
www.polisa.newsחדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים

IS
SN

 70
93

-4
75

0  
20

19
בר 

טמ
ספ

26
ה 

שנ

פוליסה
אוקיינוס של 
הזדמנויות
גיליון מיוחד בתחום הפיננסים

https://polisa.news/


מחייבת התמקדות במטרה
מקצוענות

לחיסכון לכל מטרה חפשו "חיסכון פלוס"

מעל למחצית מכספי קופות הגמל להשקעה 
בישראל מנוהלים על ידי אלטשולר שחם*
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*הנתונים לקוחים מתוך אתר ״גמל נט״ של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ומתייחסים ליתרת הנכסים 
של קופות הגמל להשקעה של החברה בהשוואה ליתרת הנכסים של קופות הגמל להשקעה בשוק נכון 
 | ליום 31.7.2019 | אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח

אין בדירוגי העבר כדי להעיד על דירוג דומה בעתיד.
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של  קומודיפיקציה  העמלות,  שחיקת 
וגוברת,  הולכת  רגולציה  ביטוח,  מוצרי 
תחרות מצד הישירים – לא אחדש לאף 

אחד דבר אם אומר שהמצב של סוכני הביטוח לא פשוט. כל סוכן מוצא לעצמו 
משקיע  אחד  המשתנה.  המציאות  עם  להתמודד  שלו  הייחודיות  הדרכים  את 
בטכנולוגיה, אחר מתחבר עם סוכן אחר ליצירת יתרון לגודל, שלישי מתמקצע 

בנישה, רביעי מתחיל לגבות שכ"ט – כל אחד פועל קצת אחרת. 
אולם יש דרך שפתוחה בפני כל סוכני הביטוח – להתחיל לפעול בתחום חדש, 
משיק לתחום אותו הם מכירים היטב – תחום הפיננסים. אנשים שהכסף שלהם 
מקצוע  מאיש  קטנה  דחיפה  צריכים  שרק  אנשים  בבנק,  בפק"ם  יושב  סתם 
להתחיל לחסוך סכום קבוע בכל חודש, אנשים שלא ידעו שהם יכולים לבקש 
ומחפשים  פנוי  כסף  להם  שיש  אנשים  השתלמות,  קרן  שלהם  מהמעסיק 
השקעה אלטרנטיבית, אנשים שצריכים איש מקצוע שינהל להם תיק השקעות 
קיים, אנשים שיש להם מנהל תיקים ולא מרוצים ממנו. כמעט כל הלקוחות של 

כל סוכן נופלים לאחת או יותר מהקטגוריות הללו. 
היום, כניסה של סוכנים לתחום הפיננסים קלה מאי פעם. סוכן יכול לשווק קופת 
גמל להשקעה, קרן השתלמות או פוליסות חיסכון – מוצרים פשוטים המשווקים 
מבתי  רבים  לחלופין,  הגדולים.  ההשקעות  ובתי  הביטוח  חברות  כל  ידי  על 
ומשם   - שלהם  הלקוחות  את  אליהם  שמביאים  סוכנים  מתגמלים  ההשקעות 

אנשי ההשקעות לוקחים את המושכות. מדובר בתחום שפתוח בפני כל סוכן. 
השאלה היחידה שסוכן הביטוח צריך לשאול את הלקוחות שלו היא – "מה אתה 
עושה עם הכסף הנזיל שלך?". לקוח ללא כסף נזיל חייב הסוכן לדחוק כדי שהוא 
נזיל בבנק מומלץ  ויתחיל לחסוך לעת צרה. ללקוח עם כסף  יותר  נכון  יתנהל 
ניהול  ניהול השקעות מקצועי. ללקוח עם תיק השקעות מומלץ להציע  להציע 
השקעות מנוהל, וללקוח עם תיק השקעות מנוהל - מומלץ לוודא שחלק ממנו 

מושקע בנכסים אלטרנטיביים. תמיד אפשר לשפר את מצבו של הלקוח. 
לי להעביר את  "למה  ביותר לשאלה  יש את התשובות הטובות  לסוכן הביטוח 
הכספים הנזילים לטיפולך?". ראשית, הוא מייצג בתי ההשקעות וחברות ביטוח 
בפיקדונות  השקעה  שנית,  כספים.  השקעות  בניהול  ביותר  הטובים  הגופים   –
יש   – שלישית  כסף.  של  ודאי  הפסד  משמעותה  הנוכחית,  בריבית  בנקאיים, 
מהווה  הפנסיוני  התיק  כאשר  אחד,  השקעות  תיק  לו  שיש  ללקוח,  להסביר 
גם  זה שיטפל  יהיה  יחיד. אם סוכן הביטוח הפנסיוני  וחשוב, אך לא  גדול  חלק 
בתיק הפיננסי הנזיל, הוא יכול להשלים ואף לאגבר )להיות סינרגטי( את התיק 

הפנסיוני.
עולמות הפיננסים מהווים הזדמנות לסוכן לצאת החוצה מהאוקיינוס האדום בו 
הוא שוחה. להפסיק להתחרות באלפי סוכנים אחרים, מאות מוקדים שמעסיקים 
בו הסוכן  זה התחום  בו.  ביטוח שמתחרות  - חברות  ומעל לכל  אלפי טלפנים, 
לו  שמציע  ללקוח,  ביותר  הקרוב  האיש  הוא  בו  באוקיינוס  ולשחות  לצאת  יכול 
לשפר את המצב של הנכס החשוב ביותר שלו. עולם הפיננסים יכול וצריך להיות 

האוקיינוס החדש של סוכני הביטוח – אוקיינוס זהוב.
קריאה נעימה ומועילה, 

אורי לביא-פלג 

של  הפיננסי  מצבו  את  לשפר  אפשר  תמיד 
הלקוח – וגם של הסוכן << מאת אורי לביא-פלג 

החייאת   - הבינוני  בטווח  לחיסכון  ואקום  קיים 
ענף קופות הגמל היא הפתרון << שיחת פוליסה 

עם ח"כ עודד פורר ממפלגת ישראל ביתנו

העיוותים  את  נחסל  בואו  ברקת:  משה  ד"ר 
שגורמים לנו לא להמליץ על המוצר האופטימלי 
של  הפיננסים  בכנס  הביטוח  על  הממונה   >>

לשכת סוכני הביטוח 

ליאור רוזנפלד: אנחנו חייבים לבדל את עצמנו 
ממי שמוכר רק מוצר אחד << נשיא לשכת סוכני 

