
מהות תפקיד סוכן הביטוח

2012כנס ביטוח ופיננסים 

ר הוועדה לביטוח פנסיוני"יו ����עקיבא קלימן 



...מה אם



....קשה





לשכת סוכני הביטוח



העמלה בשנה הראשונה תוגבל למקסימום  , לפי המפקח�

.השנים הראשונות 5-מהעמלה הכוללת ב, 52% - 55%של   

עמלות

10%
לכל חיי  
הפוליסה

45%
עמלת 
שיווק

אחלה

10%
כל חיי 
הפוליסה

100%
עמלת  
שיווק

לא
אפשרי



?למה שישלמו�
.מוצרי דחיפה ולא משיכה•

?ישלמו 

.מוצרי דחיפה ולא משיכה•
.רמת ותוחלת חיים, צרכים, טכנולוגיות–העולם משתנה •

.המוצרים אינם קומודיטי•
.הזיקנהאנשים לא מזדהים עם עצמם בגיל : כהנמן' פרופ•
.חברות הביטוח חייבות מכירות חדשות•

.אנחנו חייבים לאכול: מצד שני�



המלצות



?ישלמו 

.בטח שישלמו?    ישלמו      



...כתבו עליו בעיתון הרבה דברים

:16/11/2011ביום �

.ותרו על הסוכן

.ליום ₪ 14.80עיתון כלכלי עולה  *

.₪  174,315:  שנה 30במשך 
.לחודש ₪  850:  בפנסיה חודשית

?למה�

...ואולי בעידן האינטרנט נוותר על העיתון�



כדי לסבר את האוזן

:עמלת סוכן 100%
₪  6,000שכר , פנסיה בקרן 2%

22 עלות חודשית

ספק אינטרנט

80 עלות חודשית

42,829 FV 30 שנה

לעיתון יומי מנוי

120 עלות חודשית

64,244 FV 30 שנה 22 עלות חודשית

11,778 FV 30 שנה

פגיעה בפנסיה  ₪ 57

2.5%ריבית 

42,829 FV 30 שנה

פגיעה בפנסיה  ₪ 209

3.64 :מאיתנויותר  פי כמה

64,244 FV 30 שנה

פגיעה בפנסיה  ₪ 313

5.45 :מאיתנויותר  פי כמה

וויקאנד פעם בשנה

133.33 עלות חודשית

71,382 FV 30 שנה

פגיעה בפנסיה  ₪ 348

6.06 :מאיתנויותר  פי כמה

בית קפה

200 עלות חודשית

107,074 FV 30 שנה

פגיעה בפנסיה  ₪ 522

9.09 :מאיתנויותר  פי כמה

עיתון כלכלי

325.60 עלות חודשית

174,315 FV 30 שנה

פגיעה בפנסיה  ₪ 850

14.80 :מאיתנויותר  פי כמה



.נחתים כל שנתיים: הצעה ראשונית�
.שנים 5החתמה ראשונית במהלך : הפשרה המסתמנת�

כתב מינוי

.שנים 5החתמה ראשונית במהלך : הפשרה המסתמנת�
.שנים 10חידוש החתימה כל �
.מי חתם ומי לא–ח מהמוסדיים "דו�



הביקורת  

.בואו נהפוך את הלימון ללימונדה�

כל חבר לשכה שיעבור�

–ביקורת ללא עיצום כספי 

.נדאג לפרסם זאת



טכנולוגיה



?של העיסוק שלנו האמיתיתמהי המהות 

שליחותו של סוכן הביטוח

?של העיסוק שלנו האמיתיתמהי המהות 

?מיהו סוכן הביטוח



?דמי ניהול

!הא
.הבאתי אוויר משלי

עכשיו אפשר לקבל  

?שירות

אבל  , בהחלט

קודם יש מאתיים 

עמלת  "שקל 

".רצפה

!  רווחי הבנק עומדים לזנק, רבותי"
!"העמלההמצאתי את עמלת 

הפקדות משיכות דמי ניהול

לא



?תשואות

אבל נדמה לי שהימורים בלתי  , אני לא בטוח"

".חוקיים זה כשאתה זוכה

אבל אז זה  , 98%ירידה של , 2-ל 100- אמנם זה ירד מ"

לא".כך שאתה יוצא ברווח -  100%עליה של , 4- ל 2- עלה מ



?אחוזי הפרשות

אמיתייםמהמספרים  50%. הספרים שלנו מאוזנים"

".מומצאים 50%- ו

אתה חייב לנו חמש מאות  , אחרי ניכויים"

".שקל

הכנסת העבירה הצעת חוק  –עוד בחדשות 

.עמודים לפישוט תקנות המס 4,385באורך 

לא



?קומבינות לקמבן

משרד  

המנהל

אמרתי רק , תירגע

שאנחנו בפשיטת 

רגל מוסרית.

זה מעצבן שתפסו אותנו על דבר כל כך  "

לפני   ₪מיליון  50אבא שלי עשה . קטן

".שהוא נתפס

לא



?לגזור קופון

בעלי עזב אותי בגלל שאני מגזימה עם  "

".לפחות אני חושבת שהוא עזב... הקופונים

אנחנו  , אחרי שהורדתי את הקופונים"

".₪ 100חייבים לה 

לא



המקצוע בחר בנו

.אנחנו האנשים של האנשים� .אנחנו האנשים של האנשים�



ה  ’חבר  
.זהו סוף המצגת  

               

 .מודים לכם על תשומת הלבאנחנו       






