
כנס הסוכנים השנתי של פסגות חשף מגמות בשוק 
הביטוח הפנסיוני, ועשה כותרות בענף ומחוצה לו
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המפץ הפנסיוני 2013: 
תמורות ותימרות עשן

חגי בדש משתף על מחויבות פסגות למשקיעים

עופר נוריאל מציג את תוצאות סקר הסוכנים

שרון קורן מתארת את יתרונות המסלקה לסוכנים

אסף בינשטוק דן במשולש היחסים בין הלקוח, הסוכן וחברת 
הביטוח

"המפץ כ בכנס  השתתפו  ביטוח  סוכני   270-
עדיף.  בשיתוף  פסגות  של   "2013 הפנסיוני 
בשוק  הסוכן  של  בתפקידו  שעסק  הכנס, 
בצל  הפיננסי  הצרכן  ובפרופיל  המשתנה  הפנסיוני 
המחאה החברתית, סיפק לא מעט כותרות שהופיעו 
בהרחבה  סוקר  והנושא  הכלכלית,  בעיתונות 

בפורטל עדיף.
משותף  סקר  ממצאי  הוצגו  האירוע  במהלך 
הגל  מכון  ידי  על  שנערך  ופסגות,  עדיף  מטעם 
בתחום  העוסקים  ביטוח  סוכני   200 בקרב  החדש, 
הביעו  מהמשתתפים  מחצית  הפנסיוני.  החיסכון 
להמציא  הביטוח  חברות  של  בכוחן  כי  עמדה 
רלוונטי  ולהשאירו  המנהלים  ביטוח  את  מחדש 
הסקר  מממצאי  עולה  עוד  מובטח.  מקדם  ללא  גם 
העיקרי  האיום  שגורם  סבורים  מהסוכנים   38% כי 
ההולכת  הרגולציה  הוא  המקצועי  עתידם  על 
ומתהדקת. כ-20% מהסוכנים ציינו כי גורם האיום 
הניהול במוצרים  העיקרי עליהם הוא הפחתת דמי 
העיקרי  האיום  כי  סברו  בלבד  ו-10%  הפנסיוניים, 

הוא ערוצי השיווק הישיר של חברות הביטוח.
בנוסף, במהלך הכנס נערך סקר און-ליין בו השתתפו 
מהם   82% כי  עולה  מהסקר  הכנס.  באי  הסוכנים 
עבודתם,  את  לייעל  המסלקה  של  בכוחה  מאמינים 
וכ-58% מהסוכנים סבורים שהתכניות החדשות אינן 

מהוות תחליף לביטוח המנהלים המסורתי.
התייחס  בעדיף,  הראשי  העורך  נוריאל,  עופר 
לשינויים הרבים המתרחשים בענף תוך סקירת את 
הרפורמות הבולטות בעולם הפנסיה שבוצעו במהלך 
קרן  כיצד  עינינו  לנגד  רואים  "אנו  האחרון.  העשור 
הפנסיה מקבעת את מעמדה כמוצר מוביל. במקביל 
ובגמל  וגידים,  עור  קורמות  חלופיות  ביטוח  תכניות 

ניתן לזהות סוף סוף סימני חיים", אמר.
את  בדבריו  הדגיש  פסגות  מנכ"ל  בדש,  חגי 
חוב  "הסדר  המשקיעים:  כלפי  המוסדיים  אחריות 
אך  טוב,  הסדר  להיות  יכול  הציבור  את  שמשרת 
טובת  את  רק  משרת  הוא  שלעתים  היא  הבעיה 
בעלי השליטה בחברה, תוך התעלמות מהאינטרס 

מנת  על  שצריך  כל  תעשה  פסגות  המשקיעים.  של 
למקסם את החזר החוב עבור המשקיעים", אמר.

שהתקיים   DEBATE-ה עורר  מיוחד  עניין 
התכנית  סביב  הקיימת  במחלוקת  ועסק  בכנס 
סוכני  לשכת  לאחרונה  שגיבשה  האסטרטגית 
הביטוח. שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף, הנחתה 
אסטרטג  חיים,  מר  גיא  בין  המקצועי  העימות  את 
לשכת סוכני הביטוח ואליעוז רבין, מומחה לשיווק, 

שהציגו את תפישותיהם השונות ביחס לתכנית. 
המושב  מרכזיים.  שיח  רבי  שני  התקיימו  בכנס 
הראשון, בהנחיית רון שטיין מגלובס, עסק בתפקידו 
השתתפו  בדיון  משתנה.  פיננסי  בשוק  הסוכן  של 
אריק פרץ, סמנכ"ל בכיר, חיסכון ארוך טווח, פסגות; 
אייל גורן, מנכ"ל דוידוף הסדרים פנסיוניים; יהודה 
בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה; גיל יניב, 
טווח,  ארוך  חיסכון  חטיבת  וראש  למנכ"ל  משנה 
משותף,  מנכ"ל  בנאי,  ואסף  לביטוח  חברה  מגדל 

פרופיט שירותים פיננסיים מקבוצת פסגות. 
'הצרכן  הכותרת  תחת  התקיים  נוסף  מושב 
סיון  בהנחיית  החברתית'  המחאה  בצל  הפיננסי 
מרקר.  דה  מגזין  עורכת  לשעבר  קלינגבייל, 
האגודה  נשיא  לייזר,  דויד  פרופ'  השתתפו  בדיון 
ישכיל,  תרי  כלכלית;  לפסיכולוגיה  הבינלאומית 
בן  גלית  השקעות;  בית  פסגות  שיווק  סמנכ"ל 
שמחון, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי, הפניקס חברה 
לביטוח; אליאב אללוף, מנטור מדיה חברתית ויועץ 

.TBWA\שיווקי ועינת יוזנט רביד, מנכ"ל יהושע
מנכ"ל  ברכה,  שלומי  היו  בכנס  נוספים  מרצים 
תחזיות  שהציג  ופנסיה,  גמל  קופות  פסגות 
קורן,  שרון  ל-2013,  השקעות  ואסטרטגיות 
את  למשתתפים  שהציגה   ,swiftness מנכ"לית 
ואסף  הפנסיונית  שבמסלקה  העסקית  ההזדמנות 
בנושא  שהרצה  ישראל,  אדקיט  מנכ"ל  בינשטוק, 

מגמות שיווקיות בעולם המערבי.
טל קדם, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הלקוחות 
בפסגות, הנחה את הכנס, שנערך בפברואר ב"וילה", 

גני התערוכה תל אביב.

המפץ הפנסיוני
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טל קדם, מנחה הכנסשלומי ברכה ממליץ על הגדלת רכיב המניות בתיק ההשקעות

רם אמית ודני פינקלשטיין שרון קורן אייל גורן ועופר נוריאל קארין אופיר וחגי בדש

קרן ברנע, שירי קנט ושלומי ברכה, פסגות

אסטרטגיה במחלוקת - סוכני הביטוח לאן? הצרכן הפיננסי בצל המחאה החברתית תפקידו של הסוכן בשוק פיננסי משתנה




