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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

הפיקוח חייב להתעורר

דורית  הביטוח  על  המפקחת 
מבריק  מהלך  עשתה  סלינגר 
האלמנטרית  המחלקה  בעזרת 
כשהסירה  הביטוח,  על  בפיקוח 
ענף  על  שרבצה  העננה  את 
השנה  בעשרים  הביטוח 
חיכה  הענף  כאשר  האחרונות, 
כתבי  הסדרת  בנושא  לחוזר 
משלימים.  למוצרים  השירות 
2015 הפיצה המפקחת  בדצמבר 
שירות  כתבי  הנהגת  חוזר  את 
כי  משמעית  חד  קבעה  ובו 
לשווק  יוכלו  הביטוח  סוכני 
כתבי שירות ללא מעורבות של 

חברות הביטוח. 

הביטוח  חברות  של  חלומן 
כתבי  שנושא  הסתם,  מן  היה 
השירות, אותם הן רוכשות לרוב 
רק  יישאר  חיצוניות,  מחברות 
ייסגר  ובכך  הפוליסה  במסגרת 
השוק החופשי לחלוטין. החלום 
הזה הופרך ומעתה סוכני הביטוח 
עם  ביחד  יוכלו,  אשר  אלו  הם 
חופשי  באופן  לבחור  הלקוחות, 
כפי  בדיוק  השירות,  ספק  את 
שמתיר חופש הבחירה והעיסוק 
דמוקרטית  במדינה  החופשי 

ומתוקנת. 

אלא שעבור רוב חברות הביטוח 
ממש  המלצה,  רק  הוא  החוזר 
על  המפקחת  חוק.  חוזר,  לא 
באופן  דאגו  ואנשיה  הביטוח 
להבליט  מפרשנות  ונקי  בולט 
ברור  באורח  שהתייחס  סעיף 
השנים  שלאורך  להתניה  וצלול 
הותרה בהעלמת עין מההגבלים 

קבעה  המפקחת  העסקיים. 
"לא  בחוזר:  סעיף  במפורש 
ביטוח  תכנית  רכישת  תותנה 
ברכישת כתב שירות". הפרשנות 
היחידה היא שתתאפשר הבחירה 
ירצה  הביטוח  לקוח/סוכן  כאשר 
ג',  צד  או  פוליסת מקיף  לרכוש 
של  הפרק  את  לרכוש  ניתן  בה 
שירותי דרך וגרירה, כיסוי לשבר 
בפועל,  חליפי.  ורכב  שמשות 
את  כובל  החברות  ברוב  המצב 
היבטים  משני  הפוליסה  מפיק 
רכישת  אופי  על  שמשפיעים 

הפוליסה: 
א. מחיר הפוליסה ללקוח. 

ב. עמלת סוכן הביטוח בפועל.

המציאו  הביטוח  חברות  רוב 
"טריק" שכובל את סוכני הביטוח 
להפיק  אותם  ומאלץ  בישראל 
רכישת  ללא  ללקוחות  פוליסות 
פוגעות  החברות  הריידרים. 
הביטוח  סוכן  של  בעמלתו 
המשווק ללקוח ויותר מכך, חלק 
סוכן  אם  כי  קובעות,  מהחברות 
הביטוח ו/או הלקוח לכאורה לא 

הדרך  שירות  פרק  את  ירכוש 
בכמה  יקפוץ  המחיר  לרכב, 
כזה,  במקרה  מעלה.  דרגות 
את  לרכוש  יוכל  לא  הלקוח 
הפוליסה מאותה חברה כביכול. 
המפקחת על הביטוח קבעה דבר 
נוסף - המחיר של השירות יוצג 
בנפרד, אך למרות זאת עדיין אנו 
מסוימות  ביטוח  חברות  רואים 
שלכאורה לא מציגות את המחיר 

בנפרד.
שוב:  אומר  ואני  בעבר  אמרתי 
אני סומך על הפיקוח על הביטוח 
השוק  לסגירת  יד  ייתן  שלא 

באלימות. 
הפיקוח  כי  הרב  בטחוני  למרות 
בנובמבר  שוק,  סגירת  יימנע 
בחלק  ביטוח  חברות   2011
חוסמות  מהמסלולים  ניכר 
מוצרי  לרכוש  האפשרות  את 
שירות מחוץ לפוליסה באלימות 
לסוכן  בעמלה  פגיעה  לכאורה, 

ובפגיעה בהנחה ללקוח.
את  מאוד שהחוזר המתקן  חבל 
לכנס  בצמוד  הופץ  לא  המעוות 

אלמנטר 2017.

מיקי קופל
מנכ"ל קופל גרופ

החברות פוגעות בעמלתו של 
סוכן הביטוח המשווק ללקוח 
ויותר מכך, חלק מהחברות 

קובעות, כי אם סוכן הביטוח ו/
או הלקוח לכאורה לא ירכוש את 
פרק שירות הדרך לרכב, המחיר 

יקפוץ בכמה דרגות מעלה
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עורך הדין

ג'ון גבע

חוזר השרברבים כבר בתוקף
היתרונות של בחירת שרברב שבהסדר 

לתוקפו  נכנס   2017 ספטמבר  חודש  בתחילת 
התיקון להוראות החוזר המאוחד – הוראות בענף 
ביטוח דירה )המוכר לכולנו כ"חוזר השרברבים"(. 
הוראות אלו באו בעקבות התרשמות רשות שוק 
ההון, ביטוח וחסכון, כי ציבור המבוטחים בביטוח 
באירועים  הטיפול  מאופן  רצון  שבע  אינו  דירה 

ביטוחיים כתוצאה מנזקי מים.

והרחבה  דירה  לביטוח  פוליסה  רכישת  במעמד 
לנזקי מים עומדות בפני המבוטח שתי אפשרויות 
לגבי בחירת שרברב. אפשרות ראשונה העומדת 
שבהסדר,  שרברב  בחירת  הינה  המבוטח  בפני 
השרברבים  כל  את  יציינו  הביטוח  חברות  דהיינו 
איתם הן מצויות בהסדר על גבי רשימה, ובקרות 
שרברב,  של  התערבותו  המצריך  ביטוח  מקרה 
בחירה  הרשימה.  מאותה  מקצוע  איש  ייבחר 
דעתו  לשיקול  נתונה  הרשימה  מבין  בשרברב 
הבלעדי של המבוטח ולמעשה על חברת הביטוח 
את  לבחור  למבוטח  לאפשר  הביטוח  סוכן  ועל 
זהות השרברב מבלי להשפיע בשום צורה שהיא 
הביטוח  חברות  כי  נציין,  ההחלטה.  קבלת  על 
אולם  לעת,  מעת  הרשימות  את  לעדכן  רשאיות 
לעיון  הרשימה  את  לפרסם  החובה  עליהן  חלה 
הציבור. האפשרות השנייה הנתונה למבוטח, הינה 
אותו  להגביל  מבלי  בכל שרברב מטעמו,  בחירה 
של  בחירתו  כי  נדגיש,  אחרת.  או  כזו  לרשימה 
המבוטח תשפיע על מחיר הפוליסה )הפרמיה( או 
על גובה ההשתתפות העצמית שתחול עליו בעת 

הפעלת הפוליסה.

לגובה  רב  משקל  מעניק  המבוטח  כי  לכל,  ברור 
עשויה  שבהסדר  שרברב  בחירת  אולם  הפרמיה, 
בנוסף להעניק לו ודאות מסויימת לגבי האמינות 
אמורים?  דברים  ובמה  מקצוע.  בעלי  אותם  של 
על  הנערכת  שבהסדר,  השרברבים  ברשימת 
לדירוג  התייחסות  קיימת  הביטוח,  חברות  ידי 
השרברב ברשימה  וכן למספר המבוטחים שדירגו 
אותו. דהיינו, לאחר שהוענק למבוטח שירות על 
ידי שרברב שבהסדר, תערוך המבטחת בירור עם 
המבוטח בנוגע לאיכות השירות שניתן לו. להיבט 
זה שני יתרונות, מחד המבוטח יכול להעניק ציון 
שמדובר  אחרים  מבוטחים  וליידע  לשרברב  טוב 
ומאידך השרברבים  ומקצועי,  בבעל מקצוע אמין 
והדבר  אותם  שמדרגים  לכך  מודעים  שבהסדר 
ככל  גבוהה  ברמה  שירות  להעניק  אותם  יתמרץ 

שניתן.

יתרון נוסף הטמון בבחירת האפשרות של שרברב 
אחראית  תהיה  הביטוח  שחברת  הינה,  בהסדר 
על איכות התיקון והשירות שיינתנו למבוטח על 

המדור המשפטי של

בכך,  ביטוי  לידי  באה  השירות  זמינות 
שבהסדר  שרברב  ידי  על  הנזק  שתיקון 
ייעשה לכל היותר תוך שני ימי עסקים מיום 

פניית המבוטח לשרברב
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זמינותו  על  לרבות  מקצוע,  בעל  אותו  ידי 
וסיום הטיפול במסגרת זמן סבירה. זמינות 
השירות באה לידי ביטוי בכך, שתיקון הנזק 
על ידי שרברב שבהסדר ייעשה לכל היותר 
המבוטח  פניית  מיום  עסקים  ימי  שני  תוך 
פונה  שהמבוטח  ככל  זאת,  עם  לשרברב. 
אשר  הרשימה,  מתוך  שרברבים  לארבעה 
אינם יכולים להתייצב תוך שני ימי עבודה, 
הביטוח  לחברת  לפנות  המבוטח  רשאי 
ימי  שני  בתוך  שרברב  לו  לתאם  ועליה 
עבודה. ככל שלא תואמה הגעה של שרברב 
לפנות  המבוטח  רשאי  הנקוב,  הזמן  בתוך 
על  ישפיע  לא  הדבר  אך  פרטי,  לשרברב 
יידרש  שהוא  העצמית  ההשתתפות  גובה 
לשלם. לאחר שתואמה הגעתו של שרברב 
שבהסדר, עליו להגיע תוך שעתיים מהמועד 
מפרטות  החוזר  הוראות  להגעתו.  שנקבע 
במצב  לפעול  המבוטחים  רשאים  כיצד 
לרבות  מתייצב,  לא  או  מאחר  שהשרברב 

הזמנת שרברב פרטי.

שבהסדר,  השרברב  ידי  על  הטיפול  בסיום 
סיכום  למבוטח  למסור  הביטוח  חברת  על 
השרברב  ממצאי  את  יפרט  אשר  טיפול, 
נדרש  שהוא  הפעולות  הנזק,  למקור  בנוגע 

לבצע, וכן פירוט הביקורים שבוצעו. 

