
השינוי כבר כאן
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להרוויח ממנו | ע"מ 6

ביטוח נסיעות לחו"ל
דברים שחשוב לדעת לפני שנוסעים 
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 Digital
Basic

 Digital
Plus

 Digital
UP

רק - 3,240 ₪ רק - 1,977 ₪ רק - 1,380 ₪ 

אנחנו בקופל גרופ יודעים בדיוק איך למתג אותך 
יש לך את מחלקת ניו מדיה בקופל גרופ במיוחד בשבילך

 שירותי גרפיקה, עיצוב ושיווק ברשתות החברתיות - יצירתיות, זמינות ובעלות אטרקטיבית

המחיר כולל מע"מ 

החל   UP חבילת  *לרוכשי   | מע"מ  כוללים  המחירים 
מהחודש השני יגבה תשלום בסך של 1,263 ₪ כולל מ
ע"מ | לא כולל תשלום לרשתות החברתיות | בכפוף 

לתנאי החברה | קופל גרופ )סטארט שירותי רכב בע"מ 
ח.פ. 514317585( 

המחיר כולל מע"מ המחיר כולל מע"מ 

חבילת מיתוג הכוללת:
עיצוב לוגו

עיצוב כרטיס ביקור
עיצוב נייר מכתבים 

עיצוב מעטפות   
עיצוב חשבוניות

חבילת מיתוג הכוללת 
Basic את כל חבילת

הקמת דף עסקי הכולל:
עיצוב תמונת פרופיל

עיצוב תמונת קאבר
פוסט

123

++
חבילת מיתוג הכוללת
Plus את כל חבילת 

ניהול דף עסקי הכולל: 
6 פוסטים בחודש

קידום הדף העסקי
לחודש ניהול תקציב

הראשון בלבד*

אם אתה פירמה
זה בשבילך!

מודעה  
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לחודש 

הראשון בלבד*

טור דעה

מיקי קופל

הבחירות  יתקיימו  הבא  בחודש 
הביטוח  סוכני  לשכת  לנשיאות 
הארציים  מוסדות  בישראל, 
לשכת  של  הסניפיים  ולמוסדות 
זוהי  בישראל.  הביטוח  סוכני 
הזדמנות לעשות חשיבה מחודשת 
בשנים  הענף  עתיד  על  ולהשפיע 
אותו  ולהפוך  אותו  לחזק  הבאות, 

לשחקן משמעותי ביותר במשק. 

מספר  נעשו  האחרונות,  בשנים 
מהלכים שנועדו לקדם את הענף, 
לסוכני  הוועדה  הקמת  ביניהם 
ביטוח צעירים. זו חרטה על דגלה 
של  המקצועי  לקידומו  לפעול 
כלים  לו  ולהקנות  הצעיר  הסוכן 
ההשתלבות  את  עליו  שיקלו 
ליווי  ידי  על  הביטוח,  בעולם 
עבודה  תוכניות  בניית  מקצועי, 
המאפשרים  כלים  ומתן  מסודרות 
מול  לפעול  צעירים  לסוכנים 
ומול  השונים  המקצועיים  הגופים 
הוועדה  של  פועלה  הלקוחות. 
דור  בקידום  אמנם  מתמקדת 
ההמשך בענף, אך תרומתה גדולה 
אל  כולו  הענף  עבור  שיעור  לעין 
שניצבים  הרבים  האתגרים  מול 
לשינויים  קשורים  שחלקם  מולו 
כחלק  נתונים  ועיבוד  טכנולוגיים 
וחלקם  ללקוחות  מהשירות 

קשורים לחיזוק תדמיתו.

דווקא בגלל ההתקדמות שנעשית 
שמי  חשוב  בתחום,  לאחרונה 
שיעמוד בראש הוועדה יהיה סוכן 
כזה  לחילופין  או  פעיל  ביטוח 
שהקים משרד מצליח, עם ותק של 
הישגים  ובעל  בענף  שנים  מספר 

כן,  מוכחים בהיבט המקצועי. כמו 
מוטב שיבחר על ידי ועדת איתור 
לתפקיד  המועמדים  את  שתיבחן 
מקצועיים  פרמטרים  פי  על 
הכוללים יכולות ניהול בפועל, מצב 
מערכות  שנתיות,  הכנסות/עמלות 
ותכניות  מנהל  הוא  אותם  מידע 
עבודה על פיהן הוא עובד. על פי 
שעבר,  המקצועית  הדרך  כברת 
כישוריו והישגיו ניתן יהיה לחזות 

את תרומתו העתידית. 

חזון  להציג  צריך  שיוביל  מי 
סוכנים  של  עתידי  לגיוס  ותכנית 
הביטוח  לענף  שיתרמו  צעירים 
יש  כן,  כמו  שורותיו.  את  וירעננו 
לרתום את הדור הצעיר להשתתף 
בכנסים, בימי עיון ובפעילות למען 

הקהילה. 
פיתוח  גדולה לענף תהיה  תרומה 
תכנית עבודה, ביחד עם הצעירים, 
לשיתוף פעולה עם לשכת עורכי-
הדין ולשכת רואי החשבון בישראל 
אשר מהווים ביחד עם לשכת סוכני 
הסקטורים  שלושת  את  הביטוח 
את  המשרתים  המשמעותיים 

תושבי מדינת ישראל. 

הפיקוח על הענף מהווה 
פוטנציאל להתפתחותו 
ולהפיכתו לאטרקטיבי 

נקודת מבט נוספת שתוכל לקדם 
את הענף ולהפוך אותו לאטרקטיבי 
הענף.   על  לפיקוח  קשורה  ויעיל 
לעת  מעת  המתפרסמים  החוזרים 
על ידי דורית סלינגר, הממונה על 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף 

שונים  בנושאים  האוצר,  במשרד 
החל מכתבי שירות ואופן שיווקם, 
שלא  מסוכן  עמלה  שלילת  דרך 
נפגש עם הלקוח לביצוע התאמה 
אישית של המוצר הפנסיוני ועוד, 
יישומן  הביטוח  לסוכני  מכתיבים 
של מסגרות עבודה. ברוב המקרים 
התאמות  של  בכיוונים  מדובר 
כך  עבודה  ותהליכי  דיגיטציה 
שזה יכול רק לשפר את השירות. 
ונעבוד  החוזרים  את  שנלמד  ככל 
נוכל לבנות תכניות  כך  על פיהם 
עבודה במשרדי הסוכנים שיגדילו 
ויניבו  שלנו  הלקוחות  מספר  את 
למעשה,  כלכלית.  רווחיות  לנו 
פעילות המפקחת מניעה את הענף 
להשתפר כל העת ולהגיע להישגים 
הלקוחות,  עם  המיטיבים  הוגנים, 
תורמים להוזלת יוקר המחיה ואף 
מסייעים לסוכני הביטוח להשתחרר 

מהתלות בחברות.
הביטוח  לענף  צעיר  כוח  הכנסת 
הנחיות  עם  התמודדות  תוך 
מול  ועמידה  הענף  על  הפיקוח 
יתרמו  בפתח  הניצבים  האתגרים 
יש  ולתדמיתו.  לחוסנו  לקידומו, 
לפעול לקידום וטיפוח דור העתיד 
תוך ליווי, חניכה ותמיכה בסוכנים 

הצעירים.

