
ארז גוטמן

2013ביטוח ופיננסים כנס 



"הסבירות למלחמה נמוכה"–ערב מלחמת יום הכיפורים �

מלחמה– 1973אוקטובר �

י  "צורך בגוף שיקרא תיגר על הדיסציפלינות הקיימות ע�

חשיבה מחוץ לקופסא והצגת דרך חשיבה אלטרנטיביתחשיבה מחוץ לקופסא והצגת דרך חשיבה אלטרנטיבית



על פי רוב הדרך הזאת מנצחת�

"וקרה–החיים הם כל מה שלא ציפית "�

הרוב חושב את , המצליחנים הם המיעוט שחושב אחרת�

אותו הדבר ונמצא באותו מקוםאותו הדבר ונמצא באותו מקום



הרגולציה מכבידה על עבודה הסוכן והופכת אותה עד בלתי �
אפשרית

פעילות הישירים של החברות דוחקות את הסוכן�

סוכנים וסוכנויות מוכרים את התיקים שלהם�

– יותר מדיי מוצרים–קשה להתמצא בשוק �

את הסוכנים" לחסל"משרד האוצר רוצה �

אינטרנט–העולם הופך לדיגיטלי �

ירידה בעמלות�

הענף מזדקן וקשה לצעירים להיכנס , אין דם צעיר בענף�
אליו



אבל הרגולציה גם מכניסה עוד ועוד מוצרים ומגדילה , אולי�

את ההיצע של סוכני הביטוח

מתיק   7%–סך הפוטנציאל העסקי של סוכנים – �1992

)פוליסות משתתפות ברווחים בלבד(הנכסים של הלקוח 

מתיק   92%–סך הפוטנציאל העסקי של סוכנים – �2013 מתיק   92%–סך הפוטנציאל העסקי של סוכנים – �2013

כל המוצרים מלבד קרנות פנסיה (הנכסים של הלקוח 

)ותיקות

בזכות משרד האוצר והרגולציה סוכנים יכולים לתת מענה  �

לכל אדם בכל מוצר ומגדילים את היקף עבודתם



פעולת הישירים גורמת להעלאת המודעות של הציבור  �

למוצרים נוספים ולצורך לבצע שינויים

הגדלת נתח השוק�

אף אחד לא  , גוש הייתה מסעדה מזרחית אחת-אם באבו"� אף אחד לא  , גוש הייתה מסעדה מזרחית אחת-אם באבו"�

"היה נוסע לשם לאכול חומוס

"הגל השני"בענף שלנו אין שום חסרון להיות �

!חשוב מאוד–מכניס דם צעיר לענף –בנוסף �



יש גם צד שקונה–לכל עסקה של מכירת התיק �

החברות משלמות הרבה מאוד כסף על תיקים�

מוכיח אמון בשיטת השיווק שלנו �

?מה הם יודעים שאנו לא � ?מה הם יודעים שאנו לא �



מחזק את הצורך בסוכן ביטוח מקצועי�

הנחיצות שלנו והצורך בנו עולה–כלל שהשוק יותר מורכב �



הדת הבודהיסטית מאמינה באדם�

מאמינים שאין אלוהים–אתאיסטים �

זה לא משנה אם יש או אין אלוהים כי הוא –הבודהיסטים �
לא רלוונטילא רלוונטי

משרד האוצר לא רלוונטי לגבי עתידנו" רצון"�

הגוף היחידי שיכול להחליט לגבינו הוא הציבור�

–והציבור רוצה בנו –את הענף " מחסל"משרד האוצר �

הציבור ישלם לנו ישירות ונוכל להתקיים

נחדל –משרד האוצר מעוניין בנו והציבור לא רוצה בנו �
מלהתקיים



קיים מיאוס בקרב הציבור לכל העולם הטכנולוגי�

:פרסומות של בנקים �

"בנקאי אישי"�

"לוקחים אותך אישית"�

מאחורי כל אתר אינטרנט חדשני ומשוכלל למכירות יש  �

, איש מכירות, איש שיווק, איש לוגיסטי, מלגזן, מחסן

'וכו' וכו' שליח  וכו



חלוקה בעמלות למוצרי רווח ומוצרי מחזור�

ירידה במוצרי המחזור�

עלייה חדה במוצרי הרווח�



?להיכן קל להיכנס �

אין צורך במלאי�

)ח"ד או רו"בניגוד לעו(פונים לנתח שוק יותר גדול �

עלויות התחלתיות נמוכותעלויות התחלתיות נמוכות�

י התמקדות במוצרי רווח"יכולת להגיע לרווחה כלכלית מהר ע�

באוכלוסיהגידול �

וזה ייצור בעתיד ביקוש לסוכן  , אמנם מעט אבל יש, יש דם צעיר�

ביטוח מקצועי לעומת ההיצע ויקל על עבודת הסוכן בעתיד  

.התחרות דווקא תקטן. ברכישת לקוחות



לכל טענה יש שני צדדים�

אסור ליפול לדיסציפלינות קיימות ורצוי לחשוב             �
מחוץ לקופסא

ההיסטוריה מלמדת שהמצליחנים הם אלו שחושבים אחרת�

שלנו היא על דעת הקהל האמיתיתהמלחמה �

אף אחד –בתי ההשקעות ומשרד האוצר , חברות הביטוח �
רק הציבור מחליט–מהן לא רלוונטי לגבי עתידנו 

!תלוי רק בנו �

לשמור על התחום ולייצג אותו בכל פגישה עם לקוח�

בהצלחה�


