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סקר שביעות רצון בתחום הפיננסים:
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"מדינת ישראל נמצאת במקום
הראשון במערב בעודף רגולציה"
נאום נשיא הלשכה אריה אברמוביץ בכנס הפיננסים >> עמוד 4

לשכת סוכני
הביטוח רכשה
10,000
פעולות נוספות
לשימוש
במסלקה
עמוד 13

סקר שביעות רצון

סקר שביעות רצון בתחום הפיננסים :הסוכנים מרוצים
ממנהלי המכירות של חברות הביטוח ומנגישות העובדים
בבתי ההשקעות; הנושא הבעייתי ביותר  -שקיפות העמלות
בכנס הפיננסים הוצגו תוצאות סקר שביעות רצון סוכני
ביטוח כלפי חברות ביטוח ובתי השקעות שמשווקים מוצרים
פיננסים ,שערכה הלשכה לראשונה .עוד נבחנו בסקר
החסמים שמדירים סוכני ביטוח רבים מהתחום .הסקר נערך
על ידי מכון דיאלוג ,בהשתתפות  677סוכני ביטוח ,שמהווים
מדגם מייצג של סוכני ביטוח העובדים בתחום הפיננסים ,וכמו
כן בקרב  323סוכני ביטוח שלא עובדים בתחום הפיננסים.
הסקר בדק תשעה פרמטרים לקביעת שביעות הרצון :רמת
השירות של מנהל המכירות ,קלות ההשגה של העובדים,
משך הזמן לפתיחת קופה חדשה וניוד הכספים ,קבלת
עדכונים ,שקיפות בחישוב העמלות ,ההדרכה המקצועית
והכנסים המקצועיים ,המיתוג בתקשורת ,משך הזמן לקבלת
תשובות לשאלות ובירורי הלקוחות ,ומדד הפגיעה בסוכנים
(מי החברה שגרמה את הנזק הרב ביותר בפעילותה הישירה).
בקרב חברות הביטוח הגדולות (נתח שוק סוכנים גדול)
דורגה מגדל במקום הראשון ( ,)7.8אחריה מנורה (,)7.5
הפניקס ( ,)7.3הראל ( ,)7.0וכלל ( .)6.8בקרב חברות הביטוח
הבינוניות דורגה איילון במקום הראשון ( .)7.9בקרב בתי
ההשקעות בעלי נתח שוק סוכנים הגדול ביותר קיבלה
אלטשולר-שחם ,החברה הגדולה ביותר שנדגמה (למעלה
מ ,)25%-את הציון  .7.5בקרב שאר בתי ההשקעות דורגה
ילין לפידות במקום הראשון עם ציון  .8.3לאחר מכן דורגו
אקסלנס ( ,)8.2פסגות ( ,)7.8ומיטב-דש (.)7.0
ממוצע שביעות הרצון של הסוכנים מחברות הביטוח ומבתי
ההשקעות הוא בינוני .עם זאת ,בקרב חברות ההשקעות
ממוצע שביעות הרצון גבוה יותר מחברות הביטוח .בקרב
חברות הביטוח ,הסוכנים הביעו הכי הרבה שביעות רצון
מרמת השירות של מנהל המכירות ( ,)7.9ובציון הנמוך
ביותר ציינו את שקיפות חישוב העמלות ( .)6.5בקרב בתי
ההשקעות ,הסוכנים הכי מרוצים מקלות ההשגה של העובדים
( )8.2והכי פחות מההדרכה ומהכנסים המקצועיים (.)5.9
חברת הביטוח כלל דורגה במקום האחרון בקרב כמעט כל
המדדים (שבעה מתוך תשעה) ,בהם מדד שקיפות חישוב
העמלות ( ,)5.8הדרכה מקצועית ( ,)6.0ומשך הזמן לקבלת
תשובות (.)6.9
חברות הביטוח הראל ומגדל דורגו כחברות עם נתח שוק
הסוכנים הגדול ביותר ,עם  34%ו 32%-בהתאמה .בית
ההשקעות ,אלטשולר-שחם דורג שלישי ( ,)25%ואחריהם
דורגו החברות כלל ( ,)22%מנורה ( ,)21%הפניקס ()14%
ואקסלנס (.)6%
סוכני הביטוח הציבו את קרן ההשתלמות כמוצר הנמכר
ביותר ( ,)91%אחריו חסכונות לטווחים שונים ( )73%ומיד
אחריו קופות גמל ( .)71%מוצרי הגיל השלישי דורגו במידה
פחותה (.)44%
עוד ביקש הסקר לבחון מדוע סוכני ביטוח בוחרים לעסוק
בפיננסים ,או מדוע הם נמנעים מהתחום .בקרב הסוכנים
שעוסקים בתחום 81% ,נימקו זאת בחיזוק הקשר עם
הלקוח 66% ,אמרו שהם עושים זאת כדי להגדיל את
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ההכנסה החודשית ו 63%-ציינו שכך הם מחזקים את הערכה
המקצועית שלה הם זוכים מלקוחותיהם .לעומתם41% ,
מהסוכנים הנמנעים מהתחום ציינו כי הם לא מוצאים בכך
עניין 29% ,מכיוון שמדובר לשיטתם בתגמול נמוך ,ו24%-
בשל חוסר ידע.
כ 40%-מסוכני הביטוח בתחום ציינו את החברה שגרמה להם
את הנזק הרב ביותר בפעילותה הישירה בביטוח פיננסים ,תוך
שכמחצית מתוכם ציינו את חברת הראל ( 18%מהסוכנים).
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אומר כי "מתוצאות הסקר
עולה כי אחוז גדול מאוד של סוכנים עדיין אינו עוסק בתחום
הפיננסים .לאור המגמה של סוכן הוליסטי המטפל בכל צורכי
הלקוח ,הלשכה רואה חשיבות רבה בהכנסת יותר ויותר
סוכנים לתחום הפיננסים .אני קורא לבתי ההשקעות להרחיב
ולהעמיק את הפעילות עם סוכני הביטוח ,כי הם זרוע ההפצה
הטובה ביותר".
לדברי מנכ"ל איילון חברה לביטוח אמיל וינשל" ,אנו שמחים
מאוד על דירוג איילון חברה לביטוח במקום הראשון ,עם ציון
שביעות הרצון הגבוה ביותר מכל החברות בענף .השירות
לציבור הלקוחות הינו ערך מרכזי שלנו ועל כך אנו שמים
דגש בכל התחומים .כאחת משש קבוצות הביטוח והפיננסים
הגדולות בישראל ,אנו מחויבים להמשך מתן שירות ברמה
הגבוהה ביותר ,תוך מתן תשומת לב אישית לכל אחד
מסוכנינו ומבוטחינו ,לרבות מאות הסוכנים שהצטרפו לאיילון
בשנתיים שחלפו ועשרות אלפי מבוטחים ועמיתים חדשים".
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נס גדול היה פה

לא רק בחנוכה :ביטוחי בריאות פרטיים
יכולים לגרום לנסים רפואיים

ח

נוכה הוא גם חג האורים ,חג האש וחג החורף ,אך
יותר מכל הוא מזוהה עם נסים .כולנו גדלנו על
סיפור מרד החשמונאים בחנוכה אל מול היוונים
ועל נס פך השמן שהספיק לבסוף לשמונה ימים .מאז,
כדי לזכור את הנס ,אנחנו מדליקים בחנוכה נר בכל
אחד מימי החג ואוכלים מאכלים ספוגי שמן .ואולם נסים
מתרחשים סביבנו בכל ימי השנה ,ולא רק בחג.