מיקי קופל
מנכ"ל קופל גרופ

מי שיוביל צריך להציג חזון ותכנית לגיוס 
לענף  שיתרמו  צעירים  סוכנים  של  עתידי 

הביטוח וירעננו את שורותיו
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יו“ר הוועדה לביטוח כללי
לשכת סוכני ביטוח בישראל

אריאל מונין
השינוי כבר כאן

נאמנות אל הלקוח היא הדבר אשר לאורך 
זמן תוביל אותנו אל חוף מבטחים

צוללים  האם  החלטה,  לקבל  חייבים 
ולהשתמש  הגל  על  לעלות  או  לגל  מתחת 

בכוחו הרב להביאנו רחוק אל החוף

מקצוע  אנשי  שאר  כמו  הביטוח  סוכני  אנחנו 
הצרכנים.  התנהגות  שינוי  את  חווים  בעולם 
הצרכנים רוצים לצד שקיפות לקבל את המוצר 
דורשים  הם  ביותר  ההגון  במחיר  ביותר  הטוב 
מהמתווך ערך מוסף, ולא מהססים למצוא דרך 
באופן  ישירות  ולרכוש  המתווך  מעל  לדלג 
דיגיטלי מהיצרן עצמו. זו המציאות שאנו חווים 
גם בשוק שלנו. אך חשוב שנהיה כנים ונבין כי 

השינוי הפעם מגיע מלמטה מהלקוחות עצמם.

מפקחת  בגלל  שמתרחש  בשינוי  מדובר  אין 
או אחרת,  כזו  ביטוח  או חברת  או אחרת,  כזו 
סוכני  לשכת  מה  בעקבות  בא  אינו  השינוי 
הביטוח עשתה או לא עשתה, העולם משתנה 
כי הלקוחות שלנו משתנים ועלינו להבין שגם 
עלינו להשתנות. עלינו להחזיר את הלקוח אל 
אנו  שלנו  החלטה  בכל  שלנו,  העסקים  מרכז 
צריכים לחשוב כאילו הלקוח עומד לצידנו ואנו 
את  עבורו  בוחרים  נכון.  בוחרים  איתו  ביחד 
המוצר הטוב ביותר עבורו, ואת החברת או ספק 

השירות הטוב ביותר עבורו. 

הלקוח בוחן אותנו בכל עת, וכיום הטכנולוגיה 
אשר נמצאת בכף ידו מאפשרת לו ביתר קלות 
נאמנות  כי  להבין  עלינו  ולכן  אותנו,  לבחון 
תוביל  זמן  לאורך  היא הדבר אשר  אל הלקוח 
כי  לזכור  גם  עלינו  מבטחים.  חוף  אל  אותנו 
מלבד היותנו אנשי מקצוע הבקיעים באותיות 
גם אנשי  ובנבכי הבירוקרטיה, אנחנו  הקטנות 
ברגעים  אותם  המלווים  הלקוחות,  של  אמונם 
חשובים רבים במהלך חייהם ושותפים להרבה 

הוא  שהלקוח  שנבין  ברגע  כלכליות.  החלטות 
במרכז, נדע גם בעתיד לעטוף אותו בשירותים 
לגבות  נדע  וגם  נוספים,  ערך  בעלי  ומוצרים 

בעבורם תשלום הוגן.

בעוצמות  שינוי  ועוד  שינוי,  מתרחש  כאשר 
גדולות עלינו להיות מפוקחים ולהבין שחייבים 
ואז  לגל,  מתחת  צוללים  האם  החלטה,  לקבל 
אך  נשרוד  עדין  יחלוף  הגל  שכאשר  מצב  יש 
נהיה רחוקים מאד מהחוף, או לעלות על הגל 
ולהשתמש בכוחו הרב להביאנו רחוק אל החוף. 
הבחירה כמובן היא בידינו, אנו סוכני הביטוח 
תמיד ידענו להתגבר על השינויים. אני משוכנע 
כי גם הפעם סוכנים אשר יקראו את המפה נכון, 
סוכני  מלשכת  לנו  נוצרים  אשר  בכלים  יעזרו 
הביטוח, ובמיזמים במגיעים משותפים עסקיים 
נוספים יוכלו לנצל את גל השינוי ולשנות את 
בעזרת  בעתיד  פעם.  שעבדנו  העבודה  אופן 
ניצול משאבים קיימים, בעזרת שיתופי פעולה, 
עבודה יעילה יותר ושימוש רב יותר בטכנולוגיה, 

נצליח לעבור את השינוי הזה בהצלחה.

הגיעה השעה להפנים שהשינוי כבר כאן, ואל 
כמו  בעצם  כי  להבין  אלה  אשמים  לחפש  לנו 
עלינו,  ובראשונה  בראש  היא  האחריות  תמיד 

ואם נפעל נכון נגיע אל אותו חוף המבטחים.
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להפוך את הלימון ללימונדה
טיזר 1: הפיקוח על הביטוח 

– אחלה לימונדה!
לשבת  לכם  יצא  פעמים  כמה 
עם  או  המשפחה  עם  במרפסת 
רעיון  לי  "יש  ולהגיד:  החברים 
לסטארטאפ"? וכמה פעמים עשיתם 
אז  כמוני,  אתם  אם  משהו?  זה  עם 
כנראה שעשיתם משהו עם הרעיון, 
אבל אם לא,  הסיפור הבא אולי יניע 

אתכם לעשות צעד למימושו.

השבוע ישבתי בפגישה אצל סוכן 
ביטוח שהניח על שולחנו כעשרה 
חוזרים שהופצו לאחרונה מהפיקוח 
ראה  שהוא  מה  וכל  הביטוח,  על 
לנגד עיניו היה רק שחור בעיניים. 
לא  כבר  "הענף  כגון:  משפטים 
ועוד  פחות"  מכניס  "העסק  זה", 
מפיו  יצאו  שליליים  משפטים 
מוחץ.  לדיכאון  אותו  והכניסו 
בעיון  קרא  הוא  אם  אותו  שאלתי 
את החוזרים והוא ענה לי: "הלוואי 
ניסיתי  להתחיל".  מאיפה  וידעתי 
להמשיל את סיפורו לאותו מתכנת 
מחשבים בוגר מייקרוסופט שפתח 
במרדף  היה  הזמן  וכל  קטן  עסק 
בלתי פוסק אחרי עדכוני גרסאות, 
מנת  על  והמצאות,  חידושים 
העשייה.  של  הקצב  את  להדביק 
הסיפור  על  תהה  הביטוח  סוכן 
ושאל "תגיד, אני  מתכנת?". עניתי 
לו ברוב חוצפתי: "אני סמוך ובטוח 
מורכב  יותר  קצת  שלך  שהעסק 
קווי  יש  אבל  מתכנת,  של  מעסק 
ניירות'  'מוכר  דמיון ברורים: אתה 
של  הקטסטרופות  בעצם  שהם 
החיים בכמה תחומים, אתה תמיד 
צריך להתחדש ולהתעדכן, ובעצם 
חומר.  לקרוא  עלייך  הזמן  כל 
לאנשים  מתכנת  אתה  למעשה 
את הביטוחים ולעצמך את העסק. 
עליך לתכנת את העסק כדי שתוכל 
ביותר  הטוב  השירות  את  לתת 
ללקוח, ולהציע לו את ארגז הכלים 
הכי נכון במחירים סבירים ובמענה 
מהיר. אתה מתכנת את העסק כדי 
זה  אם  רווחי.  שיותר  כמה  שיהיה 

לא תכנות, אז מה כן?".

