
ארז גוטמן

2012כנס ביטוח ופיננסים 



:תחילת הדרך 

שקידה על נושא טיפול בהתנגדויות

: המנטורדברי 
סוכן הביטוח הוא ספינה בים וההתנגדות  "

"היא הרוח שמסייעת לו להפליג



צורך1.

מחיר סביר2. מחיר סביר2.

אמון3.



הלקוח הישראלי אוהב ביטוחים

ביטוח רכב�

ביטוח דירה�

ביטוח תכולה� ביטוח תכולה�

ל"ביטוח נסיעות לחו�

ביטוח למכשירים סלולאריים�



"שיחת היום"– פנסיוני ובריאות : תקופה מצוינת 

כתבות בעיתונים  �

כתבות בטלוויזיה�

דיונים ברדיו�

כתבות באינטרנט כתבות באינטרנט�

התקשורת עושה עבורנו עבודה מצוינת בהעלאת הצורך של �
,  הלקוחות בפגישה עם איש מקצוע לבדיקת נושא דמי הניהול

בחסכון לגיל פנסיה ובהתאמת המוצר

התקשורת עושה עבורנו עבודה מצוינת בחשיבות של ביטוחים  �
כתבות על קריסת מערכת הבריאות– פרטיים 



במיוחד ברמת המחיה של היום–המחיר סביר 

המוצרים של החברות יחסית זהים

המחירים יחסית זהים

התוצר שהלקוח מקבל יחסית זהההתוצר שהלקוח מקבל יחסית זהה

הרכישה איננה החלטה הרת גורל



התנגדויות הן מדומות ונובעות מחוסר אמון�

סוכן הביטוח הוא איש מקצוע ולא איש מכירות וכך הוא �

צריך לעצב את עצמו מול הלקוח

סוכן הביטוח לא אמור לטפל בהתנגדויות כשם שאנשי  � סוכן הביטוח לא אמור לטפל בהתנגדויות כשם שאנשי  �

מקצוע אחרים לא מטפלים בהן

:לדוגמא �

ח"רו, ד"עו, רופא�

אין סיבה שסוכן הביטוח לא יהיה סמכות מקצועית בדיוק �

כמו כל איש מקצוע אחר



פגישה עם קרוב משפחה�

פגישה עם חבר קרוב�

ח"רו–פגישה דרך המלצה חמה �

בפגישות אלו אין התנגדויות�

ההתנגדויות שאנו לומדים לטפל בהם הן מדומות�

טיפול בהתנגדויות מדומות הוא חסר טעם�



נמוכים אחוזי סגירהגבוהים אחוזי סגירה

שהוקדש לתהליך זמןשהוקדש לתהליך זמןשלבי מכירה שהוקדש לתהליך זמןשהוקדש לתהליך זמןשלבי מכירה

40%10%כימיה

30%20%איתור צרכים

20%30%הצפת הצורך

10%40%סגירה



1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

לאדובי לא  יס מן

חוקר בודק ומשווה במשך שנים" פרופסור"–לאדובי לא 

זורם עם הפגישה ורוכש– יס מן 



ביחס סגירה של אחד משלוש בעצם סגרנו אחד מארבע�

מן-לקחנו את היס�

לקחנו עוד שני לקוחות שהייתה לנו כימיה טובה ואמון�

הטיפול בהתנגדויות בשאר הפגישות היה מיותר ובמילא לא  � הטיפול בהתנגדויות בשאר הפגישות היה מיותר ובמילא לא  �

עזר



שיחה נעימה– כימיה �

משרד או בית– מיקום הפגישה �

:הצגה עצמית הכוללת �

עיסוק בן הזוג, אזור מגורים , מצב משפחתי– פרטים אישיים �

מספר עובדים ושמותיהם, מיקומו– פרטים על המשרד � מספר עובדים ושמותיהם, מיקומו– פרטים על המשרד �

בקצרה– תחומי עיסוק �

חברות הביטוח ובתי ההשקעות עימם  – פירוט שמות הגופים �
עובדים

ציון אחזקת רישיון ממשרד האוצר לעסוק בתחום�

ציון חברות בלשכת סוכני הביטוח�

הסבר על אופן ההגעה ללקוחות�

הסבר על אופן התגמול�



:פירוט על תחום העבודה שלנו 

חוזה–איך נראית פוליסה �

, אתר אינטרנט–איך נראים הכספים בחברת הביטוח �

דוחותדוחות

איך נראית תביעה�

הסבר על יכולת החלפת הסוכן והשארת התוכנית ללא  �

שינוי

הסבר על יכולת ניוד הכספים בין החברות והשארת הסוכן�



:תיאום ציפיות מול הלקוח – פירוט על אופן העבודה איתנו 

,  טיפול, קבלנות ביצוע, הכוונה, ייעוץ–מה הלקוח מקבל �

פגישות שירות

דרך נוחה להתקשרות בינינו ושעות התקשרות� דרך נוחה להתקשרות בינינו ושעות התקשרות�

מה הציפייה של הלקוח מאיתנו�

אופן התגמול שלנו כאנשי מקצוע�

!להעלות את נושא ניגוד האינטרסים –קריטי �



?" מה חשוב לך"–לשאול את הלקוח את שאלת הקסם �

לשאול אותו האם במידה ונוכל  –לאחר תשובת הלקוח �

לענות על צרכיו נוכל לעבוד יחד

סוכן הביטוח הוא איש מקצוע ולא איש מכירות� סוכן הביטוח הוא איש מקצוע ולא איש מכירות�

אלא נותן פתרון מקצועי ללקוח, הוא אינו מוכר מוצר�



דקות עוברים לדבר על המוצר 40לאחר שיחה של כ �

השיחה על המוצר נעשית לאחר שהלקוח כבר החליט לעבוד �

איתנו

!לא להשמיץ –במידה ומדובר בהחלפת סוכן � !לא להשמיץ –במידה ומדובר בהחלפת סוכן �

אנו לא ניתקל בהתנגדויות אלא בשאלות�

פתרת את ההתנגדות האמיתית של הלקוח  –הסיבה לכך �

אז כמובן שאין לו טעם להעלות התנגדות מדומה



הדרך הטובה ביותר והקצרה ביותר להגיע לרמת אמון �

!גבוהה עם הלקוח היא דרך הפנייה 

?למה סוכנים לא מבקשים הפניות �

בקשת עזרה–בושה �

חוסר הערכה כלכלית של הפניה�

...כי צריך לעשות טלפון לאחר מכן) לאחר מעשה(הידיעה �



הכול תלוי בגישה שלנו וכיצד אנו מציגים את הנושא�

אנשים אוהבים אנשים מצליחים�

הרצון להצליח ולהתקדם גורם ללקוחות להעריך אותנו �



חסכון טהורריסקיםוהשתלמות גמלחסכון לפנסיה

₪ ₪₪₪

יש לחשב את הערך האמיתי של לקוח ומכאן לגזור את ערך ההפניה

1,500₪100,000 ₪400₪500₪

30₪35₪80₪25₪



:מספר הנחות יסוד �

:ערך של לקוח �

בחודש ₪ 170-לקוח מייצר הכנסה של כ�

51,000₪– שנה הוא  25-הערך הכלכלי של לקוח ל  51,000₪– שנה הוא  25-הערך הכלכלי של לקוח ל �

:רכישת לקוח �

כל שלוש הפניות מייצרות לי פגישה�

כל שלוש פגישות מייצרות לי לקוח�

51,000₪כל תשע הפניות מייצרות לי לקוח השווה 

הכנסה לעסק שלנו  5,600₪– כל הפניה שווה כ 



הראשון" לא"שמיעת ה–מייצר אי נוחות 

– הזמן שלנו יקר–טלמיטינגמומלץ  להשתמש בשירותי 

להתקשר בעצמנו–כ אדם קרוב "בד–שתיים שלוש הפניות 

לתת למוקד טלפוני–מספר הפניות רב 



סוכן הביטוח הוא איש מקצוע ולא איש מכירות�

השאיפה צריכה להימנע מהתנגדויות ולא לפתור אותן�

נעשה על ידי�

הצגה עצמית מלאה�

הסבר על התחום� הסבר על התחום�

אופן ודרך ההתקשרות�

איתור צרכים נכון�

!חשוב – העלאת ניגודי אינטרסים �

ודאי  הפסד , אולי ניצחון בקרב– לא להשמיץ את הקולגות �
במערכה

להגיע דרך המלצה ולשם כך לבקש הפניות�




