ביטוח

מסכמים
חצי קדנציה:
סדרת כתבות
חדשה
בביטוח
ופיננסים

ופיננסים
inf.org.il
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האם גל הטרור
העולמי יקפיץ את
מחיר ביטוחי הנסיעות?

בעקבות הפיגועים בפריז והאיומים במדינות אירופה נוספות ,מדווחים
בעולם על אפשרות של התייקרות הביטוחים  ‰בינתיים תיירים מבטלים
נסיעות מתוכננות לפריז – אבל התייר הישראלי פחות מתרגש
עמוד 3

"האיומים על סוכן
הביטוח – וההזדמנויות"
היזם הסדרתי אבי כץ ,שישתתף בשבוע
הבא בכנס מחוז תל אביב והמרכז ,יספר
איך מצליחים גם כשכולם אומרים "לא"

עמוד 2

האם ענקית
הטכנולוגיה מחדירה
סוס טרויאני
לענף הביטוח?
גוגל מבטיחה לקחת אחריות על כל תאונה,
שבה הרכב האוטונומי שלה יהיה מעורב
שירות  Forbesעמוד 4
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… אוקטובר החיובי:
הראל מובילה את
ביצועי הפוליסות
של חברות
הביטוח | עמוד 6

… שנה חדשה
בפתח :שישה
טיפים שיעזרו
לכם לצמוח
ב־ | 2016עמוד 7

… העצות של סוכני
 :MDRTכך תשווקו
את העסק שלכם
טוב יותר | עמוד 9

שיחה עם מנטור
? ?

ההבדל בין חלום לחזון

אבי כץ ,מייסד רשת קופיקס ,עשה את זה למרות שאמרו לו שהוא "משוגע" .בשבוע הבא הוא יספר
לסוכני מחוז תל אביב והמרכז איך מנצחים את הסטטיסטיקה לפיה  90%מהיזמויות נכשלות

רונית מורגנשטרן

"

שני דברים מאיימים על סוכן הביטוח :הביטוחים
הישירים והטכנולוגיה” ,כך אומר היזם אבי כץ
( )53המוכר לציבור בעיקר כמי שייסד את
"קופיקס" ,רשת בתי הקפה המציעה כוס קפה ב־5
שקלים בלבד – והוביל מהפכה צרכנית.
כץ אומר את הדברים לביטוח ופיננסים לקראת
הרצאה שיתן בשבוע הבא בכנס של הלשכה .יחד
עם זאת רואה כץ באיומים הללו גם הזדמנות גדולה.
“אנשים תמיד ירצו אדם שייעץ להם בביטוח” ,הוא
מוסיף“ .גם הביטוחים הישירים הבינו ,שהם צריכים
מענה אנושי לפניות של המבוטחים שלהם ,ובעצם
הם הפכו למעין סוכנות ביטוח.
“באשר לטכנולוגיה – סוכני ביטוח שיידעו לרתום
את הטכנולוגיה לטובתם יהיו אפקטיביים יותר גם
מול חברות הביטוח הישיר”.
כיום מרוכזים עסקיו בקרן ההשקעות הקבוצתית
"הגשמה" (שהיקף נכסיה כיום נאמד בכ־5
מיליארד שקלים ,אותה הקים עם חנן שמש),
"קופיקס" (אותה הקים עם בני פרקש ,גיל אונגר,
חגית שינובר  -בתו של כץ  -וחנן שמש) ,ו־"סופר
קופיקס" ,רשת המרכולים המוזלת המוכרת כ־600
מוצרים ב־ 5שקלים בלבד .בכל עסקיו הביא רעיון
מקורי ,חברתי בעיקרו ,ובדיעבד – גם מוצלח מאוד.

מודל לחיקוי

צילום :ליאת מנדל ,פורבס

כץ פתח את הסניף הראשון של "קופיקס"
בספטמבר  2013ויצר מהפיכה בעולם רשתות בתי
הקפה ,כשמכר שתיה ,מאפים וכריכים ב־ 5שקלים
לפריט .בעולם העסקי ,וברשתות בתי הקפה שמכרו
כוס קפה ב־ 15שקל ,הביעו ספקות לגבי היכולת של
המודל הכלכלי הזה להצליח .ואולם ,כץ לא ספר את
הספקנים ויצא לדרך כשהוא מאמין בהצלחתו ,לאחר
שחקר ובדק את המודל העסקי שבנה.
לאחרונה – שנתיים לאחר פתיחת הסניף הראשון
בתל אביב ,הציג אבי כץ במצגת לבורסה רשת
המונה היום  82סניפים של "קופיקס" בכל רחבי
הארץ ,עם צפי ל־ 110סניפים עד סוף השנה.
החברה צופה רווח שנתי של יותר מ־ 12מיליון
שקל ב־ ,2016לא כולל הרווח הנגזר ממכירת
הסניפים לזכיינים.
כץ הפך למודל הערצה וחיקוי בקרב הציבור

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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כץ" .אל תניח לעולם להטעות אותך"

"יש שתי שאלות שכל יזם
צריך לשאול עצמו :האם יש דרך
לדעת האם היוזמה תצליח,
והאם יש נוסחה לשמור על ליבת
הרעיון מבלי להיות מוסט"
הרחב וגם בקרב אנשי עסקים רבים כ"מי שעשה
את זה" .בשבוע הבא יתארח כץ בכנס של סוכני
מחוז תל אביב והמרכז של לשכת סוכני הביטוח,
שיתקיים בכפר המכבייה .בהרצאה ישתף כץ את
סוכני הביטוח בסיפורי ההצלחה שלו ובמשנתו
העסקית ובחיים בכלל.
"לכולם יש רעיונות ויוזמות ,וכולם רוצים
לממש אותם" ,הוא אומר לביטוח ופיננסים" ,אלא
שהסטטיסטיקה מראה שכ־ 90%מהיזמויות נכשלות;
הרוב חולמים על מרצדס חדשה וגומרים עם פיאט
 127מקרטעת.
"יש שתי שאלות שכל בעל יוזמה או רעיון צריך
לשאול את עצמו  -האם יש דרך לדעת מראש האם

הרעיון יתממש והיוזמה תצליח ,והאם יש נוסחה
לשמור על ליבת הרעיון מבלי להיות מוסחים
ומוסטים על ידי 'העולם' שמסביב .כמו שהרבי נחמן
מברסלב אמר ' -אל תניח לעולם להטעות אותך'".
"אבל מי זה העולם?" ,שואל כץ ומיד עונה" ,העולם
זה האימא הפולנייה שאומרת לך שזה לא הזמן ,וזה
הפקיד בבנק שמתלהב מהרעיונות שלך ומסיט אותך
לכיוון השני בלי משים .העולם זה כל מי שעלול
להטעות ולהתעות אותנו כשהוא משמיע לנו את
הדעות שלו על הרעיון שלנו ,ללא כוונה רעה,
כמובן.
"ולגבי השאלה הראשונה ,שכל בעל יוזמה או
רעיון צריך לשאול את עצמו ,אני יכול לומר –
הרי רק  10%מהיזמויות מצליחות ו־ 90%נכשלות;
אני יודע איך לדעת ולהגיע ל־ 90%ודאות על מה
שכן יכול להצליח.
"יש מי שמתבלבלים בין חלום לבין חזון – חולמים
יש הרבה ,אבל חוזים יש מעט .כל אחד יכול לחלום
ורצוי שיחלום ,אבל מי שיש לו חזון הוא שיודע גם
איך לממש אותו .חוזה הוא אחד שעשה את זה".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  18תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי .עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :לייה שחף | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן | 5977433־korenly1@gmail.com | 054

טרור עולמי
? ?