טיזר 2: להפוך את הלימון 
ללימונדה: "אם אני הייתי 
סוכן ביטוח הייתי מתייחס 
אל הפיקוח כאל דבר טוב 
והופך את המרמור כלפיו 

לדבר חיובי" 

בימים טרופים אלה כשכולם עסוקים 
כבר  "הענף  ואומרים:  בקיטורים 
פעם"  שהיה  מה  לא  ו"זה  טוב"  לא 
שהלימון  ולהגיד  להאיר  רוצה  אני 
שנמצא שם על העץ הוא אותו לימון, 
והלקוח שלנו  צריך שנקטוף עבורו 
את הלימון ונכין לו לימונדה עסיסית 
וטעימה. לדעתי, זאת רק שאלה של 
אנרגיות: מהן האנרגיות שאני מפעיל 
על עצמי כעסק על מנת לצמוח, על 
יותר טוב,  מנת לתת שירות הרבה 
לדאוג ליותר הכנסות ולהרוויח יותר 

כסף?

מערכות  של  מתקדם  כה  בעידן 
הסוכנים  שרוב  מצוינות  מידע 
לומדים  אנו  למשרדים  רוכשים 
שלביטוח ישיר אין שום יתרון מול 
מבחינה  לא  בוודאי  הביטוח,  סוכן 
מקצועית או מבחינת היחס האישי. 
מספר  עם  עובד  הביטוח  סוכן  אם 
שירותים  למכור  יכול  הוא  יצרנים 
ולהשיג  הוגנים  במחירים  ללקוח 
עמלות גבוהות. אין זו בושה להרוויח 
הסביר  בגדר  שזה  ובתנאי  כסף 
לכן,  מסור.  בשירות  מלווה  וכמובן 
כשאני קורא את החוזרים שהפיקוח 
שמח,  אני  מפרסם  הביטוח  על 
מאושר וכל כך נלהב שהענף הופך 

למושך  וממוקד. אם הייתי סוכן 
את  הופך  הייתי  ביטוח 

התחושות השליליות 
לאנרגיות חיוביות. 

לא  שנים  הרי, 
התעניינו בענף, 
שנים לא טיפלו 
או קידמו אותו 
יש  ועכשיו 
ממשלתי  גוף 
 , ם י ל ש ו ר י ב
משרד  תחת 

שמונה  ההון  שוק  אגף  האוצר, 
יותר(  )אולי  עובדים  עשרות 
בעיקר  לטפל  מנת  על  שהתמקצעו 
הם  לעת  מעת  ובמוצרים.  בצרכנים 
מצוינים,  חלקם  עדכונים,  מוציאים 
בתור  אני  אך  טובים,  פחות  חלקם 
אותם  רואה  הייתי  ביטוח  סוכן 
כעדכונים שוטפים, כתהליכי עבודה 
יכול  אני  ובעזרתם  ללמוד  שעליי 

לשפר את טעם הלימונדה. 

לומד,  הזמן  שכל  מתכנת  כמו 
עליי  גם  ומשתדרג,  מתעדכן 
בו  שהושקעה  החומר  את  לקרוא 
מחשבה רבה וכנראה טובי המוחות 
ולהתאים  ללמוד  עליי  אותו.  כתבו 
ללימון  שלי  הלימון  מסחטת  את 
אותנו  מכניסים  החוזרים  העסיסי. 
אם  עבודה.  תהליכי  של  למסגרות 
ולא  חיובי  במבט  עליהם  נסתכל 
)"הענף כבר לא מה שהיה"(  שלילי 
הרבה  לימונדה  מהם  להפיק  נוכל 

יותר מתוקה ללקוח שלנו.
בכיוונים של  ברוב המקרים מדובר 
ותהליכי עבודה  דיגיטציה  התאמות 
ולמתן.  לשפר  רק  יכול  שזה  כך 
כי  מרגיש  הביטוח  סוכן  כאשר 
"הרגו לו מוצר" הוא יכול לכוון את 
המשאבים למוצרים אחרים ולהפוך 
או  רווחיים  הפחות  המוצרים  את 
שירות  למוצרי  מכניסים  פחות 
המקצועית  בעגה  שנקרא  מה 

להשקיע  ופחות   ,"by products"
בקידומם. ככל שנלמד את החוזרים 
עבודה  תכניות  לבנות  כאמור  נוכל 
לייצר  מנת  על  הסוכנים  במשרדי 
לקוחותינו  עבור  מהעסק  לימונדה 

ולהטיב עם חשבון הבנק.

כתבתו של מיקי קופל.
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עורך הדין

ג'ון גבע

סקירה ועדכון בעקבות עמדת 
הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח 
וחסכון

אסור להתנות! 
חוזר הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם

רקע 
ביום 21.12.2015 פרסמה הממונה על שוק ההון, 
"הנהגת כתבי  חוזר הביטוח  וחסכון את  ביטוח 
הרקע  "החוזר"(.  )להלן:  שיווקם"  ואופן  שירות 
על  הפיקוח  חוק  תיקון  היה  החוזר  להוצאת 
 ,1981  - התשמ"א  )ביטוח(,  פיננסיים  שירותים 
לחוק,   40 סעיף  שלפי  באופן   ,16.12.2014 ביום 
כתב שירות הוא "מסמך נלווה לפוליסת ביטוח 
הכולל תנאים למתן שירות למבוטח על ידי ספק 
הוראות  כי  לחוק,  בתיקון  נקבע  עוד  שירות". 
יחולו  ביטוח,  תכנית  הנהגת  לעניין   40 סעיף 
ובשינויים שיורה המפקח  בשינויים המחוייבים 

לעניין כתבי שירות.

רשאית  תהיה  ביטוח  חברת  כי  קבע,  החוזר 
להנהיג כתב שירות אם הוא מקיים את המבחנים 

וההוראות הבאים:
1. מכירה ישירה של כתב שירות ללא מעורבות 
חברת ביטוח תותנה בעמידה בהוראות שהציג 

הפיקוח. 
2. האוצר הגביל את המכירה של כתב השירות 
ואז על חברת הביטוח  הפוליסה,  או באמצעות 
להעביר אליה את כתב השירות לאישור בדומה 
ידי סוכן ביטוח  לקבלת אישור פוליסה, או על 

הוראות  אחר  שימלא  אחר  ספק  יבחר  אשר 
חוזר זה. החוזר אינו נוגע לנושא תיקוני צנרת 

בפוליסות הדירה. 
3. עקרונות חוזר שיווק כתבי השירות:

רק  הקשורים  שירות  כתבי  לשווק  מותר 
זה  סעיף  בפוליסה.  המצויין  הביטוח  למקרה 
לא נוגע לכתבי שירות הרכב, או כתב שירות 

ליווי רופא בפרוצדורות רפואיות מסוימות.
על כתב השירות לקיים קשר ישיר בינו לבין 
למכור  מתיר  אינו  החוזר  הביטוח.  תוכנית 
מניעה  טיפול  או  תחזוקה  של  שירות  כתבי 
כפי  למשל(,  חשמל  מוצרי  )תיקון  במוצרים 

שנמכרו לפני כן בכתבי השירות.
החוזר כולל הוראות על הפקת כתב השירות, 
מסוימים,  נושאים  והבלטת  שלו  הנראות 
והתחייבות  המוצע  השירות  טיב  על  אמירה 

הספק לפריסה גיאוגרפית.
בתוך  שירות  כתב  מכירת  של  במקרה 
הביטוח  חברת  על  היא  האחריות  הפוליסה, 

שמחויבת להציע לפחות שני ספקים.
חברות הביטוח והספקים יהיו חייבים להציג 
את סך עלות כתב השירות, אך חברות הביטוח 
רכישת כתב השירות בתוך  לחייב  יוכלו  לא 
היה מקובל במסלולי  )כפי שהדבר  הפוליסה 

המדור המשפטי של
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ביטוח רכב מועדפים(.
על סוכן הביטוח שישווק כתב שירות מחוץ 
הצבת  של  מנגנון  קיים  כי  לוודא,  לפוליסה 
ביטחונות מצדו של ספק השרות, כדי למנוע 
מצב של חדלות במתן השרות מבעיות כאלה 
מול  והמבוטח  הסוכן  את  וישאירו  ואחרות, 

שוקת שבורה.
שירות מכוח כתב השירות יינתן בשל מקרה 

הביטוח המצוין בתוכנית הביטוח. 
מתקיים קשר ישיר בין השירות לבין תוכנית 

הביטוח. 
כתב השירות אינו מעניק שירות תחזוקה או 

שירות תקופתי.
כתב השירות יכלול את המחיר לכתב השירות 
הביטוח,  פוליסת  ממחיר  בנפרד  יוצג  אשר 
עמו  ההתקשרות  פרטי  השירות,  ספק  פרטי 

והחריגים יוצגו באופן בולט.
השירות  על  אחראית  תהא  הביטוח  חברת 
כי  נקבע  כן  השירות.  כתב  במסגרת  הניתן 
לבחור  אפשרות  השירות  למקבל  ליתן  יש 
30 ליוני  מבין שני ספקי שירות לפחות. בין 
2016 ועד ליום 31 במאי 2017, ככל שקיימים 
רק שני ספקי שירות בתחום מסויים, רשאי 
לאפשר  שלא  ביטוח  לחברת  לאשר  המפקח 

למבוטח אפשרות בחירה.
שירות  כתב  לשווק  רשאי  יהא  ביטוח  סוכן 
האחריות  אז  הביטוח,  חברת  מעורבות  ללא 

לשירות תחול על ספק השירות.

תחולת החוזר ותחילתו
מועד תחילת החוזר ביום 30 ביוני 2016, והוא 
יחודשו  או  שישווקו  שירות  כתבי  על  יחול 
לאחר יום זה, לרבות כתבי שירות המתחדשים 
מאליהם מדי שנה( אולם לא יחולו לגבי ביטוח  

מפני תאונות אישיות ומפני מחלות ואשפוז.
וסוכני  הביטוח  חברות  כל  על  חל  זה  חוזר 

הביטוח, ועל כל ענפי הביטוח.

כאמור לעיל, מטרת החוזר הייתה לקבוע כללים 
להנהגת כתבי שירות ולאופן שיווקם למבוטחים 

על ידי חברות הביטוח וסוכנויות הביטוח.
ממצאי ביקורת של הפיקוח על הביטוח רשות 
שוק ההון, ביטוח וחסכון ערכה ביקורות ובדיקות 
בחברות הביטוח ובסוכנויות הביטוח, בהן בדקה, 
בין היתר, את אופן יישום הוראות החוזר הנ"ל.

עמדת  הרשות  ידי  על  פורסמה   2.8.2017 ביום 
ביחס  וחסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
ובדיקות  לממצאים העיקריים שעלו מביקורות 
ביחס  לאחידות  לתרום  במטרה  וזאת  אלו, 
ליישום הוראות החוזר על ידי חברות וסוכנויות 
הביטוח  חברות  התנהלות  לשיפור  וכן  הביטוח 

בנושא זה.

מקבוצת

סוכן ביטוח יקר

גם אתה מעסיק שמשלם לגופים המוסדיים בגין עובדיו 
וצריך להיערך לדיווח האחיד

 JOBBIT מציעה מחיר מיוחד לתפעול מלא למוצרים 
הפנסיונים של עובדי משרד סוכן הביטוח!

עד 5 עובדים בעלות של ₪30 לחודש ותשלום חצי שנתי 
מראש, כל עובד נוסף ₪7

עלות הקמה ראשונית ₪100 בלבד, למשרד עד 20 עובדים

  | info@jobbit.co.il | 050-3134499  :צרו קשר עוד היוםwww.jobbit.co.il

מודעה
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שירות יוקרתי לבית שלך

רק אנו מתחייבים על 
מוצר חדש תמורת ישן

)אם לא הצלחנו לתקן(

מוקד אנושי
24/7 

טכנאים 
מוסמכים 
בפריסה 

ארצית

הגעת טכנאי 
תוך

 24 שעות

*5676
kopellgroup.co.il

מודעה
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Kopell New Media
ממתגת את סוכן הביטוח ומשווקת אותו ברשתות החברתיות 

Kopell New Media

את  גרופ  קופל  משיקה  אלה  בימים 
המותג החדש Kopell New Media, לשיווק 
עסקים בפלטפורמות הניו-מדיה. מדובר 
עיצוב  הכוללות  לעסק  מיתוג  בחבילות 
לדפוס  וגם  לדיגיטל   גם  תדמיתי  גרפי 
ניהולו  בפייסבוק,  עסקי  דף  והקמת 

וקידומו. 
"הצורך  גרופ,  קופל  מנכ"ל  קופל,  מיקי 
בהשקת המותג נולד לאחר סקר שערכנו 
הביטוח  מסוכני   5% רק  כי  עלה  ממנו 
הפייסבוק  בפייסבוק.  עסקי  דף  מנהלים 
משמש פלטפורמה מצוינת לקידום העסק 
יום מיליוני ישראלים,  וגולשים בו מידי 
לוותר.  אסור  גדולה  כך  כל  חשיפה  על 
Kopell New Media מציעה פתרון שיווקי 
לסוכני הביטוח בקלות, בלי הרבה מאמץ 
בפני  לעסק  החשיפה  את  יגדיל  אשר 

לקוחות פוטנציאליים". 

העסק  את  לפרסם  לך  כדאי  למה 
בפיייסבוק?

השיווק  מערוצי  אחד  הוא  הפייסבוק 
בפרט  החברתיות  ברשתות  החשובים 
ובעולם הדיגיטל בכלל. מיליוני ישראלים 
נמצאים בפייסבוק מידי יום ומהווים קהל 
פרסום  לכן  גדול,  פוטנציאלי  לקוחות 
חשיפת  את  מגדיל  בפייסבוק  ושיווק 
פוטנציאלים  לקוחות  אלפי  בפני  העסק 

פילוח   ידי  על  לכוון  אפשר  שאליהם 
הכלים  להיום,  נכון  ממוקדים.  קהלים 
העסקים  לרשות  מעמידה  שפייסבוק 
עוזרים להגביר את החשיפה, לשמר קהל 

לקוחות ולייצר לקוחות חדשים. 
החברתיות  ברשתות  נמצא  שלא  עסק 
גדול  לקוחות  פלח  על  למעשה  מוותר 
וחבל. Kopell New Media מציעה לבעלי 
העסקים דריסת רגל משמעותית בעולם 
את  שמגדילה  החברתיות  הרשתות 
לא  ובתקציב  יחסית  בקלות  החשיפה 

גדול. 

מה Kopell New Media מציעה?
Kopell New Media בנתה במיוחד עבורכם 
האחת  כאשר  מיתוג  חבילות  שלוש 
מיתוג  הכוללת  בסיס  חבילת  מהווה 
לעסק, החבילה השנייה כוללת גם מיתוג 
לעסק ובנוסף הקמת דף עסקי בפייסבוק 
כולל עיצוב תמונת קאבר ודוגמת פוסט 
משודרגת  השלישית  החבילה  מעוצב, 
הראשונות  החבילות  שתי  את  וכוללת 
פרסום  הפייסבוק,  דף  ניהול  בתוספת 
תקציב  וניהול  בחודש  פוסטים  שישה 

קידום ממומן. 