סוכנת הביטוח ורדה לבקוביץ ,שמתמחה בביטוחי בריאות
וחברה בוועדת הבריאות בלשכה ,מסייעת לנסים רפואיים
להתממש בכל יום" .היה לי לקוח שסבל מכאבי
רגליים" ,היא מספרת" .כשהוא הגיע לבדוק זאת
באבחון המהיר באסותא ,הרופא שנמצא שם
הבין מיד כי כאבי הרגליים הם רק תסמין לבעיה
חמורה יותר .הם מצאו כי הבעיה היא בכלי הדם
והיא יוצרת ריאקציה ברגליים .פנימאי שיושב
באבחון המהיר ומנתב את המטופלים ,הבחין מיד
שמדובר בבעיה של כלי הדם בגלל צבע כפות
רגליים והפנה אותו מיד לרופא המתאים .התברר
כי הוא סובל מטרשת עורקים".
חייו של הלקוח ניצלו בזכות האבחון המהיר .מאז
הוא עבר צנתור בלב שנהפך לסטנט ודופלר עורקים ,שבו
הבחינו כי יש היצרות של העורקים המגיעים למוח" .היתה לו
 99%חסימה והוא היה ממש על סף אירוע מוחי .זה היה הנס
שלו .עברה שנה מאז והוא עדיין בפיקוח ובמעקב ,אבל מצבו
טוב" .לבקוביץ מציינת לטובה את שירות האבחון המהיר
שמציל חיים ועולה עד  60שקל בחודש.
לקוחה אחרת של לבקוביץ גילתה יום אחד במקלחת כי
פטמתה מדממת" .היא נלחצה והתקשרה אלי מיד .מדובר
באם חד הורית .הייתי בפגישה כשהיא התקשרה .ביטלתי
למענה את כל היום והתקשרתי לאבחון המהיר שפינו לנו
מקום .קבעתי איתה באסותא וטסתי לשם .הכנסנו אותה
לבדיקות .ערכו לה בדיקות דם והדמיה .בהתחלה לא מצאו
כלום ,אבל לאחר האולטרה סאונד הגיעו למסקנה שמדובר
בגידול שפיר ,אבל ברמת סיכון .עד היום היא במעקב ובפיקוח
כדי לוודא שהגוש לא גדל".
הלקוחה אף כתבה מכתב תודה פומבי בעמוד הפייסבוק שלה:
"הרשו לי לספר לכם היום טיפה מהחוויה שלי שמתחילה
אתמול בערב ,כאשר אני מגלה שיש לי גוש בשד .למחרת יום
הולדת ,הילדה שלי בחדר ופניי אט אט נופלות .אני מריצה
סרטים עד אין סוף ..כמיטב המסורת אני מחפשת באינטרנט
כל מיני פירושים למצבי ,והאינטרנט ממלא עוד יותר חששות
ופחדים .אני שולחת הודעה לוורדה לבקוביץ סוכנת הביטוח.
אני יודעת ,שהביטוח שלי חדש ,ויש סיכוי שאין לי כיסוי.

"לא הספקתי לעכל מה קורה מסביבי וקיבלתי הודעה
מוורדה שהיא מבטלת את כל הפגישות שלה להיום – 'צאי
לדרך מחכים לך באסותא בכניסה' ,מכינה תיק ,ליתר ביטחון.
בכניסה לאסותא פוגשת את ורדה' .תביא לי את היד שלך',
היא אומרת לי .אני ,מבולבלת ,נותנת לה את היד והיא
מוציאה מהתיק צמיד עם חמסה' .היום אנחנו לא בוכות' ,היא
אומרת לי' ,אנחנו יוצאות מפה כשהכל בסדר' .אני לא מחכה
בתור ,מחכים לי אחות ,רופא ,כולם יודעים שאני מגיעה ולמה.
מיידית אני עוברת בדיקת אולטרסאונד וממוגרפיה אחת אחרי
השנייה .ואפילו פיענוח של רופאה .כל הזמן הזה
ורדה לא עוזבת אותי לרגע".
לקוח נוסף של לבקוביץ החליק עם האופנוע
ביום הראשון של הגשם ושבר שלושה חלקים
ברגלו ,מה שהצריך ניתוח מיידי עם פלטינות,
שההתאוששות ממנו לא קלה .הבעיה העיקרית
היתה ,שהוא אמור היה להתחתן חמישה שבועות
לאחר מכן ,ורצה לרקוד בחתונה שלו.
"אסור היה לו לדרוך על הרגל במשך שלושה
שבועות לאחר הניתוח" ,מספרת לבקוביץ.
"השגנו לו שבועיים של פיזיותרפיה מאסיבית,
כדי שילמד ללכת מחדש .הפיזיותרפיסט של נבחרת ישראל,
לירן ליפשיץ ,עשה את הטיפולים .הוא יודע לעשות טיפולים
בצורה מהימנה ומטפל גם שלוש-ארבע שעות ברצף ,אם
צריך .הוא בכה מכאבים במהלך הטיפולים ,שתה וויסקי כדי
לא להרגיש את הכאב ,אבל בסוף הוא שבר את הכוס בחופה
ורקד בחתונה שלו .הוא אמנם סבל מכאבים במהלכה ,אבל זו
עדיין היתה החתונה הכי יפה שהייתי בה".
מבוטח נוסף של לבקוביץ ,עורך דין מצליח ,סבל מנחירות
בלילה" .מעבר לעובדה שזה הפריע לאיכות חייו ,התברר
שלא היה לו מספיק מעבר אוויר וחייו ניצלו .דאגתי לו לרופא
הכי טוב ולשיטות הטיפול הכי חדישות .לאחר הניתוח שעשה,
הוא הזמין אותי לביתו כדי להרחיב את הביטוחים שלו .גיליתי
שהוא השאיר לי בלובי זר פרחים ,שמפניה ושוקולד .הוא אמר
'בזכותך קיבלתי איכות חיים בחזרה'".

לשכת סוכני ביטוח

מאחלת לסוכניה ולכל בית ישראל

חג חנוכה שמח

רשימת המצביעים לנשיאות הלשכה
תיסגר חצי שנה לפני מועד הבחירות

לשכת סוכני הביטוח תסגור את רשימת המצביעים לנשיאות
הלשכה חצי שנה לפני מועד הבחירות ,כך אושר פה אחד
באסיפה הכללית של הלשכה השבוע.
ההחלטה התקבלה בעקבות התופעה שבה חברות הביטוח
מנסות לכאורה להשפיע על בחירת נשיא הלשכה ,באמצעות
מימון הצטרפותם של סוכנים כחברים בלשכה ,ובתום שנת
 18בדצמבר 2014

החברות לא מחדשים אותה.
את ההצעה הציג יו"ר ועדת התקנון אריה אופיר באסיפה
הכללית ,שהתכנסה מיד בתום כנס הפיננסים בתיאטרון הבימה.
על התופעה שכונתה במהלך ההצבעה "מחול שדים שמתנהל
במערכת בחירות על גיוס חברים ללשכה" ,אמר אופיר ,כי "לא
ייתכן שגוף מסוים יקבע לנו מי יכהן כנשיא הלשכה".

ביטוח ופיננסים

www.insurance.org.il

3

כנס הפיננסים

"מדינת ישראל נמצאת במקום
הראשון במערב בעודף רגולציה"

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ,פתח השבוע את כנס
צומחת .תפקידנו בשבועות הקרובים הוא לוודא שהמציאות
הפיננסים הראשון של הלשכה שנערך בתיאטרון הבימה בתל שבה משרד האוצר נטול שר ,לא תאפשר לפקידי האוצר
אביב ,בהשתתפות  700סוכני ביטוח ,יו"ר התנועה ציפי לבני ,לנהל מדיניות ואג'נדה אישית כראות עיניהם ובמחשכים".
יו"ר יש עתיד יאיר לפיד ,מנכ"לי חברות
אברמוביץ הסביר את חשיבות תחום
ביטוח ומנהלי בתי השקעות.
הפיננסים לעולם סוכנות הביטוח ואת
אברמוביץ התייחס בנאומו על הצורך
יתרונותיו" ,תחום הפיננסים הוא בעל
בצמצום הרגולציה על המשק הישראלי.
פוטנציאל גבוה להוות מקור הכנסה
"מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון
נוסף עבורנו ,וככזה שמהווה חיבור
במערב בעודף רגולציה ,ואפילו ראש
נוסף של הסוכן עם הלקוח .עם זאת,
הממשלה והממונה על ההגבלים
תחום הפיננסים לא זוכה לאהדה רבה
העסקיים התייחסו לנושא שוב ושוב".
בקרב הסוכנים ,ואנחנו מקווים כי הדבר,
בכך התייחס אברמוביץ לחוזר העמילות
בין היתר בזכות הכנס הזה ,ישתנה".
שיצא ממשרד המפקחת על הביטוח,
כמו כן ,אברמוביץ התייחס למאבק נגד
דורית סלינגר" .אני מתנגד בכל תוקף
הביטוח הישיר" ,אני שמח לבשר כי
להתערבות במערכת הסכמי העבודה בין
פעילותנו בנושא הביטוח הישיר נושאת
סוכני הביטוח לחברות הביטוח ,תקנות
פרי :הרשות השנייה הסירה את תשדיר
העמילות יפגעו בפרנסתם של סוכנים
'אפס אחוז מע"מ' לאור הצגת מצג
רבים ,המהלך יגדיל את הריכוזיות ,ויביא
שווא" .הוא הזכיר את המשך מאבק
לפגיעה בלקוחות שימצאו את עצמם
הלשכה בהמשך הדיונים נגד הביטוח
נידונים לעבודה מול גופים גדולים בלבד".
הישיר שמתקיימים בבית המשפט.
בתוך כך ,הזכיר נשיא הלשכה את
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח .תחום
"ב 25-בדצמבר צפוי להיות דיון
הפיננסים לא זוכה לאהדה רבה.
מערכת הבחירות הקרבה ,שבה לדבריו
בהמשך לתביעתנו את הביטוח הישיר.
צריך להיות סדר יום כלכלי-חברתי,
אני חדור אמונה שבסופו של דבר ננצח,
"כלכלה חזקה בונה חברה ,וחברה בריאה בונה כלכלה
ושהתשדיר הנלוז הזה יוסר אף הוא".