חשש בעולם מהתייקרות ביטוחי
הנסיעות בעקבות הפיגועים בפריז
יואל זיו :מחווה יוצאת דופן של חברות ביטוח ישראליות  -מפעילות את הסעיף
של אירוע רפואי כדי להחזיר ישראלים החוששים להישאר באירופה

מערכת ביטוח ופיננסים וסוכנויות הידיעות

ה

צילום :ארמון האליזה

אם התקפות הטרור באירופה
ישפיעו על שוק התיירות העולמי?
דיווחים באירופה ובעולם מדברים
על ייקור אפשרי של ביטוחי הנסיעות
לחו"ל ,בעקבות מתקפות הטרור בפריז
ואיומי הטרור באירופה בכלל .ואולם,
לדברי יואל זיו ,יו"ר ועדת הבריאות
והסיעוד בלשכת סוכני הביטוח ,תסריט
כזה אינו הכרחי" :אם אחרי רעידות האדמה
בנפאל השנה לא היתה התייקרות של
ביטוחי הנסיעות ,אין סיבה להעלות את
נשיא צרפת הולנד מוקף במאבטחים באיזור הפיגועים
מחיריהם בעקבות הפיגועים בפריז ,שלא
הסבו נזקי רכוש רבים ,גם אם היו לצערנו
נפגעים רבים בנפש" ,אמר זיו.
ביטלו נסיעות מתוכננות לפריז בעקבות
בעקבות הפיגועים בסוף השבוע האחרון הפיגועים – כך עולה מדיווחי סוכני הנסיעות
ספגה התיירות לפריז מכה קשה  -חברות ברחבי הארץ .לדברי ורדה לבקוביץ ,סגנית יו"ר
הנסיעות מאירופה ומאסיה דיווחו על ביטולים ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה ,פריז במילא
של 30%־ 50%מהתיירים השוהים בפריז או אינה יעד מבוקש בתקופה זו על ידי ישראלים,
בין השאר מכיוון שהיא יקרה .בקרב התיירים
המתכננים לנסוע אליה בימים הקרובים.
הישראלים שבכל זאת מתכננים נסיעה לפריז
הישראלים לא מפחדים
בתקופה זו ,לא נרשמו ביטולים משמעותיים.
התיירים הישראלים ,לעומת זאת ,פחות נבהלים "הישראלים מתנהגים אחרת מהתיירים הזרים
מהטרור שהיכה באירופה ,ומעט מאוד ישראלים האחרים בפריז" ,אומרת לבקוביץ" ,הם פחות

נבהלים מהתקפות טרור ,כי הם למודי
ניסיון ממה שקורה בארץ".
גם יואל זיו מסר כי לא מורגשת
בהלה בקרב הציבור הישראלי ,וכי
היו ביטולים מעטים מאד ,שוליים,
של ביקורים מתוכננים בפריז בימים
הקרובים .לדברי זיו ולבקוביץ ,לא
נרשמה גם התעניינות מיוחדת בכיסוי
טרור בביטוח נסיעות לחו"ל.

מחווה של חברות ביטוח
ובתוך כך ,חלק מחברות הביטוח הגיבו
לפיגועים והחליטו ,לפנים משורת
הדין ,לאפשר למבוטחיהן השוהים בפריז ורוצים
לחזור לארץ בעקבות הפיגועים ,לעשות כן על
חשבון הביטוח.
לדברי יואל זיו" ,אני יודע שהראל ו־
( passportcardמבית הפניקס) מוכנות לממן
את עלויות הקדמת הטיסות ,ואולי יש חברות
נוספות שנוהגות כך .מדובר במחווה יוצאת דופן
 כיסוי עלויות של קיצור נסיעה לחו"ל מופעלרק במקרים של אירוע רפואי ,ואילו במקרה הזה
החברות הפעילו את הסעיף גם במקרה של טרור".

■
■
■
■
■

מידע על תיק הלקוח שלך בהראל
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך ,לשירות לקוחותיך.
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חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

לוקחת אחריות

צעד קטן לאדם ,צעד ענק לגוגל:
ענקית החיפוש נכנסת לשוק ביטוחי הרכב

אחרי שהשיקה את מיזם הרכבים ללא נהג ,מצהירה גוגל על כניסה לשוק הביטוח של הרכב האוטונומי

ג'ים גורזלני ,פורבס

י

צילוםfotolia :

תכן ויהיו כמה שירימו גבה על ההחלטה
של גוגל ,החתומה על שת"פ עם ענקיות
הרכב וולבו ומרצדס לקחת אחריות על
כל תאונה צפויה ,טעויות עיצוב או אחריות
על רכיבים לא איכותיים דיים ,ברכבים
ללא נהג .אולם מומחים פיננסיים
מסבירים ,כי מדובר דווקא בצעד
הגיוני למדי שנועד לייצר
שקיפות ובעיקר ,לשמש מנוף
בטוח לכניסתה של גוגל לשוק
ביטוחי הרכב במכוניות ללא נהג אותן
מייצרת ,ביתר קלות.
"נכונותה של גוגל לקחת אחריות
על כל תאונה ברכבים הנוהגים
ללא מגע אדם ,היא סוס טרויאני
לתעשיית הביטוח המגלגלת מיליארדי
דולרים" ,אומר בלייק קורבט ,נשיא
 Pi Financialבוונקובר ,ומומחה
להערכות פיננסיות .כן ,קראתם
נכון :מיליארדים .ובשוק חזק כל כך,
התחזקותה של גוגל והפיכתה לשחקנית

machon@insurance.org.il

www.hamichlala-bf.org.il
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מרכזית בשוק המכוניות ללא נהג שנמצא כיום
בחיתוליו ,היא רק עניין של זמן.
"ברגע שניקח ביטוח רכב של גוגל ,כמה זמן
ייקח עד שהענקית תכבוש גם את שוק ביטוחי
הדירות ,הבריאות ,ביטוחי החיים ועוד?" שואל
קורבט .התשובה עשויה להיות לא
פשוטה בהיבטי השתלטותו של גוף
ענק ,מוצלח ככל שיהיה ,על חיינו.
נכון להיום ,מעמידה החברה

"ברגע שניקח ביטוח רכב של
גוגל ,כמה זמן ייקח עד שהענקית
תכבוש גם את שוק ביטוחי
הדירות ,הבריאות ,ביטוחי החיים
ועוד?" שואל קורבט
את שירותי גוגל  Compareלטובת
לקוחות הרוצים להשוות דירוגים של
 21חברות המציעות ביטוחי רכב .מה
שמפר את הסטטוס קוו בשוק ביטוחי
הרכב ,אלו בדיוק הרכבים הללו ,ללא
נהג ,המפחידים את השחקנים המרכזיים
בשוק .חלק מן הסיבות נעוצות בכך שרכבים
אלה מתוכנתים כך שנדיר שתאונת דרכים
תתרחש על ידם ,לא נצפות טעויות אנוש
ובעיקר ,ישנה אחריות מלאה על כל פעולה
שלהן ,כפי שמציעה עתה גוגל שחברה
לענקיות הרכב וולבו ומרצדס .כעת ,ישנה
דרישה הולכת וגוברת שיצרני מכוניות ללא
נהג מחברות נוספות ,יספקו ביטוח עם תנאים
דומים לזה שמציעה גוגל .כיום ,ביטוח שכזה
אינו מוסדר רגולטורית ,בדומה לביטוחי רכב
רגילים.
"האחריות על ביטוח מכוניות ללא נהג יעבור
מבעלי המכוניות הללו ,ליצרני המכוניות",
אומר קמלש מוהנארנגם ,אנליסט תחבורה
בכיר מפירמת הייעוץ Frost & Sullivan
בלונדון .הוא מוסיף שעם הזמן ביטוחי הרכב
צפויים להשתכלל" :חברות הביטוח יציעו
מוצרי ביטוח העוסקים בניהול סיכונים עקב
הדיגיטציה והחידושים שמוכנסים למכוניות;
כך למשל ,החברות צפויות להציע למבוטחים
חבילת הגנה ממתקפות סייבר והאקינג
למכוניות המושתתות על מחשוב מתקדם".