עוד |  תמונות | חברים | אודות | ציר הזמן

 -    feeling excited 

*5676 |  050-4448396
marinam@startcar.co.il 
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לפני מספר שבועות התקשר אליי חבר, סמנכ"ל 
בחברת ביטוח. הוא נשמע מבוהל וסיפר לי כי 
הרגע קיבל מכתב מפחיד ומאיים מרשות המיסים 
על פיו הוא לא הגיש דוחות שנתיים ועל כן הוא 
מתבקש להגיש דוחות לשנים האחרונות בתוך 
זמן קצר לפני שיופעלו כנגדו הליכים משפטיים. 
"אני בסה"כ שכיר...מה הם רוצים ממני..." אמר 

חברי המבוהל.
מקרה זה כמו מקרים רבים אחרים, נובע מחוסר 
ידיעה, תום לב וכמובן אי ידיעת הוראות החוק. 
דוח  מהגשת  לשכירים  הפטור  כי  לדעת  חשוב 
שנתי לרשות המיסים אינו גורף וישנם מקרים 
דוח  בהגשת  שכיר  גם  חייב  בהם  מעטים  לא 
של  המידע  מערכות  האחרונות,  בשנים  שנתי. 
רשות המיסים, נפרסות בדרכים שונות המגיעות 
ליותר ויותר נישומים שאינם מדווחים כראוי על 

הכנסותיהם.

להלן מקרים עיקריים בהם גם השכיר חייב 
בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים )נכון 

לדוחות 2016(:
הכנסה שנתית ממשכורת מעל 641 אלפי ₪.

הכנסה שנתית אחרת )דמי שכירות, הכנסת   
חוץ, קצבת חוץ( מעל 333 אלפי ₪.

הכנסה שנתית מריבית מעל 636 אלפי ₪.
מעל  ערך  בניירות  שנתי  פעילות  מחזור 

.₪ 803,520
מי שמחזיק מעל 10% בחברה פרטית.

של  בשווי  לישראל  מחוץ  בנכס  שמחזיק  מי 
מעל 1.85 מיליון ₪.

מי שמחזיק פיקדון חוץ בנקאי בשווי של מעל 
1.85 מיליון ₪.

מי שחל עליו מס יסף )מס נוסף על הכנסות 
גבוהות(.

שכר ספורטאים.

המדגישים  העיקריים,  המקרים  רק  הם  אלו 
את חשיבות בדיקת החובה בהגשת דוח שנתי 
ובעיקר  שכיר  כל  עבור  וזאת  המס.  לרשויות 
בעלי  ו/או  גבוהה  הכנסה  רמת  בעלי  לשכירים 

נכסים רבים.

דוח  הגשת  אי  בגין  בחוק  הקבועים  העונשים 
שנתי הינם חמורים, החל מקנסות כספיים ועד 
חודשי   12 עד  של  עונש  עם  פלילית  עבירה 
מאסר. אולם, כל עוד לרשות המיסים אין עילה 
ו/או  כי אי הגשת הדוח בוצעה במרמה  לחשוד 
בניסיון להימנע מתשלום מס, סביר כי לא יופעל 
כלל הליך פלילי אבל, הקנסות הכספיים עלולים 

להיות מאוד לא נעימים.
אגב, במקרה של חברי הסמנכ"ל, הוא אכן חייב 
בהגשת דוח שנתי למרות שכלל לא ידע מכך.  
בוטלו  האחרונות,  לשנים  הדוחות  את  הגשנו 
הקנסות ואף התקבל החזר מס בגובה של כמה 
ההון(.  בשוק  הפסדים  )בגין  ש"ח  אלפי  עשרות 

סוף טוב הכול טוב.

בשנים האחרונות, מערכות המידע של רשות 
המגיעות  שונות  בדרכים  נפרסות  המיסים, 
ליותר ויותר נישומים שאינם מדווחים כראוי 

על הכנסותיהם

רו"ח, מנכ"ל ובעלים של חברת 
מינוף1 המתמחה במתן שירותי ייעוץ 
בתחומי המימון הניהול והפיננסים

נעם בכר

גם שכיר צריך להגיש דוח שנתי 
למס הכנסה )לפעמים(
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מיקי קופל: "אנו מודים למפקחת על הביטוח על הפצת מסמך העמדה שמציג 
את ממצאי בדיקת יישום כתבי השירות ואופן שיווקם בעקבות עשרות 

דוגמאות שהעברנו אליה. אם ההנחיות של הממונה על הביטוח יקוימו כלשונן 
וחברות הביטוח ימנעו מטריקים ושטיקים, יחסוך כל בית אב עשרות שקלים 

שכיום רק מעשירים את חברות הביטוח"

כתבי  הנהגת  בנושא  הבדיקה  ממצאי  מתוך 
על  לאחרונה  שפורסם  שיווקם  ואופן  שירות 
סלינגר,  דורית  הגב'  הביטוח  על  הממונה  ידי 
בהתאם  פעלו  לא  הביטוח  חברות  כי  עולה 
להנחייתה מדצמבר 2015 בנושא "הנהגת כתבי 
כי  העלתה  זו  בדיקה  שיווקם".  ואופן  שירות 
חברות הביטוח וסוכנויות הביטוח מקיימות את 

ההנחיה באופן לקוי. 

בתחילת  סלינגר  שהעבירה  החוזר  מתוך 
אוגוסט עולה כי:

א. חברת ביטוח משווקת כתבי שירות כחלק 
אינטגרלי מפוליסת הביטוח ללא אפשרות של 
המבוטח לרכוש את פוליסת הביטוח ללא כתבי 

השירות.
ב. חברת ביטוח מפחיתה את עמלת הסוכן בגין 
מכירת פוליסת ביטוח אם שיווק את הפוליסה 
חברת  ידי  על  המשווקים  השירות  כתבי  ללא 

הביטוח.
ג. חברת ביטוח מתנה מתן הנחות שונות בגין 

פוליסת הביטוח ברכישת כתבי שירות. 

יישום ראוי של ההנחיה צריך  לדברי סלינגר, 
לכלול:

א. חברת ביטוח מאפשרת למבוטח לרכוש כל 
פוליסת ביטוח ללא כתבי שירות.

ב. חברת ביטוח אינה מפחיתה את עמלת הסוכן 
משיווק  כתוצאה  ביטוח,  פוליסת  מכירת  בגין 
השירות  כתבי  ללא  הסוכן  ידי  על  פוליסה 

המשווקים על ידי חברת הביטוח.
ג. חברת ביטוח המעניקה הנחות בגין רכישת 
שירות,  כתב  נרכש  שבו  במקרה  פוליסה 
שבו  במקרה  גם  הנחות  אותן  את  מעניקה 

נרכשה פוליסה ללא כתב שירות.

גרופ  קופל  קבוצת  מנכ"ל  קופל,  מיקי  לדברי 
למאות  שירות  כתבי  של  שירות  המספקת 
קופל  "קבוצת  הארץ:  רחבי  בכל  מנויים  אלפי 
הגישה למפקחת מאז שהופץ החוזר ב - 2015 
עשרות דוגמאות לאירועים בהם חברות ביטוח 
נהגו בצורה שנוגדת את הנחיותיה. לשמחתנו, 
הפיקוח הבין שמדובר בכשל שוק נוראי. אנשיו 
בחנו את הסוגיה והבינו שיש פה סגירת שוק 
ופגיעה בחופש העיסוק, חופש הבחירה, וקיצוני 
מכל - תנאים עסקיים מגבילים חמורים. חלק 
נכבד מחברות הביטוח  נוהגות בקשיחות יתרה 
שאיננו  הצרכן  הוא  שנפגע  ומי  סוכניה,  מול 
מקבל את השירות הטוב ביותר, במחיר הטוב 
ביותר. למעשה, נכון להיום, מקבל הצרכן את 
המוצר שהכי טוב לחברות הביטוח". עוד מציין 
יכול  השירות  בכתבי  ראוי  "שימוש  כי  קופל, 
להוזיל את השירות בעשרות שקלים לכל בית 

אב לשנה וזאת מבלי לפגוע באיכות השרות".
המפקחת,  שהעבירה  ההנחיה  כי  מוסיף  קופל 
מוכיחה שבעבודה מקצועית, נכונה וחדה מול 
להישגים  להגיע  ניתן  הביטוח  על  הפיקוח 
הוגנים, המיטיבים עם תושבי המדינה, תורמים 
לסוכני  מסייעים  ואף  המחיה,  יוקר  להוזלת 
בחברות.  מהתלות  להשתחרר  הביטוח 
הביטוח,  חברות  יהיו  היחידות  המפסידות 

שרווחי הענק שלהן יקטנו מעט.