השרברבים  חוזר  הוראות  כי  נציין,  לסיום 
הלוואות  אגב  דירה  ביטוח  על  חלות  אינן 
בבעלות  ביטוח  סוכנויות  באמצעות  לדיור 

תאגיד בנקאי.

הכותב הינו מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים 
ושות'  הדר  גבע,  ג'ון  דין  עורכי  משרד  של 
לחברי  המשפטי  כיועץ  היתר,  בין  ומשמש, 

לשכת סוכני הביטוח.

לכך  מודעים  שבהסדר  השרברבים 
שמדרגים אותם והדבר יתמרץ אותם 
להעניק שירות ברמה גבוהה ככל שנית

מודעה
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סו"ב

ורדה לבקוביץ

לא כולל )כתבי( שירות

כתבי  רפורמת  לתוקפה  נכנסה  מאז  עברה  שנה 
חיוניים  שירותים  של  לביטולם  שהביאה  השירות, 
לאלפי מבוטחים. אנו, סוכני הביטוח הנפגשים יום-יום 
עם מבוטחים וצריכים להסביר להם מדוע נותרו ללא 

כיסוי, הפכנו ברגע מצדיקים לרשעים.

"הכיצד? מי החליט? שילמתי, ואם אצטרך - אז שילמתי 
סתם? מה קרה לדמוקרטיה? אם כך, אני לא צריך ביטוח, 
האישיים  המכתבים  מטר  מתוכן".  הכיסוי  את  רוקנתם 
כתבי  ביטול  על  הודעות  ובהם  למבוטחים  שנשלחו 
לענות  הביטוח,  סוכני  אותנו,  מאלץ  השונים,  השירות 
בכל אמצעי מדיה לטענות, שאלות ועוד אין ספור כעסים 
עוול  לא  על  לרשעים  הפכנו  מצדיקים  אלינו.  המופנים 

בכפנו.
אנו מסבירים שזו לא החלטה שלנו, זו הממונה על שוק 
בידה  מחליטה,  היא  רפורמה.  שקבעה  והביטוח  ההון 

הכוח והסמכות. ורגולציה חייבים לקיים.

בולטת הפגיעה בציבור בעלי המוגבלויות  
כתבי השירות היוו ערך מוסף המשלים את הכיסוי הקיים 
בציבור  משמעותית  פגע  וביטולם  הבריאות,  בפוליסת 
פורסמה   2015 בפברואר  ב-12  ביטוח.  בר  שאינו  רחב 
"הכרעה עקרונית בעניין חוק שוויון זכויות לאנשים עם 
זה קיימות הוראות ברורות לחברת  מוגבלות". במסמך 
מתקבל  אינו  מדוע  למבוטח  לנמק  עליה  כיצד  הביטוח 
לביטוח: "תמסור לאותו אדם הודעה מנומקת בכתב כי 
ותצרף מידע עליו התבססה  סירבה לקבלו עקב מצבו, 
הביטוח  חברת  אם  הנתונים,  בסיס  תמצית  החלטתה: 
המידע  תמצית  וכן  החלטה  במתן  עליהם  התבססה 

שעליהם התבססה.

בנימוקה יכולה החברה להתייחס למאמר מדעי מתחום 
רפואית  לחו"ד  רלבנטי,  סטטיסטי  למידע  הרפואה, 

רלבנטית או מסוימת למקרה, או להנחיות מבטח משנה 
נכות  בעל  אדם  כי  להסיק  ניתן  מהם  לעיל,  כאמור 
כרונית  כליות  ספיקת  מאי  הסובל  או  צמיתה  מוחלטת 
כי  או  יותר מאדם שאינו במצבו,  גבוה  סיכון  הוא בעל 
יידרש  אדם  אותו  כי  יותר  גדול  כיסוי  יש  מצבו  בשל 
לסיכון  מעבר  הבריאות  בפוליסת  הנכללים  לכיסויים 

שמבוטח אחר שאינו במצבו יידרש להם".

כתבי  רכישת  ידי  ועל  מביטוח  נדחתה  זו  אוכלוסייה 
שירות התאפשר להם לקבל שירות רפואי ללא תנאי 
את  לממש  וחומר  קל  בריאות,  הצהרת  וללא  חיתום 
הכיסוי. ציבור בעלי המוגבלויות, הזוכים להכרה מביטוח 
של  מהחזרים  נהנו  בחוק,  הקבועה  התקרה  עד  לאומי 
עבור  שקלים  אלפי  כמה  של  בגובה  השירות  כתבי 
פרמיה של 18 שקלים בלבד. בעקבות הרפורמה, הם לא 
יכולים לשלם מכיסם את הטיפולים, היות ואין להם יותר 

החזרים. 
ניתנים  אינם  הללו  החשובים  והטיפולים  היות  כלומר, 
בצורה זמינה ברפואה הציבורית, רפורמת כתבי השירות 
מאוכלוסייה  בריאות  שירותי  קבלת  למעשה  ביטלה 
שלמה בעלת מוגבלויות, שירות שעבור קבלתו הם לא 

נדרשו במתן הצהרת בריאות או בחיתום. 

לא רק טיפול אלא גם פתרונות למניעה ותחזוקה
מטיפול  יותר  הרבה  למבוטחים  העניקו  השירות  כתבי 
רגעי. לדוגמא, מבוטח שעבר אירוע לבבי נדרש לעשות 
דיאטה  של  למשטר  ולהיכנס  לעשן  להפסיק  ספורט, 
מבוקרת. נכון, ניתן לקבל מקופת החולים את השירותים 
הנ"ל, אך השאלה היא באיזו זמינות ובאילו תנאים, כאשר 

בכתבי השירות נדרשה בגינם אך ורק הפניה מרופא. 
לא ברור מדוע כל נושא המניעה והתחזוקה בוטל על ידי 
הפיקוח על הביטוח, כאשר במהלך הדיונים על רפורמת 
סוכני  לשכת  של  הבריאות  ועדת  הבריאות,  פוליסות 

הנפגעים הראשונים הם המבוטחים, שמאוד כועסים ומבינים שידיהם כבולות. 
הנפגעים הנוספים הם אנו, סוכני הביטוח, שאין בידינו להציע לציבור פתרון
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הביטוח הציגה את הנושא של ניתוחי מניעה
ואכן הכיסוי צורף לפוליסה האחידה. מה ההבדל בפירוש 
המונח מניעה בכיסוי בפרק הניתוחים לבין כיסוי מניעה 

בכתב השירות? לא אצלנו התשובות.
היא  המטרה  ותמיד  היות  מבורך,  מהלך  היא  רפורמה 
לתקן ולשנות לטובת הציבור. הטענה שעמדה מאחורי 
ללא  כיסויים  נמכרו  כי  הייתה  השירות  כתבי  רפורמת 
ידיעה הציבור, ולא היו שימושים בהם. אך הרפורמה הזו 
נערכה בצורה גורפת והיא ביטלה כיסויים קיימים ואף 

את האפשרות לרכושם עתידית לפי צורך.
אמנם לחלק מהמבוטחים הכיסוי נשאר בגלל התנאים 
אולם  השירות,  כתב  את  לחדש  האוסרים  בפוליסה 
הפוליסות בהן היה סעיף התחדשות בוטלו לאלתר. זוהי 

מעין הפליה, בגלל תנאים שנקבעו מראש.

לאחר הרפורמה
רק  לרכוש  ניתן  למכירה  שאושרו  שירות  כתבי  כיום, 
על אחת מארבע פוליסות בסיסיות, שם נדרשת הצהרת 
בריאות, כלומר אפשרות הרכישה לאנשים שאינם ברי 

ביטוח מתבטלת. 
אנו שנה לאחר רפורמת כתבי השירות וכאמור לא ברור 
לנו מה הרציונל בביטולם, מלבד הפגיעה באוכלוסייה 
בעבר  כזה  היה  ואם  פתרון,  עבורה  לנו  שאין  שלמה 
הוא בוטל. בארגז הכלים שלנו חסרים  'ברגים' בגדלים 
שונים לשימושים שונים, כשבמקביל ספקים חיצוניים 
גובים סכומים גבוהים מאוד לעומת הפרמיה ששולמה 
בעבר, כמו למשל עבור משדר קרדיולוגי )ראו מסגרת(.
בקופות  זהים  כיסויים  לקבל  יהיה  שניתן  הביטחון 
החולים לא התממש, היות ולא כל המובטחים מחזיקים 
מכתבי  לחלוטין  שונים  והתנאים  משלימים,  כיסויים 
השירות הפרטיים. כמו כן, ההשתתפות העצמית גבוהה 

יותר מבעבר.

הפגיעה הינה כפולה
כועסים  שמאוד  המבוטחים,  הם  הראשונים  הנפגעים 
אנו,  הם  הנוספים  הנפגעים  כבולות.  שידיהם  ומבינים 
סוכני הביטוח, שאין בידינו להציע לציבור פתרון. חשוב 
עבורם  שהפרמיה  שירות,  כתבי  בגין  שהעמלה  לציין 
נעה בין 1.90 שקלים ועד 21.00 שקלים, היא מזערית. 
לכן, במכירת כתבי השירות הוכחנו את השליחות שלנו 
לרכוש  ניתן  מזה  לא  ואחד.  אחת  לכל  הפתרון  במתן 

לחם להביא הביתה.
הכיסויים  כל  בגין  החודשית  הפרמיה  הצרכנים,  עבור 
הגיעה לפעמים לכמה מאות שקלים עבור משפחה, אך 
בזכות כתבי השירות שניתן היה לממשם המבוטחים לא 
הרגישו את ההוצאה. להיפך, המבוטחים הרגישו שהם 
משלמים ומקבלים תמורה מידית. הרי לא כולם זקוקים 

בחיי היום-יום לניתוח, השתלה או תרופה שלא בסל.
מחיר.  בכל  לא  אך  לעשות,  חשוב  רפורמה   לסיכום, 
בטח לא כאשר חולה נפגע והפתרון החלופי לא מספק. 

העיקר הבריאות.

נמצאים  שאינם  שירות  לכתבי  הבולטות  הדוגמאות 
יותר בארסנל המוצרים:

   כתב שירות בסיסי ״ביקור רופא״ )עליו מצרים רוב 
הלקוחות(

בכיסוי זה ניתן היה לדבר עם מוקדן  בטלפון, להסביר 
או  לבית,  רופא  ולהזמין  מתלוננים  עליה  הבעיה  את 
לאחר שיחה עם רופא לקבל הפניה למיון. השירות ניתן 

משעות סגירת הפעילות של הקופה או 24/7, לפי
בחירת המבוטח. העלויות למשפחה היו שקלים בודדים 
וההשתתפות העצמית עמדה על 25 שקלים. שירות זה 
עזר לזוגות צעירים עם ילדים ולמבוגרים שנזקקו לסיוע 
והמבוטחים  חסר  זה  שירות  כתב  מצרים.  הם  ועליו 
יותר  קיים  שאינו  מבינים  הם  כאשר  מאוד  מאוכזבים 
בקופת  השירות  כאשר  זאת  הבריאות שלהם.  בכיסויי 
הקופה,  של  הפעילות  לשעות  מעבר  רק  ניתן  החולים 

וההשתתפות העצמית נעה בין 80 ל-220 שקלים.