מודעת עמוד
מנורה
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תנודתיות בחיסכון
? ?

הראל הובילה באוקטובר את התשואות
בפוליסות המשתתפות ברווחים
אל המקום השני הגיעה מגדל .עופר נרגסי ,סגן מנהל חטיבת ההשקעות של הראל“ :אנחנו
נצמדים לשני כיוונים עיקריים :השקעות בנכסים לא סחירים ופיזור ההשקעות"

רונית מורגנשטרן

א

חרי חודשיים של תשואות שליליות
בפוליסות ובחיסכון הפנסיוני ככלל,
אוקטובר היה חודש חיובי עבור חמש
חברות הביטוח הגדולות .תשואות נאות נרשמו
במוצרי החיסכון הפנסיוני ,ובהם הפוליסות
המשתתפות ברווחים.
מנתוני החברות עולה ,כי חטיבת ההשקעות
של קבוצת הראל הובילה בתשואות אוקטובר
בפוליסות הישנות והחדשות המשתתפות
ברווחים ,עם תשואה של  2.9%בשתיהן .את
המקום השני תפסה מגדל.
בעקבות התוצאות הטובות ,אמר עופר
נרגסי ,סגן מנהל חטיבת ההשקעות של הראל,
ל"ביטוח ופיננסים"" :מתחילת השנה חווינו
תנודות קיצוניות שהתחילו באג"ח ונמשכו
בשוקי המניות ,מה שהתבטא ישירות בתשואות
המכשירים הפנסיוניים .אנו שחקנים לטווח ארוך
ונצמדים לשני כיוונים עיקריים:
 .1השקעות בנכסים לא סחירים – הראל

חברה

תשואה
אוקטובר

עופר נרגסי.
ציפייה
להעלאת
ריבית

היא מהחברות הבודדות ,המשקיעה בנכסים
לא סחירים כמו נדל"ן ,תשתיות ,השקעות
פרטיות ואשראי לא סחיר .אלה מוגדרים כפחות
תנודתיים ,ונותנים תשואה יפה מאד ביחס

תשואה מצטברת
מתחילת השנה

תשואה מצטברת
ל־ 3שנים

לנכסים הסחירים .אנו שואפים להגדיל את
השקעותינו בנכסים הללו.
 .2פיזור – אנחנו מאמינים בפיזור ההשקעות
ואף בולטים בכך .קרוב ל־ 40%מהנכסים
המושקעים על ידנו נמצאים בחו"ל :מניות,
אג"ח ,נדל"ן ,תשתיות ולאחרונה גם התחלנו
לתת אשראי מעבר לים.
שני הכיוונים עזרו לנו במידה רבה ,לקבל
תשואה חיובית יפה מתחילת השנה".
בכל הנוגע להשקעות עתידיות ,ציין לוגסי,
כי "קשה עדיין להעריך .ישנה ציפייה להחלטה
מצד נגידת הבנק בארה"ב ,על העלאת הריבית
החודש או בדצמבר .בנוסף ,מורגשת ירידה
משמעותית במחירי הנפט והסחורות ,וברקע
צמיחה פחות חזקה בשווקים המפותחים .גם
אם הריבית בארה"ב תעלה ברבע עד חצי אחוז,
הרי מדובר עדיין בריבית נמוכה מאד .בישראל
הריביות יוותרו נמוכות ,לאור הציפייה להעלאת
הריבית בארה"ב ,כדי ליצור פיחות בשקל".

תשואה מצטברת
ל־ 5שנים

היקף התיק

(במיליוני שקלים)

פוליסות ישנות משתתפות ברווחים
הראל

2.91%

4.08%

25.13%

35.24%

18,946

מגדל

2.67%

3.71%

24.93%

		
34.93%

54,921

הפניקס

2.64%

5.20%

26.95%

31.74%

23,213

מנורה מבטחים

2.55%

3.97%

26.45%

33.43%

11,039

כלל ביטוח

2.49%

4.03%

26.66%

33.43%

32,597

פוליסות חדשות משתתפות ברווחים
הראל

2.91%

3.58%

23.64%

33.24%

10,842

מגדל

2.87%

2.72%

22.34%

29.41%

19,378

הפניקס

2.67%

4.45%

24.12%

30.18%

5,777

מנורה מבטחים

2.63%

3.48%

25.33%

31.78%

4,411

כלל ביטוח

2.55%

3.97%

26.45%

33.43%

7,442
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סוגרים שנה
? ?

סוף השנה מתקרב :כך תתחילו
את השנה הבאה טוב יותר

סוף השנה הוא זמן טוב לעשות סדר ,לבחון את השינויים המקצועיים בענף הביטוח – וגם את
מצבנו כעצמאיים ובעלי עסק .כמה טיפים על הדברים החשובים שצריך לעשות דווקא עכשיו
אריאל מונין

ס

וף השנה הוא זמן מצוין לעשות סדר,
"ליישר קו" ,לבדוק מחדש את מצב
לקוחותינו ,לראות מה ישתנה ומה
אפשר לשפר .אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח
כללי ,מציע מספר טיפים מקצועיים בתחומי
הביטוח – וגם בתחום העסקי ,כי סוכני הביטוח
הם לא רק הם סוכנים – הם גם עצמאיים בעלי
עסקים.

קשר עם המבוטחים

צילוםfotolia :

באופן מסורתי ינואר הינו חודש עמוס במכרזים
ובחידושי פוליסות עסקיות .כתוצאה מכך,
החתמים בחברות הביטוח עמוסים בהכנות של
הצעות מחיר .העומס לא מביא עימו תוצאות
טובות .זה הזמן אולי לחשוב מחוץ לקופסא,
ובחידוש הקרוב לבקש חידוש הפוליסות ל־13
חודשים במקום שנה ,כדי שבשנה הבאה ניתן
יהיה להוריד את העומס בינואר ולהעביר חלק
מהפעילות לחודש הבא ,מה שיאפשר לחברות
הביטוח להתחרות על העסק הטוב והנכון ביתר
תשומת לב.
תחילת השנה היא מועד מצוין לקרוא שוב את
הפוליסות ,לראות מה התחדש באותיות הקטנות,
ולבקש מאנשי המשרד לשוב ולעיין בעשרות
הדפים עם האותיות הצפופות ,להדגיש להאיר
את הערותיהם ,ולנתח את הדגשים העולים
מקריאה זו.
סוף השנה יוצא בתקופת החורף  -זה הזמן
להוציא דיוור למבוטחים ,להמשיך לבצע פעולות
מניעה לשם הגנה על הרכוש מנזקי החורף
האפשריים  -ניקוי מרזבים ,העלאת סחורה בבית
העסק למדפים ,הכוונת המבוטחים לנהיגה נכונה
בחורף וכד' .זה הזמן להראות למבוטחים שאנו
מלווים אותם כל הזמן ,ולא רק בעת הנזק.
סיכום אישי בדיוור ללקוחות  -אנשים אוהבים
לקרוא סיכומים .זה הזמן לכתוב ולדוור את
הסיכום האישי שלנו ללקוחות ,בכל האמצעים
העומדים לרשותנו .לספר להם קצת על הענף,
על השינויים המרכזים ,ועל תוכניות המשרד
שלנו לשנה הקרובה .זה זמן טוב ליצור קשר עם
המבוטחים לא רק בעת חידוש הפוליסה ,או בזמן
התביעה.
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הזמן לעשות סדר ולקרוא גם את האותיות הקטנות