הביטוח בכנס הפיננסים של הלשכה

אודי אביטל: עולם הפיננסים חלחל גם ליצרנים 
ועדת  יו"ר   >> לשוק  לחדור  מנסים  כולם   –
פיננסים בלשכת  סוכני הביטוח בכנס הפיננסים 

של הלשכה 

  >> ביטוח   כלל  בפיננסים:  המצטיינת  החברה 
סקר לשכת סוכני ביטוח 

נפתלי בנט: העולם מחפש היום שירות ונשמה  
של  הפיננסים  בכנס  לשעבר  החינוך  שר   >>

לשכת סוכני הביטוח 

מאמץ כלל ענפי לשפר את השירות לסוכנים <<  
פאנל בכנס הפיננסי של לשכת סוכני הביטוח
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התכנית מיועדת למצטרפים חדשים ולעמיתים קיימים המעבירים הפקדות שוטפות לקרן הפנסיה "כלל 
פנסיה". בהתאם למודל, שיעור דמי הניהול יעלו או ירדו, בהתאם לשינויים שיחולו ביתרה הצבורה בקרן. 
ל"פנסיה מבטיחה". כפוף לתנאי ההצטרפות  והוא  כללי בלבד של המודל  לעיל מהווה תיאור  האמור 

פנסיה מבטיחה
כלל ביטוח ופיננסים

משנה את כללי המשחק ומשיקה את:

• שיעור דמי ניהול פוחתים ככל שהיתרה הצבורה בקרן גדלה
• מודל דמי ניהול בקרן פנסיה שהוא ידוע וקבוע מראש עד למועד הפרישה.

לפרטים נוספים פנה/י למפ"ע במרחב שלך.
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"קיים ואקום לחיסכון 
בטווח הבינוני - 

החייאת ענף קופות 
הגמל היא הפתרון"

צריך לעודד את אזרחי ישראל להגדיל את החיסכון לטווח הבינוני וניתן 
עודד פורר  זו תכניתו של ח"כ  ידי החייאת שוק הגמל.  לעשות זאת על 
נמוך  האזרחים  של  שיעור החיסכון  כי  ביתנו שמאמין  ישראל  ממפלגת 
מדי. את פורר אני מראיין שבועיים לפני הבחירות החוזרות לכנסת ה-22 
שלמפלגת ישראל ביתנו היה תפקיד משמעותי בקביעתן. לטענת פורר, 
"בקדנציה הקודמת עסקתי בענייני חקיקה בתחום הפיננסים והחיסכון 
לטווח הארוך, אך בימים אלו, כל מה שאנחנו עוסקים בו נוגע לבחירות 
ועדות  של  ישיבות  אין  המעבר,  ממשלת  במסגרת  בלבד.  ולבחירות 
מצביעים  שיותר  כמה  לגייס  היא  שלנו  העיקרית  העבודה  חקיקה.  או 

לאג'נדה שלנו כדי שנוכל להוציא אותה לפועל". 
הביטוח  להסדרת  נגע  ה-20  בכנסת  פורר  עסק  בהם  מהנושאים  אחד 
הסיעודי. לאחרונה, מספר חברות ביטוח גדולות החליטו כי יפסיקו לשווק 
פוליסות לביטוח סיעודי. בקדנציה הקודמת, פעל פורר בנושא זה והגיש 
הצעת חוק למתן הטבת מס לביטוח סיעודי – בשיתוף עם לשכת סוכני 

הביטוח. 

• ח"כ פורר, האם תקדם את החוק המוזכר גם בכנסת הנוכחית, במידה 
שתמשיך לכהן בתפקידך כחבר כנסת?  

פורר: זה בהחלט אחד הדברים שיש לקדם בכנסת הבאה. הטבת המס 
תחסוך כסף למדינה,  במיוחד לאחר שנוכחנו לדעת שהמדינה לא יודעת 
אני  נאותה לאזרחים.  ואספקתו בצורה  להתמודד עם הביטוח הסיעודי 
מקבלים  שלא  לעצמאים  פיצוי  של  סוג  תעניק  המס  שהטבת  מאמין 
תגמול עבור ימי מחלה. אם נכיר לעצמאי בהוצאות הביטוח הסיעודי שלו, 

נצמצם ולו במעט את האפליה של עצמאי אל מול שכיר.  

• מה עמדתך בנוגע לאפיקי החיסכון הפיננסיים הקיימים כיום? 
ילד הוא מבורך. בהיבט הזה, הגדילו את ההקצבה  פורר: החיסכון לכל 
ועשו את זה בצורה חכמה. יש פה דור שלא חוסך או לכל היותר חוסך 
ועידוד החיסכון הוא חשוב. בנוגע לאפיקי חיסכון אחרים,  פחות מהוריו 
כלים  קיימים  הבינוני.  לטווח  חיסכון  אפיק  הישראלים  לחוסכים  חסר 

לטווח  לחיסכון 
קרנות  כמו  הקצר 

ואקום  קיים  עדיין  אך  הפנסיה,  קרנות  כמו  הארוך  ולטווח  השתלמות, 
שצריך לפתור אותו בטווח הבינוני. היו בעבר כלים שונים לחיסכון בטווח 
ידי  על  אותם  להחיות  או  אותם  להשיב  ויש  הגמל,  קופות  כמו  הבינוני, 
אפיק  לילד  לפתוח  שאפשר  יודעים  היו  זוגות  יותר  אם  מיסוי.  הטבות 
חיסכון ל-15 שנה עם הטבה ברווחי הון, אני בטוח שיותר משאבים היו 

מופנים לחיסכון. 

• מבחינת אג'נדה, תמקם לי את מפלגת ישראל ביתנו על המפה הכלכלית 
התקיימה  בעבר  כלכלית.  ליברלית  מפלגה  ונשארנו  היינו  אנחנו  פורר: 
הליברלים  אך  מהליכוד,  חלק  שהייתה  חרות  בשם  ליברלית  תנועה 
עצמם נעלמו מזמן ממפלגת השלטון. אנחנו המפלגה היחידה שאומרת 
שלא  לאלו  רק  ותסייע  שוק  כשל  שיש  במקום  רק  תתערב  שהמדינה 

יכולים לעבוד. כמה שפחות רגולציה ויותר חופש עושים טוב למשק. 

• החבירה של יו"ר זהות, משה פייגלין, לליכוד לא מעצימה את ההשקפה 
הליברלית של המפלגה? 