   כתב שירות משדר קרדיולוגי 
עלותו  לבבי.  אירוע  שעברו  למבוטחים  ניתן  המשדר 
בפוליסה.  כלולה  הייתה  והיא  בחודש  שקלים   1.89
בין  עולה  המכשיר  כיום  שנה.  בכל  התחדש  השירות 
 300 עד   170 החודשי  והמנוי  שקלים  ל-1,200   900
ניתן  מה  בדקה  הלשכה  של  הבריאות  ועדת  שקלים. 
לקבל מהקופה וההרחבות של המשלים למחלה כרונית 
כמו מחלת לב ומצאה כי ניתן לקבל משדר קרדיולוגי 
ממלכתי  בריאות  חוק  פי  על  חודשים   3 למשך  רק 
בסך  כלומר  נוספים,  חודשים   15 שב"ן  שמחזיק  ולמי 
בריאות  חוק  של  בשיתוף  כיסוי  של  חודשים   18 הכל 
ממלכתי ושב"ן בעלות מוזלת. ומה אחר כך? מהחודש 
מכיסו  התשלום  מלוא  את  ישלם  הקופה  עמית  ה-19 
ומה המשמעות של מחלה כרונית על פי  או שיבריא? 
ההגדרה? שלאחר מימוש הזכאות החולה ייאלץ לשלם 

את מלוא העלות.

   כתב שירות לילד
לילדים  וביטוחי  מימוני  מענה  העניק  זה  שירות  כתב 

הסובלים מלקות למידה. הפתרונות שהוצעו הם רבים

אך  החולים,  בקופות  דומה  שירות  לקבל  ניתן  אמנם 
צריך להרחיב את כיסוי השב״ן לרובד נוסף, בתשלום  
שונים  לשירותים  מחולקים  והפתרונות  כמובן,  נוסף 
לפי סרגל גיל. זאת בעוד בכתב השירות לא היו תנאים 

והכיסוי הסתיים אוטומטית בגיל 18.

ריפוי בעיסוק
ייעוץ תזונתי

אבחון וייעוץ דידקטי
אבחון וייעוץ 

  פסיכו-דידקטי
אבחון בהפרעות קשב   

  וריכוז
פיתוח מיומנויות למידה   

  וקלינאית תקשורת

פיתוח כישורים  
  התפתחותיים רגשיים

רכיבה טיפולית
הידרותרפיה

טיפול ביצירה
טיפול פסיכולוגי

טיפול בהרטבה ועוד
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835,000
דירות לכנרת + מרפסת גדולה 

₪ החל מ-

בריכת אינפיניטי גדולה | חדר 
כושר | בתי קפה ומסעדות 

בקומת הקרקע | ספא | לאונג׳ 
בר המשקיף לאגם מגובה 

36 מ’ | חוף ים צמוד לפרויקט

* ההדמיות להמחשה בלבד

70 דירות נמכרו תוך 3 חודשים בפרויקט היחיד 
בקו ראשון לכנרת עם תב”ע למגורים! 

זו ההזדמנות שלכם ליהנות משילוב מדוייק בין איכות 
חיים ותשואה מדהימה בפרויקט אחד שיש בו הכל.

AGAM
Exclusive Residence
by The Sea of Galilee

*9650w w w . a g a m r e s i d e n c e . c o m

09-9550330

קסם על ים כנרת!
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אניה פיתחה לאורך השנים מודל 
אשר  ביטוח  לסוכני  גבוה  תגמול 
באמצעות  לעבוד  מעוניינים 
בית  להם  ומקנה  שלה  הסוכנות 
ללא  הסוכנות  במשרדי  חם 
נהנים  הביטוח  סוכני  תשלום. 
פיתוח  וממודל  מכירה  מסדנאות 

עסקי מקצועי וממוקד. 

להרוויח  יכול  ביטוח  סוכן  כיצד 
בסוכנות שלך יותר?

ביטוח  סוכנות  של  יוצא  כפועל 
מובילה מבחינת תוצאות בחברות 
בהסכמים  מחזיקה  אני  ביטוח, 
טובים מאוד למול חברות הביטוח 
האפשרות  את  לי  נותנים  אשר 
לתגמל את סוכן הביטוח יותר. אני 
מלמדת אותו ומלווה אותו אישית 
לו  וחוסכת  יותר  למכור  לדעת 
 – מושבו  מקום  בנושא  משאבים 

המשרד.
סוכן  עיקריים  נושאים  באלו 

הביטוח מקבל גיבוי?
הביטוח  סוכן  את  מלמדת  אני 
סגירה  באחוז  פגישות  למצות 
גבוה מן המקובל וזאת כי לאורך 
בתחום  רב  ניסיון  צברתי  השנים 
מנת  על  מיוחד  מודל  ופיתחנו 
הליך  גבוהים.  להישגים  להגיע 
המכירה הוא שונה וחד משמעית 
שלי.  הביטוח  סוכנות  את  מייחד 
כלים  הביטוח  לסוכני  נותנת  אני 
וטיפול  גבייה  תפעול,  כגון: 
הביטוח.  חברות  מול  בתביעות 

לסוכן  שקט  נותנים  בעצם  אנו 
אמור  הוא  במכירה,  הביטוח 
נתפעל  ואנחנו  במכירה  להתרכז 
מול  שלו  הביטוח  תיק  את  לו 

הלקוחות בעת הצורך.
מה מייחד אותך משאר סוכנויות 

האב המפעילות סוכני משנה?
אני בוטיק, אני מרוכזת בתוצאות 
שאפשר,  ככל  הביטוח  סוכן  של 
עבודה  תוכנית  שנראה  לי  חשוב 
היא  והמטרה  ביעדים  ועמידה 
ביחד  שפועל  הביטוח  שסוכן 
שבבעלותי  הביטוח  סוכנות  עם 
עם  ובעצם   MDRT סוכן  יהיה 
הגעתו ליעד זה, מאחוריו סוכנות 
על  הכלים  את  לו  ביטוח שנתנה 
אני  גבוהה.  לתפוקה  להגיע  מנת 
בי  יראו  אשר  סוכנים  מחפשת 
סיוע  ורוצים  להצלחה  מקפצה 

וכתף להגיע למודל שלנו.
 5 בעוד  הענף  את  רואה  את  איך 

שנים?
פרנסה  מקור  בענף  רואה  אני 
לכל  אישית  לצמיחה  ואפשרות 
במאפיינים  יש  אשר  ביטוח  סוכן 
מרץ,  תעוזה,  של  ערכים  שלו 
עבודה  לתוכניות  להיצמד  יכולת 
ללמוד  רצון  מכך,  פחות  ולא 
שכל  מאמינה  אני  ולהתפתח. 
מתבטאים  לרוב  אשר  השינויים 
בחוזרים של הפיקוח על הביטוח 
מביאים בפנינו הזדמנויות חדשות 
לפן  הזה  הנושא  את  לקחת  ואין 
השלילי אלא לציין כל פעם זאת 

כהזדמנות.

נצא מהקופסא, מה החוויה בענף 
הביטוח מבחינתך?

תמיד.  עוד,  של  טעם  בי  יש 
חדשים  יעדים  לציין  אפשרות 
אני  אותם.  ולהשיג  ולהתקדם 
ביותר  המעניין  שהדבר  מניחה 

בענף שלנו זה לעבוד עם אנשים. 
שהם  בענף  ביטוח  סוכני  להכיר 
מחדש  פעם  כל  ולהכיר  קולגות 
לטפל  השאיפה  את  יש  לקוחות. 
ולשרת לקוחות בעת 'קטסטרופה' 
צריך  הלקוח  ששם  מגדירה  ואני 
לצדו  לעמוד  כסוכנים,  אותנו 
מצטטת  אני  תביעות.  ולשלם 
הביטוח  בענף  שלי  טובה  חברה 
שתמיד  לבקוביץ'  ורדה  סו"ב 
לקחת  צריך  'בחיים  אומרת 
אומרת  אני  ומכאן  החלטות' 
שקיבלתי  טובה  הכי  שההחלטה 
היא לגייס לשורותיי סוכני ביטוח 
שלדעתי  ההצלחה  את  ולשכפל 

אני חווה.

הביטוח  לסוכני  מאחלת  את  מה 
בישראל?

שנעשה ונצליח בכל אשר ניפנה, 
מתמיד.  וחזקים  בריאים  שנהיה 
סוכנים  שאותם  ספק  לי  אין 
האתגרים  עם  להתמודד  שיבחרו 
לצד  הכל  את  ויקחו  בענף 
אותם  הם  העסקיות  ההזדמנויות 
סוכנים שיצליחו להתקדם בחיים.

טלפון: 054-7990202
פקס: 04-8406107

anya.lissafieva@gmail.com :מייל

סו"ב, חברת COT MDRT בעלת סוכנות ביטוח 
מצליחה "כהן-לוין סוכנות לביטוח" המתמחה 
בתחום החיים והפנסיוני בחיפה

אניה לוין

סוכן הביטוח יכול למצוא אצלי 
בית חם, סדנאות מכירה לבניית 
תיק נפרעים בעמלות גבוהות 

במיוחד

אצלנו, סוכן הביטוח לא צריך 
לשלם על משרד, יש לו משרד 

בחינם זה חלק מהתנאים שאני 
מקנה לסוכני הביטוח
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ללא  משתנה  שלנו  העולם  מהמאקרו:  נתחיל 
הפסקה ואין דבר שנוכל לעשות על מנת לעצור זאת 
משפיעה  אפילו  האנושית  ההתפתחות  מלקרות. 
רבות גם על הטבע והאקלים של כדור הארץ, מאז 
שבני האדם החלו לרצות יותר מעצמם ומהסביבה 
שבה הם חיים. מאז ימי תקופת הישרדות והדאגה 
לקיום הבסיסי, דרך ההתפתחות התעשייתית ועד 
לימים אלו שבהם הפכנו לחברת שפע טכנולוגית 
כל  הרסה  שהקדמה  שיגידו  יש  ולרע.  לטוב   -
חלקה טובה ולעומתם, יש שיגידו שבדיוק להיפך, 
ההתפתחות הטכנולוגית פתחה הזדמנויות חדשות 
האדם  חיי  הארכת  כולל  החיים,  תחומי  בכל 

ואיכותם.