הסוכנים כאמור הם מעבר להכל עצמאיים,
בעלי עסקים .ככאלה ,סוף השנה הוא זמן לבדיקת
מצבנו העסקי" ,ניקוי אורוות" לשנה החולפת –
וקביעת מטרות לשנה הקרובה.
קביעת יעדים – את היעדים אנחנו תמיד
מקבלים כהכתבה מחברות הביטוח ,שגוזרות את
היעדים שלהם מהפעילות הצפויה שלנו; הגיע
הזמן לשבת ולכתוב לעצמנו למה וכמה היינו
רוצים להגיע השנה מבחינת המכירות בכל אחד
מענפי הביטוח בו אנו עוסקים ,ולבדוק כיצד
ניתן להגיע ליעדים האלה .רצוי להראות לצוות
העובדים את היעדים שלקחנו על עצמנו ,ולכוון
אותם לסייע בהשגתם; כשכותבים את היעדים
ומפרסמים  -הסיכוי להגיע אליהם עולה
פלאים .אפשר ונכון לשתף את החברות ולראות
כיצד הם יכולים לעזור לכם להגיע ליעדים,
הן מבחינת מחשבה עסקית ,והן בעזרת מימון
ושיווק.
בדיקת הוצאות – סוף השנה הוא זמן מצוין
גם לבדוק את הוצאות המשרד .לראות מה היו
ההוצאות הגדולות שלנו והאם ניתן להוריד סעיף

הוצאות כזה או אחר .גם במקרה זה נכון להציג
לעובדים את העלות של הפעלת המשרד ,ולחשוב
איתם על רעיונות משותפים לקיצוץ בהוצאות
השוטפות.
להגיד תודה  -דבר שלעיתים אנו רואים כמובן
מאליו ,אבל זו ההזדמנות למצוא זמן להודות
לאנשים שעובדים איתנו ,בראש ובראשונה
לאנשי משרדנו ,שבאים כל יום לעבודה ,מייצגים
אותנו בחוץ והם למעשה השותפים שלנו .אבל
לא רק להם; נכון להגיד תודה לכל אנשי חברות
הביטוח אשר אנו באים במגע איתם ,גם אם היו
ויכוחים במהלך השנה ,נכון להגיד להם תודה,
ולהזכיר להם שגם להם יש חלק חשוב בהצלחה
שלנו .להודות גם לספקים ,לאנשי המחשב,
אחזקת המשרד .זה הזמן לבוא להגיד תודה על
שנה מאתגרת ועמוסה .אל לנו לקחת זאת כמובן
מאליו .והכי חשוב זה למצוא את הזמן להגיד
תודה לעצמנו ,שאנחנו עומדים כאן שנה אחר
שנה ,ופועלים לעשות טוב יותר ללקוחות שלנו
ולעצמנו.
הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי

שותפות אמיתית
? ?

שינויים בצמרת להב :טוביה צוק
מונה לממלא מקום הנשיא
מנכ"ל להב מוטי שפירא :הבחירה בצוק מעידה על החשיבות שמייחס
נשיא לשכת העצמאים לקשר עם לשכת סוכני הביטוח

רונית מורגנשטרן

כ

חודש לאחר שהוארך מינויו כסגן נשיא,
טוביה צוק יחליף את רו"ח יוסי חממי
כמ"מ נשיא להב .צוק ,חבר הוועד המנהל
בלשכת סוכני הביטוח ,כיהן כסגן נשיא להב בשנה
האחרונה ,וזכה להערכה רבה מהממונים עליו.
הוא עתיד היה להמשיך ולכהן כסגן נשיא ,אולם
נשיא הארגון ,עו"ד רועי כהן ,ביקש לקדמו לתפקיד
ממלא המקום .בעוד בלשכה ישנם תשעה סגנים,
ממלא המקום הוא הפונקציה הבכירה ביותר תחת
הנשיא .בכנס אלמנטר האחרון ,שיבח נשיא להב את
צוק כשאמר" :יש בינינו שותפות וברית אמיתית,
ואנחנו נמקסם אותה".
לדברי מוטי שפירא ,מנכ"ל להב ,המינוי המכובד
מבטא את החשיבות של לשכת סוכני הביטוח בתוך
להב" :הלשכה היא חברה בכירה וותיקה בלהב,
ונמצאת במוקד ההחלטות שלנו .הבחירה בטוביה
צוק למ"מ נשיא הלשכה ,מעידה על החשיבות
שמייחס נשיא לשכת העצמאים ,לקשר עם לשכת
סוכני הביטוח .ממלא המקום ישמש כנשיא ,בכל

שאחראי על יועצי הלשכה .בעקבות בחירתו,
צוק" .מחזקים
אמר ל"ביטוח ופיננסים"" :להב פועלת למען
את שיתוף
הפעולה"
העצמאיים והעסקים הקטנים .סוכני הביטוח
עצמאים ,ולכן שיתוף הפעולה בין הארגונים חשוב
לסוכני הביטוח .להב הובילה מהלכים חשובים
לטובת אוכלוסייה זו ,כמו חישוב נפרד לבני
זוג העובדים יחד בעסק ,מאבק על דמי אבטלה
לעצמאים ,והחוק לשיפור מוסר התשלומים הלקוי
של גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות .להב
נטלה חלק פעיל בסיוע ללשכת סוכני הביטוח,
במאבקה מול הרגולטור ,שהתמקד בחוק ההסדרים.
אנו פועלים לחיזוק שיתוף הפעולה בין אגף שוק
ההון והביטוח ,לבין הלשכה".
פעם שהאחרון לא יוכל למלא את תפקידו" ,סיכם.
"עוד נושא שאנו מטפלים בו בלהב ,לטובת
לשכת סוכני הביטוח והעצמאים ככלל ,הוא סוגיית
ההגבלים העסקיים; נמשיך לפעול מול הממונה
למען סוכני הביטוח
על ההגבלים ,כדי שיאפשר יותר חופש פעולה
בנוסף להיותו חבר הוועד המנהל בלשכת סוכני לאיגודים מקצועיים מול תאגידים מסחריים
הביטוח ,צוק מכהן גם כיו"ר צוות התגובות ,גדולים ,הפוגעים בחבריו".

ועידת עדיף ה־ 15תתמקד בהשפעת
חוק ההסדרים על ענף הביטוח

הוועידה תתקיים בסוף החודש בקרית שדה התעופה ובמהלכה יכריז
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ על הזוכים בתואר סוכן השנה

ב 30בנובמבר ,צפויה להיפתח זו השנה ה־ ,15ועידת
עדיף שתתקיים במתחם האווניו ,בקרית שדה התעופה.
בוועידה יוכרזו הזוכים בתואר סוכני ונבחרי הענף לשנה
זו ,והיא תעמוד בסימן הרפורמות בחוק ההסדרים,
והשפעתם על שוק הביטוח.
בין המשתתפים :סגן שר האוצר ,יצחק כהן ,ח"כ עמיר
פרץ ,דורית סלינגר ,נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אריה
אברמוביץ ,מנכ"ל איגוד חברות הביטוח ,מאיר שביט
ובכירים נוספים בענף.
הוועידה תיפתח בערב הוקרה לענף הביטוח ,במעמד
ח"כ פרץ והממונה על הביטוח ,סלינגר .במהלכו ,יוכרזו
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נבחרי השנה של עיתונאי הביטוח והפיננסים ,וייערך
טקס הוקרה לזאב אבן חן ,לשעבר מנכ"ל איגוד חברות
הביטוח ,ויו"ר ומנכ"ל התאחדות חברות ביטוח החיים.
העיסוק המרכזי בוועידה ,יוקדש לשינויים הצפויים בענף
בעקבות חוק ההסדרים .זאת ,לצד הרפורמות הנוספות
שמקדם הפיקוח על הביטוח בהליכי חקיקה מוסדרים,
דוגמת תיקון  ,12הצפוי להעלות את הפקדות המעסיק
עבור עובדיו .רפורמות אחרות מתייחסות להחלת מסלולי
פנסיה מותאמים לגיל החוסך ,ניוד פוליסות ,חובת
השימוש במסלקה הפנסיונית ,פריחת הערוץ הישיר ועוד.
ביומה השני של הוועדה יתקיימו דיונים ,הרצאות ורבי