האם בקרוב סוכני ביטוח יוכלו ?
להציע כתבי שירות המותאמים ללקוח?
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תפעול פנסיוני 
חיצוני למעסיק 
הזדמנות מצוינת 
לסוכן הביטוח

מיקי קופל
JOBBIT מנכ"ל

רבדיו  על  הפנסיוני  התחום 
בשנים  עובר  השונים, 
מרחיקי  שינויים  האחרונות 
ושוב  שוב  שמשפיעים  לכת 
סוכן  של  פעילותו  אופי  על 
תוך  וזאת  הפנסיוני  הביטוח 
בהכנסותיו  משמעותית  פגיעה 
מכירה  או  מטיפול  השוטפות 
שהפכו  אלו  מוצרים  של 
נמוכה  עמלה  עם  למוצרים 
תפעול  עלויות  לצד  מאוד, 
ומתייקרות  שהולכות  ומכירה 

כל הזמן.
לתוקפן  נכנסו   2016 בינואר 
בין  שמטילות  חדשות  תקנות 
אחריות  המעסיק  על  היתר 
ותשלום  תקין  לדיווח  ישירה 
למוצרים  הפקדות  בגין 
הפנסיוניים של עובדיו, מסדירות 
את שיטת הדיווח האחיד לגופים 
הגופים  את  ומנחה  המוסדיים 
בדיווח חוזר על שיוכי הכספים.

תהליך  החל   2017 במהלך 
,גם  מעסיקים  של  משמעותי 
עדיין  חייבים  שאינם  כאלו 
שיטות  לשינוי  אחיד,  בדיווח 
עד  מקובלות  שהיו  הדיווח 
מחפשים  אלו  ומעסיקים  היום 
בהנחיית הסוכנים שלהם, רו"ח 
או יועצי המס, פתרון למצוקתם 

כיצד לתפעל מערך זה. 

לפני  הקימה   KOPPEL GROUP
תיפעול   -  JOBBIT את  כשנה 
אמונה  מתוך  פנסיוניים,  מוצרים 
תרצו  הביטוח,  סוכני  שאתם, 
להבטיח שלקוחותיכם המעסיקים 
כפי  אלופים,  של  שירות  יקבלו 

שאנחנו יודעים לתת.

שירות אישי, כל מעסיק מלווה 
את  שמכיר  אדיב  רפרנט  ע"י 
בו  ופועל  המעסיקים  עולם 

שנים רבות .  
הרפרנטים  מקצועי,  שירות 
תפעול  אנשי  הינם   JOOBIT-ב
ידע  בעלי  פנסיונים  מוצרים 
וניסיון רב, בעלי היכרות עמוקה 
עם המוצרים המרובים, החוקים 
שחלים עליהם , מגוון הבעיות 
ההתנהלות  שיטות  הקיימות, 
המוסדיים  בגופים  השונות 

דיסקרטית  התנהלות  ודרך 
מול סוכני הביטוח לשמירה על 

.JOBBIT לקוחותיו שהופנו ל

סולקת   JOBBIT מיכוני,  שירות 
ומבקרת את הדיווחים באמצעות 
התוכנה הטובה ביותר שקיימת 
כל  עם  מחוברת  בענף,  כיום 
הגופים המוסדיים במשק וזאת 
ומקצועי  מהיר  טיפול  לשם 
בדיווחים ומענה מהיר להיזונים 

החוזרים.
ידי  על  מנוהלת   JOBBIT
ומנוסים  ותיקים  ביטוח  אנשי 
את  היטב  ויודעים  שמכירים 
עמלו  וכמה  הסוכנים  עולם 
לקוחותיהם  את  להשיג  קשה 
לעשות  ומבטיחה  המעסיקים 
מנת  על  בידה  העולה  ככל 
לשמור על הקשר בין הסוכנים 

ללקוחותיהם.

זה הזמן לעשות את השינוי, אל 
ללקוחות  לפנות  לאחרים  תתנו 

שלכם.

מקבוצת

תהליך  החל   2017 במהלך 
משמעותי של מעסיקים ,גם כאלו 
בדיווח  עדיין  חייבים  שאינם 
הדיווח  שיטות  לשינוי  אחיד, 

שהיו מקובלות עד היום
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סוכן ביטוח, יו"ר הועדה לסוכנים 
צעירים בלשכת סוכני הביטוח בישראל

דביר רפ
ביטוח לנוסעים לחו"ל
דברים שחשוב לדעת

רחוק  לחו"ל,  מפליגים  או  טסים  שאנו  בעת 
ובטוחים.           שקטים  להרגיש  רוצים  אנו  מהבית, 
הפתרון הנכון לכך הוא רכישת תוכנית ביטוח  
ואירועים  בחו"ל  רפואיים  אירועים  שבה 
נמנע מעצמנו את   כך  יכוסו.  תאונתיים אחרים 
עגמת הנפש וחסרון הכיס בחופשה עליה  חלמנו 

זמן רב. 
מיד   – לערוך  עלינו  החופשה,  הזמנת  עם  לכן, 
סוכן  אצל  לחו"ל  נסיעות  ביטוח   - דיחוי  וללא 
ידאג  אשר  שלנו,  והאישי  המקצועי  הביטוח 
המקיפה  הביטוח  פוליסת  את  עבורנו  להתאים 
ותיתן  מתאימה  בצורה  עלינו  תגן  אשר  ביותר 

לנו שקט נפשי.

לחו"ל  לנוסעים  ביטוח  על  מדברים  אנו  כאשר 
כדאי שנשים לב למספר דגשים חשובים במיוחד, 

שלהם נתאים כיסויים ביטוחיים מיוחדים:
1. מצב רפואי קודם, בעיות כרוניות, הריון וכד'. 
יש לשים לב כיוון שאין כיסוי לכל מקרה ביטוחי 
הקשור בקשר ישיר או עקיף למצב רפואי קיים 
רפואי  שאלון  מילוי  על  להקפיד  קודם,יש  או 
ומענה רחב על כל השאלות לפי הנחיות ותנאי 
ורכישת כיסוי מתאים  חברות הביטוח השונות 

מראש.
2. גם למצבים רפואיים חריגים ניתן לתת פתרון. 
זה אמנם עולה בתוספת פרמיה ולעיתים אפילו 
תוספת משמעותית, אבל כך ניתן לצאת מהארץ 

בראש שקט.
פעילות  אתגרית,  פעילות  כל  על  לדווח  יש   .3
תחביבי,  ספורט  מקצוענית,  ו/או  תחרותית 
מיוחדות  ופעילויות  חורף  ספורט  מים,  ספורט 
אחרות ולקבל – מראש - כיסוי ביטוחי לפעילויות 

אלו.
טסים  אשר  מבוגרים,  וגם  צעירים  לאותם   .4
במזרח  כלל  בדרך  נידחים,  במקומות  למסעות 
הרחוק או בדרום  אמריקה,  הפוליסה במתכונתה 
החדשה, מכסה גם איתור וחילוץ )יש לשים לב 

לגבולות האחריות לכיסוי זה(.