המחזוריות של השינויים בחיים שלנו נמצאת בכל 
לפני  שהחלה  האנושית  התקשורת  אפילו  מקום. 
אלפי שנים בציורי מערות וסימני ידיים, התפתחה 
ומגוונים,  שונים  בניבים  וכתיבה  דיבור  לשפות 
סימנים  לשפת  היום  חוזרת  מפתיעה  בצורה 
וציורים מצחיקים שנשלחים בוואטסאפ כמחליפי 
שיחה או כתיבה. חזרנו לתקשר באיורים וציורים, 

אחרי אלפי שנות כתיבה ודיבור.
הטכנולוגית  ההתפתחות  העסקים,  בעולם  גם 
בתרבות  והשינויים  היות  השינויים,  את  מובילה 
טכנולוגית  התאמה  דורשים  חיינו  של  המודרנית 
מהירה. אנחנו רוצים הרבה יותר, מהר יותר ובצורה 

יעילה ואפקטיבית הרבה יותר. 

אבל בניגוד לשינויים המתרחשים בכל רגע בכל 
תחומי החיים ובטח בעסקים, בני האדם לא אוהבים 
בני  רוב  ההשקעות,  בעולם  כמו  ממש  שינויים. 
ידווחו שהם מעדיפים מסלולים סולידיים,  האדם 
הפחד  את  בתוכו  מגלם  שינוי  הרי  סיכון.  שונאי 
הזה,  הפחד  מכישלון.  הפחד  מכולם:  השורשי 
מהלא נודע, גורם לנו להכניס את עצמנו ל"הקרנה 
פרטית" של סרטים מפחידים באשר לעתיד שלנו.
כך גם בתעשיית הביטוח, כמו בכל תעשייה ומקצוע 
אחר, חלים שינויים בכל עת. השינוי נראה כמאיים 

ומפחיד, עד כדי שיתוק ושקיעה במחשבות איוב, 
הופכים  הללו,  הזעם  נבואות  עידן.  של  סופו  על 
להתפתח  לא  מדוע  לאליבי  מסוימת  בצורה 
ומה השינוי מביא  כן אפשר לעשות  ולחשוב מה 

אתו מבחינת הזדמנויות אישיות ועסקיות.

ולריקוד  למחזוריות  ביותר  טובה  הכי  הדוגמא 
היא  בני האדם  לבין  בין הטכנולוגיה  הטנגו שיש 
בישראל  הבנקים  בישראל.  הבנקאות  דוגמת 
השקיעו רבות במשך השנים ביצירת קשר אנושי 
את  לבטח  יזכו  בנינו  המבוגרים  הלקוחות.  עם 
כמו  בחייהם  שהיתה  בבנק,  הפקידה  עם  הקשר 
הפכו  הלקוחות  כאשר  כמעט.  משפחה  קרובת 
ומלאי  סבלנות  חסרי  יותר,  ומהירים  לעסוקים 
מהר  נכנסה  הטכנולוגיה  וריכוז,  קשב  הפרעות 
עם  הבנק  של  לקשר  לסייע  מנת  על  לתמונה 
לנתונים  מהירה  גישה  לו  לספק  במטרה  הלקוח 
קרה?  מה  אז  שלו.  במחשב  או  בנייד  ולפעולות 
והתחרה  שקלים  מיליוני  להשקיע  מיהר  בנק  כל 
על ליבו של הלקוח מי יהיה דיגיטלי ומהיר יותר, 
כמובן תוך חסכון בכוח אדם ועובדי בנק. לעומתם, 
שאר  של  המגמה  את  זיהה  טפחות  מזרחי  בנק 
הלקוח  עם  מקשר  להתרחק  שבחרו  המתחרים 
מתקדמות  אפליקציות  מאחורי  הסתתרות  תוך 
והוביל מהלך אסטרטגי של הבטחת קשר אנושי 

עם הלקוח, לא רק דרך טכנולוגיה. 

מאמן ומרצה 
להצלחה אישית ועסקית

אבי גמבש
שוב בשורות איוב או שהגיע הזמן לחשוב?

כאשר חברות הביטוח יוצרת שפע של רעש 
אנחנו  ישיר,  באופן  הלקוחות  מול  שיווקי 
הלקוחות מחפשים את הפינה השקטה ואת 
חוף המבטחים, את הסוכן שיעשה לנו סדר 

ויגיד לנו מה נכון לנו

12



היתרונות של סוכני ביטוח נמצאים במקומות 
מאוימים  להיות  ובמקום  לחלוטין  אחרים 
אותה  להפוך  אפשר  בתופעה,  ולהילחם 

ליתרון מעולה עבור הסוכנים

האדם  בני  שבה  מרתקת  לתופעה  עדים  אנחנו 
ומטכנולוגיה  לטכנולוגיה  אנושי  מקשר  עוברים 
חזרה לחיפוש אחר הקשר האנושי. אני מעריך שגם 
בתעשיית הביטוח אנחנו עדים בשנים האחרונות 
סוכן  דוגמת  הישנות,  העבודה  משיטות  ליציאה 
עבור  ותומים  אורים  שהיה  השכונתי  הביטוח 
ושיווק  מתקדמת  לטכנולוגיה  מעבר  הלקוחות, 
ישיר של חברות הביטוח ואט אט, אתם תראו כיצד 
אנושי,  קשר  אותו  את  חזרה  מחפשים  הלקוחות 
עצה טובה ואיש מקצוע אמיתי שיסייע להם כמורה 

דרך בנבכי הפוליסות והמוצרים השונים.

מה כן נדרש לעשות? כמובן לא להישאר על הגדר 
בשלל  לאיבוד  ילכו  שהלקוחות  ולקוות  ולחכות 
האפליקציות והנתונים ולהפוך גם להיות שחקנים 
טכנולוגיים מתקדמים וממותגים, לצד יצירת קשר 
ותחת כובע השירות הטוב  אנושי בלתי מתפשר 
ביותר, ולא איש המכירות הזריז ביותר. הלקוחות 
שירות  מחיר,  דברים:  מספר  דורשים  היום  של 

ואמינות.

חברות ביטוח ימשיכו לפתח ערוצים ישירים. אין 
זאת,  לעשות  נדרש  לא  ואפילו  זאת  לעצור  דרך 
עצמה  את  רק  תייצג  לעולם  ביטוח  וחברת  היות 
ואת המוצרים שלה ותתחרה לעולם בחברה אחרת 
מחירים(.  תיאום  או  קרטל  שאין  בתנאי  )כמובן 
במקומות  נמצאים  ביטוח  סוכני  של  היתרונות 
אחרים לחלוטין ובמקום להיות מאוימים ולהילחם 
בתופעה, אפשר להפוך אותה ליתרון מעולה עבור 

הסוכנים.

כאשר אנחנו נמצאים בסביבה רועשת ביותר, כל 
הפינה  את  הוא  מחפשים  אדם  כבני  שאנחנו  מה 
השקטה, שבה נוכל להבין מה קורה. כאשר חברות 
הביטוח יוצרת שפע של רעש שיווקי מול הלקוחות 
באופן ישיר, אנחנו הלקוחות מחפשים את הפינה 
שיעשה  הסוכן  את  המבטחים,  חוף  ואת  השקטה 

לנו סדר ויגיד לנו מה נכון לנו.
באמת  מה  יודעים  אינם  בישראל  הלקוחות  רוב 
יש להם ובמה הם באמת מבוטחים. אחרי עשרות 
שנים של התמקדות התעשייה במכירות, כל מה 
סדר  שיעשה  איכותי  שירות  הוא  כיום  שנדרש 
שירות  הלקוח.  של  והפיננסי  הביטוחי  בתיק 
מרתקות  הזדמנויות  יוצר  שכזה  סדר  שמעניק 
עבור סוכני הביטוח, בתשלום או שלא בתשלום 

מהלקוח האבוד.

מה תכנית הפעולה הנדרשת עבור סוכני הביטוח? 
ושיפור  כללי  מיתוג  כל  ראשית  מאוד:  פשוט 
תדמיתו של סוכן הביטוח כאיש המקצוע שמייצג 
את האינטרס של הלקוח ולא של חברות הביטוח, 
הצגת היותו ברוקר של אופציות, ממש כמו סוכן 
נסיעות שלא מחויב לחברת תעופה כזו או אחרת. 

הסוכן  של  תדמיתו  את  המשמיצים  קמפיינים 
אכן היו אפקטיביים ביותר וחדרו עמוק לתודעת 

הלקוח, שגם ככה חושש להיות פראייר. 

בשלב שני, יצירת מערכת שירות אישית ומתקדמת 
ואתר  אפליקציה  חדשני,  אינטרנט  אתר  הכוללת 
וקשרי  ציבור  יחסי  מערכת  מתקדמים,  סלולרי 
לקוחות, ממש כמו ניהול מועדון לקוחות וכמובן 
ניהול פגישות מסודרות ומתוכננות עם הלקוח על 
התיק הביטוחי שלו בכל שנה או אפילו בתדירות 
של  המחטפים  ימי  לעשות,  מה  אין  יותר.  גבוהה 
קצרה  בפגישה  "ריסקים"  או  "פוליסה"  מכירת 
אבל  ביטוח,  רוצים  הלקוחות  מהעולם.  עברו 
רוצים להבין שהם לא פראיירים והם אכן מקבלים 
מעטפת של שירותים אמיתית ומתאימה לחייהם. 
בחיים  למי שרוצה להצליח  היא הכרח  אבולוציה 
עמלת  הייתה  לא  שאם  מאמין  אני  ובעסקים. 
המאפשרת  עמלה  מהסוכנים,  לרבים  "נפרעים" 
אזור נוחות המשאירה את הסוכן בעמדת מתלונן 
בבנק  ההפקדה  עדיין  אבל  גורלו  מר  על  וזועק 
לתהליך  יוצאים  מזמן  היו  הם  כרגיל,  מתקיימת 
שינוי על מנת להצדיק את קיומם מול הלקוחות 

המודרניים. 
אפשר להתעורר ולעשות שינוי מהיר מתוך כאב 
או מתוך ערנות. אם תניחו את כף היד שלכם על 
סיר לוהט, אתם תגיבו מיד על מנת למנוע המשך 
של כאב או נזק. ככה אנחנו בנויים כבני אדם וזה 
מנגנון ההישרדות הטבעי שלנו. אבל אם תפעלו 
מתוך ערנות, אתם תוכלו לזהות היכן נמצא הסיר 
תיהנו  ואפילו  מראש  הכאב  את  ותמנעו  הרותח 

מהתבשיל שבתוכו.