שיח במעמד סגן השר כהן ובכירים מקרב הגופים
המוסדיים ,הבנקים ,הרגולציה והאקדמיה ,שיעסקו
בעתיד הענף .ההרצאות ורבי השיח ,יעסקו בין היתר
בהשפעת חוק ההסדרים על הסוכנים ,פתרון המסלקה
לדיווח מעסיקים ,מודל העמלות החדש ,המודל השקוף,
והיחסים בין סוכני הביטוח וחברות הביטוח .נושאים
נוספים שיידונו הם :בחירת הסוכן והעברת האחריות
לפרט ,אתגרים בעולם ההפצה לקראת השנה החדשה,
והשפעתם על היחסים עם הלקוחות .לקראת סיום,
יוכרזו הזוכים בתואר סוכן השנה ,על ידי נשיא הלשכה,
אריה אברמוביץ ועורך עדיף ,עופר נוריאל.

ביטוח עולמי

איך מוכרים ביטוח מעבר לים?
יוסי מנור ,יו"ר  MDRTישראל ,מביא סדרה של המלצות מקצועיות
ושיווקיות מעמיתיו  -סוכני ביטוח מובילים מרחבי העולם

יוסי מנור
סל ממתקים
בראד מאיירס ,סולט לייק סיטי" :כחודש לפני
פרישת לקוח עסקי מעבודתו ,כדאי לשלוח
למשרד שלו סל גדוש בפינוקים :עוגיות ,פירות
וממתקים .הלקוח לא יכול לאכול הכל ,ומן הסתם
יחלוק את הסל עם עמיתיו למשרד .המתנה הופכת
בן רגע לאמצעי השיווק שלך כיועץ פרישה
ומתכנן פיננסי .הרעיון הזה יכול לייצר 10־20
הפניות בשנה".

"חמצן פיננסי"
אלפונסו ב .פרנקו ,קנדה" :אני נשאל לעיתים
תכופות על ידי לקוחות פוטנציאליים ,למה הם
צריכים ביטוח חיים בסיסי; האם הביטוח נועד
עבורם? האם עבור המשפחות שלהם? כדי להשיב,
אני משווה את המוצר לטיסה ושואל :כשאתם
על מטוס ,אתם מקבלים הוראות בטיחות בנוסח
– 'במקרה של מצב חירום ,תרד אליכם מלמעלה
מסכת חמצן .אתם מתבקשים לחבוש אותה
ראשונים ,כדי שתוכלו לעזור לאחרים סביבכם'.
ואז אני אומר להם :הביטוח הוא החמצן הפיננסי
שאם אין לך אותו ,אין לך את היכולת לשמור על
המשפחה שלך ,לעזור לילדיך ,לשותפך לחיים
או לשותפך לעסקים .הסכומים שתנקוב תלויים
בך .אני כאן כדי לעזור לך למצוא את אותו חמצן
פיננסי".

תרגיל פשוט בחשבון
רוני ק .מויל ,דרום אפריקה" :אני שואל את הלקוח
שלי :האם תוכל לרשום על נייר את סכום ביטוח
החיים שברשותך? לאחר מכן אני אומר לו למחוק
את שתי הספרות האחרונות של המספר ולחלק
אותו לשניים .אני מבקש ממנו להתבונן במספר
ואומר לו :זה סכום ההכנסה שתהיה למשפחתך
מביטוח החיים שלך ,אם יושקע ויישא תשואה של
 6%לשנה .כעת ,השווה סכום זה עם הסכום החודשי
שנדרש עבורה למחיה כיום .אם הפער מדהים אותך,
כדאי שתהיה חכם ותקדיש כמה דקות כדי לשמוע
כיצד להתאים את ביטוח החיים שלך,
כך שיאפשר ליקיריך לחיות מהכנסה
נאותה גם בעתיד".

לשאוב מידע
צילוםfotolia :

אדם סטיבן בלומברג ,יוסטון,
טקסס" :אני נוהג לפגוש את
הלקוחות שלי בפעם הראשונה
במשרד שלהם ולהסתכל סביבי
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כבדרך אגב .כך אני לומד יותר טוב את הלקוח
וצרכיו .כשלפניי ניצבת תמונה משפחתית עם
ילדים ,אני יכול לקבל הרבה אינפורמציה אם
אשאל את הלקוח בצורה חברית :בני כמה הילדים
שלך? מתי צולמה התמונה? זה בחופשה? אתה
אוהב נסיעות ארוכות? איפה אתם מבלים בדרך
כלל? בנוסף ,אפשר למצוא כל מיני תעודות
וגביעי ספורט מהם ניתן להשיג עוד אינפורמציה,
וגם 'סיבות טובות' להתקשר ללקוח ,או לשגר לו
מייל מאוחר יותר".

מענה אוטומטי במייל ביום עמוס
גרגורי ב .גאנייה ,ניו המפשייר" :צרו מענה
אוטומטי באמצעות הדואר האלקטרוני; זה מאד
יעיל במהלך יום שבו אתה עמוס בפגישות עם
לקוחות .הפעילו את המענה האוטומטי כך שישיב
לשולח הודעה' :תודה על פנייתך .איני יכול
לענות כרגע בגלל לוח הזמנים העמוס שלי .אוכל
לענות בין השעות אחת עד שתיים בצהריים ,או
ארבע עד חמש אחר הצהריים .אם העניין דחוף,
אנא צור קשר עם המשרד באופן מיידי' .מענה
כזה ישרת אתכם בשני אופנים :הלקוחות יתרשמו
שאתם מאד עסוקים ,וזה דבר טוב .ומעבר לכך,
זה יאפשר לכם לא להגיב מייד .כך תישארו
ממוקדים בפגישות שלכם ,ודעתכם לא תוסח
על ידי הודעות מייל".

כמו מיכל דלק מלא
דיוויד ל .אלאריד ,קליפורניה:
"אני משווה את הביטוח לטנק

דלק הנחוץ לנסיעה של  100קילומטר הלוך ושוב.
האם לצאת לדרך עם מיכל מלא? האם למלא אותו
בחצי הדרך? ואולי למלא ב־ 20דולר ולהחזיק
אצבעות ,שהדלק יספיק? עם מיכל מלא ,אצליח
לבצע את הנסיעה אפילו  4פעמים ,אך אם מילאתי
רק ב־ 20דולר ,הרי שמספיקה טעות אחת של ה־
 ,GPSששולח אותי בכיוון הלא נכון ואני בבעיה.
אני פונה ללקוח ושואל :מה היית בוחר? התשובה
היא תמיד 'מיכל מלא ,או מחצית מיכל ותדלוק
בדרך' .לאחר מכן ,אני יוצר את האנלוגיה לביטוח
החיים :מיכל מלא ישרת אותך כל החיים; חצי מיכל
– עדיין בסדר; דלק ב־ 20דולר – ביטוח לא בטוח.
אז אם היית בוחר בביטוח חיים שישרת אותך היטב,
האם זה הגיוני לרכוש אותו במערכת אחרת ,ולא
באמצעות סוכן ביטוח חיים שנותן לך מיכל מלא?"