פורר: אין לזה שום משמעות, פייגלין לא יהיה שר בממשלה ה-21, אלא 
יצטרף לקבוצת האנשים שמחזיקים בהבטחות מראש הממשלה בנימין 
זהות, אלא דומה  זו של מפלגת  נתניהו. האג'נדה הרווחת בליכוד אינה 
יותר לזו של שר האוצר משה כחלון שהאידאולוגיה שלו בדיוק הפוכה לזו 

שאנחנו מקדמים. 

מחיר  בתוכנית  בהמשך  תתמכו  האם  כחלון,  את  שהזכרת  לאחר   •
למשתכן? 

תוכנית מחיר למשתכן היא הבלוף הגדול ביותר שעשתה מדינת  פורר: 
ישראל. התוכנית הזו הותירה אנשים ללא דירות והרסה את שוק הנדל"ן. 
לשווק  יש  הדירות,  מחירי  את  להוריד  כדי  מיד.  אותה  מבטל  הייתי  אני 

הזמן  טווח  בבנייה.  רגולציה  הפחתת  ולייצר  קרקעות 

פוליסהשיחת    עם ח"כ עודד פורר ממפלגת ישראל ביתנו

• פורר מבטיח לא לתמוך בהעלאת מיסים להקטנת 
הגירעון • על שוק הנדל"ן: התוכנית מחיר למשתכן היא 
הבלוף הגדול ביותר שעשתה מדינת ישראל - התוכנית 

הותירה אנשים ללא דירות והרסה את הענף
מאת אלמוג עזר

בעמוד 7



כל פתרונות החיסכון בבית אחד

פרטים נוספים אצל המפקחים
הפניקס חברה לביטוח בע"מ, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ ואקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ.

הפניקס פיננסים הינה פעילות בקבוצת הפניקס )הפניקס חברה לביטוח בע״מ, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע״מ ואקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ( המתמחה בתחום הפיננסי. האמור לעיל מובא למטרות אינפורמציה 
וכחומר רקע בלבד. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות, חוות דעת או המלצה ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או יעוץ או שיווק השקעות בידי בעל רישיון עפ"י הדין, 
המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הפניקס חברה לביטוח בע"מ והפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע״מ, עוסקות, בין היתר, בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני(, ולהן זיקה למוצרים הפנסיוניים והפיננסיים 
המנוהלים על ידן. מודעה זו מכילה מידע בגין חלק מהמוצרים אותם מנהלות החברות. אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ הינה משווק השקעות ולא יועץ השקעות. מכירה ו/או שיווק המוצרים כפופה להוראות כל דין, נהלי 

www.xnes.co.il ,www.fnx.co.il :ותנאי החברות ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. לפרטים נוספים אודות החברות ו/או המוצרים שלעיל ניתן להיכנס לאתרי החברות

גמל תיקון 190

חיסכון לפרישהפוליסת חיסכון

גמל להשקעההשתלמות

חיסכון לכל ילד

ניהול תיקים
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הבעיה  הוא  לקרקע  העלייה  לבין  לבנות  ההחלטה  בין 
הגדולה של הענף. 

• מהו הפתרון בו תתמכו כדי לטפל בגירעון? קיצוץ או העלאת מיסים? 
תביא  היא   - הפוכה  לתוצאה  שתגרום  מסים  העלאת  נגד  אנחנו  פורר: 
להתכווצות המשק ולהקטנת סך המסים הנגבים. יותר נכון מבחינתנו זה 
לקצץ בהוצאות. אפשר לקצץ בכוח האדם הציבורי, בפרויקטים שאינם 
הן  היום  הקיימות  הדרישות  אחרים.  עדיפויות  סדרי  ולקבוע  הכרחיים 
העלאת מסים, אך נתנגד לכך ונתמוך בהכנת הקרקע להגדלת העסקים 
ההוצאות  את  נגדיל  בנוסף  ממסים.  כסף  יותר  יהיה  גם  ואז  והצריכה 

המוכרות, כדי להקטין את ההון השחור.

• מה אתה חושב על שיעורי המס על רווחי הון? 
גם כאן קיימת מדיניות ממשלתית עקומה. כחלון אמר שהוא לא  פורר: 
רצה משקיעים בנדל"ן, אך הוא שימר את המצב העקום מבחינת מיסוי - 
ההשקעה בנדל"ן עדיפה על השקעה בשוק ההון. צריך לפתוח את שוק 
גורמת  המכבידה  הרגולציה  המקומית.  בבורסה  רגולציה  ולהוריד  ההון 
בתחרות  שמתמודדת  קטנה  מדינה  אנחנו  לעזוב.  מקומיות  לחברות 

חברות  תעודד  הרגולציה  הקטנת  העולם.  שאר  מול  אפשרית  בלתי 
קטנות כגדולות להנפיק את עצמן והקטנת שיעור המס תזרים משקיעים 

אחרים לשוק ההון. 

גם  להיסחר  בחו"ל  רק  שנסחרות  ישראליות  חברות  מושך  היית  איך   •
בארץ?

ולאמץ  להקל  אפשר  תקנות.  אלף  מצריכה  לבורסה  כניסה  פורר: 
סטנדרטים בינלאומיים ולייצר אותם תנאים להנפקה בבורסה המקומית. 
מחיקה של חברה מקומית מבורסה ישראלית זה דבר שלא ניתן לעבור 

עליו לסדר היום.  

• מה הדבר הראשון שהיית עושה אם היית מתמנה לשר הכלכלה?
פורר: הדבר הראשון הוא לחתור להקלות לעצמאים ולספק דמי אבטלה 
לעצמאים, כדי לייצר רשת ביטחון לעצמאים. אני יכול לחשוב על כמה 
 one של  במתכונת  להיות  אמור  עסקים  שרישוי  כמו  נוספות  דוגמאות 
גורם  מול  לעבוד  יצטרך  היזם  עסק,  לפתוח  כדי  כלומר,   .stop shop

היזם.  בשביל  ויעבוד  אחרים  גורמים  עם  בקשר  יהיה  גורם  אותו  בודד. 
בנוסף, הייתי מבצע מהלך מחשוב מאסיבי של כל השירותים הציבורים.

מרגיש ל יות מס׳ 1ככ  ז 

סוכנים יקרים 

הציעו ללקוחותיכם את הטוב ביותר עם פוליסת 

.BEST INVEST החיסכון המתקדמת של

הפוליסה היחידה המציעה מעבר בין בתי 

השקעות מובילים מבלי לשלם עלויות נוספות!