שלכם?  בעסק  גמבש  אבי  של  בסיוע  מעוניינים 
אנחנו מעניקים לכם פגישת ייעוץ במתנה!

לפרטים ותיאום 03-5252524

הכותב הינו מאמן ויועץ עסקי בכיר
מלווה את תעשיית הביטוח קרוב ל 20 שנים 
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בכמה  עוסקים  ביטוח,  סוכני 
אדם  חיי  של  הרגישים  מהתחומים 
בעולם המודרני. במאמר זה נביא כמה 
דוגמאות לתפיסת בתי המשפט בארץ 
סוכן  בנוגע לאחריות המקצועית של 
לניהול  דגשים  מספר  וניתן  הביטוח, 
סיכונים שכל סוכן ביטוח יכול ליישם.
לבין  הסוכן  בין  הפתיחה  נקודת 
הלקוח היא במפגש הראשון. אז אמור 
ידי  על  הלקוח  רצון  עיבוד  להתבצע 
מומלץ  פוליסה.  לרכישת  הסוכן 
ולהבין  הולם  ציפיות  תיאום  לבצע 
הבנות  אי  הלקוח.  של  הצרכים  מה 
בנקודה זאת עשויות להוביל לבעיות 
לתבוע  יבקש  הלקוח  כאשר  בעתיד 
את הפוליסה ויגלה כי היא אינה מכסה 
סוכן הביטוח  על  אירוע הביטוח.  את 
שביצע  הציפיות  תיאום  את  לתעד 
עם הלקוח טרם עריכת חוזה הביטוח 
כי  לוודא  יש  לו.  שנתן  וההסברים 
הפוליסה.  וסייגי  לתנאי  ער  הלקוח 
"חובת הווידוא" נקבעה בפסיקת בית 
ביטוח  חוזה  וחוק  העליון,  המשפט 
הסוכן משמש  כי  )א(   33 בסע׳  קובע 
בכל  הביטוח  חברת  של  כשלוח 
כריתת  לקראת  ומתן  למשא  הקשור 
ולעניין  המבוטח,  מול  הביטוח  וזה 
זו  שחובה  כך,  עצמו.  החוזה  כריתת 

חלה גם על הסוכן. 

הלקוח  בין  מחלוקת  תתעורר  כאשר 
דרכים  שתי  קיימות  המבטח  לבין 
משפטיות עיקריות: התביעה החוזית 
המחלוקת  הנזיקית.  והתביעה 
ביהמ״ש  ידי  על  שתיבדק  הראשונה 
במרבית  העובדתית.  המחלוקת  היא 
פעל  הוא  כי  הלקוח  יטען  המקרים, 
ומבחינתו  הסוכן  לעצות  בהתאם 
הצרכים  את  מכסה  הביטוח  חוזה 
שלו. הסוכן יטען כי הוא פעל בהתאם 
לרצון הלקוח, ויחד עם המבטחת יפנה 
מאחר  בפוליסה.  הכלולות  להחרגות 
התובע,  על  מוטלת  ההוכחה  וחובת 
עובדתית  במחלוקת  ומדובר  ומאחר 
ידע  לא  כי  להוכיח  הלקוח  יצטרך   –

הוסברו  לא  אלו  כי  או  החריגים,  על 
ונוסחו  מאחר  לו  ברורים  לא  או  לו 
שרכש.  בפוליסה  בעייתי  באופן 
מדובר  כי  ובהנחה  כזה,  במקרה 
יפעל  המשפט  בית  חוזית,  בתביעה 
בדיני  הנוהגים  לעקרונות  בהתאם 
של  דעתם  ״אומד  את  ויבחן  החוזים 
מאחר  החוזה.  כריתת  טרם  הצדדים״ 
נוכח ברגע כריתת  וביהמ״ש לא היה 
שונות  ראיות  יחפש  הוא  החוזה, 
והלקוח בעת  רוחם של הסוכן  להלך 
ניתן  למשל  כאן  הפוליסה.  שנרכשה 
יהיה להוכיח באמצעות תיעוד בכתב 
של הסברים שניתנו ובקשות שהובאו 
מצד הלקוח, מה היו כוונות הצדדים. 
בהתאם לדיני החוזים – כוונת הצדדים 
אם  כלומר,  לפרשנותו.  מהותית  היא 
הפוליסה  כי  ישתכנע  המשפט  בית 
רצון  את  מגשימה  אינה  שנרכשה 
הסוכן,  בפני  שהובא  כפי  המבוטח 
אם  אפילו  תביעה  להתקבל  עשויה 
הפוליסה אינה מחייבת זאת, ותנאיה 

המילוליים שוללים את הכיסוי. 

תביעת  קיימת  הנזיקי,  במישור 
בפסיקה  והוכרע  מאחר  הרשלנות. 
בחובת  חב  הסוכן  רבים  במקרים  כי 
המשפט  בית  הלקוח,  כלפי  זהירות 
יבחן האם הסוכן התרשל, האם סטה 
מסטנדרט זהירות סביר. סטייה עשויה 
באופן  שמולאה  ביטוח  הצעת  להיות 
לא תקין, מילוי שאלון באופן שגוי, אי 
מתן הסברים אודות החשיבות במילוי 
המבוטח  על  ועוד.  בשאלון  פרטים 
מדובר  וכי  נזק,  לו  נגרם  כי  להוכיח 
בתוצאה של התרשלות הסוכן. במידה 
והלקוח יוכיח רכיבים אלו, הוא עשוי 
להיות זכאי לפיצוי נזיקי, כלומר פיצוי 

החורג מהסעד של קיום החוזה. 

בחשבון  לקחת  שיש  נוסף  נושא 
וקבלת  מדויק  מידע  קבלת  הוא 
מהמבוטח  הנדרשים  המסמכים  מלא 
מבעוד מועד. כך לדוגמא - דן ביהמ״ש 
עם  התקשר  ביטוח  סוכן  בו  במקרה 

בביטוח  משאית  ביטוח  לצורך  לקוח 
יעביר  כי  ממנו  וביקש  ומקיף  חובה 
לרבות  הנדרשים  המסמכים  את 
אמצעי תשלום לצורך הנפקת תעודת 
שבוע  נגנבה  המשאית  מקיף.  ביטוח 
שהוא  שחשב  והמבוטח  מכן,  לאחר 
את  תבע  ביטוחי  כיסוי  תחת  חוסה 
חברת הביטוח. הסוכן טען כי הלקוח 
הנדרשים  המסמכים  את  העביר  לא 
ולכן לא הונפקה תעודת ביטוח, בעוד 
למזכירתו  משמסר  כי  טען  שהלקוח 
כי  הבין  תשלום,  אמצעי  הסוכן  של 
טופלה.  הביטוח  וסוגיית  מכוסה  הוא 
ביהמ״ש קבע כי חלה חובה על הסוכן 
להתריע ולהסביר למבוטח כי כל עוד 
לא הושלמו מלא המסמכים אין ביטוח 
בתוקף )תא״מ 2303/08 שלום כפ״ס(. 
למתן  מעבר  כי  מציעים  אנו  לפיכך, 
ההסברים  את  לגבות  יש  ההסברים 
בכתב ולשלוח אל הלקוח תוך שמירת 
העתק, כך שניתן יהיה להוכיח בבוא 
היום כי הוסבר ללקוח כי אינו מכוסה 

בנסיבות כאלו ואחרות.

לקביעת  בהתאם  הסוכן  של  חובתו 
כאמור  מסתכמת  אינה  ביהמ״ש, 
בשלב המו״מ ועריכת הפוליסה. עליו 
רצון  את  תואמת  הפוליסה  כי  לוודא 
בה  הכלולים  החריגים  וכל  הלקוח 
הוסברו לו. בנוסף, עליו להתריע בפני 
הפרמיה  את  משלם  שאינו  מבוטח 
לרבות  התוצאות של התנהלותו,  על 
נוספות  דוגמאות  ישנן  כיסוי.  העדר 
נדונו  אשר  ואחרות  כאלו  למחלוקות 
במידה  כי  מציעים  ואנו  בפסיקה, 
וקיים חשש או שאלה ביחס לאחריות 

מקצועית, תיוועצו בעורך דין.

כללית  סקירה  הוא  לעיל  האמור 
וחלקית של הנושא, אינו מהווה יעוץ 

משפטי או תחליף ליעוץ משפטי. 

עו״ד 

איתן האזרחי
אחריותו המקצועית של סוכן הביטוח וניהול 
סיכונים מקצועי
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ביטוח דירה מאופיין כאחד מתחומי 
הפעילות הנחשקים והיציבים  ביותר  
עבור חברות הביטוח ועבור הסוכנים. 
איטי לחלוטין   עולה בקצב  התפוקה 
)החל  בישראל  הבניה  תנופת  חרף 
הפרמיה  גידול  קצב   2011 משנת 
– משוקלל  כ-2.75% לשנה בממוצע 
מדובר  למשכנתאות(.  בנקים  עם 
מענה  נותן  שאינו  איטי  גידול  על 
לגידול המואץ הנובע מהגדלת כמות 

הדירות והבניה המואצת.

תחום  של  התפוקה   2016 בשנת 
מיליארד   1.65 לכדי  הגיעה  הדירות 
בנוסף  שח(.  מיליון   1652.8( שח 
והיסטורי של בנקים  קיים ענף קטן 
ב-2016  שתפוקתו  משכנתאות   /
הייתה כ-237 מיליון שח, ראוי לציין 
הנהנים  הם  הבנקים   זה  שבתחום 

העיקריים.

שני התחומים הללו מהווים ביחד כ-1.9 
מיליארד שח המהווים כ-9% מתפוקת 
האלמנטארי )כ-20.5 מיליארד בשנה(.