ביטוח רגיל או ביטוח חכם?
ברנדון גרין ,יוסטון ,טקסס" :אני שואל את
לקוחותיי :מה אתם מעדיפים ,טלפון רגיל או
טלפון חכם? כמובן שרובם עונים שיעדיפו את
הטלפון החכם .לאחר מכן אני שואל אותם לגבי
סוג ביטוח החיים שלהם .האם הוא מהסוג הישן
או החדש .בדרך כלל הם שואלים 'למה אתה
מתכוון'? ואני משיב :יש לכם ביטוח חיים שעל
מנת לממשו אתם צריכים למות? בשלב זה ,הם
עדיין לא בטוחים מה לענות .ואני מוסיף :עם
הסוג החדש תוכלו ליהנות מהביטוח גם בעודכם
בחיים .התשובה שמגיעה לאחר מכן היא" :אשמח
לשמוע ממך על האפשרויות".
הכותב הוא יו"ר  MDRTישראל

החוליה המקשרת
אודי הוד ,יו"ר מחוז השפלה ,מסכם חצי קדנציה בתפקיד

"המטרה היתה גיוס סוכנים חדשים
ללשכה – ועמדנו במשימה"
ביטוח ופיננסים פותח בסדרת כתבות עם ראשי המחוזות
בלשכה לקראת מחצית הקדנציה

מערכת ביטוח ופיננסים

"

כשנכנסתי לתפקיד ,החלטתי שגיוס סוכנים
חדשים כחברים בלשכה הוא אחד הנושאים
המרכזיים שיעמוד בפני" ,כך אומר אודי הוד,
יו"ר מחוז השפלה המסכם חצי קדנציה בתפקיד.
"ואכן ,אנחנו עומדים היום על  588סוכנים
לעומת  535סוכנים בפברואר  .2015מדובר
בצירוף של  53סוכנים חדשים ,שכמחציתם גויסו
על־ידי יו"ר סניף ראשון לציון אורי ששון .אנחנו
ממשיכים לגייס סוכנים חדשים ללשכה .לטובת
הסוכנים החדשים נקיים מפגשים ,בהם ישתתפו
גם ראשי הלשכה ובה יקבלו החברים החדשים
הסבר על פעילות הלשכה ,מוסדותיה והתועלות
שהם יכולים להפיק ממנה.

 ב־ 23בנובמבר יתקיים בתל
אביב כנס מחוזי בשיתוף "שומרה
חברה לביטוח" .האירוע יערך
בין השעות 9:00־ 14:00בכפר
המכביה שברחוב פרץ ברנשטיין
 ,7רמת גן.

ב־ 26בנובמבר יקיים מחוז באר
שבע והדרום מפגש בוקר בשיתוף
"כלל חברה לביטוח" .המפגש
יתקיים בין השעות 9:00־12:30
בלשכת המסחר והתעשייה באר
שבע והנגב ,ברחוב רמב"ם 30
בבאר שבע.

מפגש סוכנים צעירים
בסינמה סיטי

שת"פ עם הסניפים

ם
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כנס מחוזי
בכפר המכביה

מפגש בוקר
בבאר שבע

מחוז השפלה מונה את סניף רחובות/
אודי הוד
נס־ציונה ,שהוד עומד בראשו ,את סניף
מ ס כ מי
ורחובות /נס־ציונה) באולמי
ראשון לציון בראשות אורי ששון ,ואת
מפלים בראשון לציון ובו נערך
סניף אשדוד־אשקלון ,בראשות ג'ינה
דיון מעמיק לגבי כדאיות הכניסה
פלד .שיתוף הפעולה בין הסניפים
והרחבת הפעילות בביטוחי בריאות
הוא שוטף ויוצא מן הכלל בתרומה
ופיננסים .כמו כן התקיימה סדנה
ההדדית ובתיאום ,אומר הוד" .אני
קדנציה
שבה קיבלו הסוכנים כלים מעשיים,
נהנה גם מהנהלה טובה ומחברי ועד
ואלה הורחבו במסגרת כיתות לימוד
מעולים .אני קובע אחת למספר
קטנות יותר לסוכנים נבחרים.
חודשים ישיבות הנהלה וועד ,בהן אנחנו
באוגוסט התקיים יום עיון מקצועי בנושא אחר
קובעים את היעדים ,התכנים והפעולות של המחוז,
והן מתנהלות באופן דמוקרטי וקואופרטיבי המעסיק את סוכני הביטוח – הביטוח הסיעודי.
להפליא .בישיבה הראשונה שהתקיימה בפברואר מדובר במפגש דו־סניפי ראשל“צ רחובות /נס
ציונה שבו השתתפו  115סוכנים.
החלטנו להתמקד בנושא הבריאות והפיננסים".
"בסוף אוגוסט קיימנו מחוז השפלה יחד עם מחוז
כנסים והשתלמויות לסוכנים
תל אביב והמרכז ,בראשות עמוס גואטה ,סדנת
מחוז השפלה קיים שבעה כנסים וימי עיון במהלך פיננסים מיוחדת לכמות מוגבלת של  50סוכנים
תשעת החודשים מאז החל לפעול .הכנס הראשון נבחרים משני המחוזות" ,מספר הוד" .הסדנה
התקיים ב־ 26בפברואר במלון לאונרדו באשדוד נערכה במתחם הכנסים של מיכל אבן בבית
ועסק בתחום הפיננסים .לכנס הגיע מספר שיא של נחמיה ,באווירה פסטורלית ,בחסות מגדל חברה
לביטוח.
משתתפים – כ־ 120איש.
חודש אחר־כך התקיים לבקשת סוכני הביטוח
"יושבי הראש של המחוזות הם החוליה המקשרת
האלמנטרי יום עיון בתחום החידושים בביטוחי בין הסוכנים בשטח ללשכה" ,מסכם אודי הוד.
הרכב .כמו כן קיבלו הסוכנים הסבר על מרכז "אנחנו אוזן קשבת לבעיות הסוכנים מול חברות
הפרישה של לשכת סוכני הביטוח.
הביטוח ומול הלשכה ,ואנחנו גם אלה שמביאים
(ראשון
דו־סניפי
בחודש יוני התקיים יום עיון
להם לבסוף את הפתרונות".

1/2

אירועי הלשכה

ב־ 2בדצמבר יתקיים מפגש
בוקר לסוכנים צעירים בנושא
"הניהול הנכון לחיסכון" בשיתוף
הכשרה חברה לביטוח ובנק
יהב .האירוע יתקיים בין השעות
9:00־ 12:00בסינמה סיטי גלילות
ובסיומו יוקרן סרט.

יום עיון בטבריה
יום עיון בנושא אופן השימוש
במסלקה יתקיים בסניף טבריה
ביום ראשון ,ה־ 6בדצמבר בין
השעות 8:30־ 12:30במלון
לאונרדו פלאזה ברחוב הבנים 1
בטבריה .האירוע יתקיים בשיתוף
מגדל חברה לביטוח.

החג של החגים
ביום חמישי ,ה־ 10בדצמבר,
יתקיים במלון לאונרדו חיפה
כנס החג של החגים .האירוע
יתקיים בין השעות 15:00־.20:00

רווחת הסוכן

הטבות ,הנחות ומלגות:
ועדת הרווחה מסכמת שנה

במהלך השנה חולקו לילדי הסוכנים מלגות בהיקף שיא של  150אלף שקלים ⋅  3,600סוכנים כבר קיבלו כרטיס
קורפורייט של ישראכרט ⋅ יו"ר הוועדה עוזי ארגמן" :הסוכנים לא תמיד מודעים להטבות שמגיעות להם"