לפרטים נוספים פנו 
למפקחי  כשר  חבר  לביטוח

*ט.ל.ח  בכפוף לתנאי החברה והפוליסה **אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת 

מכל סוג שהוא לרכישה או הצטרפות למוצר והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף להוראות 

בלבד. על-ידה  תיעשה  ומכירתו  בע"מ  לביטוח  חברה  הכשרה  ע"י  נמסר  המוצר  אודות  המידע  הדין. 

מעמוד 5

"קיים ואקום לחיסכון בטווח הבינוני - 
החייאת ענף קופות הגמל היא הפתרון"

פוליסהשיחת    עם ח"כ עודד פורר ממפלגת ישראל ביתנו



הגיע הזמן להתקדם ולמכור ביטוח מנצח!
להצטרפות, פנה לחטיבת המכירות: 03-7569853

החל מ-1.6.2019. בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

בדיקת COLONFLAG החדשנית והמתקדמת מהווה יתרון נוסף לנספח האמבולטורי המוביל באיילון:

 ‰ הכיסוי האמבולטורי הינו ללא חיתום רפואי!
 ‰ הכיסוי החדש הינו ללא תוספת תשלום לכיסוי האמבולטורי הקיים!

‰ שדרוג לכל מבוטחי איילון אשר ברשותם כיסוי אמבולטורי, החל מחודש פברואר 2016!

ובמקום הראשון:

לראשונה ובלעדי באיילון!
בדיקת דם החוזה את הסיכון להימצאות סרטן 

המעי הגס ללא צורך בבדיקה פולשנית!
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רגולציה  בין  להבחין  "יש 
שנגיע  ברגע  לביורוקרטיה. 
רוצה  אני  נכון,  משקל  לשיווי 
שהשוק יעבוד בצורה חופשית 
אמר  כך   – שאפשר"  ככל 
המפקח על הביטוח ד"ר משה 
של  הפיננסים  בכנס  ברקת 
לשכת סוכני הביטוח. בעקבות 
המפקח  התייחס  אמירתו 
שרבים  ההנמקה,  למסמך 
ומסורבל.  ארוך  שהוא  טוענים 
ברקת מקבל, לפחות חלקית, 
שמסמך  "ייתכן  הטענות:  את 
ארוך.  הוא  הנוכחי  ההנמקה 
את  קודם  נחסל  בואו  אבל 
לא  לנו  שגורמים  העיוותים 
האופטימלי.  למוצר  להגיע 
הנוכחי,  השוק  מצב  בהינתן 
אנחנו לא שם. אבל אם תהיה 
לשחרר  נוכל  אובייקטיביות, 
מסוימים,  במקרים  השוק.  את 
הוא  למשל  מנהלים  ביטוח 
פנסיוני  כרובד  נכון  פתרון 

נוסף". 
ברקת התייחס בדבריו לתוכניות ולכוונות להכניס את הבנקים כמשווקים 
בעולם הביטוח ואמר: "יש איומים שאתם לא רואים אותם, אבל אני מטפל 

בהם. אנחנו בוחנים מה נכון ואת זה נעשה". 
ברקת התייחס לטענה של יו"ר הוועדה הפיננסית אודי אביטל, ואמר: "זה 
לא נכון שסוכני הביטוח אחרונים בשרשרת. אני רואה את כל הסוכנים, 
רוצה  שאני  צעירים  וסוכנים  לשרוד,  שמנסים  הקטנים  הסוכנים  כולל 
וטובים". הוא התייחס בהרחבה  גדולים  לראות אותם צומחים לעסקים 
בכנס  מדובר  כי  ואמר  הפיננסים  בתחום  הביטוח  סוכני  של  לפעילות 
והדברים  הפיננסים,  בתחום  נמצא  הביטוח  ענף  עתיד   – מאוד  חשוב 
מצטברים  מיליארדים  ומאות  "עשרות  לדבריו,  הזה.  למקום  הולכים 
ומוצרים  להשקעה  גמל  קופות  חיסכון,  פוליסות   – הפיננסיים  במוצרים 
דומים. לעיתים שוכחים לציין את היתרונות שלהם. עידוד חיסכון חשוב 
ניצול הטבות המס שניתנו מתוך כוונה  מאוד לפנסיה של משקי הבית, 
לעודד חיסכון, והפקדת כספים אצל גופים חזקים, מנוסים ומפוקחים - 

כולל פיקוח יציבותי". 
הריבית  "בסביבת  ואמר:  מוצרים  אותם  של  לתוצאות  התייחס  ברקת 

סימני  רואים  שלא  הנמוכה, 
אלה  מוצרים  שלה,  היעלמות 
לכך  עודפת.  תשואה  הניבו 
הלא  המוצרים  גם  תורמים 
בהם".  הכלולים  סחירים 
המוצרים  כי  הוסיף  ברקת 
בזכות  משווקים  האלו 
מודה  אני  כך  "על   – הסוכנים 
ידעתם  שאתם  העובדה  לכם. 
למוצרים  הציבור  את  להפנות 
אנשי  שאתם  מראה  אלה 
את  לחזק  אפעל  אני  מקצוע. 
המקצועיות  ואת  הזו  המגמה 
לעבוד עם  אני מתכוון  שלכם. 
שאתם  להבטיח  כדי  הלשכה 
ניסיון,  ועוד  ידע  עוד  רוכשים 
 – שלכם  והניסיון  הכוח  זה  כי 

מקצועיות ושירות". 
ברקת הציב בפני הסוכנים את 
הפעילות  הגברת  של  היעד 
ההשקעות: "הלקוח  בתחום 
לטובתו  עומד  שהסוכן  מבין 
ושהוא נותן לו ערך, והערך הזה 
שהסוכנים  חשוב  כסף.  שווה 
לא יהיו מוטים – ואנחנו רוצים שהסוכן יפנה את הלקוח למוצר שמתאים 

לו ביותר". 
הסוכנים  את  להסעיר  שממשיך  הריסקים  לנושא  ברקת  התייחס  עוד 
בו  בריסקים,  למצב  בסוף  הושגה: "הגענו  הרפורמה  מטרת  כי  ואמר 

התעריף ירד ב-30%, ובנוסף הלקוח מקבל הנחות לטווח ארוך". 
לא  פיננסים  לגופים  לקוחות  הפניית  על  הסוכנים  מפני  התריע  ברקת 
גופים  ידי  על  שמנוהלות  השקעות  בעד  מפוקחים: "אנחנו  ולא  יציבים 
מפוקחים – עם מנהל בעל יכולות. חבל שהפניות הולכות לגורמים שאינם 
כאלה. אם מפנים את הלקוח למקום שאחר כך חווה בעיות והפסדים, 
זה ישפיע על מערכת היחסים ועל האמון שהלקוח נותן בכם. לכן צריך 

להימנע מדברים כאלה. זה יוצר בעיה מערכתית".
אחריות  לקחה  הלשכה  כי  לציין  אביטל  הוועדה  יו"ר  ביקש  זה  בשלב 
ועברה  היטב,  נבדקה  מביאה  שהלשכה  חברה  "כל  הנושא:  על  מלאה 
בדיקת נאותות". ברקת שיבח את היסודיות של הלשכה ואמר לסיכום: 
"בסופו של דבר המקצועיות משפיעה על השירות. היתרון של הסוכן הוא 

שהוא שם לאורך זמן".