הייתה  התפוקה   2011 בשנת 
/ בנקים  ותפוקת  מיליארד   1.43
משכנתאות 239 מיליון שח - כמעט 
מיליארד  כ-1.67  ביחד   - היום  כמו 

שח.
רק  עלתה  התפוקה  שנים   5 במשך 

ב-13.7% )ממוצע של 2.75%(.
הגיע  המבוטחות  הדירות  מספר 
כ-391  עוד  )קיימים  מיליון  ל-1.192 
במסגרת  המבוטחים  דירות  אלף 

הכל  בסך  משכנתאות(   / בנקים 
דירות  מיליון  כ-1.583  מבוטחים 
מתוך 2.5-2.6  מיליון דירות הקיימות 
של  ביטוח  על  )מדובר  בישראל 
לא  מהדירות  כ-40%  כ-60%דהיינו, 

מבוטחות(.
נבחין  רכב  לביטוחי  נשווה  באם 
ל-2.7  רכב  כלי  מיליון   3.2 שמתוך 
מיליון יש ביטוח מקיף או צד ג )כ-
יש  85%( כאשר לחלק הלא מבוטח 
גדולות  ליסינג  חברות  כגון  הסבר 
ולכן  הרכב  ציי  את  מבטחות  שאינן 
ביטוח  אין  בודדים  לאחוזים  רק 

)מאופיין גם בביטוחי דו-גלגלי(.
של  התחום  הרווחיות  מבחינת 
 2016 ובשנת  ביותר  רווחי  הדירות  
שח  מיליון   147.7 של  רווח  הציג 
המהווים כ-9% מהתפוקה )של דירות 

ללא בנקים / משכנתאות(.
השנים   לאורך  דומה  הרווחיות 
מנזקי  )כתוצאה   2013 שנת  למעט 
החורף  אך גם באותה שנה הרווחיות 
הגיעה ל-66.5 מיליון שח(. אין ספק 
שהחברות מעוניינות בביטוח דירות 
רמת  שהרי  מעוניינים  הסוכנים  וגם 
העמלה  חרף  יחסית  גבוהה  העמלה 
אדמה  רעידת  לביטוח  המקוצצת 

ונזקי מים.
עומד  העמלה  של  משוקלל  ממוצע 
על כ-32%-30% מהנטו )שקלול של 

דירה, ר.אדמה ונזקי מים(.
שאינן  הדירות  למספר  באשר 
השאלה  נשאלת  )כ-40%(  מבוטחות 
הסוכנים  של  הפוטנציאל  לגבי 

להגדיל מכירות.
ניכר  שחלק  שהעובדה  לציין  ראוי 
המבוטחים  על  נכפים  מהביטוחים 
בגלל דרישות הבנקים עקב לקיחת 
משכנתאות ולכן ניתן לומר בוודאות 
לביטוח  הבנקאית  הדרישה  שללא 
המצב  המשכנתא  בעקבות  המבנה 
היה גרוע אף יותר מאותן ה-40% של 
הנתונים  מבוטחות.   שאינן  הדירות 
מרחב  וקיים  עצמם  בעד  מדברים 
גדול לסוכנים להגדיל את המכירות 

לדירות לא מבוטחות .
בנוסף, לחלק ניכר יש ביטוח מבנה 
השלמות  לבצע  צריך  ולפיכך  בלבד 
ועוד(.  תכשיטים  תכולה,  )ביטוח 
ביטוחי  להשלים  צורך  יש  בנוסף, 
המבוטחים  לכל  אדמה  רעידת 
הוא  שלדעתי  זה  כיסוי  על  שויתרו 

חשוב ביותר.
לשוחח  הסוכנים  לכל  ממליץ  אני 
עם מבוטחים ללא כיסוי זה ולנסות 
)זה  החשוב  הכיסוי  לצרף  לשכנעם 
ישראל  במדינת  להתרחש  עלול 
היכול  ברדיוס  ברובה  הממוקמת 
הסורי- מהשבר  מושפע  להיות 

אפריקאי  .
חשוב שהסוכנים יציעו אלטרנטיבות 
ברעידת  עצמיות  השתתפויות  של 
לא  שוק  שיש  ספק  לי  ואין  אדמה 
מ99%  למעלה  )היום  לבעיה  מודע 
של הדירות רוכשים השתתפות של 

10% בכיסוי רעידת אדמה(.
למרות שב-40% החסרים אנו כוללים 
הדירות  )שביטוחי  ערבי  מגזר  גם 

יועץ לפרויקטים ביטוחיים

חגי שפירא
ביטוח דירות 
יש פוטנציל מכירה לסוכנים 

וכן המגזר החרדי  באחוזים בודדים( 
המבוטח רק בחלקו, עדיין יש מרחב 
פעולה רב לסוכנים בתחום הדירות.

מכירות  להגדיל  לסוכנים  מומלץ 
שבביטוח  ספק  אין  דירה.  בביטוחי 
לאחר  ורק  צורך  למכור  צריך  דירה 
קשה  יותר  הרבה  וזה  מחיר  מכן 
ממכירת ביטוח רכב )שם קיים צורך 

ולכן הסוכנים מרוכזים במחיר(.
פוטנציאל  יש   - יקרים  סוכנים 

בביטוחי דירות.

ביטוחי דירות
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017

1434.8  1515.1  1569.3  1608.3  1619.8  1652.8  858.6
239.7  233.5  231.5  224  221.8  237.7  123.5
1674.5  1748.6  1800.8  1832.3  1841.6  1890.5  982.1

139.7  127.5  66.5  167.8  113.7  147.7  98.2
4.9  4.1  5  8.4  12.8  20.6  12.2

144.6  131.6  71.5  176.2  126.5  168.3  110.4

פרמיה
ביטוחי דירות
בנקים משכנתאות
סה"כ
רווחיות
ביטוחי דירות
בנקים משכנתא
סה"כ

*הטבלה במיליוני שח
*2017 - הנתונים לחצי שנה
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מודעות עמוד 
)23*18(

 888 ש"ח + מע"מ

מודעות חצי עמוד

)11*18(

555 ש"ח + מע"מ

התקשר עכשיו:

FaceBit
Bit-הקשר שלך לעולם ה

שריין לך שטח 

פרסום כבר 

בגיליון הקרוב!

צריך עזרה בעיצוב המודעה? 
צור איתנו קשר לקבלת 

מחירים אטרקטיבים

050-4448396 

לרשותך שתי אפשרויות לבחירה:

מגזין Facebit מקבוצת קופל גרופ מזמין אותך 
להיחשף לסקטור סוכני הביטוח ועובדיהם

פרסם את העסק שלך במודעות פרסומיות בהפצה 
מודפסת ודיגיטלית לכ-6,000 משרדי סוכני ביטוח בישראל!

 

מודעה
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שריין לך שטח 

פרסום כבר 

בגיליון הקרוב!

סו"ב

לילך מטרני

ברגע האמת - רק סוכן ביטוח!

הם אמרו לי שאני הולכת להיות נכה כל החיים...
בעצם, הייתי צעירה מידי אז הם אמרו רק להורים שלי. 
אבל כן אני זוכרת- את הבלבול, את חוסר האונים ואת 
שדיי  כמובן  יותר.  לעשות  מה  בעצם  שאין  ההרגשה 
הסתירו ממני את התמונה המלאה, אך תוך כדי ריצות 
לי את  סיפרו  כבר  והמבטים  הגוף  בין הרופאים, שפת 
גידול  בארץ.  מסוגו  ראשון  נדיר,  היה  הסיפור. המקרה 
במדינת  התמודדות  יכולת  וחוסר  האגן  בעצם  אלים 
ישראל כולה. עד היום אני לא יודעת מה יותר גרוע מכל 
או לראות את  איוב על תאונה  להורים, לקבל בשורת 
ילדם נובל תוך הדרדרות מתמדת. אבל לי, לי היה מזל!

היום אני מבינה שזה לא מזל, אלא מקצוענות מול תכנון 
והבנה עמוקה של החיים. לי היה ביטוח בריאות מעולה. 
אמא שלי סוכנת ביטוח מצטיינת שחזתה את פני העתיד 

ודאגה לנו לטוב ביותר.
חוויה..(,  זאת  )בכל  למינסוטה  הטיסה  את  זוכרת  אני 
קליניק  מיו  של  המומחים  ואת  התקוות  את  זוכרת 
במינסוטה שבזכותם ניצלתי ואני בריאה היום. החוויה 
הייתה מכוננת. חוויה שמשנה אותך לנצח. שם למעשה 
אותי  והפך  האחרונות  בשנים  שפרח  עמוק,  זרע  נטמן 
על  לקחתי  הרגע  מאותו  אג'נדה.  עם  ביטוח  לסוכנת 
הבריאות.  ביטוחי  לעולם  לדאוג  השליחות  את  עצמי 
הסוף  עד  אותו  עושים  שלי,  בעולם  משהו  כשעושים 
ובצורה הטובה ביותר. על כך יעיד כל מי שמכיר אותי 
מדברים  שכולם  נכון  השכלה.  תמיד  היא  וההתחלה 
ואישי  תמידי  קשר  על  מקצועיות,  ועל  מקצוענות  על 
והכלים  האמצעים  בכלל  השתדרגות  ועל  הלקוח  עם 
הטכנולוגיים הנמצאים לרשותנו. והם גם צודקים. היום 

כדי להצליח בעולם הביטוח- צריך גם וגם וגם.

שלי  האינסופית  והאנרגיה  לתשוקה  מעבר  ועדיין 
ההשכלה  הידע,  הוא  ביותר  החשוב  הדבר  למקצוע- 
לדעת  המקום  זה  כאן  התחום.  של  העמוקה  וההבנה 
בעולם  מתקדמות  הכי  הטכנולוגיות  מהן  ראשונה 
צרכיו  לפי  ללקוח  הביטוחי  הכיסוי  התאמת  הרפואה, 
איזה  האחרון,  הפרט  עד  הפוליסות  הבנת  האישיים, 

תרופות חדשות יצאו לשוק וכיצד מנצחים מחלות.

מעבר ללימוד הבלתי פוסק ומתיחת היכולות עד הקצה, 
 MONEY - בכל פעם שמתרחש מקרה ביטוחי קשה הוא ה
TIME של הסוכן. כאן אנחנו נדרשים להרוויח את לחמנו 

ולהצדיק את קיומנו- ופה אין פשרות!
את  יום  יום  מנהלת  אני  וחיוני  ראשון  שכצעד  כמובן 
מלחמת המודעות. שהרי ברור לכולם מה גדול ההבדל 
בין מי שיש לו ביטוח בריאות וגם אם הוא הכי מצומצם 
שמכסה רק קטסטרופות רפואיות ותרופות מחוץ לסל 
לאחרונה  רק  כלום.  לו  שאין  מי  לבין  בלבד  הבריאות 
על  שחלתה  ילדה  עבור  מהותי  גיוס  לקמפיין  תרמתי 
באם  נמנע  היה  הדבר   .₪ מליון   2 עבורה  לגייס  מנת 
שהחוסר  לי  ברור  לחודש.   ₪  15 משלמים  היו  הוריה 
בביטוח לאותה ילדה לא נבע ממניע כלכלי, אלא מחוסר 
מודעות מובהק. אני משתמשת בבמה זאת כדי לשלוח 
הארצית  המודעות  העלאת  למסע  הקוראים  קהל  את 

בנושא.

אה וכן, אני למי שלא מכיר אותי- 1.76 ועיניים ירוקות 
כשרק  שלה.  בעבודה  שמאוהבת  צעירה  בחורה  של 
נכנסתי לענף הייתי לפעמים יכולה להיות גברת יחידה 
בישיבה של 10 סוכנים ויותר. אני שמחה לראות שכיום 
צומחות  צעירות  ונשים  משתנה  הגברית  ההגמוניה 
כן,  כמו  הביטוח.  סוכני  לשכת  בתוך  והן  עסקית  הן 
ויותר  יותר  ובקרוב  רק תשתפר  בטוחה שהמגמה  אני 
צעירים וצעירות ייכנסו לענף ויובילו אותו למקום טוב 

יותר, מקצועי יותר בלי פשרות.
כי ברגע האמת- רק סוכן ביטוח!

אז עד לפעם הבאה.. לילך מטרני

החוויה הייתה מכוננת. חוויה שמשנה 
אותך לנצח. שם למעשה נטמן זרע 

עמוק, שפרח בשנים האחרונות והפך 
19אותי לסוכנת ביטוח עם אג'נדה



חיפה
חדרה

נהריה
עפולה

טבריה
חצור

נצרת

החברה הגדולה והמובילה בתחום הזגגות לרכב בצפון

*3388    
מכל טלפון

נשבר לך?
   מרכזי השירות של לוסיא גלס לשירותך

 ומראותכולל מנגנוניםואוטובוסיםמסחרי, משאיות הרכב - פרטי, זגגות לכל סוגי 
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נשבר לך?
   מרכזי השירות של לוסיא גלס לשירותך

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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הזמן  כל  אני  מדוע  השנים  לאורך  אותי  שואלים 
תשובתי  הביטוח.  סוכני  בנושא  הדגל  את  מניף 
היחידה היא שאני דואג וחרד למצב. כשאני מביט 
בנתוני הפיקוח על הביטוח ורואה ש-80% מסוכני 
מחצי  פחות  בשנה  מכניסים  בישראל  הביטוח 
מיליון שקל ומכאן, אני מניח כי הרווחים בשורה 

התחתונה נמוכים מאוד.
אין לי ספק שהענף נמצא בסימן שאלה בהיבט של 
שני- של  ומצבם  הפיננסי,  בנושא  הביטוח  סוכני 
שלישים מהענף, שאפילו לא ידוע להם - לסוכני 
הביטוח עצמם. חברות הביטוח נוגסות לאט לאט 
אני  פעם  לא  השיווק.   ובאפשרויות  בהכנסות 
נתקל במצבים בהם סוכן הביטוח מתלונן בפני על 
באופן  הלקוח  את  לו  לקחה  הביטוח  כך שחברת 
ישיר, אך אף אחד באמת לא שם את היד, מניף את 

הגרזן ואומר – "די, מספיק". 

שנים רבות אנו מסתכלים מהצד על סוכני הביטוח 
המוכר  שלם  ענף   - גדולה  אוכלוסייה  ורואים 
מיליוני מוצרים ומשלם מיליארדי שקלים תביעות 
ומאידך   - ישראל  מדינת  רוב  את  משרת  בשנה, 
נלחם כל הזמן על מעמדו ואין גוף אשר יכול למנוע 
את הנפילה. אנו למדים ואף רואים הרבה תיקים 

נמכרים, מתמזגים והמגמה כאילו ברורה, אך לא. 
במשרדים,  המשך  דור  אין  רבים  ביטוח  לסוכני 
הגיל רק מתקדם ומתבגר, הטכנולוגיה מתקדמת 

גם היא, והשאלה לאן זה הולך?
היחידי  הגוף  היא  בישראל  הביטוח  סוכני  לשכת 
בארץ שאמורה לתת תשובות ולהעניק פתרונות - 
אך ידיה קשורות.הלשכה היא גוף המקשר ומפשר 
בין סוכני הביטוח למפקח על הביטוח ותמיד צריכה 
ללכת בין הטיפות. צריכה לקום ועדה אשר תכלול 
הלשכה,  נשיא  ביטוח,  חברות  של  מנכ"לים  שני 
סגנו, היועץ המשפטי, שני נציגים בכירים מהפיקוח 
ומשרד האוצר, בשילוב משרד אסטרטגיה חיצוני 
-אשר תבחן ל-5 השנים הבאות לאן זה הולך. לא 
תמיד נדע את התשובה, אך לפחות הדיון קדימה 

יהיה מונח על השולחן.

שלהם  שהפקידה  ביטוח  סוכני  הרבה  מכיר  אני 
מהם  עצמי  את  שואל  ואני  מהם  יותר  מרוויחה 
הכלים אשר עומדים לרשותו, מי בכלל בודק את 
אותו סוכן? הרי בסופו של דבר אותו סוכן ביטוח 
צריך  שלו  המשרד  איך   - רבים  לקוחות  מייצג 
איך  להיראות?  צריך  הסוכן,  הוא,  איך  להיראות? 

הענף הזה אמור להיראות?
ביטוח  סוכני  כ-1,400  פוגשים  גרופ"  ב"קופל  אנו 
גוף  מכיר  לא  אני  שלהם.  במשרדים  חודש  מדי 
ביטוח  סוכני   1,382 מול  פעיל  אשר  במדינה  כזה 
ובהחלט יכול לראות מהצד את התמונה האמיתית. 
יודעים  אשר  רציניים  סוכנים  אותם  לכך,  מעבר 
לנהל עסק ולא רק למכור מוצרים הם אותם סוכני 
אך  מניב,  עסק  להם  בנו  בהחלט  אשר  העתיד 
כנראה נולדו עם שתי התכונות - גם מכירות וגם 
את  הכשיר  לא  אחד  אף  שלכאורה  דבר   – ניהול 

סוכני הביטוח.
הצורך בבדיקת מצבם הכלכלי האמיתי של סוכני 
הביטוח בישראל מתבקש לאור הבחינות והגזרות 

אותם סוכנים רציניים אשר יודעים לנהל 
עסק ולא רק למכור מוצרים הם אותם 

סוכני העתיד אשר בהחלט בנו להם עסק 
מניב, אך כנראה נולדו עם שתי התכונות - 
גם מכירות וגם ניהול – דבר שלכאורה אף 

אחד לא הכשיר את סוכני הביטוח

כתבתו של מיקי קופל

יש יותר מוצרים למכור ויש יותר הזדמנויות 
לפרנסה טובה יותר | אך במצב האמיתי של 

הסוכנים אף אחד לא מטפל

אף אחד לא מבין מה באמת עובר על 

סוכני הביטוח

22



קרוב  ממוצע,  בסוכן  מדובר  אם  כי  לציין,  יש 
לוודאי שהוא מוכר עוד פרודוקציה לעסקים. אם 
מנטרלים את העסקים ובוחנים סוכן המוכר ביטוחי 
פרט בלבד, הוא ירוויח עמלה משוערת של 19,166 
הזמן  את  מנהל  שהוא  בתקווה  לחודש,  שקל 
ובעיקר את ההוצאות הקבועות שלו/  - נכון  שלו 
תזרים המזומנים. יש לקחת בחשבון את ההוצאות 
רכב  שקל,  כ-4,500   - משרד  לחודש:  השוטפות 
ודלק - כ-3,500 שקל, מחשוב ותמיכה - כ-1,000 
החידושים  את  תפיק  אשר  פקידה  וכמובן  שקל, 

ותטפל בפניות למשרד - כ-8,000 שקל. 

לאור החישוב הזה, עולה השאלה, האם מהכנסה 
הוצאות  עם  בחודש,  אלף שקל   20 משוערת של 
היסוד  הנחת  בכבוד?  להתפרנס  גם  ניתן  כאלה, 
בחישוב זה היא שמדובר בסוכן בינוני ומטה בהיקף 
העשייה, אך מאידך שני-שלישים מסוכני הביטוח 
בתחום האלמנטארי הם בעצם כאלו. זאת במידה 
סוכני  את  וכמובן  סוכנויות  המגה  את  ומנטרלים 
ניתן  לכאורה,  כך  משנה.  בסוכני  המטפלים  האב 
בתחום  מפסידות  הביטוח  חברות  אם  כי  להסיק 
האלמנטארי ומקצצות כנפיים לסוכנים, אך מאידך, 

ברגע שהנטל והשירות מופקד בידי סוכן הביטוח, 
כלל  בכוח אדם שבדרך  יגדל מהר מאוד  משרדו 
דלפק  למודל  יחסית  יקר  ולעיתים  להשגה  קשה 

שירות.

גם  לזהות  צריך  למכור.  מוצרים  יותר  כיום  יש 
למשרד.  רווחים  יותר  יניבו  אשר  המוצרים  מהם 
חובה להתקין טכנולוגיה של מערכת ניהול משרד 
ולהפיק ממנה דוחות - כמה פוליסות נמכרו? כמה 
ללקוח  המוצרים  ממוצע  מה  מניב?  זה  הכנסות 
שאני מוכר? מהן ההוצאות של המשרד? ולא רק 

בדיעבד.
כאשר אני יושב עם רואה החשבון אחת לשנה כדי 
לדעת את המצב האמיתי, אני גם בוחן את נושא 
המקדמות, המפרעות, ההלוואות על חשבון עבודה 
עתידית. אני מניח שאותו סוכן לא מבין שהוא אכן 
אוכל את תזרים המזומנים שלו קדימה, אלא אם 
הוא מספיק איתן בכדי לממן פרויקט. דברים רבים 
מתרחשים גם בחדרי חדרים - "עמלות היקף" ו/או 
"רווח תיק. ואני שואל את אותו סוכן - היקף ממה? 
ואני מניח שאינני מחדש דבר, מישהו צריך  לכן, 
לעומקו  הדברים  את  ולבחון  הכפפה  את  להרים 
של תהליך ולצפות תרחישים עתידיים של 5 שנים 
אשר  אמינה,  נכונה,  תכנית  עם  ולצאת   - לפחות 
הנכונים.  הכיוונים  מהם  הביטוח  לסוכני  ממליצה 
כל זאת עם סימולציות מסודרות עם סטיית תקן 
הגיונית, כי במצב הקיים הרוח נושבת רק לכיוון 

אחד.

כתבתו של מיקי קופל, מנכ"ל ובעלים של "קופל 
גרופ"

צריכה לקום ועדה אשר תכלול שני 
מנכ"לים של חברות ביטוח, נשיא הלשכה, 
סגנו, היועץ המשפטי, שני נציגים בכירים 
מהפיקוח ומשרד האוצר, בשילוב משרד 

אסטרטגיה חיצוני 

במשך  הביטוח  סוכני  סקטור  על  מוטלות  אשר 
של  מעמדו  את  ומשפרים  בוחנים  שנים  שנים. 
סוכן  של  הכנסותיו  לגבי  ומה  והצרכן,  היצרן 
התשובות  בנושא,  הרווחת  ההבנה  הביטוח? 
ההיצמדות  ואפילו  ואירועים,  בכנסים  שעולות 
לעת  מעת  מפורסמים  אשר  המספריים  לנתונים 

רחוקים מהמציאות האמיתית בשטח. 
ביטוח  סוכני  כמה  היא  המתבקשת,  השאלה 

מוכרים  אשר  האלמנטארי  בתחום  בישראל 
שאכן  להגיד  מסוגלים  ועסקים  דירות  רכבים, 
הולם  שכר  כסף,  מייצר  שלהם  העבודה  מקום 

ואמיתי )ללא מקדמות והלוואות מגופים(? 
נתוני  את  בטבלה  לראות  ניתן  הדוגמה,  לצורך 
ביטוח  סוכן  של  המשוערת  השנתית  ההכנסה 
ממוצע אשר מוכר בשנה  כ-500 פוליסות לרכב 

ו-100 פוליסות דירה. 