הציבור סובל ,הטייקונים מרוויחים
והמפקחת שותקת
מאת אריה אברמוביץ

שר האוצר יאיר לפיד נבחר לכנסת על בסיס הדאגה שלו
למעמד הביניים .זהו מעמד המורכב משכירים ומעצמאים
קטנים ובינוניים ,שנושא על כתפיו את המשק כולו .ומעמדו
נשחק והולך לאורך השנים בצורה שיטתית ,כאשר מנגד
הטייקונים מתחזקים והפערים רק גדלים והולכים .המשימה
העומדת בפני שר האוצר היא קשה ,ונדרשות פעולות רבות
וזמן ארוך כדי להתחיל לראות שיפור במגמה.
ואולם הכרזות לחוד ומציאות לחוד .באותה קדנציה ,ובאותה
ממשלה ,מעמד הביניים ממשיך להיפגע והטייקונים ממשיכים
להתחזק .אחד המקומות שבהם הדבר בא לידי ביטוי הוא
בהתנהלותה של הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,דורית
סלינגר ,מול ציבור החוסכים ומול סוכני הביטוח .אל לנו
להתבלבל :על פי נתוני דו״ח הממונה עצמה ל– ,2013הרוב
המוחלט של סוכני הביטוח ( )77%משתייך למעמד הביניים
ומשתכר כ– 9,000שקל נטו בחודש.
מצד אחד ,סלינגר לא מאפשרת לעשרות אלפי לקוחות
ש״כלואים״ כיום עם תוכניות פנסיוניות בדמי ניהול גבוהים,
המכרסמים בחיסכון הפנסיוני שלהם ,להתנייד לתוכניות עם
דמי ניהול מוזלים .מצד שני ,אותם טייקונים ,בעלי חברות
הביטוח ,רק מברכים על החלטה זו ,המשאירה להם רווחים
של מיליארדים כל שנה ואת ההבטחה שהפוליסות יישמרו —
כי ללקוחות אין כל אלטרנטיבה אחרת.
אך בזאת לא מסתיימת הפגיעה במעמד הביניים .חוזר
 18בדצמבר 2014

העמילות החדש שעומד לצאת בימים אלה על ידי אגף שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,יגרום להיעלמות של רוב
סוכני הפרט מענף הביטוח .בוואקום שייווצר ייכנסו חברות
הביטוח עם מנגנוני ענק וצבאות של משווקים שכירים .ושוב
הטייקונים יחגגו ,ואילו אלפי סוכנים ועובדיהם ייפגעו אנושות,
תוך שרובם נמצאים בגיל שבו הסבה מקצועית היא כמעט
בלתי אפשרית עבורם.
בניגוד לכל ההבטחות של שר האוצר ,אגף בכיר הכפוף לו
גורם לתוצאות חמורות אלה ואיש אינו פוצה פה .מיותר לציין
את סבלם של אלפי הקשישים שנפגעו קשות מההחלטות
השלומיאליות בנושא ביטוחי הסיעוד; את הריכוזיות האדירה
של התחום הפנסיוני בישראל ,שאינה מאפשרת לציבור לקבל
שירות ראוי; את קיומו של מוצר אחד בלבד הנמצא על המדף
לנושא פנסיה ,ושיעור התחלופה העלוב שאליו יגיעו רוב
החוסכים לפנסיה.
מדינת ישראל נמצאת בשלישייה המובילה בעולם המערבי
בעודף רגולציה ,אך אלה שזקוקים באמת להגנת הרגולטור
אינם מקבלים אותה .ההתנהלות של הרגולטור רק מחריפה
את הפגיעה במעמד הביניים ,פוגעת בעשרות אלפי מבוטחים,
ומחסלת ענף שלם של סוכני ביטוח מקצועיים ומפוקחים -
וכל זאת על מזבח הכיס של הטייקונים ,שחלקם גם מציע
מקומות עבודה בעתיד לגוזרי הגזירות בהווה.
המאמר פורסם לראשונה בעיתון  TheMarkerב 16-בדצמבר
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שיפור נוסף מבית איילון
איילון ממשיכה בפיתוח וייעול השרות לסוכנים
מערכת חדשנית לסוכני איילון בתחום העסקים ,לקבלת הצעות
מחיר ,קבלת כתבי כיסוי והפקת הפוליסות ישירות ממשרד הסוכן

פרטים בצוותים ובמחוזות

כנס הפיננסים

"הסוכן הוא מעמד הביניים
שעובד בשביל מעמד הביניים"

ההשקעות הפרטיים ואלה מיד העלו את דמי הניהול למקסימום
"אני שמח לפתוח את כנס הפיננסים הראשון של לשכת סוכני
האפשרי ,כדי להחזיר לעצמם כמה שיותר מהר את ההשקעה
הביטוח ,כנס שאני מקווה שייהפך למסורת שנתית" ,כך פתח
הכספית שעשו ברכישת הקופות .הרוב המוחלט של הלקוחות
יו"ר תת ועדת פיננסים ארז גוטמן את הכנס" .תחום הפיננסים
לא חשב על דמי ניהול ולא בדק דמי ניהול
הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות
כי נושא זה לא היה על המדף.
בקרב סוכני הביטוח .זהו תחום דינמי
"סוכני הביטוח ,ששוק הפיננסים נפתח
ומעניין ,ובעיקר עונה לצורך קיים ומוכח של
עבורם ,נפגשו עם הלקוחות והציעו להם
לקוחותינו וחשוב שנהיה שם.
לעבור לגופים מתחרים ,עם ביצועים
"בדיוק כפי שאנו כלשכה עורכים כנסים
טובים יותר ובעיקר עם דמי ניהול נמוכים
בביטוח פנסיוני ,בביטוח אלמנטרי ובביטוחי
יותר .וכך ,צבא של כ 9,000-בעלי רישיון
בריאות וסיעוד ,כך גם יהיה יום עיון מרכזי
צבאו יום יום על דלתות הלקוחות ,בביתם
בתחום הפיננסים .תחום שיצטרף לימי
ובמקום עבודתם ,והעירו את תשומת לבם
עיון נוספים והדרכות מקצועיות במחוזות
לנושא דמי הניהול .הם בעצם הפכו לקוח
והסניפים ,וזאת כדי לשפר את הידע
רדום ללקוח ער ,מלקוח שלא מבין ללקוח
המקצועי של סוכני הביטוח הפועלים
ששואל ,ובעיקר עשו את מה שכל כך
בענף ,וכמו כן לחשוף את תחום הפיננסים
חשוב לכל שוק – יצרו תחרות .התחרות בין
לסוכנים שעדיין לא פועלים בו".
ארז גוטמן ,אלטרנטיבה איכותית.
הסוכנים היא שהביאה לירידת דמי הניהול
גוטמן ציין כי ב 2004-התקיימה רפורמה
ולצערי לא קיבלנו את הקרדיט לכך .זהו עיוות היסטורי שאני
בתגמול הסוכן וב 2006-רפורמה נוספת עקב ועדת בכר,
מקווה שביום מן הימים יתוקן".
שהובילה לשיווק מוצרים נוספים על ידי סוכני ביטוח ,כמו
גוטמן אף הזכיר את המחאה החברתית ב ,2011-שהביאה לכך
קופות גמל והשתלמות" .שנים אלו ,שאני אישית מכנה כ'מפץ
שהלקוח הישראלי החל לשים לב לעמלות שהוא משלם" .זוהי
הגדול' ,בעצם שינו את כל מעמדו ועבודתו של סוכן הביטוח -
מסוכן שמוכר כסף ,לסוכן שמנהל כסף .מסוכן שמשווק מוצרים מחאתו של מעמד הביניים .אך אם נסתכל על סוכני הביטוח –
גם הם מעמד ביניים ,מעמד ביניים קלאסי .כל פגיעה או ניסיון
ללקוחותיו ,לסוכן שמנהל מוצרים ללקוחותיו.
לפגוע בעמלה שלנו ,כל התערבות בהסדרי התגמול שלנו אל
"עד שנים אלו טיפל סוכן הביטוח בכ 7%-מתיק הנכסים של
מול חברות ביטוח ובתי ההשקעות על ידי הרגולטור ,מובילה
הלקוח – פוליסות משתתפות ברווחים בלבד .עקב המפץ
לפגיעה במעמד הביניים.
הגדול ,גדל פוטנציאל הלקוח משמעותית ,וכיום מטפל סוכן
"אנו ,כ 9,000-סוכני ביטוח ובעלי רישיון ,יחד עם עוד כמה
הביטוח בכ 92%-מתיק הנכסים של הלקוח ,בעצם בכל מוצר
עשרות אלפים העובדים בענף ,תרמנו את חלקנו להורדת דמי
מלבד קרן פנסיה ותיקה .שינוי זה הוביל לעידן ה ,IPC-כך
שסוכן הביטוח אינו אמור לרוץ אחוז תזזית בניסיון לגייס עוד
הניהול ,ואנו נלחמים יום-יום את מלחמתו של האזרח ובהגנה
לקוח ,אלא לרכוש מספר מצומצם של לקוחות ולנהל עבורם
עליו .אנו יוצרים תחרות ,מונעים ריכוזיות וניגודי עניינים ,ופגיעה
את הנכסים הביטוחיים ,הפנסיוניים והפיננסיים שלהם".
בנו היא פגיעה בתחרות.
לדבריו" ,שינוי זה יצר אצלנו הסוכנים את הצורך להיות
"מוטב לו לרגולטור ,רגע לפני שמוריד עוד הנחתה כזאת או
מקצועיים יותר ,מבינים יותר ובעיקר שירותיים יותר .כמו כן ,הוא אחרת עלינו הסוכנים" ,אמר גוטמן" ,להסתכל על מצב המשק,
יצר גם את הצורך של לקוחותינו לאיש מקצוע הגון ,מקצועי
להביט במצבו של מעמד הבינים ,לראות את הריכוזיות וחוסר
וישר ,שעובד עם מרבית חברות הביטוח ובתי ההשקעות ויכול
התחרותיות שמכרסמת בכל חלקה טובה בחברה הישראלית,
לתת מענה לכל צורך או שאלה בשוק המשתנה בקצב מהיר.
ולהבין שסוכני הביטוח ,על עובדיהם ומשפחותיהם ,הם מעמד
"בשנים האחרונות נפתח עבורנו הסוכנים עוד תחום בנושא
ביניים שעובד בשביל מעמד ביניים ותורם את חלקו הכה חשוב
הפיננסים :השקעות של כספים נזילים – פוליסות החיסכון .כך
ביצירת תחרותיות זו .השנים הבאות יהיו קריטיות עבורנו
אנו יכולים לקחת חלק ביצירת אלטרנטיבה איכותית לאפיקי
בביסוס מעמדנו אל מול הרגולטור והצרכן ,אך אני מאמין שנוכל
השקעה המסורתיים .זאת עוד סיבה שחשוב לנו כל כך לקיים
לאתגר הזה כפי שיכולנו לאינספור האתגרים שעמדו בפנינו
את הכנס הזה ,בנוסף לימי עיון במחוזות והסניפים ,כדי שכמה
בשנים האחרונות".
גוטמן סיים את דבריו באומרו כי "חשוב לנו היום להיות
שיותר סוכנים ייכנסו לענף זה ויהיו פעילים בו".
מקצועיים מאי פעם ,שירותיים מאי פעם ,ולזכור בכל פגישה
גוטמן ציין כי כשמדברים על סוכני הביטוח ומוצרים פיננסיים
ושיחה עם לקוח שלפני שאנו מייצגים את עצמנו ,אנו מייצגים
ופנסיוניים ,בדרך כלל עולה מיד נושא דמי הניהול" .לצערי,
קיים עיוות היסטורי בהבנת תרומתם האדירה של סוכני הביטוח את התחום ואת הענף ,לשמור על האתיקה המקצועית
לירידת דמי הניהול בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות .בעקבות הנדרשת מאתנו ולפעול במקצועיות בלתי מתפשרת ובהוגנות
מוחלטת".
ועדת בכר מכרו הבנקים את קופות הגמל וההשתלמות לבתי