רונית מורגנשטרן

ב

תחילת  2014נכנס עוזי ארגמן
חנוכה .הסוכנים מתעדכנים בהטבות
לתפקידו כיו"ר ועדת הרווחה
באמצעות סמסים וניוזלטר שיוצא מדי
בלשכת סוכני הביטוח .מאז כניסתו
שבועיים .בנוסף ,מי שמשתמש במעמד
לתפקיד הוביל ארגמן את הוועדה לשורה
הקנייה בכרטיס הישראכרט שקיבל דרך
של הישגים משמעותיים בתחומים שונים,
הלשכה ,מקבל הנחה נוספת .ניתן לראות
לטובת סוכני הלשכה .מדובר בהטבות
את ההטבות באתר הלשכה" .לצערי",
שונות לסוכנים – מלגות ,הנחות ,מועדון
אומר ארגמן" ,הסוכנים לא מודעים מספיק
צרכנים וכיו"ב – שהסוכנים לעיתים
להטבות  -ככל שירכשו יותר באמצעות
כלל לא יודעים שמגיעים להם" .תפתחו
המועדון ,זה יחזק את המועדון ונקבל
את עיתון הלשכה וכנסו לאתר הלשכה",
הנחות יותר גדולות".
ממליץ ארגמן" ,תופתעו מכמות ההטבות
בנק יהב  -לפני  7חודשים זכה בנק
שארגנו לכם".
יהב במכרז למתן הטבות לסוכני הלשכה.
מלגות לימודים לדור המשך -
מאז כבר נפתחו  400חשבונות חדשים
"כשנכנסתי לתפקיד עמד היקף המלגות
בבנק ,וכל סוכן שפותח חשבון מקבל גם
שהעניקה הלשכה על  25אלף שקל לשנה,
כרטיס קורפורייט של ישראכרט ,ומשויך
במימון הראל" ,מספר ארגמן" ,פניתי
למועדון הצרכנים .דאגנו במיוחד לתחום
השנה 250 :אלף לוחות שנה
ליאיר המבורגר ,יו"ר הקבוצה ,וביקשתי
האשראי שבנק יהב יכול להעניק ,משום
להעלות את הסכומים .ב־ 2014הוא העלה
שיש סוכנים רבים שנמצאים במצוקה
את הסכום ל־ 100אלף שקל ,וב־ 2015הסכום המשפט הישראלי ,שיש בו את כל פסקי הדין
כלכלית .מי שמעביר את הכנסותיו דרך
כבר הגיע ל־ 150אלף שקלים .מדובר במלגות שפורסמו בכל התחומים הנוגעים גם
החשבון בבנק יהב יכול לקבל הלוואות
המיועדות לסטודנטים ,ילדי חברי הלשכה ,לתחום הביטוח – ללא כל תשלום.
בלי בטחונות בתנאים טובים ,וגם
ללימודי ביטוח במכללה של הלשכה בתל אביב
ישראכרט – ללשכה יש הסכם
כשהיו מקרים שהבנק סרב,
ובנתניה .בטקס בכפר המכבייה שהתקיים במאי עם ישראכרט ,המאפשר לחברי
הצליחה ועדת הרווחה לגשר
השנה ,ובו השתתפו יאיר המבורגר ומישל סיבוני ,הלשכה לקבל כרטיס קורפורייט
ולקבל את ההלוואות ב־95%
ואמריקן
ישראכרט
מנכ"ל הראל ,חילקנו  44מלגות .אלו מספרים של
מהמקרים.
שלא היו בעבר".
אקספרס ,ללא עמלה חודשית,
לוחות שנה – סוכני ביטוח
גיפט קארד  -החל מלפני שנה התחילה הלשכה שמאפשר גם כניסה לטרקלינים
חברי הלשכה רכשו השנה
לשווק לסוכנים כרטיסי "גיפט קארד" של לאומי בנמל התעופה (בתנאי של
למעלה מ־ 250אלף לוחות שנה
קארד ,המיועדים לחגים (לא כולל רשתות מזון) .מינימום רכישה בכרטיס בסך
של הלשכה ,לעומת כ־ 200אלף
הכרטיסים מעניקים  17.5%הנחה ,וניתן להטעין  2,000שקל) .בתחילת  2014היו
בשנה שעברה .גם מספר הסוכנים
1,300
אותם בכל סכום שבוחרים .בראש השנה זכו בידי הסוכנים ובני משפחותיהם
הרוכשים עלה ליותר מ־ ( 1,000לעומת
עוזי ארגמן
הכרטיסים להצלחה גדולה – "לאומי קארד אתגרו כרטיסים ,ולאחר שיווק של הלשכה יש כיום
כ־ 800אשתקד) .מדובר בהפקת לוחות שנה
אותנו ,והבטיחו הטבה כספית לטובת הלשכה אם  3,600כרטיסים ,דבר שחיזק מאוד את מעמד
של לשכת סוכני הביטוח ,עם הלוגו של
נעבור את המיליון שקל בהטענת כרטיסים" ,אומר הלשכה בישראכרט ,ומאפשר הטבות נוספות .הלשכה ושמו של כל סוכן ,שנועדו ליצור חיבור
ארגמן" ,הגענו ל־ 1.45מיליון שקל .הסוכנים הכרטיסים ניתנים גם לבני המשפחה הקרובה של בין הלשכה לסוכניה ,בעלויות נמוכות בהרבה
השתמשו בכרטיס גם כשי לעובדים – ממוצע הסוכנים ועובדי משרדיהם.
מאלה של חברות הביטוח" .לא באנו להתחרות
ההטענה לסוכנות עמד על  10,200שקלים .וזו
מועדון צרכנים  -וועדת הרווחה הרחיבה את בחברות הביטוח .עשינו מוצר משלנו ,למען
הוצאה מוכרת".
פעילותה עם ישראכרט ,והקימה מועדון הטבות הסוכנים .מדובר באמצעי פרסום זול במיוחד
תו הזהב  -באופן דומה ,פועלת הוועדה לקראת עם חברת "סטייל" בשילוב ישראכרט .במסגרת וגם ניראה לעין ,אותו שולחים סוכני הביטוח
החגים עם "תו הזהב" ,שהוא כרטיס נטען הכולל ההטבות מקבלים הסוכנים הנחות משמעותיות ללקוחותיהם" .לדברי ארגמן ,המוצרים היו השנה
 6.5%הנחה ברשתות המזון.
בדלק ,ציוד משרדי ,תיירות ,אופנה ,מסעדות הם מפוארים ואיכותיים יותר ,אך המחיר של שנה
אתר המשפט הישראלי – בזכות פעילות הוועדה ועוד .לקראת חנוכה יפורסמו את ההנחות קודמת נשמר" .הביקושים היו אדירים ,וקיבלנו
יכולים סוכני הלשכה להירשם ולקבל מידע מאתר שיקבלו הסוכנים על הכרטיסים לכל מופעי פידבקים נהדרים".
 19 | 11בנובמבר 2015

לפני סיום

רוזנפלד" :דבריו של שביט מחזקים את
שידענו  -גורלנו נתון בידינו בלבד"
מערכת ביטוח ופיננסים

"

דבריו של מאיר שביט רק
מחזקים את שידענו גם במאבק
בחוק ההסדרים – כי גורלנו
נתון רק בידינו .איש לא ידאג
לסוכני הביטוח זולת לשכת סוכני
ביטוח חזקה וגדולה" .כך אמר
ליאור רוזנפלד ,יו"ר מחוז הצפון
בלשכת סוכני הביטוח במפגש
סוכנים של המחוז שהתקיים הבוקר
באולם ההרצאות של "שחם" סוכנות
לביטוח.
יו"ר
של
לדבריו
התייחס
רוזנפלד
 130סוכנים השתתפו בכנס
איגוד חברות הביטוח מאיר שביט,
שהתראיין למגזין מיוחד שאמור להתפרסם לקראת יותר מאשר עם הלשכה" ,אמר שביט בראיון.
ועידת "עדיף"" .יש לי שפה משותפת עם הרגולציה
עוד אמר שביט ,כי זה נכון שחברות הביטוח