הכנסות  עמלה ממוצעת  כמות  פוליסות 
 ₪25,000   50  500 תעודות חובה 
 ₪122,500  350  350 פוליסות מקיף 
 ₪22,500   150  150 פוליסת צידי ג' 
 ₪40,000   350  100 פוליסות דירה 
אחר     ₪20,000 

סה"כ הכנסה משוערת                                            ₪230,000 לשנה 
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האם את/ה משווק כתבי שירות מחוץ לפוליסה? 
""במידה וכן ציין מי ספק השירות המרכזי שלך?

כתב שירות מחוץ לפוליסה

גרופ  קופל 
בישראל  הביטוח  לסוכני  מודה 
על בחירתם בחברת סטארט שירותי רכב 

למקום הראשון 
בסקר לשכת סוכני הביטוח בכנס אלמנטר 2017

כנס "אלמנטר 2017" של לשכת סוכני הביטוח: 

נוכחות מרשימה והישגים לקופל גרופ
הישג מרשים לקופל גרופ בכנס 
"אלמנטר 2017" של לשכת סוכני 
הביטוח שהתקיים בחודש שעבר 

באילת. 
הראשון  במקום  זכתה  החברה 
בכתבי שירות למוצרים משלימים 
ארצי  בסקר  הביטוח,  לפוליסות 
שפורסם  הביטוח  סוכנויות  של 
קופל  מנכ"ל  קופל,  מיקי  בכנס. 
התרגשותו  את  הסתיר  לא  גרופ 
בקבלת תוצאות הסקר שהוצג על 
ידי סוכן הביטוח אריאל מונין, יו"ר 
לשכת  של  האלמנטרית  הוועדה 
כי  וציין  בישראל,  הביטוח  סוכני 
חברת קופל גרופ עובדת בשיתוף 
פעולה מלא העם סוכנויות הביטוח 
ביעדים  לעמוד  כדי  הכל  ועושה 
הסוכנים  של  רצונם  לשביעות 

ולקוחותיהם.

מיקי קופל בראיון ללשכת סוכני הביטוח

ביטוח  סוכני  מאות  נכחו  בכנס 
וחברים מהענף שהניחו את שיגרת 
והגיעו  בצד  והעסקים  העבודה 
הארץ  מכל  קולגות  עם  להיפגש 
באווירה משוחררת בעיר הדרומית 
אווירה  מזכירים  ואם  אילת. 
אירחה  גרופ  קופל  אז  משוחררת 
יווני  בסגנון  הכנס לערב  באי  את 
הרודס  מלון  בבריכת  שהתקיים 
ממוזיקה  נהנו  האורחים  בוטיק. 
ולא  עשיר  אלכוהול  ומבר  יוונית 
בין  ולשתות.  לרקוד  הפסיקו 
לפרגן  שהגיעו  הרבים  האורחים 
קופל  של  הזכייה  על  הלב  מכל 
אריה  היו  הראשון,  במקום  גרופ 
היוצא,  הלשכה  נשיא  אברמוביץ 
רוזנפלד  וליאור  צפריר  אורי 

לנשיאות  הנוכחיים  המתמודדים 
הלשכה, רענן שמחי מנכ"ל לשכת 
סוכני הביטוח וצוות "אילן זגגות" 
וליאת  דלית  דורון,  של  בניהולם 

דיין.

מימין: ורד אסייג, לימור קצב, דורית יונייב, 
עובד שאול, מיקי קופל, סמדר מנחם, ליאת 

נתיב, מרינה מוחין, יניב צדוק

קופל גרופ חשפה בכנס את המותג 
 Kopell New - החדש של החברה
ביטוח  סוכני  לשיווק   ,Media
מדובר  הניו-מדיה.  בפלטפורמות 
הכוללות  לעסק  מיתוג  בחבילות 
לדיגיטל   גם  תדמיתי  גרפי  עיצוב 
עסקי  דף  והקמת  לדפוס  וגם 
סביב  וקידומו.  ניהולו  בפייסבוק, 
הדוכן המאובזר שהחברה הקימה 
ונקבעו  רבה  התעניינות  נרשמה 
פגישות עם לקוחות פוטנציאליים. 
מיקי קופל שמח על ההתעניינות 
שכן  הופתע,  לא  אך  המוגברת 
הכרחי.  במוצר  מדובר  לדעתו 
התחילו  הביטוח  "סוכני  לדבריו, 
להפנים שהמוצר שאנחנו מציעים 
הכרחי לשיווק שלהם בפלטפורמה 
לבלוט  להם  ויאפשר  הדיגיטלית 

מעל האחרים". 

מוחין,  מרינה  אסייג,  ורד  יונייב,  דורית  מימין: 
ליאת נתיב, עובד שאול, לימור קצב, מיקי קופל, 

סמדר מנחם, יניב צדוק, אריה אברמוביץ 

בין האירועים, המפגשים וההרצאות 
לא ניתן היה לפספס באווירה את 
קמפיין  הבחירות.  לקראת  המתח 
הבחירות לנשיאות הלשכה הגביר 
אורי  והמועמדים  הילוך  לאחרונה 
צפריר וליאור רוזנפלד נפגשו עם 

העמיתים והציגו את משנתם.

מימין: דלית לויט, ליאת פרנקל, מיקי קופל, 
אריה אברמוביץ, דורון דיין ורענן שמחי

מימין: סו"ב אריק ורדי ומיקי קופל

הודה  קופל  מיקי  האירוע  בסיום 
על  ולעובדים  המסור  לצוות 
בראשם  המכובדים.  ההישגים 
לעושים במלאכה, לצוות העובדים 
המורחב שכלל את הצוות הניהולי 
את  הפעיל  הצוות  והמשווקים. 
ימי  כל  במהלך  המאובזר  הדוכן 
זכה  בו  שביקר  מי  וכל  הכנס 
מלאי  ושי.  אדיב  שירות  לחיוך, 
אנרגיות הם מתכוננים לקראת יום 
העיון של מחוז ירושלים שיתקיים 

בקרוב.
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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

הכר את המומחה

עמאר חוג'יראת
נהג מובילית
 סטארט שירותי רכב

כמה שנים אתה עובד עם חברת קופל?
ארבע שנים.

מה דעתך על תחום שירותי הדרך? 
ולא  רכב  לו  שיש  מי  לכל  מאוד  חשוב  תחום  זהו 
משנה מאיזה סוג פרטי / מסחרי. לטעמי לא כולם 

מבינים עד כמה הוא חיוני לבעלי הרכבים.
ספר על מקרה מעניין שקרה לך במהלך עבודתך?
בפסח שנה שעברה קיבלתי קריאה, משפחה תקועה 
בצד הדרך בכביש מהיר. היה מאוד חם באותו היום. 
משפחה  וראיתי  אליהם  הגעתי  דקות   25 תוך 
מקסימה עם תינוק בן 3 חודשים , הם ישבו ברכב 
התקוע ללא מיזוג וחיכו למי שצריך לאסוף אותם. 
הכביש.  בשולי  ככה  אותם  להשאיר  יכולתי  לא 
התעקשתי שימתינו יחד איתי בגרר במיזוג . ככה 
יצא שאני ועוד משפחה עם תינוק קטן יושבים יחד 
בקבינה הקטנה ומחכים. המשפחה מאוד התרגשה 
מהמחווה ולא הפסיקה להודות לי, אך מבחינתי זה 

היה ברור מאליו. 
לציבור  תמליץ  מה  לחורף.  מתקרבים  אנחנו 

הנהגים?
להקפיד על בדיקת תקינות ברקסים וצמיגים אחת 
לחצי שנה לפחות וכמובן לנסוע בזהירות ובסבלנות.

איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
ממשיך לתת שירות מקצועי לכמה שיותר לקוחות 

סטארט.

חבילת
קורת גג
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של  התביעות  מחלקת  לניהול  הגעת  איך 
קופל  גרופ?

הגעתי לסטארט דרך הכרות קודמת עם מיקי.
ותוך  כפקיד  בחברה  עבודתי  את  התחלתי 
ומינה  הפוטנציאל  את  זיהה  מיקי  שבועיים 
 6 כבר  מאז  תביעות.  מחלקת  למנהל  אותי 

שנים שאני בתפקיד. 
עבור  התביעות  מחלקת  של  החוזקה  מה 

סוכני הביטוח?
לדעתי  היא  התביעות  מחלקת  של  החוזקה 
האנשים שעובדים בה. מרי ואני אנשי שרות 
במהירות  דבר  לכל  שמתייחסים  מצוינים 
ומטפלים מיד בכל בעיה. בנוסף אנחנו אנשי 
בחברות  ומוערכים  מאד  ותיקים  מקצוע 
 2 של  שילוב  מצוינים.  קשרים  עם  הביטוח 
הפרמטרים הופך את המחלקה הזאת למחלקה 

יציבה וחזקה בסטארט.
הביטוח  סוכני  עם  האישי  הקשר  כמה  עד 

חשוב לעבודתך?
מטופלים  הכלל  מן  יוצא  ללא  הסוכנים  כל 
אישית  היכרות  יש  אם  בין  מקצועית,  בצורה 
ובין אם לא. הקשר האישי הוא רק בונוס עבורי.
כיצד היית ממליץ ללקוחותינו לנהוג במקרה 

של קבלת תביעה?
הם  כך  בתביעה  הטיפול  את  אלינו  להעביר 
יקבלו שירות מהיר ויעיל. שירות של אלופים.
שנים  ל-3  הביטוח  לסוכני  מאחל  היית  מה 

הבאות?
שגשוש והצלחה.

ראובן סחייק
מנהל מחלקת סילוק תביעות

עובד בחברה מזה 6 שנים

הכר את הצוות

מודעה

חבילת
קורת גג

*5676
kopellgroup.co.il

פיצוי הולם בגין השתתפותך 
בהוצאות נזקי דירתך

*כולל נזקי מים

Home 

27



*5676
kopellgroup.co.il


