
1 | 15 במרץ 2018 

 inf.org.il

גיליון מס' 678 … 15 במרץ 2018

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

מהרו להרשם

פנסיה פרטית
איך נתמודד עם 

הגירעונות הצפויים 
בקרנות הפנסיה? 

– המדריך המלא

כנס ביטוח חיים 
ופנסיוני יערך 

באילת ב־23־26 
לאפריל ויעמוד 
בסימן 70 שנה 

למדינה

 עמוד 12

 עמוד 3

לשכת סוכני ביטוח תגיש 
בג"צ נגד החלטת הממונה 

בנושא תשלום עמלות 
בהליך "הסכם לרבים"

שת"פ בין הלשכה לאלטשולר־
שחם: שיפור השירות בחברה 

וקורסים פיננסים חדשים במכללה

חווית שירות

 עמוד 5

מחויבים לשרות
אמנת שרות שיוזם סו"ב 

ישראל גרטי תעגן את 
אופן ההתקשרות בין 

חברות הביטוח לסוכנים
עמוד 8

שותפים לדרך
יו"ר לשכת עורכי 

הדין מצטרף למאבק 
סוכני הביטוח נגד 

הנחיות הממונה 
עמוד 10

נשיא הלשכה: "הצעות 
הפשרה שקיבלנו 

מהאוצר מעמידות את 
הסוכנים בסכנה כלכלית. 

לא ניתן לצפות לקבל 
שרות ללא תגמול"

 עמוד 2

חידושים רגולטוריים
עו"ד עדי בן אברהם נותן 
דגשים בנושא הלבנת הון 

בהתאם לתיקוני החקיקה 
האחרונים שחלו בתחום

עמוד 7
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חדשות  הביטוח

מהוועדה ס וחברים  גרטי  ישראל  ו”ב 
נפגשו  שבראשותו,  כללי  לביטוח 
לאחרונה עם ראשי אגפים של כל חברות 
הביטוח. הפגישות נועדו בשלב ראשון להכרות ולשם 
לטיפול  שיידרש  נושא  בכל  עתידי  פעולה  שיתוף 
בוועדה לגבי התנהלות חברות הביטוח בו. “היינו אני 
ועוד חמישה מחברי הוועדה בכל פגישה. לכל סוכן 
יש כובד משקל בחברה אחת לפחות, וזה מה שסייע 

בקיום מהיר של הפגישות”, אמר גרטי.
ישראל גרטי הוא סוכן וותיק )28 שנה, וכ־18 שנה 
 - “פורום  גדולה  סוכנות  ובבעלותו  לשכה(,  חבר 
מי  סוכנים.  כ־70  סוכנות לביטוח” בתל אביב שבה 
שמכיר את גרטי מקרוב טוען שהוא “בולדוזר” ובעל 

ידע נרחב בתחום.
בוועדה חברים עשרים סוכנים: “הקפדתי על מנעד 
של גילאים בוועדה, שבה הצעיר ביותר הוא בן 28 
והמבוגר בן 74. כמו כן, הקפדתי על מקצוענות ואכן 
החברים הם מקצוענים ואיכותיים אחד אחד”, אומר 

גרטי.
חולקו  ובשנייה  ישיבות  שתי  כבר  קיימה  הוועדה 
חבריה לחמישה צוותי עבודה לפי נושאים שכל צוות 

יטפל בהם:

תגמול הסוכן בביטוח כללי - עבודה מול חברות 
הביטוח בנושאים כמו הקטנת עמלות ומתן הנחות על 

חשבון עמלת הסוכן.
בעיות בתחום התביעות )התקיימה כבר פגישה עם 
נציגי רשות שוק ההון בנושא סירוב החברות לבטח 
מי שצבר שתי תביעות בביטוח רכב, או שאין לו עבר 
ביטוחי עד גיל 26(. בנושא זה, מציין גרטי, כי לפחות 
חברת ביטוח אחת תפרסם בקרוב פתרון ראוי לסוגיה.
עד  הביטוח.  חברות  כל  עם  שירות  אמנת  בניית 
עתה חתמו שלוש חברות ביטוח על האמנה – איילון, 
הכשרה ושלמה. גרטי: “אנחנו נפעל לחתום על אמנת 

שירות עם כל החברות. באמנה נגדיר בין היתר, את 
לסוכן,  שירות  מבחינת  הצדדים  שני  של  הציפיות 

הפסקת עבודה עם סוכן ועוד.
ביטוח  בנושא  מדובר   – הערבי  במגזר  הבעיות 
המגזר  מסוכני  חלק  ניתקו  ביטוח  שחברות  לרכב, 
ביטוח  לבצע  להם  מאפשרות  ולא  ממערכותיהן 
הפיקוח,  עם  פגישות  לנו  “היו  גרטי:  ללקוחותיהם. 
ואנחנו מקווים למצוא  ועם ה”פול”  עם חברי כנסת 

פתרון לנושא בקרוב.
בפרט:  הסוכן  ובמשרד  בכלל  בביטוח  דיגיטציה 
בביטוח  הסוכן  של  צרכים  אפיון  ניצור  זה  “בנושא 
פנסיוני  סוכן  של  מזה  שונה  שהוא  אלמנטרי, 
למשל. לאחר שיהיה לנו את אפיון הצרכים, נפגש 
הנושא  את  ונקדם  הטכנולוגית בלשכה  הוועדה  עם 

לטובת הסוכנים האלמנטריים”, מסביר גרטי.
אחת  ייפגשו  העבודה  צוותי  כי  גרטי  מסר  עוד 
תתקיים  לחודשיים  ואחת  עבודה  לפגישת  לחודש 
ישיבה כוללת של הוועדה ל”סיעור מוחות” בנושאים 

המטופלים בידי הצוותים. 
ליצירת קשר עם סו"ב ישראל גרטי:

טלפון – 054-4451894
israel@forumins.co.il – מייל

הוועדה לביטוח כללי תפעל לחתימה על 
אמנת שירות עם חברות הביטוח

 ישראל גרטי: “נפעל לחתימה על אמנת השירות עם כל חברות הביטוח ונגדיר את ציפיות הצדדים 
ואופן ההתקשרות מול הסוכנים”

רונית מורגנשטרן

סו"ב גרטי

סוכני ז תאוצה.  תופסת  המרקטפרו  ירת 
הגלום  הפוטנציאל  את  מפנימים  הביטוח 
במערכת המתקדמת, וממנפים אותה לטובת 
מכירות חדשות, הרושמות גידול עקבי חודשי של 

300%־600%. 
עד כה הצטרפו למערכת הדיגיטלית יותר מ־800 
סוכנים, שבזכות פעילות מכירתית נמרצת, תרמו 

לגידול המרשים בנתוני המכירות. 
המערכות  מובילות  בפלטפורמה  המכירות  את 
מערכת  ברכב.  הבטיחות  רמת  את  המגדילות 
על  אחת  כל  איווקס,  מערכת  ולצדה  מובילאיי 
ונראה  המכירות  דירוג  את  מובילות  יתרונותיה, 
העלייה  את  בהצלחה  ממנפים  הביטוח  סוכני  כי 
המדינה,  של  התגמול  לצד  הציבור  במודעות 
המאפשרת החזר של 1,500 שקל באגרת הרישוי 

למשך שלוש שנים. 
עניין ייחודי ניתן למצוא במכירת מוצר נישתי, 

המאובטח  הכספות  במתחם  מנוי  שירותי  הכולל 
מאפשר,  החדשני  המוצר  בריקסטון.  חברת  של 
לראשונה, שירותי אבטחה אישיים, בדומה לחדרי 

הכספות בבנקים.

הזדמנות להגדלת פעילות
במרקטפרו,  עסקי  פיתוח  מנהלת  וינר,  דפנה 
המערכת  עם  להיכרות  החשיבות  את  מדגישה 
ועם ההזדמנויות שהיא מציעה לסוכנים להגדלת 
לצד  לקוחותיהם,  של  האישי  והביטחון  הרווחה 

הרחבת הפעילות העסקית שלהם עצמם.
פורמט  הושק  מינואר  החל  כי  מציינת  וינר 
הדרכות, המשלבות הסברים נרחבים אודות החיבור 
לצורך להתפתח  החדש  בעידן  הביטוח  סוכני  בין 
ולהרחיב את תחומי השיווק וסל המוצרים שלהם.

להעמיק  מאפשרות  האינטימיות  ההדרכות 
במוצרים ובשירותים השונים המוצעים במערכת, 

ולערוך היכרות עם כלי שיווק דיגיטליים על מנת 
ולהתאימה  הלקוחות  עם  התקשורת  את  לייעל 

לעידן הנוכחי. 
"בכל הדרכה מוקדש פרק מיוחד לעולם השיווק 
מקיפים.  שירותים  ממגוון  המורכב  הדיגיטלי, 
לכל מוצר נתפרה ערכת שיווק ייחודית עבורו – 
החברתיות  לרשתות  פוסטים  מסרונים,  דיוורים, 
ובאנרים פרסומיים. בנוסף, מוצג החידוש האחרון 
מוצרים  מספר  של  דיוור   - במרקטפרו  בשיווק 
אישיים  קישורים  לשלב  לסוכנים  המאפשר 
עלון  של  בתצורה  להפיץ,  בחרו  אותם  למוצרים 

המקושר לדפי הסוכן", מסבירה וינר.
המרקטפרו,  ספקי  גם  חלק  לוקחים  בהדרכות 
באשר  מקיפים  הסברים  לסוכנים  מעניקים  אשר 
לדרך הנכונה לשילוב מוצריהם בתהליכי מכירת 
של  המקצועי  מעמדו  על  שישמור  באופן  ביטוח, 

הסוכן.

תנופת המרקטפרו: גידול של 300% עד 
600% בסך המכירות מידי חודש