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה רוני דניאל
במות אמו ויקטוריה דניאל ז"ל
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לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה של
חברת הלשכה ג'קלין חליוה
במות אחותה פרידה פיסו ז"ל
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לבני" :ישראל סובלת
מעודף ביורוקרטיה ורגולציה"

"הרצוג ואנוכי בעד שוק חופשי וחושבים שישראל סובלת
הילדים שלנו ,ולהחליט איזו מדינה אנחנו רוצים להשאיר
מעודף ביורוקרטיה ורגולציה ,מה שמביא למצב שבו האזרח
להם .הבנו שקיים צורך בחיבור המשותף הזה ,וההסכמה
לא יכול ליהנות מדברים יפים שקורים במדינה הזו" ,כך אמרה היתה לעבוד ולנהל במשותף במהלך כל ארבע השנים ,במידה
יו"ר התנועה ,הח"כית ציפי לבני בכנס הפיננסים של הלשכה .שניבחר .אנחנו שני אנשים שיכולים לעבוד ביחד ואין הרבה
לבני התייחסה בנאומה למה שהגדירה כעודף
כאלה בפוליטיקה".
רגולציה בשוק הישראלי" ,אנחנו רואים כשל
בהמשך התייחסה לבני לחוק הלאום.
מתמיד של מוסדות ממשלתיים ,ובעיניי צריך
"בחודשים האחרונים ראינו את מי שמצד
לחדש את הדיון לחלוטין בנושא .בממשלה
אחד מדברים בשם הציונות ,אך מצד שני
האחרונה התחלנו לקדם תוכניות לשחרור
לוקחים את בסיס הציונות  -מגילת העצמאות
הביורוקרטיה והרגולציה ,מתוך ההבנה
 שמדברת על הקמת מדינת העם היהודישבמקום שבו יש כשל שוק חובתה של
ושומרת על הזכות הבלתי ניתנת לערעור של
הממשלה להתערב ,ולייצג סוג של רגולציה
העם היהודי לבית בישראל ,אך יחד עם זאת
שצריכה להיות בעיניי לא מתערבת מדי
מושיטה את ידה למדינות ערב ושומרת על
ולייצב את השוק ,אחרת נאבד עליו שליטה".
שוויון זכויות מלא למיעוטים ,ומנסים לדחוק
במהלך נאומה ,התפרץ לדבריה אחד
הצדה את החלק השני של המגילה.
המשתתפים מהקהל והתייחס להופעתה
"החלק שהכי קומם אותי הוא הניסיון לייצר
ציפי לבני ,יו"ר התנועה .כשל מתמיד של
בתכנית הסאטירה "מצב האומה"" :אבקש
מראית עין ,לפיה יש רק מחנה אחד שלו
מוסדות ממשלתיים.
את התנצלותך בפני הציבור על התוכנית
אכפת ממדינת ישראל ולחלק השני לא .על
האיומה" .בתגובה ענתה לבני" :אני עושה
כך נאבקים במערכת הבחירות הזאת ,על
אבחנה גמורה בין תוכניות סאטירה לבין מקום ראוי כמו כאן,
הזכות לדבר בשם היהדות המתונה ,המקבלת את השוויון בין
ולכן בכנס הזה אני מתכוונת לדבר ברצינות".
אזרחיה ,שחיה בהרמוניה עם הדמוקרטיה ,ועל כך התנהל
בתוך כך ,התייחסה לבני בדבריה לחבירה ליו"ר העבודה,
הקרב של החודש האחרון של לפני הבחירות".
יצחק הרצוג" :אני יכולה לומר שבשיחות הראשונות עם הרצוג עוד התייחסה יו"ר התנועה למלחמת המערב בזרמים
חששתי ושאלתי אותו אם העבודה יכולה לאשר הסכם מהסוג האסלאמיים הקיצוניים" .דאעש מנהלים מלחמת דת
הזה ,והרצוג אמר לי בביטחון מלא 'תסמכי עלי' .שאלתי את
שמחזירה אותנו אלפי שנים אחורה ,מול הטרור האסלאמי
עצמי בשקט אם באמת אפשר להעביר ערב בחירות החלטות הקיצוני צריך כוח ,והרבה .ולכן בצוק איתן או במלחמת לבנון
מהסוג הזה ,והוא באמת הוכיח שאפשר .ההחלטה עברה
השנייה חשבתי שצריך לפעול מולם בכוח ולא להידבר עמם.
בעבודה פה אחד ,ללא התנגדויות או הסתייגויות ,וזה סוג
כמו כן הייתי מאלה שהתנגדו לעסקות עם החמאס בעבר ,כי
המנהיגות של הרצוג ,המנהיגות השקטה והיציבה ,זו שיכולה
אני לא רוצה לשלוח את המסר הלא נכון לשכונה הקשה שבה
להנהיג את מדינת ישראל ,ואין לי ספק שהרצוג יהיה ראש
אנחנו חיים".
ממשלה לא רק הבא ,אלא גם טוב למדינת ישראל".
כמו כן ,לבני התייחסה להתנהלות ישראל בפן המדיני מול
כמו כן ,לבני אמרה בנאומה כי במהלך המשותף ,שינו היא
הרשות הפלסטינית ,ודיברה על החשיבות להגיע להסדר
והרצוג את המפה הפוליטית בישראל" .חייבים לשנות את
מדיני" .התפישה האזורית היא חשובה ,אבל היא לא תתקיים
המסלול שבו צועדת ישראל .עד לפני שבוע היה נראה כאילו
ללא ניסיון שלנו להיכנס למו"מ ולנסות לפתור את הסכסוך,
התוצאה של הבחירות נקבעה מראש ,אך בשבוע האחרון
וגם פעולותיו של יו"ר הרשות אבו מאזן לא מועילות" .עוד
שינינו את מפת הבחירות ,וכעת אנחנו נמצאים בקרב פוליטי
הוסיפה לבני על התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו
בין שני מחנות עם מסלולים שונים מראש.
מול הקהילה הבינלאומית" ,הפנייה של הפלסטינים לאו"ם
"הגענו למסקנה שלא רק חשוב להסתכל אחורה על הבית
לא תתקבל ,אך צריך הנהגה שתדע לרתום את העולם
שממנו אנחנו מגיעים ,העבודה והליכוד ,אלא להסתכל על
לאינטרסים שלנו .זו לא ההנהגה שמציג היום נתניהו".

לפיד :הכנו את התקציב הכי חברתי
זה שנים  -נתניהו עצר את התהליך

ח"כ יאיר לפיד ,יו"ר מפלגת יש עתיד ושר
האוצר לשעבר ,הציג את משנתו הפוליטית
ותקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו
כשהגיע לדבר בכנס הפיננסים של הלשכה.
לדבריו" ,באחרונה קרו שני דברים שהפחידו
את נתניהו :הראשון הוא שמחירי הדירות
נעצרו ואפילו ירדו באחוזון ,והשני הוא
שהתברר שכל הצעדים שעשינו בקבינט
הדיור התחילו לעבוד .הנחנו על השולחן את
התקציב הכי חברתי שהיה פה זה שנים ,עשינו
 18בדצמבר 2014

יאיר לפיד ,יו"ר יש עתיד .קרו שני
דברים שהפחידו את נתניהו.

ביטוח ופיננסים

פה תיקון של פצע שדימם במשך שנים .כבר
שנים קבלני הקולות מחלקים את השמנת זה
לזה ואיש לא הפריע להם ,עד שאנחנו באנו
והפרענו להם.
"הדברים האלה אינם תיאורטיים ,אלא תוצר
של עבודה מאומצת של שנה .כל מה שהיה
צריך זה קריאה שנייה ושלישית בכנסת ,וכל
הדבר הענק הזה שקידמנו עד כה ,ושהיה יכול
לשנות את המדינה – היה יוצא לדרך .נתניהו
לא היה יכול לחכות חודש?"
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"הטרנד הנגדי של סוכני הביטוח מול הישירים
צריך להיות יכולת ההתאמה האישית ללקוח"

ד"ר לירז לסרי ,מומחית ליצירת ולהפצת טרנדים וחדשנות בעידן 2.2זהות – בני האדם עוסקים בחיפוש מתמיד אחר זהות .אנשים
מחפשים זהות ובהקשר של אימוץ טרנדים זה מורכב יותר,
החברתי-דיגיטלי ,פתחה את הרצאתה בכנס הפיננסים שהתקיים
כי מצד אחד כבני אדם יש לנו צורך להשתייך
השבוע בווידוי" :אני מאוד אוהבת סוכני ביטוח .סוכן
לקבוצה ,אך בו זמנית אנחנו חלק מהתרבות
ביטוח ראשון הוא כמו אהבה ראשונה .נתתי בסוכן
המערבית ויש לנו צורך מתמיד באינדיבידואליות,
הביטוח שלי אמון מלא .ידעתי שאוכל לסמוך עליו
בייחודיות .אנשים רוצים להיות מיוחדים  -כמו
ושהוא יתאים לי את מה שאני צריכה באמת".
לסרי מתמחה בתורת הטרנדים – איך הופכים
כולם ואימוץ טרנדים מאפשר לנו לעשות זאת.
מוצר לטרנד" .בעידן החברתי-דיגיטלי מוצרים
כך למשל ,הקמפיין של קוקה קולה עם השמות
מתפשטים כמו אש בשדה קוצים ,בכל תחום
על הבקבוקים לחץ בדיוק על הנקודה הזו .סוכן
אפשרי :אפלקציות ,גאדג'טים ואופנה .גם בביטוח
הביטוח צריך לגרום ללקוח להרגיש מיוחד :הוא
ד"ר לירז לסרי .מדוע נוצרים
ומתפשטים טרנדים.
יש טרנדים .אחד מהם הוא העולמות הישירים,
אמנם מוכר לי פוליסה של חברה גדולה ,אבל הוא
שנובעים מכך שלקוח רוצה לחוש שהוא לא תלוי
יודע להתאים אותה בדיוק לצורכיי.
באיש .אנחנו בעידן שבו ההיררכיות מתפרקות .אז איך נלחמים
3.3אנשים חשופים לאלפי מסרים שיווקיים בעשרות ערוצים,
בטרנד כזה ויוצרים טרנד נגדי?"
חיים בהפרעת קשב קולקטיבית .לכן הרעיונות והמוצרים
כאפשרות ,הגתה לסרי טרנד של התאמה אישית" .כיום ישנה
צריכים לדבר בעד עצמם ,להיות זכירים .הם צריכים לספר
התמחות במוצרים ספציפיים כמו שמן זית ,רופא מומחה,
סיפור מאוד מוחשי .איך אתם מספרים נכון את הסיפור
סטיילינג אישי .זה יכול להיות טרנד קלאסי לסוכנים .בעידן
ללקוחות שלכם?
הדיגיטלי הטרנדים מהירים ,חזקים ועוצמתיים מאי פעם והם
4.4למי מספרים את הסיפור? קובעי טרנדים הם האנשים הכי
שווים הרבה כסף .כדאי לאמץ זאת לטובתנו .לכל אחד יש
קריטיים להפצת טרנדים .הם אמיצים כי הם הראשונים
בוודאי משהו שהיה רוצה להפיץ :שירות ,פוליסות מסוימות.
לאמץ ,הם סקרנים ,אוהבים שינוי ,נוטים לכיוון ייחודיות .הם
כולנו היינו רוצים ליצור טרנד".
מאמצים משהו כי הוא מוצא חן בעיניהם באמת ולא אכפת
לסרי ניסתה לענות על השאלה איך ומדוע נוצרים ומתפשטים
להם מה אנשים יגידו .הם אלה שיתחילו בהפצה .אבל רק
טרנדים .ובראש ובראשונה הבהירה כי למרות המחקר ,אף אחד
 5%מאתנו מאמצים דברים חדשים ולכן אנחנו צריכים את
לא באמת יודע איך עושים זאת ,ואולם מחקרים רבים מהשנים
קבוצת האנשים שעוקבים אחר טרנדים .הם צריכים לראות
האחרונות הפכו את הנושא לפחות מסתורי ויותר מובנה .היא
אחרים עושים זאת קודם .הם פתוחים לשינויים ,אבל רוצים
נתנה ארבעה גורמי מפתח לטרנד מצליח:
להיות בטוחים .הם מהווים כ 10%-מהאוכלוסיה והם החולייה
1.1המוצר – קודם כל הוא צריך להיות פרקטי ,איך להשתמש
המקשרת בין קובעי הטרנדים לשאר.
"אז כשאתם מתכננים את הטרנד הבא חישבו על המוצר ,הזהות,
בו בצורה הכי יעילה .צריך לבחון מה פרקטי במוצרי ביטוח.
חיסכון פיננסי למשל הוא נזיל ,גמיש ,רווחי .תכונה נוספת היא סיפור ותבחרו למי להפיץ אותו חברתית" ,סיכמה לסרי" .כללי
המשחק היום השתנו .דברים לא נעשים כמו פעם ועכשיו יש לכם
נראות של המוצר  -איך יוצרים נראות למוצרים שלכם? איך
כמה נקודות למחשבה איך להפיץ את הרעיון הבא שלכם".
תגרמו לכך שיראו שאנשים משתמשים בשירותים שלכם?