ד"ר משה ברקת: בואו נחסל 
את העיוותים שגורמים לנו לא 
להמליץ על המוצר האופטימלי

• הממונה על הביטוח: אני רוצה שהשוק יעבוד בצורה חופשית ככל 
שאפשר, ברגע שנגיע לשיווי משקל נכון • בהינתן מצב השוק הנוכחי – 

אנחנו לא שם, אבל אם תהיה אובייקטיביות – נוכל לשחרר את השוק

המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת בכנס



איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

לפרטים: אגף ביטוח מסחרי באתר  AIG ישראל ובאמצעות סוכן הביטוח שלכם. 
*כפוף לתנאי החברה, מתן הכיסוי כפוף לשיקול דעת החברה והליך חיתומי.

ProfessionalEdge 
.AIG הפוליסה החדשה והמודולרית בביטוח המסחרי של

בחר את חבילת הכיסוי הרלוונטית לעסק שלך ותוכל לחסוך הרבה כסף.

 שירותי First Response לניהול משבר ארגוני באירוע סייבר 
 אובדן הכנסות בעקבות פגיעה בפעילות הרשת וכשל תפעולי

 תשלום נזקי המבוטח בעקבות אירוע סייבר
 סחיטת סייבר

PCI תשלום קנסות רגולטורים ברי ביטוח, לרבות קנסות בנושא 
 טרור סייבר

 אפשרות לרכישת כיסוי לגניבת כספים אלקטרונית
 אובדן רווחים – כיסוי פוזיטיבי לאבדן רווחים הנובע מאובדן לקוחות.

  הוצאות לניהול האירוע – כיסוי הוצאות אותן ביצע המבוטח עד 
לתקופה של שנה מיום גילוי האירוע )במקום 185 ימים(.

הגנה מקיפההגנה בסיסית

הגנה משולבת

 ביטוח אחריות מקצועית - כיסוי לנזקים  
שנגרמו לצד שלישי - לקוח או ספק -    
כתוצאה מרשלנות, טעות או השמטה    
של החברה המבוטחת בעת אספקת    

שירותים מקצועיים. קיימות שלוש   
גרסאות ייעודיות בהתאם לעיסוק הלקוח:    

טכנולוגיה, מדיה ומקצועות ספציפיים.  

 כיסוי להפרת פטנט הרשום במדינות  
האיחוד האירופאי בתת גבול אחריות  
  תקופת דיווח אוטומטית בת 60 ימים 

במקום 30 ימים.

aig.co.il
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התפיסה  את  לשנות  חייבים  הביטוח  "סוכני 
העצמית שלהם ולהבין שהם אנשי הפיננסים 
לשכת  נשיא  אמר  כך   – המשפחה"  של 
ליאור רוזנפלד. רוזנפלד נאם  סוכני הביטוח 
שהתקיים  הלשכה  של  הפיננסים  בכנס 
רוזנפלד:  )ד'( באיירפורט סיטי. לדברי  היום 
"חייבים לשנות את התפיסה בקרב הציבור: 
הפתרונות הפיננסיים הטובים ביותר לציבור 
חייבים  אנחנו  הביטוח.  סוכני  אצל  נמצאים 
לבדל את עצמנו ממי שמוכר רק מוצר אחד". 
רווחת  לתופעה  הלשכה  נשיא  התייחס  עוד 
מתחום  שנרתעים  סוכנים  "יש  ואמר:  בענף 
הפיננסים.  אנחנו צריכים לעבוד קשה, כדי 
 – התקופה  שהשתנתה  לסוכנים  להסביר 

וחייבים לעבוד גם בתחום זה". 
בראשותו  הלשכה  רוזנפלד,  אמר  כן,  על 
"אנחנו  הפיננסים:  לתחום  גדול  דגש  נותנת 
הכנסה  ערוצי  שיספקו  כלים  מעניקים 

חדשים למשרדי הסוכן". 
מול  בפעילות  הלשכה  זוכה  לו  הפעולה  שיתוף  את  הדגיש  רוזנפלד 
עמידה  נסיעות,  ביטוח  תחומים:  מספר  והדגיש  ההון,  שוק  רשות 

לשווק  להתחיל  שמעוניינים  הבנקים  מול 
מוקדים  של  אחראיות  לא  מכירות  ביטוח, 
אמר  הבנקים  בנושא  א'.   19 סעיף  וביטול 
נגד הכניסה  איתן  עומד  כי ברקת  רוזנפלד, 
של הבנקים לשיווק ביטוח. בנושא זה השיב 
ואמר  לרוזנפלד,  נאומו(  )במסגרת  ברקת 
בהומור – "אתה מנסה להכניס אותי להיריון 
על  קודם  נסגור  בוא  הבנקים...  של  בנושא 
מהצהרותיו  בעדינות  התנער  ובכך  חתונה", 

של רוזנפלד. 
הנרחב  לעולם  התייחס  בנאומו,  רוזנפלד, 
של תכנון פרישה ואמר: רואי החשבון ויועצי 
המס לא מסוגלים לעשות ייעוץ פרישה. רק 
סוכני ביטוח. הסוכנים חייבים ליצור קשרים 
עם כל מי שמכיר אנשים שיוצאים לפרישה 

– ולספק לציבור את השירות הזה". 
הביטוח,  סוכני  לתדמית  התייחס  הוא  עוד 
והצהיר כי הלשכה מעוניינת להיות שותפה 
לציבור: "נשגר  פיננסי  תכנון  של  למהלך 
את סוכני הביטוח לבתי הספר בכל הארץ כדי שנהיה חלק מהתהליך 

התכנון הפיננסי". 

