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הנושאים שיידונו בהרצאה

?"למה דמי שירות"רקע ומבוא ותשובה לשאלה •
.נימוקים להאסור והמותר בגביית דמי שירות•
ביטוח פנסיוני•
ביטוח כללי• ביטוח כללי•
ביטוח בריאות וסיעוד•
.  מיתוג ותדמית הסוכן כמומחה בתחומו•

"ייעוץ חינם חינם שווה"    



רקע ומבוא ותשובה לשאלה
?"למה דמי שירות"

בעקבות השינויים שחלו בתעשיית הביטוח והפיננסים עלות  •
,  תפעול משרד הסוכן עלתה בעשרות אחוזים הן בתקורות

בהעסקת עובדים מיומנים  והן בצורך בשימוש בטכנולוגיות   
מתקדמות וייקרות  שנועדו לשם מתן שירות ללקוח ברמה 

.גבוהה ובזמינות סבירה.גבוהה ובזמינות סבירה
אכיפה -עלויות נלוות לרגולציה •

בעבר יכול היה הסוכן להרשות לעצמו לתת שירותים ללא  •
ועתה בעולם המשתנה . תמורה נוספת ומיוחדת מהלקוח 

וסוכן הביטוח חייב לבסס את " ארוחות חינם"אין יותר 
.  מקורות הכנסת משרדו גם מדמי שירות הניתנים ללקוח



"אין ארוחות חינם"

סוכן הביטוח מוגדר בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח  •
בהיותו מתווך הוא זכאי לקבלת עמלת תיווך  . כמתווך

מהיצרן ויחד עם זאת אין מניעה שיקבל דמי שירות  
.מהצרכן.מהצרכן

מטבע הדברים הלקוח רשאי וזכאי למערכת שירותים  •
.לא כולם גלומים בעמלת התיווך. שעל הסוכן לספקם

הלקוח מבין כבר עתה ויבין יותר עם הזמן שעבור •
. שירותי מומחה יש לשלם



האסור והמותר בגביית דמי שירות

:כללי   
אין לגבות דמי שירות מכל פעולה שהסוכן מבצע ,לדעתי•

.  לשם קבלת מועמד לביטוח וכריתת חוזה ביטוח
בגין אלה הסוכן מקבל עמלה תיווך  : הנימוק הוא

.מהיצרן.מהיצרן
אין לגבות דמי שירות מלקוח בגין טיפול  ,לדעתי•

.בתביעה 
.אין לגבות תשלום מפיצוי ששולם למבוטח•
כללי בריאות  ,האמור מתייחס לכל סוגי ביטוח פנסיוני•

.  וסיעוד



האסור והמותר בביטוח פנסיוני
הערותדמי שירותנושא השירות

שלא אגב מכירת מוצר ביטוח  כןתכנון פיננסי

לאהזמנת בדיקות רפואיות

לאריכוז מסמכים לקבלה לביטוח

לאהגשת תביעה לאהגשת תביעה

מהלקוח במידה שהסוכן התבקשכןלטיפול בתביעה שנדחתה

מהלקוח מעבר למידע שמקבל מהיצרןכןבקשה למצב תיק ביטוח 

מהיצרןכןפישור בתביעה לבקשת היצרן

לאעדכון פרטים

מהיצרןכןאו הפוליסה/הלוואה מהיצרן 

לאפרט/פדיון 

כןפדיון עסקי

ממשיך לקבל עמלהלאהעברת בעלות  

כןבקשות לקבלת מידע מהמסלקה



)אלמנטארי(האסור והמותר בביטוח כללי 
הערותדמי שירותנושא השירות

חלק מתהליך חיתוםלאי דרישת מבטח"הגנות עפ

מספק ההגנותכןי בקשת לקוח"הגנות עפ

לאתיאום שמאים בתביעה 

כןשינויים ותוספות ללא פרמיה

מספקי כתב השירותכןכתבי שירות שלא  בפוליסה

לאשירותי מוסכים

תיאום שירותים מנותני כתב 
שירות 

לא

מהלקוחכןטיפול בתביעה שנדחתה

מתובע או נתבעכן'  טיפול בתביעת צד ג

ממבקש חוות הדעתכןחוות דעת מקצועית

הכוונה מקצועית להגשת  
תביעה 

אלא אם אינו המבוטח שלךלא



המשך)אלמנטארי(ביטוח כללי 

הערותדמי שירותנושא השירות

פישור בתביעה שנדחתה בין 
היצרן ללקוח

י המבקש"חברה  עפ/מהלקוחכן

שירותים הניתנים ללקוח 
בעקבות תביעה כגון מוסכים

לא

תכנון מקצועי בהגשת תביעה  
ממי שאינו לקוח

ממבקש התכנוןכן



האסור והמותר בביטוח בריאות וסיעוד

הערותדמי שירותנושא השירות

לאדרישות ייצרן לחיתום

לאטיפול בהליך חיתום

מהלקוחכןטיפול בתביעה שנדחתה

קשר לספקים של אביזרים לבעלי צורך 
סיעודי

מהספקכן

מהמוסדכןהשמה במוסד סיעודי  

הרחבות כתבי שירות שאינן כלולות 
בפוליסת היצרן

מספק כתב השירותכן

תכנון הגשת תביעה למי שאינו 
המבוטח

ממבקש התכנוןכן



סוף דבר
מיתוג ותדמית הסוכן

כל מה שנאמר בהרצאה זו הם דברים בחזקת    
.המלצה

אנחנו מומחים בתחומנו ומומחה רשאי  , חברים    אנחנו מומחים בתחומנו ומומחה רשאי  , חברים   
לגבות בגין שירותים הניתנים על ידו ללקוחותיו

שיעור דמי השירות נתון להחלטת הסוכן ורצוי     
. שיפרסם זאת באתר האינטרנט שלו