"מדלגות על הסוכנים .כיום אלה
חברות ביטוח ישירות וערוצי שיווק
ישירים ,וזה יקרה יותר ויותר בעתיד
ולא רק עם חברות ביטוח".
במפגש בחיפה שעסק רובו במסלקה
הפנסיונית השתתפו כ־ 130סוכנים
ששמעו את ניסן סרויה ממגדל
שוקי הון בהרצאה על הפסיכולוגיה
של ההשקעות ,את המאמנת חנה
הלטשטיין־הרשקו בהרצאה על "הכוח
שבתוכך" .עופר צרפתי ,מנהל השיווק
של המסלקה הפנסיונית הסביר על
המסלקה והשבתתה לפני כשבוע וציין
כי כמות הנרשמים למסלקה מהצפון היא הגבוהה
ביותר מבין מחוזות הלשכה.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
למשרד ביטוח מצליח בצפון דרושה סוכנת
ביטוח חיים בריאות ופנסיה או פקידת ביטוח
עם רשיון לעבודה על התיק הקיים
והגדלתו ע"ב שכר ובונוסים
קורות חיים למייל
yalon@nxtdrive.com
לסוכנות ביטוח מובילה באזור
השפלה דרוש בעל רישיון פנסיוני
לעבודה מעניינת ומאתגרת
קורות חיים למייל
jennyl@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח בצפון באזור צק פוסט חיפה
דרוש/ה פקיד/ה לתחום האלמנטארי
למשרה חלקית או מלאה קורות חיים למייל
efi@btm.co.il
למשרד ביטוח ביבנה דרושה פקידה
מקצועית בתחום אלמנטרי,
רצוי גם חיים ,ניסיון בענף הביטוח
ושירות לקוחות – חובה.
קורות חיים לשלוח בפקס -08
 9422722או במייל
rkutikov@012.net.il
לסוכנות ביטוח ותיקה בבאר-שבע
דרוש/ה פקיד/ה בתחום הפנסיוני ,ביטוח והשקעות.
העבודה מול לקוחות ,חברות ביטוח ובתי השקעות.
תודעת שרות וסודיות גבוהה .הופעה צנועה
שליטה מעולה במחשב ואקסל.
יתרון לידע וניסיון בנקאי והנח"ש.
משרה לט'א עם הכשרה וקידום.
אפשרי משרה חלקית/גימלאי/ת.
קו"ח וממליצים למייל  

 roze22@014.net.ilפקס 15386414113

לסוכנות בטוח ופיננסים משפחתית בקדימה-צורן
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דרוש/ה רכז/ת בק-אופיס בעל/ת נסיון בבטוח
חיים,פנסיה ופיננסים
אורינטציה גבוהה לטכנולוגיה,שליטה מלאה
באופיס ()power point; excel; word
הכרות עם תוכנת crmיכולת בצוע משימות
במקביל תוך שמירה על סדר וארגון משרה
מלאה/אפשרות לחלקית תנאי עבודה באוירה
משפחתית ועוטפת נא לשלוח קו"ח למייל

eti@yashir-bit.co.il

ezabel@ofir-insurance.co.il
לסוכנות ביטוח בפתח תקוה ,דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח חיים ובריאות למשרה מלאה ,בעל/ת
ניסיון וידע קורות חיים למייל:
hadar@avivit.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

לסוכנות ביטוח בגן יבנה דרוש/ה
פקיד/ת ביטוח אלמנטרי  +חיים
דרוש/ה פקיד/ת ביטוח אלמנטרי  +חיים
ניסיון קודם בסוכנות ביטוח מעל ל  3שנים חובה
מגורים בגן יבנה והסביבה יתרון

סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה ,מעוניינת
בניהול תיקי ביטוח (אלמנטרי וחיים) +
אפשרות להמשך תעסוקה במשרד .תנאים
מצויינים .סודיות מובטחת .לפרטים:
itsik@newafikim.co.il

אמצא עבורך את הסוכן/ת ,עובד/ת הדרוש/ה,
אשאיר לך את הזמנתם לתחילת עבודה.
בעלת ניסיון רב בגיוס כוח אדם

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף
( )50%לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי
ביותר (רוב הפוליסות בתיק :דירות ,עסקים
וחבויות ,ומיעוטן כלי רכב) .טלפון:
050-4520900

קו"ח לדוא"ל b@bd2.co.il

יעל yaelwe@012.net.il

לסוכנות ביטוח בתל-אביב ,דרוש/ה פקיד/ת
ביטוח חיים ובריאות ניסון חובה רישיון ביטוח
יתרון שעות עבודה מ  8:30עד  17:00קורות
חיים ניתן לשלוח למייל inbal@sechel.biz
לסוכנות ביטוח ברמת גן דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי למשרה חלקית.קורות חיים
למייל gs.ins1948@gmail.com
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה ,מעוניינת
בניהול תיקי ביטוח ( אלמנטרי וחיים) +
אפשרות להמשך תעסוקה במשרד ,תנאים
מצויינים - ,סודיות מובטחת  -לפרטים:
itsik@newafikim.co.il
לסוכנות ביטוח ביטוח בפ"ת דרושה פקידת
אלמנטרי עם ניסיון בלבד והמלצות למשרה
מלאה קו"ח למייל

יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר
מוצרי ביטוח בענף זה? סוכנות לביטוח
מקצוענית מציעה לך שת"פ .נא לפנות במייל:
incox68@gmail.com
סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ"
רוכשת תיקי ביטוח מסוכנים המעוניינים
לפרוש .תהליך הפרישה והרכישה מותאמים
לצרכי הסוכן .נא לפנות לנורית בטלפון:
073-2366666
למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א .גשר מיזוגים,
רכישות והשקעות .לפרטים:
dani@gsr.co.il
סוכנות ביטוח מהמרכז מציעה לסוכנים
המעוניינים לפרוש מהענף לחשב מסלול מחדש:
שת"פ בתנאים מעולים ,רכישת התיק ,מיזוג
ואפשרות להמשך פעילות בסוכנות .הצעות
הולמות ותנאים מעולים ,אמינות ומקצועיות.

לפרטים :איציק ,2240454-054 :סודיות מובטחת.

שכירות משנה
להשכרה  2חדרי משרד מפוארים
בסוכנות ביטוח ותיקה וגדולה בירושלים
במרכז העיר ,כולל שירותי משרד .
לפרטים :יעקב טל    0507396364
yaakov@av-y.co.il
להשכרה בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/
ים לסוכן מרוהטים ,עם כל המערכות הנלוות
שכלולות במחיר (תשתית רשת ,חיבור לחברות
ביטוח ,הקלטת שיחות , ,חדר ישיבות ,חשמל,
ארנונה ,מים ,ניקיון ,חדר ישיבות מאובזר
ועוד) .לפרטיםziv@avivit.co.il :
להשכרה חדרי משרדים בסוכנות
ביטוח בפתח תקווה .החדרים מרוהטים
ומאובזרים -כסא ,שולחן ,טלפון .המחיר
פיקס – כולל חשמל ,ארנונה ומים.
לפרטים :מאיר 052-2248252 ,ובמייל
meir@ofir-insurance.co.il
להשכרה משרד המותאם לסוכן בטוח

חדר מנהל  3 +עמדות ברחוב הסיבים
קריית מטלון משרד חדש ומפואר כולל
מטבח גדול ושרותים לפרטים לפנות ליגאל
בטלפון054-2992299 :
סוכנות בטוח מאיזור המרכז מעוניינת
לרכוש תיקי בטוח חיים ואלמנטרי.
הסוכנות קיימת  26שנה ויש בה דור המשך.
הסוכנות עובדת עם כל חברות הבטוח.
סודיות מובטחת .נא ליצור קשר למייל:

ron@peri-israel.co.il
מעונינים לרכוש תיקי ביטוח חיים עם אפשרות
שילוב עבודה בהמשך ניהול התיק  .סודיות
מובטחת  .לפנות אל:שרגא לידור
"shragalidor@gmail.com