הראלבריאות

חדש ובלעדי בהראל!
ביטוח מקצועי לספורטאים חובבים
אולי יש לך ביטוח בריאות ...אבל אין לך הראל.
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רג'ואן גרייב :הסוכנים נחוצים במיוחד כדי
להתאים את מסלול החיסכון לצורכי הלקוח

ככל שמתקרבים לפרישה כדי למזער נזקים .יש מדינות
"רפורמת בכר פתחה בפני הסוכנים שוק ענק של חיסכון
שבחרו ברפורמה של מחזור חיים מותאם גיל ,אחרות בחרו
פנסיוני ופיננסי ,שלא היה קיים לפני כן" ,כך אמר רג'ואן
במסלולים מוכווני מטרה .בבריטניה יש קרן פנסיה ממלכתית
גרייב ,סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,בכנס
שנועדה בעיקר לאלה שמשתכרים מעט
הפיננסים השבוע" .סוכנים צריכים לשנות
ובארה"ב כלל אצבע אומר כי רמת הסיכון היא
תפישה כדי להתאים את יכולותיהם לתחומים
 100מינוס הגיל .אם אדם בן  40% ,60מהתיק
החדשים ולהוכיח שגם ברמה המקצועית הם לא
שלו מושקע במניות".
פחות שווים .מי שיוכיח לחוסך שזו אכן ההחלטה
הוא הדגיש כי אין מודל שאפשר לומר שהוא הכי
הנכונה ,שיש גורם מקצועי ששומר על התיק
מתאים לכל המערכות הפנסיוניות" .הOECD-
ועל האינטרסים שלו – יצליח בתחום".
השאירו כל מדינה לבחור את המודל המתאים
גרייב ציין כי עולם החיסכון הפנסיוני השתנה
ביותר עבורה .שני הדברים המשותפים לכלל
כתוצאה ממשברים שעברנו ,במיוחד במשבר
האנשים הוא ששנאת ההפסד גדולה יותר משמחת
הכלכלי של  .2008לאור השינויים ערכו באוצר
הרווח ,וראייה לטווח קצר .ראינו זאת בתיק
מיפוי של האוכלוסיה ,מבחינת הידע הפיננסי
ההשקעות של החוסכים לפני ואחרי המשבר".
שלה והמוכנות לעבור לעולם של חיסכון פנסיוני
רג'ואן גרייב .עולם החסכון
בישראל החליטו על מסלולי ברירת מחדל,
צובר ,והגדירו שלוש קבוצות:
הפנסיוני השתנה.
שנועדו לפרוש רשת ביטחון לאוכלוסיה מבוגרת
החוסך המצוי – בעל ראייה קצרת טווח ,נמצא
ולתת מסלול שיקטין סיכון ככל שמתקרבים
במסלול ברירת המחדל .לא יודע לקבל החלטה,
לגיל פרישה" .יצאנו לפני חודש בטיוטה שלישית ,שנחיל
חסר אוריינות פיננסית .לוקח מה שנותן המעסיק .השאלה
קודם כל על המצטרפים החדשים ,ולפיה כל גוף מחויב לשים
היא אם המסלול מתאים לצורכיו.
על המדף את המסלולים .החוסכים הקיימים יצטרכו להחליט
החוסך המתייעץ – הוא פונה לגורם מייעץ כי הוא מבין שזה
אם הם נמצאים במסלול המתאים .אנחנו יוצאים מתוך נקודת
חשוב ,אבל אין לו מספיק ידע .הוא נמצא במסלול רגיל או
הנחה שצורכי החוסכים שונים וצריך להתאים מסלול לכל
מתמחה.
חוסך – לשם כך נחוצים הסוכנים".
החוסך המומחה – מי שיודע או מתיימר לדעת .הוא מברר
באוצר פועלים למען הגברת השקיפות של כל מסלול,
ושואל שאלות נכונות ,עורך השוואות ולבסוף מחליט על
שיספקו יכולת השוואה וייצרו תחרות בין גופים שונים" .אסור
המוצר" .המטרה שלנו היא לתת מענה נכון יותר לאותן
להטעות כמובן" ,מציין גרייב" .אנחנו אוסרים על אלמנט של
קבוצות" ,ציין גרייב.
הבטחה ושימוש בהטעיות כמו רווחית ,יציבה ,סולידית .שם
בעקבות המשבר של  2008הופקו לקחים באוצר" .זיהינו
שהיתה ירידה משמעותית בתיק ההשקעות לפנסיה .כתוצאה מסלול ההשקעה צריך ללמד כמה שיותר על רמת הסיכון.
אנחנו מתכוונים להפוך את המסלולים המתמחים למודולריים.
מהמשבר היה לחץ כבד גם על הממשלה ועל הרגולציה,
המודל המודולרי יכול להגביר את השקיפות ואנשים יבינו
ובסופו של דבר יצרנו רשת ביטחון שקיימת עד .2017
איפה הכסף שלהם מושקע".
המשבר הגביר את חוסר האמון במערכת הפיננסית .יש
באוצר אמנם שואפים לאוריינות פיננסית גבוהה ,אך בתמונה
לנו אינטרס להגביר את האמון ולשפר אותו .נוצרה דרישה
הכוללת ברור להם שלעולם יהיו שלושה סוגי חוסכים" .אף
לחשיבה מחדש על מעורבות המדינה באחריות על החיסכון
פעם לא נגיע למצב שבו יש אחוז גבוה של אנשים בעלי
הפנסיוני .חלק ממסקנות המשבר היו פיקוח הדוק במקומות
יכולת הבנה פיננסית לקבל החלטות  -לכן היועצים /מומחים
מסוימים  -להגביר היכן שצריך ולשחרר במקומות אחרים.
עדיין יהיו נחוצים".
ערב המשבר היתה חשיפה של  20%מהתיק למניות .אחרי
המשבר זה ירד ל .12%-כיום החשיפה למניות היא באותה
רמת סיכון כמו ערב המשבר".
גרייב סיפר כי ה OECD-ערך דיונים מקיפים בנושא.
"המסקנה היא שניהול חיסכון צובר צריך להביא בחשבון
ניהול השקעות לפי מחזור חיים :יש להקטין את הסיכון

הנחיות לתשלום רישיון
הסוכן באמצעות אתר
הפיקוח על הביטוח
תשלום רישיון הסוכן באתר הפיקוח על הביטוח יכול
להתבצע באמצעות דפדפן אקספלורר  2007בלבד.
חברים שאינם מצליחים לשלם באתר יתקשרו למוקד
השירות של הפיקוח בטלפון  *3002ויקבלו הכוונה לאופן
ביצוע התשלום.
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כנס הפיננסים

רן רשתי :לפוליסות החיסכון יש
פוטנציאל אינסופי ,עלינו למקסם זאת

מסוכנים ,אך מניבים יותר.
"כיום מוחזקים מעל לטריליון שקל בפיקדונות ו170-
לדבריו" ,לבנק יש תוכניות עם תנאים קשיחים ,נקודות יציאה
מיליארד שקל במזומן ובעו"ש .לשוק פוליסות חיסכון יש
עדיין פוטנציאל עצום" ,כך אמר רן רשתי ,מנהל מכירות ארצי קבועות וגם המעט שהורווח בהן עלול להתפוגג אם שוברים
את התוכנית .הציבור מפקיד מאות ואלפי שקלים
בחטיבת חיסכון ארוך טווח בקבוצת הראל ,בכנס
כל חודש .הוא רוכש את המוצרים האלה ,בהם גם
הפיננסים.
מוצרים שנותנים תשואה ריאלית שלילית.
רשתי ציין כי ב 2013-החלה להתפרסם
הוא ציין כי תפקידו של הסוכן טמון בהבנת
הפוליסה הפיננסית בעיתונות ,מה שהביא
פרופיל הלקוח וצורכיו" .כשאנחנו מדברים
לתזוזת לקוחות וב 2014-נראתה פעילות רבה
עם לקוח ומבינים מה הפרופיל שלו יש לבחון
סביב המוצר .לדבריו ,כמה תהליכים מרכזיים
מה אפשר להביא לאותם לקוחות :יחס אישי,
השפיעו על מכירות המוצר ,בהם פתיחות
התאמת המוצר לצרכים ,עלויות אפקטיביות
הפוליסות המסלוליות ב ,2004-סגירת קופות
ומקצועיות" .רשתי הדגיש כי בהראל יש נכונות
הגמל והפיכתן למוצר חיסכון ארוך טווח
לסייע לסוכנים בהתמקצעות ובמפגשים עם
ב ,2015-וביטול המקדם המובטח בפוליסות
רן רשתי ,קבוצת הראל.
לקוחות כבדים.
מנהלים ב.2013-
האתגרים בתחום ,לפי רשתי ,הם צורך בשדרוג טכנולוגי של
כמו כן ,ציין רשתי כי לאור הגברת המודעות בקרב הציבור
סביבת משתמש הקצה ,השקעה בבניית מערך מקצועי תומך
לחיסכון בפנסיה ,רבים הבינו כי צריך לבנות רבדים נוספים
לקוח וסוכן ,פיתוח ארגז הכלים של הסוכן ,ביצוע הכשרות
של חיסכון כיום .גם לירידת הריבית במשק ניכרת השפעה,
לסוכנים והתמקצעות.
מכיוון שלא מעט אנשים מוכנים להניע חסכונות לאפיקים

סוכנות יונט למפקחת :הפסיקו את התופעה
הפסולה של פנייה ישירה ללקוחותינו

יונט סוכנות לביטוח פנתה למפקחת על הביטוח וביקשה
ממנה לפעול מול חברות הביטוח ,שמשווקות מוצרים
ללקוחות יונט באופן ישיר.
"כידוע ,חברות הביטוח מפעילות מוקדי קשרי לקוחות,
שבמסגרתו הן מעסיקות עובדים שתפקידם הוא להתקשר עם
לקוחות הסוכנים ,בשם הסוכן ,בניסיון לשווק פוליסות ביטוח
או כיסויים ביטוחיים .המוקדים פועלים מכוח ההסכם שנחתם
בין חברת הביטוח לסוכן ,במסגרתו מוסר הסוכן לחברה את
מאגר המידע שלו ,הכולל בין היתר את נתוני ההתקשרות של
לקוחותיו" ,נכתב.
ביונט מסבירים כי חברת הביטוח מתחייבת כי השימוש
במאגר המידע של הסוכן יבוצע אך ורק לצורך שיתוף פעולה