היום  פתח  אביטל  אודי  הפיננסים  ועדת  יו"ר 
)ד'( בבוקר את כנס הפיננסים של לשכת סוכני 
סיטי.  באיירפורט  )ד'(  היום  שנערך  הביטוח 
לדבריו, "עולם הפיננסים חלחל יפה ליצרנים, 
וכולם מנסים לחדור לשוק". לצד ההתייחסות 
שלושה  במיוחד  ציין  אביטל  לשוק,  הגורפת 
על  שחם  אלטשולר  את   – מוסדיים  גופים 
השיפור בשירות והקמת מוקד הסוכנים, ואת 
והפניקס שהרחיבו לאחרונה את  כלל ביטוח 

פעילותן בתחום הפיננסים. 
על  למפקח  ישירות  אביטל  פנה  זה  בשלב 
ואמר: "מה שבטוח  משה ברקת  ד"ר  הביטוח 
הוא שהסוכנים כרגע נמצאים במקום אחרון 
שזה  מקווה  אני  לצערי.  המזון,  בשרשרת 
ישתפר. אני מבקש מראש הרשות – בא נחשב 
והסוכנים  )הרשות(  אתם  מחדש.  מסלול 
משמשים כקיר המגן של האזרח, ולכן חייבים 

לשתף פעולה". 

העמלות  החזר  למודל  אביטל  התייחס  עוד 
כואבת  במכה  מדובר  כי  ואמר  בריסקים 
הלקוח  ברמת  שינוי  שום  וללא  לסוכנים, 
מהיצרנים  לבקש  לסוכנים  קרא  הוא  הסופי. 
עמלות מישוריות, וציין כי זה הקו אליו מובילים 

בפיקוח על הביטוח. 
העמלות  מורכבות  סוגיית  את  הציף  בנוסף 
כל  למה  יעלוזו?  רשעים  מתי  ותהה: "עד 
ולמודלים  להבנות  להגיע  חייבים  הסיבוכים? 
סוכני  וזהו.  פרמיה  מתוך  אחוז   – פשוטים 

הביטוח לא יכולים לחשב כך את העמלות". 
עוד הוא התייחס לכניסת המסלקה הפנסיונית 
והר הביטוח לענף, ואמר כי מדובר במהפכות 
שהיטיבו עם הענף. אולם הוא הלין על הקלות 
שהמסלקה שמה יד בכיס של הסוכנים: "זה 
לספק.  יכול  שהוא  ולשירות  לסוכן  נזק  גורם 
את הפרודוקציה קיבלנו תמיד מהיצרנים. אני 

לא מתכוון להרפות מהנושא הזה". 

ליאור רוזנפלד: אנחנו חייבים לבדל 
את עצמנו ממי שמוכר רק מוצר אחד

אודי אביטל, יו"ר ועדת פיננסים 
בלשכה: עולם הפיננסים חלחל גם 
ליצרנים – כולם מנסים לחדור לשוק

• נשיא לשכת סוכני הביטוח: הסוכנים חייבים לשנות את התפיסה העצמית שלהם 
ולהבין שהם אנשי הפיננסים של המשפחה • חייבים לשנות את התפיסה בקרב 
הציבור: הפתרונות הפיננסיים הטובים ביותר לציבור נמצאים אצל סוכני הביטוח

אביטל ציין שלושה מוסדיים ששיפרו והרחיבו את השירות 
לאחרונה והלין על כך שהמסלקה שמה יד בכיס של הסוכנים 

נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד בכנס הפיננסים

אודי אביטל כנס פיננסים 2019



תכנית "מגוון השקעות" בהפקדות חד פעמיות

ביטוח חיים ללא עלות בשיעור 10% מהצבירה*

*כל עוד לא בוצעה משיכה מלאה של כספי החסכון בפוליסה.
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סקר לשכת סוכני ביטוח: החברה 
המצטיינת בפיננסים: כלל ביטוח

הביטוח  סוכני  לשכת  סקר 
מצביע  הפיננסים  בתחום 
כחברה  ביטוח  כלל  על 
בתחום  המצטיינת 
החברה  כאשר  הפיננסים, 
הראל.  היא  השנייה 
ההשקעות  חברות  מבין 
דורגה  האלטרנטיביות 
ואחריה  בלנדר  ראשונה 

טריא. 
חברת  ערכה  הסקר  את 
והשתתפו  מחקרים  שריד 
סוכני  לשכת  חברי   405 בו 

הביטוח. 
 86% כי  עולה  מהסקר 
במדגם  שעלו  מהסוכנים 
עוסקים  הם  כי  השיבו 

בתחום הפיננסים.
החברה עם מספר המשיבים 
אלטשולר   – ביותר  הגדול 
וכלל  הראל  ואחריה  שחם, 

ההשקעות  בתחום  פועלים  לא  שהם  אמרו  מהסוכנים  כמחצית  ביטוח. 
האלטרנטיביות. החברה עם מספר המשיבים הגדול ביותר הייתה טריא. 
מבחינת התפלגות תחומי עיסוק הפיננסי של הסוכנים – שני התחומים 
המרכזיים הם שיווק גמל והשתלמות ופוליסות חיסכון. תחומים אחרים: 
והפניית  הפוכה  משכנתה  או  משכנתה  ייעוץ  אלטרנטיביות,  השקעות 

תיקי השקעות לגופים מוסדיים. 
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני ביטוח: "טיב השירות שמעניקים סוכני 
הביטוח ללקוחותיהם הינו נגזרת של השירות אותו הם מקבלים מחברות 
ללמוד  ההשקעות  ובתי  הביטוח  חברות  לכל  קורא  אני  עצמן.  הביטוח 
לסוכנים  השירות  את  לשפר  נוכל  שביחד  מנת  על  הסקר  תוצאות  את 
ברמת  שלו  המוסף  הערך  את  מוסיף  הביטוח  סוכן  זאת,  עם  ולציבור. 

