיוני ופרט – 

חובה. טל': דובי – 054-7722197
dubi@sf-ins.co.il :או מייל

ליחידת סוכנים במרכז המפעילה סוכני משנה 
בביטוח פנסיוני דרוש מפקח רכישה להפעלת 
סוכנים קיימים מול מספר חברות ביטוח. יכולת 
הנעה, ידע בביטוח פנסיוני, בריאות וחיים, כושר 
מנהיגות דרושים. תנאים מעולים 050-5293836 

shaulb8@walla.com

לסוכנות ביטוח חיים דינאמית העוסקת בביטוחי 
חיים בריאות מנהלים וכו' , דרוש/ה פקיד/ה בעל 

תודעת שירות גבוהה, יכולת למידה ועבודה 
עצמית קו"ח יש לשלוח

למייל livnat@rabayov-ins.co.il + המלצות חובה - 
פניות מתאימות בלבד תעננה

לסוכנות ביטוח המתנהלת כתאגיד, דרוש 
מנכ"ל/ית, ניסיון בהולכת צוות עובדים, הצבת 
יעדים ועמידה בהם, תואר אקדמאי בתחומי 
כלכלה/משפטים/ראיית חשבון, יתרון לבעלי 

רישיון בענפים פנסיונים/כללי.
משרדינו נמצא במרכז העיר כפר סבא.

יש להעביר קורות חיים
reuvenr@rozin-group.co.il -ל

סודיות מובטחת.

השכרה ושכירות משנה
סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים

במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של 
כ-210 מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל 

מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290

להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
2 חדרים מרוהטים, 2500 ₪ לחדר

המחיר כולל: חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי: 054-4590024

להשכרה במשרד ביטוח קיים חדר גדול + )מטבח 
משותף( במקום מרכזי בגבול ר"ג ב"ב צמוד 

 לרחוב זבוטינסקי במחיר 1300 ש"ח
)כולל ארנונה(. טלפון 052-2502053 ישראל.

משרד להשכרה בת"א אזור נחלת יצחק הכולל 
140 מטרים + חניה + ריהוט.

ישנם 4 חדרים + 2 עמדות מזכירות.
ישנה אופציה להגדלת המשרד לעוד 126 מטרים.

למעוניינים נא לפנות לעדי 052-4467510

במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר גדול ומרווח לסוכן ביטוח 

פנסיוני עם אפשרות לשרותי משרד
09-7738381

חברות הביטוח רשמו תוצאות מאכזבות ברבעון השני של 2014, 
בעיקר של הריבית הנמוכה במשק, שמחייבת את החברות לעדכן 

את התחייבויותיהן בגין חוזי הביטוח.
כך, חברת מנורה מבטחים, דיווחה על ירידה של 58% ברווח הכולל 
ברבעון – 37 מיליון שקל, לעומת 88 מיליון שקל ברבעון המקביל 
אשתקד. הרווח הכולל של מנורה מבטחים במחצית הראשונה של 

השנה הסתכם ב-197 מיליון שקל אל מול רווח כולל של 229 
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של 14%.

חברת כלל ביטוח ביצעה ברבעון השני הפרשות בהיקף של 
כ-102 מיליון שקל לאחר מס לעתודות ביטוח החיים, בשל סביבת 

הריבית הנמוכה. זו הסיבה העיקרית לצניחה של כ-97% ברווח 
הנקי שהסתכם בפחות מ-4 מיליון שקל, תוך שהרווח הכולל ירד 

בכ-64% לסך של כ-50 מיליון שקל.
סך הכל, בחצי השנה הראשונה של השנה, הפרישה כלל לעתודות 
בביטוחי החיים ובביטוח הכללי, כ-133 מיליון שקל לאחר מס, מה 

שהיה הסיבה העיקרית לקיטון של כ-30% ברווח הנקי במחצית 
לכ-159 מיליון שקל. כשמביאים בחשבון רווחי השקעה שנזקפו 

להון, נרשמה עלייה מתונה של 3% ברווח הכולל שהסתכם 
במחצית השנה הראשונה בכ-251 מיליון שקל.

מנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן, אף צוטט בגלובס כמי שאומר: "זו 

היתה השנה הקשה בקריירה שלי"
גם הראל חברה לביטוח דיווחה על ירידה ברווחים, תוך שירידות 

הרבית האחרונות חייבו את החברה לרשום הוצאה חד פעמית 
גדולה ולהגיע הפסד לאחר מס של 81 מיליון שקל. סך הכל הרווח 

הנקי ברבעון השני עומד על כ-86 מיליון שקל, ירידה של 25% 
לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

דווקא חברת מגדל דיווחה על רווח כולל של 95 מיליון שקל 
ברבעון השני, לעומת 61 ברבעון המקביל אשתקד – עלייה של 
55%. עם זאת, גם מגדל נאלצה להפריש סכום של 155 מיליון 

שקל, בשל הריבית האפסית השוררת במשק.

ירידה ברווחי חברות הביטוח ברבעון השני; 
הסיבה העיקרית: הריבית הנמוכה

רווחי החברות )במיליוני שקלים(
רבעון 2 2013רבעון 2 2014החברה

9561מגדל
50140כלל ביטוח

6689הראל
3788מנורה מבטחים