בין החברה לסוכן ,אלא שהם נדהמו באחרונה לגלות כי
גורמים שונים שעבדו במוקדי המכירות שמפעילות חברות
הביטוח ,עזבו את עבודתם עם מאגר הלקוחות של סוכני
הביטוח ,ואף פנו ללקוחות הסוכנים בהצעות לרכישת מוצרים.
"פנייה זו אליכם נעוצה אף בעובדה שחברות הביטוח נושאות
באחריות שילוחית בגין התנהגותם של העושים שימוש
במאגר המידע של הסוכנים ,הן מכוח יחסי עובד-מעביד
ששררו בין אותם גורמים לחברות הביטוח ,והן מכוח הסכמי
המוקד שנחתמו על ידן" ,נכתב.
"לאור זאת ,הנכם מתבקשים לעשות כל שעל ידכם כדי
להפסיק לאלתר את התופעה הפסולה של פנייה ללקוחות
סוכני יונט ,תוך שימוש אסור במאגר הלקוחות שבבעלותם".

יום עיון של סניף פ"ת" :נארגן ימי עיון
נוספים בתחום האלמנטר"

על משמעויות הביטוח לאחר פסק דין לוצקי.
לדברי יו"ר סניף פתח תקוה מולי זליג,
"הסוכנים נהנו והחכימו ביום העיון המקצועי
ואני מתכוון בעתיד לארגן ימי עיון נוספים
בנושא אלמנטר .בהזדמנות זו אני רוצה לאחל
חג שמח לכל הסוכנים .אני מודה לשי שמש
שסייע לי בארגון יום העיון ומודה לסוכנים על
ההשתתפות".
מנכ"ל רימונים דרור אסרף דיבר אף הוא בפני
הסוכנים וסקר את שירותי החברה .היום נחתם
ב"בינינו לבין עצמנו" עם מ"מ נשיא הלשכה
אורי צפריר.

כ 40-סוכנים הגיעו ליום עיון מקצועי של
סניף פתח תקוה ,בשיתוף רימונים שירותי
גרירה ,שנערך השבוע באולם מייל בעיר .יום
העיון התמקד בתחום האלמנטרי ונתן ידע
רב בתחומי המיגון ,וסוגי הביטוחים השונים
המוצעים לסוכן.
הסוכנים שמעו הרצאות מפי שי זהר ,סמנכ"ל
באורן מזרח ,על ההבדלים בין פוליסות ביט של
חברות ביטוח שונות ,השמאי נחמן ברנפלד דיבר
על פוליסות קבלנים ובעיות בתביעות הקבלנים,
מנחם בלאט שסיפר על סיקור של בתי עסק
ומפעלים וחיים לוי ממשרד אורי אורלנד יועצים
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חיסכון פנסיוני

האמת על המודל הצ'יליאני
מאת אשר סייפר ,יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח

ב 1980-החליט המשטר הצבאי של הרודן גנרל אוגוסטו
פינושה ,שירש ב 1973-על ידי מהפכה אלימה ,את משטרו
של הנשיא סלבדור איינדה ,לבצע הסדרה של כל המערכת
הפנסיונית של המדינה .לשם כך ,הוכן וחוקק
באותה שנה מודל חדש המכונה "המודל
הצ'יליאני".
המודל מהווה רפורמה קיצונית של דרכי
החיסכון הפנסיוני שהיה נהוג עד אז .העיקרון
הבסיסי של המודל הוא להעביר את אוכלוסיית
החוסכים לקופות אישיות שאמורות לתת מענה
למצבים משתנים של ביטוח פנסיוני.
הובלת השינויים נעשתה על ידי מי שהיה שר
העבודה והשירותים הסוציאליים באותם הימים,
חוסה פיניירה (מודל פיניירי) ,שהיה תלמידו של
פרופ' מילטון פרידמן .המודל אומץ באופן מלא
או חלקי ב 30-מדינות שונות ומעורר מחלוקות
חריפות.
במרכז המודל עומדת ההחלטה לנתק את המדינה מאחריות
לביטוח סוציאלי של אזרחיה ולהעביר את האחריות לפרט.
כל עובד הוא הבעלים של חשבון אישי ,שבו הוא חוסך לעת
זקנה .כל עובד חייב לחסוך לפי חוק .חיסכון זה גדל בהתאם
לרווחים שמשיג מנהל הקרן.
הפנסיה שבעתיד יקבל העובד תלויה בחיסכון ,בתוספת
הרווחים ,שצבר במהלך חייו.
הקרן האישית הזו צריכה להבטיח את שאריו של החוסך
במקרה של מוות ,או את המשך הכנסה חודשית במקרה של
אובדן כושר עבודה ,אבל הכל תלוי בצבירה בפועל של כל

חוסך ,ללא ערבות הדדית או ערבות המדינה.
החל ב 2008-הורחבה בצ'ילה החובה להפקדה לחיסכון פנסיוני:
שכירים חייבים לחסוך באמצעות המעבידים שלהם ,וגם ציבור
העצמאיים מחויב בביטוח פנסיוני.
החברות שמנהלות את ההסדרים הפנסיוניים
של העובדים גובות דמי ניהול מצבירה הנעים בין
 0.77%ל ,2.36%-מה שמעיד על תחרות פתוחה
הקיימת בין החברות המנהלות.
לפי הנתונים של הגופים הרגולטורים בצ'ילה,
בתחילת  2014היו רשומים  9.5מיליון חברים
בחשבונות חיסכון לזקנה .הממשלות האחרונות
נוכחו לדעת שציבור רחב נותר מחוץ למעגל
הפנסיה ,או שהפנסיה שלה הם זכאים היא
מזערית.
הרווחיות הממוצעת השנתית שהשיגו הקרנות
השונות מהקמת הקופות האלה ( )1981היתה
 3.7%מעל המדד .הצבירה הסופית לצורכי תשלום קצבאות
זקנה מורכבת מ 70%-צבירה ממשית ומ 30%-רווח.
עבודה שנעשתה באחרונה על ידי פרופ' ריקרדו פראדס
מהאוניברסיטה הקאתולית של צ'ילה ,שהתבססה על בחינת 26
אלף מבוטחים ,מציגה תוצאה מדאיגה :ישנה ירידה משמעותית
בפנסיה שלה זכאים החוסכים לפי השיטה החדשה ,לעומת
הסכום שלו הם היו זכאים לפי המודל שקדם למודל הצ'יליאני.
אין ספק שהמודל מעורר מחלוקות רבות ,וישנן מדינות
שהחליטו שלא לאמץ אותו ,או לאמץ אותו באופן חלקי ,עקב
החשד שהוא יוביל בעתיד רבדים גדולים של האוכלוסיה
למעגל העוני.

מיומנו של סוכן ישיר:
נפילתן של האימפריות הישירות
מאת אריק הרשמן

השנה היא " :2099ניצחנו – אין יותר חברות ישירות" ,מכריזה
הכותרת 9" .מיליון נפלו במלחמה ,ביטוח ישיר ירדה מנכסיה
ו AI-איבדו את נקודת ה G-וחזרו אל
מעבר לים" ,כך נכתב בהצהרה לתקשורת
שהוצאה על ידי לשכת סוכני הביטוח
בישראל.
במשך שנים התנהל קרב עקוב מדם בין
החברות הישירות לבין הסוכנים והיום סוף
כל סוף אפשר להחזיר את החרב לנדן .כפי
שאתם בטח זוכרים ,המהפך האמיתי החל
באפריל  2014כשסוכנות קטנה ומטריפה
בשם "מעגלים" החלה למזג בין יתרונות
סוכן הביטוח למערכת המתוחכמת הזאת
שהומצאה ב 1876-על ידי אלכסנדר גרהם
בל.
מי היה מאמין שהשימוש במשאב
הפרימיטיבי הזה ,שהיה לנו מתחת לאף כל
הזמן ,יהווה את נקודת המפנה במלחמה.
בדיעבד ,מתברר שהטלפון היה הנשק הסודי
היחיד שלהם (הוא ושני כהן)  -מזה כל כך
פחדנו?
לאחר הרמת הכפפה ,הלכו סוכני הביטוח בעקבות מעגלים:
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"נעשה ונצליח" ,צעקו וזעקו .כך נוצרה חיה חדשה ,שחקן
חדש בשוק הביטוח בשם "הסוכן הישיר" – איש מקצוע
שבזכות השירות ,החדשנות והאמפתיה שלו
ללקוח מצליח להגיע אל לבם של כל מי
שבאים עמו במגע.
חוסר הפחד שלו מהטכנולוגיה ההולכת
ומתקדמת גורם לו להבין שאין יתרון אמיתי
לחברות הישירות ,וניסיונו הרב מאפשר
תחרות מחירים אמיתית וטובה עבור כל
לקוחותיו ,יחד עם הרכבת מוצר מותאם
אישית ומדויק לכל אחד מהם.
באמצעות הטלפון גייסנו בעצמנו מעל 200
לקוחות חדשים ,רובם מאוכזבי החברות
הישירות ,תוך שישה חודשים בלבד.
איך אנחנו עושים זאת? השימוש במוצר
ה"מפחיד" הזה שנקרא "טלפון" ,הוא
התמחות שאותה רכשנו ולמדנו במהלך
שנותינו כשכירים בעולם הביטוח .את הידע
הזה נשמח לשתף עם כולם.
מן הידוע שהמנצחים כותבים את
ההיסטוריה .אז במקום לבוא ,לראות ולכבוש ,פשוט תרימו
טלפון ותתחילו לכתוב .בהצלחה במלחמה הבאה.