השירות וכולנו צריכים לשאוף לרמת השירות הגבוהה ביותר".
נוה, מנכ"ל כלל ביטוח, שזכתה במקום הראשון בסקר: "אני שמח  יורם 
לראות הרבה שותפים שלנו פה בכנס. אין ספק שחזרנו למגרש, אבל 

מנועים.  אנחנו רק מחממים 
 – לתשואות  הכבוד  על  עם 
בלי האנשים לא היינו מגיעים 
לשבח  ציין  נוה  להישגים". 
החברה  הנהלת  חברי  את 
"בלעדיכם   – הלשכה  ואת 
ייעוץ מקצועי.  יקבלו פה  לא 
שקל  מיליארד   500 עוד  יש 
אחרת   – נכון  לא  שמיועצים 
בענף  מנוהלים  היו  הם 

שלנו".
למנכ"ל,  משנה  שמאי,  ירון 
לקוחות  חטיבת  מנהל 

והפצה בכלל ביטוח:
על  לסוכנינו  מודה  "אני 
הבחירה בנו במקום הראשון, 
שנבחנו  הקטגוריות  בכל 

בסקר. 
חוד  הם  הביטוח  סוכני 
נמשיך  ואנו  שלנו  החנית 
המוצרים  את  להם  ונעניק 
החברה  הכריזה  פברואר  בחודש  רק  בענף.  ביותר  הטובים  והשירותים 
זה מעיד על עבודתנו המקצועית  וסקר  על כניסתה לתחום הפיננסים, 

והמאומצת בתחום חשוב זה". 
כבית  שנכנסנו  זה  "עצם  כי  לסקר  בתגובה  נמסר  שחם  מאלטשולר 
להערכת  אות  זה  בלבד,  ביטוח  מחברות  שמורכב  למדגם  השקעות 
על  השפעה  בעל  שחם  שאלטשולר  מרגישים  הביטוח  סוכני  הסוכנים. 
הענף באופן משמעותי יותר משאר בתי ההשקעות, שכלל לא נמצאים 

במדגם".  
לנו  יש  ומולם  ביטוח  לחברות  ביחס  היא  כיום  "התחרות  כי  הוסיפו  עוד 
עוד עבודה לעשות. למרות זאת, אנחנו רואים שיפור משמעותי מהמדגם 
לחברות  להשתוות  יכול  לא  שחם  אלטשולר  כרגע,  שעברה.  בשנה 
ברגע  כמותן.  מוצרים  של  נרחב  ספקטרום  מציע  לא  הוא  כי  הביטוח 
שנמשיך לגדול ונרחיב את מגוון המוצרים שאנחנו מציעים לסוכן בתחום 

הפיננסי, כפי שאנחנו מתכננים היום, ההשוואה תהיה הוגנת".

• עוד עלה במסגרת הסקר: החברה השנייה מבין חברות הביטוח – הראל
• מבין חברות ההשקעות האלטרנטיביות דורגה ראשונה בלנדר ואחריה טריא 

• 86% מהסוכנים שעלו במדגם השיבו כי הם עוסקים בתחום הפיננסים

חדש בפוליסה

עיתונות 
בהתאמה אישית

לבחירה 
לחצו 

כאן

מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

https://docs.google.com/forms/d/1AqN4t4hmDUXC-Tlbid1t6x7VbxO4HxNtMutxyB_iMJ4/viewform?edit_requested=true
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בנט בכנס הפיננסים: העולם 
מחפש היום שירות ונשמה

• על פי שר החינוך לשעבר: אני אשמח לשלם עמלה ושכר הגון אם אני יודע שהסוכן 
והיועץ הפיננסי שלי חושב רק על  טובתי • צריך להפסיק להציק לכם מעבר למה שנדרש 

נאם בכנס  ימינה,  4 ברשימת  ומספר  שר החינוך לשעבר  נפתלי בנט, 
נכנסים  "אנחנו  בנט:  פי  על  הביטוח.  סוכני  לשכת  של  הפיננסים 
ובחיוניות  בצורך  מאוד  מאמין  אני  קשה.  ואפילו  מורכבת  לתקופה 
של סוכן הביטוח. זה לא סוד שאני בא מרקע טכנולוגי. אנחנו לא נגד 
מהסוכן  גם  דורש  זה  אמפטיה.  שחייבים  עולמות  יש  אבל  טכנולוגיה, 

אבולוציה והתאמה".

בנט תיאר את תפיסתו בנוגע לסוכן הביטוח: "אני אשמח לשלם עמלה 
ושכר הגון אם אני יודע שהסוכן והיועץ הפיננסי שלי חושב רק על טובתי. 
זו התפיסה של כלל השירותים שהעולם צועד אליו. חייבים לוודא שאין 
שום אינטרס זר. לזה אין תחליף – הטכנולוגיה לא תוכל להחליף את 

זה. פעם הכל היה מחיר. העולם מחפש היום שירות ונשמה". 
על  אחריות  ולוקח  שיוזם  מי  על  מקשה  ישראל  "מדינת  הוסיף:  בנט 

מצב  נגד  אני  אבל  הציבורי,  המגזר  נגד  לא  אני  בסדר.  לא  זה  עצמו. 
בו השכר במגזר הפרטי עלה בחצי מקצב הצמיחה של השכר במגזר 
הציבורי. מה צריך לעשות בכלכלה? קודם לרסן את הכוח העודף של 
את  להשבית  זכות  להם  אין  אותנו,  לשרת  תפקידם  במשק.  הוועדים 
המדינה כדי לזכות בהטבות. צריך לעשות סדר בפנסיות התקציבית. 
3/4 טריליון שקל שמשולמים מתוך התקציב שלנו. אנחנו מוכרים  זה 

במקרה,  לא  הוא  המחיה  יוקר  הנוכחי.  ההווה  למען  ילדנו  עתיד  את 
מתחרים.  ללא  לפעול  להם  נוח  כי  ייבוא  שחוסמים  אינטרסנטים  יש 
וצריך להפחית את הרגולציה – צריך להפסיק להציק לכם מעבר למה 
שנדרש. השירות הציבורי בישראל צריך להשתפר. אנחנו סוגרים עשר 
ומי  האטה,  בניצני  נמצאים  אנחנו  עולמיים.  ושגשוג  צמיחה  של  שנים 

שייקח את הכלכלה יצטרך לעשות סדר".

מימין: ליאור רוזנפלד, נפתלי בנט וליאור הורנצ'יק
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קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד.

www.polisa.news
חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

פוליסהקראו את                   לפני כולם

פוליסה
להרשמה לחצו כאן
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פאנל: מאמץ כלל ענפי 
לשפר את השירות לסוכנים

• בפאנל השתתפו מיטל ברנע - סמנכ"לית ומנהלת שירות לקוחות באלטשולר 
שחם, כוכבית ארנון - סמנכ"לית ומנהלת שירות לקוחות בהראל, לילך בוכמן 
- מנהלת שיווק במסלקה הפנסיונית, מירי ציווקה - סמנכ"לית שירות לקוחות 

בפסגות, יעל פרויליך - מנהלת מערך דסקים במיטב דש ורו"ח רונית כהן, 
מנהלת תחום בכירה, בתחום קופות גמל, ברשות המסים • הפאנל נערך בהנחיית 

סוכנת הביטוח שוש כהן, חברת הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח

בנושא  עסק  הביטוח,  בענף  בכירות  מנהלות  שמונה  שכלל  נשי,  פאנל 
את  סיכם  הפאנל  השירות.   – ולמוסדיים  הביטוח  לסוכני  ביותר  הכאוב 
הסלוגן  את  הוא  אף  שנשא  הביטוח,  סוכני  לשכת  של  הפיננסים  כנס 
ואת  השירות  מנהלות  של  עמדותיהן  את  חשף  הפאנל  "שירות=כסף". 