שנעלמו   המבוטחים  לאיתור  ידאג  זה  כיסוי 
וארגון משלחת חיפוש שתטוס לארץ היעד.

שאין  מסויימות  מדינות  שיש  לב  לשים  כדאי 
אפשרות להפעיל בהן את הכיסוי הביטוחי.

ככל האפשר  מוקדם  יש לערוך  5. את הביטוח 
ואם אפשר מיד לאחר הזמנת  החופשה.

שלא כבעבר, הביטוח אינו כולל כיסוי אוטומטי 
יש  לכן  הנסיעה,  וקיצור  ביטול  בגין  להוצאות 
לרכוש כיסוי זה בנוסף. יש לשים לב לחריגים 
קיצור  ו/או  ביטול  אם  ובמיוחד  זה  בסעיף 
הנסיעה התרחשו עקב  מצב בריאות קיים של 

בני משפחה מדרגה ראשונה.
ניתן   – מתאונה  ונכות  מוות  למקרה  פיצוי   .6
באופן  ניתן  זה  ביטוח  בעבר  זה.  סעיף  לרכוש 

אוטומטי בפוליסה.
7. כיסוי לנזק אשר ייגרם ע"י המבוטח לצד שלישי.

מוגבלת  הפוליסה  כי  לב  לשים  יש   - מטען   .8
בסכום הביטוח הכולל וכן בסכום הביטוח לפריט  
- ובמיוחד לפריטים יקרי ערך - והתשלום הינו 

על בסיס  ערך משומש.
ניידים,  מחשבים  ערך,  יקרות  מצלמות   .9
לבטח  ניתן  סלולאריים  וטלפונים  טאבלטים 

באופן מיוחד.
חשוב לדעת,  כי ניתן להרחיב כיסוי לדברי ערך 
ופריטים נוספים  בפוליסת תכולת הדירה וזאת 

על בסיס כל הסיכונים ובערכם כחדש.
חובה   לארץ  החזרה  במועד  שינוי  כל  על   .10
תקופת  את  ולהאריך  הביטוח  סוכן  את  לעדכן 

הביטוח בהתאם.
11. יש להקפיד על הקלטת כל שיחות המכירה 
וזאת עפ"י הנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח 

וחיסכון במשרד האוצר.

קרוב  לערוך  יש  הביטוח  את   - אדגיש  לסיכום 
ככל היותר למועד רכישת החופשה ולא לחכות 
לרגע האחרון. יש להתייחס למצב הרפואי ויש 

להתאים את הביטוח לאופייה של הנסיעה.
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הכר את המומחה

אבי טאוויל
שירות תיקונים 
למוצרי חשמל ביתיים

המבטחים הישירים פעילים  
ב3 פוליסות פרט עיקריות 

בביטוח אלמנטארי:
א. רכב רכוש – מהווים  כ - 16.1% 
מתפוקת כל החברות בחציון 2017

ב. רכב חובה – מהווים כ - 12.4% 
מתפוקת כל החברות בחציון 2017

מהווים   - דירות  מקיף  ביטוח  ג. 
החברות  מתפוקת   16.1%  - כ 
בנקים  כולל  )לא   –  2017 בחציון 

למשכנתאות(
של  הגידול  לקצב  נתייחס  באם 
החברות הישירות  ביחס לשוק, 
נוכל להבחין שבביטוח רכב רכוש 
ובביטוח דירות קצב הגידול של 
החברות הישירות )ובעיקר ישיר 
אי די איי(גבוה בהרבה מהממוצע 
השוק. באם ננטרל את ההשפעה 
הרכב  קולקטיב  חידוש  אי  של 
של עובדי המדינה בשנת 2017, 
הנוכחית  בשנה  הגידול  קצב 
מאוד  רכוש  רכב  תחום  של 
משמעותי )בשנת 2016 החזיקה 
חברת ישיר אי די איי כ - 21% 
המדינה  עובדי  מקולקטיב 
שלא  החליטה   2017 ובשנת 

לגשת למכרז !!(.
לביטוח  שבחברות  ספק  אין 
יותר  בשלב  רווח  מזהים  ישיר 

דוושת  על  לוחצים  ואז  מוקדם 
השפעת  בנטרול  התפוקה. 
בשנה  הגידול  המדינה  עובדי 

הנוכחית מעל ל - 20%!!
הגידול  עיקר  חובה  בביטוח 
ניתן  אך  איי  די  אי  חברת  של 
להבחין שבחברות הללו מזהים 
ובולמים  אפשריות",  "תקלות 
קצב  את  מלאכותית  בצורה 
אכן  חובה  בביטוח  הגידול. 
קיים גידול אך הוא אינו בקצב 
רכוש.  רכב  ביטוח  של  הגידול 
החברות  של  שחלקן  העובדה 
רכוש   רכב  בתחום  הישירות  
בחובה    מחלקן  בהרבה  גבוה 
מוכיח   )12.4% לעומת   17.4%(
בלימה  מנגנוני  יש  שאכן 
באשר  ישיר  לביטוח  בחברות 
לגידול בביטוחי חובה. הבלמים 
עקב  נוצרו  האחרונות  בשנים 
חוסר היציבות של תחום החובה 
והתופעות  לרווחיות  בהתייחס 
שהתרחשו  הרגולאטוריות  
האחרונות,  בשנים  זה  בתחום 
כגון: דוח וינוגרד, ריבית חסרת 
הפיקוח,  של  רפורמות  סיכון, 

הכנסת הפול לתחרות ועוד..
בעוד שבביטוחי רכב רכוש ברוב 
הישירות  החברות  המקרים 

הן  חובה  בביטוח  יותר,  זולות 
בהתייחס  התחתון  בממוצע 

לתעריף.
הסוכנים  לחששות  באשר 
מקצב גידול החברות הישירות 
עיקר הבעיה בתחום רכב רכוש 

ומקצתה בביטוחי הדירות.
אינן  הישירות  החברות 
משתתפות בביטוחי קולקטיבים, 
מוניות,  משאיות,  אוטובוסים, 
ולכן  ועוד  זעיר  ציבורי  רכב 
חלקן מתקרב )ואולי כבר הגיע( 
ל - 20% בהתייחס לרכב רכוש 
הקרובות  בשנים  טון.   3.5 עד 
חברות  לפגוש  עלולים  אנו 
מן  שיעסקו  נוספות  ביטוח 
ויהיו  פרט  בביטוחי  הסתם 
ויעבדו  טכנולוגיה  מכוונות 
ערוצי  במספר  לוודאי  קרוב 
בחברות  בישיר.  כולל  שיווק 
בעיקר  פועלים  ישיר  לביטוח 
"ביטוחי  מכנים  שאנו  במה 
אוכלוסיות  של  שמנת   / קצפת 
חברות  רק.  לא  אך  מועדפות 
בשלב  לפעול  חייבות  הביטוח 
של  ל"אופטימיזציה  רק  לא  זה 
רכוש,  רכב  בתחום  הרווחיות 
הגנה  לסוכנים  להעניק  אלא 

כנגד הביטוחים הישירים.

יועץ לפרויקטים ביטוחיים

חגי שפירא
האם קצב גידול הישיר צריך להדאיג את הסוכנים?

צריך  הפעילות  עיקר  את 
רכוש  רכב  בתחום  להפעיל 
צריכים  והסוכנים  מאחר 
להתמודד לא רק נגד החברות 
כנגד  גם  אלא  ישיר  לביטוח 
ליסינג  חברות  רכב,  יבואני 
וציי רכב שאינם פונים לציבור 

הרחב של הסוכנים.
לא  הביטוח  חברות  באם 
"ההגנה  את  לסוכנים  יעניקו 
עלולות  הן  "גם  המתבקשת 

להיפגע בעתיד מאובדן שוק.