ביטוח ופיננסים
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המסלקה הפנסיונית

לשכת סוכני הביטוח רכשה 10,000
פעולות נוספות לשימוש במסלקה

המידע ופתחה את השירות גם לשימושם של החוסכים .במקביל
חברת סוויפטנס ,מפעילת המסלקה הפנסיונית ,הודיעה
הושקעו מאמצים רבים במיסוד תהליכי העבודה והשירות,
השבוע כי חתמה עם לשכת סוכני הביטוח על הארכת הסדר
בהשגת רמת מענה של  99.9%מהמוסדיים
ההתקשרות ורכישת  10,000פעולות נוספות
ובטיפול אינטנסיבי בבעיות איכות המידע.
לשימוש ברבעון הראשון של  2015בעבור חברי
אנו צופים כי בשנה הקרובה יעברו כ 2-מיליון
הלשכה.
ממשקים במסלקה על ידי קהל המשתמשים
הלשכה והמסלקה משתפות פעולה למעלה
הכולל גופים מוסדיים ,מפיצים וחוסכים".
משנה :חברי הלשכה נהנים מהסדר מיוחד
טל הוסיף כי "שוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני
המאפשר רכישת פעולות במחירים הנמוכים
מבצע בחודשים האחרונים הערכות אינטנסיבית
ב 30%-ממחירון המסלקה .עד היום ,רכשה
להרחבת הפעילות עם המסלקה ,תוך שעשרות
הלשכה מעל ל 40-אלף פעולות לשימוש
אלפי פעולות כבר הוזמנו ל .2015-השוק מזהה
במסלקה וכעת מגדילה את היקף הפעילות,
יובל ארנון .אוטוסטרדת המידע העיקרית.
את התועלות מהשימוש במסלקה ,בהן ,עלייה
ובכך מבטיחה לחבריה תנאים מיוחדים לרכישת
משמעותית בתפוקה למספר ייעוצים ביום ,שיפור מהותי בבסיס
פעולות גם ב.2015-
המסלקה הרחיבה את פעילותה בשנה האחרונה ובמהלך
הנתונים עליו מושתת הייעוץ וקיצור זמן התגובה ללקוח לכמה
 2015צפויה להשלים את כל שירותי העברת המידע .בינואר
ימים בלבד".
כבר יופעלו דרך המסלקה בקשות לקבלת מידע על פיצויים
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון מברך על המשך
צבורים למעסיק ופעולות משלימות לבקשות קיימות .בהמשך שיתוף הפעולה בין המסלקה לבין לשכת סוכני הביטוח:
השנה יופעלו בקשות נוספות ,דוגמת בקשה והעברת ממשקי
"שיתוף הפעולה הביא עד היום לחיבור של מעל  1,000סוכנים
פרודוקציה מהמוסדיים לסוכנים וליועצים במגוון תדירויות
למסלקה הפנסיונית .לאור ריבוי הפעולות שיתופעלו באמצעות
דיווח ,שליחת מסמכים מהסוכנים ויועצים למוסדיים ,משלוח
המסלקה בשנים הקרובות ,הלשכה רואה בהצטרפות של
דו"חות לחוסכים והגשת בקשה וקבלת אישור הפקדות שנתי
חבריה למסלקה חשיבות רבה .מהלך זה יאפשר לכל סוכן
ואישור להצהרת הון .ב 2016-וב 2017-תרחיב המסלקה את
וסוכן לתת שירותים נוספים ללקוחותיו תוך קבלת נתונים
שירותיה ותאפשר סליקה כספית באמצעותה וכן פעולות
בצורה מרוכזת ,זמינה ומהירה .השימוש במסלקה יהיה למעשה
"הוראות הביצוע" ,שיאפשרו בין היתר לחוסך או למפיץ
אוטוסטרדת המידע העיקרית בשנים הבאות".
להורות על ניוד חשבונות חיסכון בין גופים ,פתיחת מוצר חדש ,במקביל מבקש יו"ר הוועדה מחברי הלשכה להמשיך ולהעביר
משיכת כספים ועוד.
לאבי קנול ,חבר הוועדה לביטוח פנסיוני ,פניות מסודרות
מנכ"ל המסלקה עמיר טל ,אמר כי "המסלקה ,בשיתוף ובפיקוח על ליקויים שעולים בפעילות השוטפת כדי שיועברו לצוות
אגף שוק ההון במשרד האוצר ,הרחיבה ב 2014-את שירותי
המסלקה לשיפורם ,ובכך לטייב את פעילות המסלקה.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

דרושים

אפיקי הון  -אריה הלמרייך ואיל הוכהויזר,
מזמינים אותך ,הסוכן האיכותי ,להצטרף אלינו
עם אפשרות ישיבה עמנו במשרדנו – צ'ק פוסט,
חיפה .קיימות אפשרויות לשותפויות ,מיזוגים
ורכישה ,חלקית/מלאה ,של תיק הביטוח.
נשמח לתיאום פגישה בלתי מחייבת:
איל  ,054-4276891אריה 052-4200120

סוכנות ביטוח מצליחה בצפון ת"א מחפשת
חתם/חתמת אלמנטרי למשרה מלאה.
ניסיון בעולם הביטוח  -חובה !
תנאים טובים ,אווירה חמה ומשפחתית.
ניתן לשלוח קו"ח לכתובתgorenins@gmail.com :
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד!
מאזור המרכז בלבד!

למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין  25שנה
באזור מודיעין (מודיעין עילית) במגזר הדתי
והחרדי .טל 050-5240046 :שלום

דרושה למשרד ביטוח ותיק בנס ציונה עובדת
בכירה/חתמת בעלת ניסיון בביטוח אלמנטרי
עסקי .סודיות מובטחת.
להתקשר054-4260833 :
מיל israel@di-ins.co.il

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל
ובכל סוג בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי050-5234664-
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג ,סודיות מובטחת –
דין – 054-3971771
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.052-8741331 .
מייל michaele@b4-u.co.il
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שיתוף פעולה עם סוכן צעיר בעל ניסיון
למכירות פרט מתיק אלמנטרי גדול בנס ציונה .
סודיות מובטחת .ישראל 054-4260844 -
מייל israel@di-ins.co.il
למשרד בפתח תקווה במרכז העיר דרושה
פקידה /רפרנטית מנוסה בביטוחים אלמנטרים,
רצוי עם ניסיון בעבודה במשרד/סוכנויות ביטוח.
אפשרות לשעות גמישות.
קו"ח למייל as_ins@017.net.il
דרוש סוכן ביטוח מחדרה לרכישת תיק
פרטים dani@gsr.co.il
גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

ביטוח ופיננסים

השכרה ושכירות משנה

להשכרה משרד בראשל"צ ,רחוב הרצל – 91
בנין צרפתי 2 .חדרים 35 ,מ"ר ברוטו.
לפרטים – יוסי 050-5240011
מתפנה משרד יפה להשכרה ב"בית קורקס"
בקרית אתגרים ברעננה 70 .מ"ר מחולק ל3-
חדרים ,הול כניסה לקבלת קהל ומטבח 2 +
חניות מקורות גדולות.
לפנות לדני קסלמן 0505-333048
או למייל kolan-99@012.net.il
בת"א ליד חברת ביטוח איילון ,עד  50מ"ר עם
או בלי שירותי משרד.
לפרטים דני מגשר
dani@gsr.co.il 054-4884220
בירושלים ,בבניין כלל ,מתפנה משרד מושקע
לסוכני ביטוח .מיקום מעולה.
לפרטים 052-2674820 :יעקב
להשכרה :ברחוב אפעל בפתח תקווה
משרדים בגדלים שונים.
לפרטים( 050-6995959 ,03-9217911 :חנוך).
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
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