המדיניות של המוסדיים עצמם בכל הקשור למתן שירות. 
לקוחות  שירות  ומנהלת  סמנכ"לית   - ברנע  מיטל  השתתפו  בפאנל 
לקוחות  שירות  ומנהלת  סמנכ"לית   - ארנון  כוכבית  שחם,  באלטשולר 
בהראל, לילך בוכמן - מנהלת שיווק במסלקה הפנסיונית, מירי ציווקה - 
סמנכ"לית שירות לקוחות בפסגות, יעל פרויליך - מנהלת מערך דסקים 
קופות גמל,  כהן, מנהלת תחום בכירה, בתחום  רונית  ורו"ח  במיטב דש 
ברשות המסים. הפאנל נערך בהנחיית סוכנת הביטוח שוש כהן, חברת 

הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני הביטוח. 
הפרדוקסלי  המצב  על  מחקרי  מידע  גם  הפאנל  במסגרת  הציגה  כהן 
יותר מנהלים מאשר מנהלות, אולם  במסגרתו מצד אחד יש פי שמונה 
יחד משיגים תוצאות טובות  וגברים  נשים  צוותים מעורבים של  בפועל, 

יותר מאשר צוותים שכוללים גברים בלבד. 
המידע  במסגרת  שמגיעים  שלמים  לא  למידעים  התייחסה  בוכמן 
שמתקבל במסלקה הפנסיונית: "איכות המידע זו נקודה כואבת. המוקד 
נוגעות לאיכות מידע.  ובודדות מהן  שלנו מקבל אלפי שיחות מסוכנים, 
ישירות למוסדיים  וסוכנים רבים מעדיפים לפנות  יש בעיה  אבל באמת 
בשל כך. לנו קשה מאוד לאתר את הבעיות הללו. רק הסוכן או הלקוח 
יכולים לעלות על כך שיש בעיה. לנו אין יכולת לדעת על פוליסה שלא 
אין  במידע.  חוסרים  על  הן  אלינו  שמגיעות  הפניות  רוב  בבדיקה.  צפה 

בעיה של מחסור בשדות – יש כ-400 שדות והמידע מאוד מקיף". 
עורכים  המסלקה: "אנו  במסגרת  נעשית  שכן  לבקרה  התייחסה  בוכמן 
בקרה על דוח הפרודוקציה החודשי של הסוכן, בהשוואה לדוח הקודם. 
הגוף  מול  ומבררים  בעיה  שיש  משערים  אנחנו  גדולים,  פערים  יש  אם 

המנהל". 
ידע,  מצריך  הוא  מאוד.  מורכב  פנסיוני  מיסוי  של  "הנושא  כהן:  רונית 

טוב. החטיבה המקצועית  ייתנו שירות  והתפקיד שלנו שאנשי המקצוע 
מנחה את משרדי השומה שתהיה אחידות ומקצועיות. לגבי זמן הטיפול – 
אכן יש בעיה. לפעמים זמן הטיפול ארוך, אבל לעיתים גם המידע שמגיע 

אינו שלם וזה פוגע במהירות הטיפול". 
שחם,  באלטשולר  שנערכה  השירות  למהפכת  התייחסה  ברנע  מיטל 
משיפורים  גם  ומגיע  שלי,  אישי  לא  הוא  בשירות  ואמרה: "השיפור 
תפעוליים ומיכוניים, ופועלים לשפר את הקליטה האוטומטית. אנחנו לא 
חפים מבעיות, וגאים באחוז הנמוך של כספים פתוחים. עם זאת, כאשר 

הבקרות לא עובדות, יש דסק סוכנים שנותן להם מענה". 
דסק  של  במענה  מקצועיות  טעויות  על  לטענות  התייחסה  ציווקה  מירי 
לסוכנים,  המענה  בשיפור  העת  כל  עוסקים  "אנחנו  ואמרה:  הסוכנים, 
קורס  פתחנו  המקצועיות,   לצורך  היתר,  בין  יותר.  מקצועי  שיהיה 
מקצועי בתחום הפנסיה, שמנוהל על ידי הסמנכ"ל המקצועי אייל סיאני. 

המקצועיות חשובה לנו מאוד". 
כוכבית ארנון התייחסה לקשיים בחוסר האחידות בשפה הפיננסית בין 
החברות: "הראל מאופיינת בקשר מאוד מיוחד עם סוכני הביטוח, ואחד 
בבית  דיגיטליים  כלים  להטמיע  זה  לאחרונה  עושים  שאנחנו  הדברים 
רק  בקצה  הלקוח  דיגיטלית.  שירות  לחוויית  מצפים  הלקוחות  הסוכן. 
רוצה להבין מה יש לו, לכן אנחנו מייצרים כלים חדשים בתוך בית הסוכן. 
אכן למדנו מסיורים אצל הסוכנים שיש בעיה של חוסר בשפה אחידה, 
ולכן שכרנו יועץ שפה, שמלמד אותנו לייצר שפה חדשה, יחד עם סוכני 

הביטוח". 
ואמרה:”  לסוכן  השירות  את  לשפר  למאמצים  התייחסה  פרויליך  יעל 
אנחנו עובדים על שיפור תהליכים דיגיטליים, וגם הסוכנים שלנו עושים 
יחד עם  זאת  עושים  ולעיתים הם  שימוש בכלים הדיגיטליים שפיתחנו, 
הלקוחות. זה חלק מסדר היום שלנו, שכולל חידוש ושיכלול של האתר 
שלנו, ופורטל הסוכנים. אנחנו משכללים כל הזמן את המידעים והדוחות. 
נעשו  השינויים  כל   - אלינו  לפנות  בהם  ומפצירה  לסוכנים  פונה  אני 

בעקבות דרישות מהסוכנים".

פאנל שירות=כסף בכנס הפיננסים של הלשכה
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