במליוני שח )2017 - חציון בלבד(
2014   2015 חציון 17   2016   

דירות
1608.3   1619.8   1652.8    858.6
237   248.7   263.9   138.3

14.70%   15.30%   15.90%   16.10%
רכב רכוש

    7082.3   8087.7   4511
979.5   1117.5   1333   787

14.60%   15.80%   16.50%   17.40
רכב חובה

4718.5   4692.5   4965.6   2898
  525.6             561.2   614.5   359.7
11.10%   11.90%   12.40%   12.40%

כל החברות
ישיר
אחוזים

כל החברות
ישיר
אחוזים

כל החברות
ישיר
אחוזים
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הכר את המומחה

אבי טאוויל
שירות תיקונים 
למוצרי חשמל ביתיים

אלקטרו אבי טאוויל בע"מ
תחום עיסוק: מיזוג ומוצרים 

לבנים 
וותק: 40 שנה

כמה שנים אתה עובד עם חברת קופל?
כבר עשר שנים ומקווה לעוד שנים רבות. 

התיקונים  שירות  תחום  על  דעתך  מה 
למוצרי חשמל ביתיים? 

למרות הרווחיות שנשחקה עם השנים,  איכות 
השירות לא נפגעה ואף השתפרה רבות. לא 

מתפשרים על מקצועיות!
במהלך  לך  שקרה  מעניין  מקרה  על  ספר 

עבודתך?
גיליתי  לתדהמתי  מזגן,  לתקן  ללקוח  באתי 

בתוך המזגן נחש ארסי.
תמליץ  מה  לחורף.  מתקרבים  אנחנו 

ללקוחותיך?
כי  ולוודא  פילטרים  לנקות  המיזוג:  בתחום 
צמחיה אינה מפריעה לפעילותו של "המעבה".
בתחום המוצרים הלבנים הייתי ממליץ לכולם 

להתקין "מגן ברקים" לכל המוצרים.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים?

ממשיך לתת שירות מכל הלב ומקווה שדור 
ההמשך יכנס לנעליי.

השמיים הם הגבול: 

קופל גרופ הטיסה 40 סוכנים 
מצטיינים לחופשה חלומית 

בקפריסין 

סוכנים מצטיינים  גרופ החליטו לפנק  בקופל 
שזכו בנופש מפנק במיוחד בחו"ל. 

בספטמבר האחרון הטיסה החברה קבוצה של 
כ - 40 סוכני ביטוח מובילים ובני ובנות זוגם, 

לבילוי של ארבעה ימים במלון הפאר 
Elexus Hotel & Resort & Spa בקפריסין. 

כמידי שנה, עורכת קופל גרופ תחרות פנימית 
שהחברה  ביעדים  שעומדים  הביטוח  לסוכני 
מציבה ופועלים לקידומה. השנה זכו הסוכנים 
בקפריסין  ובילויים  פינוקים  שכולה  בטיסה 
בעיר  סיורים  בספא,  מרגיעה  חוויה  שכללו 
ובפאבים הנחשבים באזור. מיקי קופל, מנכ"ל 
מההישגים  מאושר  המשלחת  וראש  החברה 
מהבילוי  איתם  ביחד  נהנה  הסוכנים,  של 

ומאחל להמשך עשייה מוצלחת. 

  Elexus Hotel & Resort & Spa :בתמונה
קרדיט תמונה: יח"צ
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לימור קצב משמשת כמנטורית לסקטור 
סוכני הביטוח בחברתנו מזה 6 שנים.

 
לימור מבצעת את עבודתה במסירות רבה, 
ביסודיות ובמקצועיות. היא מספקת מענה 
ופותרת ביעילות סוגיות מקצועיות  מהיר 
ועזרה,  לסיוע  בקשה  כל  הביטוח.  לסוכני 
בין אם היא בתחום עיסוקה ובין אם לאו, 
עם  ובמיוחד  בחיוב  ידה  על  נענית  תמיד 

חיוך.

אנו מודים לה על תרומתה לחברה ונמשיך 
להינות מעשייתה הרבה.

בראשותו  גרופ,  קופל  חברת 
ערכה  קופל,  מיקי  המנכ"ל  של 
ב"מריפוסה"  וגיבוש  שיווק  יום 
השיק  מיקי  זה  ביום  קיסריה. 
בפני מנהלי החברה  את כתב 
 - והיחודי  החדש  השירות 

 .KOPELL HOME DIAMOND

בנוסף למנהלי החברה השתתפו 
יועצת עסקית  דגן ברעם,  מיכל 
וכן נעם בכר - יועץ הפיננסים. 

העובדים נהנו מהרצאה מרתקת 
שירי  אורית  הקאוצ'רית  של 
השף  בחסות  טעימה  וארוחה 

חביב משה.

עובד מצטיין

לימור קצב
מנטורית
אוקטובר 2017

יום שיווק וגיבוש לחברי הנהלה ומנהלי תפעול - קופל גרופ

בתמונה מימין לשמאל: ליאת נתיב, אירית דרוגובצקי, אנה פודגורניך, מיקי קופל, ורד אסייג, 
יונייב, עובד שאול,  מיכל דגן ברעם, נעם בכר, סמדר מנחם, אורית שירי, לימור קצב, דורית 
גיורא ישראלי, נטלי מלכה, עדי אלון, יניב צדוק, אלון שוחמן, שחר אהרונסון, סנפיר נוי, אורחן 

קולבייב, שפי צרפתי
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מהם היעדים שלך בחברה?
המחלקות  בין  שוטף  עבודה  תיאום  ליצור 
בחברה. לפתח ולייעל את המחלקות השונות 
והן  המחשוב  מערכות  בתחום  הן  בחברה, 
בתחום השירות ללקוח תוך שמירה על ערכי 

ההגינות והשקיפות אל מול הלקוח הסופי.
של  האנושי  ההון  את  ולייעל  לפתח  כן  כמו 
החברה על ידי העצמת העובד, זאת על מנת 
שיגיע לסיפוק מקצועי ולקידום פנים ארגוני. 
החברה  למנכ"ל  שוטף  משפטי  ייעוץ  לתת 

ועובדיה ולייצג את החברה כלפי גורמי חוץ.

מה החוזקה של החברה?
שמה בראש מעייניה את הלקוח וצרכיו.

מהם השיפורים/השינויים שהחברה עברה?
התפתחה  האחרונה,  בשנה  גדלה  החברה 
חדשות  מערכות  הכניסה  המחשוב,  בתחום 

אשר שיפרו את רמת השירות ללקוח.
יותר  למהיר  הפך  ללקוח  הנציגים  מענה 

ואיכותי יותר. 
וייעודי  מיוחד  מוקד  פתחה  החברה  בנוסף 
עבור לקוחות שרכשו שירות תיקונים למוצרי 

חשמל.

מה היית מאחלת לסוכני הביטוח ל3 השנים 
הבאות?

וליצור  לפתח את הפעילות העסקית שלהם 
ביטוח,  חברות  עם  רק  לא  פעולה  שיתופי 
טכנולוגית  התפתחות  על  דגש  שימת  תוך 
עם  אישי  קשר  ליצירת  רבות  תתרום  אשר 

לקוחותיהם.

עו"ד סנפיר נוי
משנה למנכ"ל ויועצת משפטית 
עובדת בחברה מזה 4 וחצי שנים

הכר את הצוות

מודעה
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