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על פרשת דרכים

58%

10%

31%

כן, במידה רבה. 

התכניות החדשות אינן מהוות תחליף ראוי לביטוח המהלים המסורתי

כן, אך במידה מועטה

לאחרונה השיקו חברות הביטוח תכניות חדשות, המתאימות את ביטוח המנהלים 
להוראות המפקח. האם תכניות אלו מהוות תחליף ראוי לביטוח המנהלים 

במלבושו המסורתי?

17%

65%

17%

כן, אך במידה מועטה

כן, במידה רבה

לא  

האם בכוחה של המסלקה הפנסיונית לייעל את עבודת סוכני הביטוח?

בכנס  שהשתתפו  מהסוכנים   58%

החדשות  שהתכניות  סבורים  פסגות 

אינן מהוות תחליף לביטוח המנהלים 

שנערך  מסקר  עולה  כך  המסורתי, 

און-ליין במקום. 10% מהסוכנים ראו 

בתכניות החדשות תחליף ראוי, בעוד 

31% סברו שהתכניות מהוות תחליף 

לביטוח המנהלים שהיה קיים עד כה, 

אך רק במידה מועטה. 

עוד עולה מהסקר כי 82% מהסוכנים 

רואים במסלקה הפנסיונית, שצפויה 

לייעול  ככלי  השנה,  עוד  לפעול 

מאמינים   65% מתוכם  עבודתם, 

במידה  עבודתם  תייעל  שהמסלקה 

רבה.

נתון מעניין נוסף הוא עמדת הסוכנים 

בנוגע לצפי להרחבת שיתוף הפעולה 

סקר: 58% מהסוכנים סבורים שהתכניות החדשות 
אינן מהוות תחליף לביטוח המנהלים

הסקר נערך במהלך כנס פסגות, בקרב כ-270 סוכנים | 82% מהסוכנים מאמינים בכוחה של המסלקה 
לייעל את עבודתם

ההשקעות,  לבתי  הסוכנים  בין 

המקדמים  רפורמת  בעקבות 

כוחם  להעצמת  שגרמה  המובטחים 

 48% החלופיים.  המוצרים  של 

כי שיתוף הפעולה  מהסוכנים השיבו 

 31% מועטה,  במידה  להתרחב  צפוי 

רבה,  במידה  שיתרחב  סבורים 

ו-20% אינם חושבים שיש ברפורמת 

עבודת  על  להשפיע  כדי  המקדמים 

הסוכנים מול בתי ההשקעות.

לפני הדיון בתכנית האסטרטגית של 

 52% השיבו  הביטוח,  סוכני  לשכת 

את  לייצג  הלשכה  על  כי  מהסוכנים 

כנהוג  הביטוח,  סוכן  רישיון  בעלי  כל 

להתמקד  שעליה  סברו  ו-43%  כיום, 

בייצוג הסוכן מול הרגולטור.

כ-270 סוכני ביטוח העוסקים בתחום 

הפנסיוני השתתפו אתמול )ג'( בכנס 

עדיף.  עם  בשיתוף  שנערך  פסגות, 

'המפץ  הכותרת  תחת  נערך  הכנס 

בתפקידו  ועסק   ,2013 הפנסיוני 

משתנה,  פנסיוני  בשוק  הסוכן  של 

בפרופיל הצרכן הפיננסי בצל המחאה 

החברתית, בתכנית האסטרטגית של 

בהזדמנות  וכן  הביטוח  סוכני  לשכת 

המסלקה  שמייצרת  העסקית 

הפנסיונית עבור הסוכן. 

הציג  פסגות,  מנכ"ל  בדש,  חגי 

בבית  המרכזיות  הדרך  אבני  את 

בהן  האחרונה  כאשר  ההשקעות, 

הסל  תעודות  חברת  רכישת  היא 

ההשקעות  בית  כי  וציין  מיטב,  של 

שקלים,  מיליארד  כ-155  כיום  מנהל 

עם  הציבור,  מנכסי  כ-6%  המהווים 

1.3 מיליון לקוחות פרטיים ו-25 אלף 

לקוחות עסקיים.

ומנהל  למנכ"ל  משנה  קדם,  טל 

התייחס  בפסגות,  הלקוחות  חטיבת 

לצפוי לכספי החוסך הישראלי במהלך 

גורלית  שנה  "זוהי  הקרובה.  השנה 

הממשלה  שכן  המקומית,  בגזרה 

על  תקציב  להעביר  תצטרך  החדשה 

רקע הגירעון החריג שנרשם ב-2012. 

נושא הגרעין האיראני עדיין לא נפתר 

את  להטריד  ממשיך  בסוריה  והמצב 

אנו  בעולם,  הביטחון.  מערכת  ראשי 

רואים מצד אחד את כלכלת ארה"ב 

חוזרת למסלול של צמיחה, ומצד שני 

אירופה עדיין נאבקת במיתון כלכלי. 

האירועים  נרצה,  לא  או  נרצה  אם 

של  החסכונות  על  ישפיעו  הללו 

הלקוחות שלנו בשנה הקרובה". 

הראשי  העורך  נוריאל,  עופר 

הרבים  לשינויים  התייחס  בעדיף, 

סקירת  תוך  בענף  המתרחשים 

הרפורמות הבולטות בעולם הפנסיה 

שבוצעו במהלך העשור האחרון. "אנו 

רואים לנגד עינינו כיצד קרן הפנסיה 

מוביל.  כמוצר  מעמדה  את  מקבעת 

חלופיות  ביטוח  תכניות  במקביל 

ניתן  ובגמל  וגידים,  עור  קורמות 

לזהות סוף סוף סימני חיים", אמר.

טל קדםעופר נוריאל

כ-270 סוכנים השתתפו אתמול )ג'( בכנס פסגות, שנערך בשיתוף עם עדיף | הכנס עסק בתהפוכות שחווה 
הענף הפנסיוני ובמעמדו של הסוכן בשוק החדש
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כמחצית הסוכנים אינם מצדיקים את הפער הקיים 
בדמי הניהול בין ביטוח מנהלים לקרן הפנסיה 

כך עולה מסקר שנערך על ידי 'הגל החדש' | 56% מהסוכנים סבורים שהרגולטור אינו מבין את המציאות 
בשטח, ואינו משרת את טובת החוסכים

שהפער  סבורים  הסוכנים  כמחצית 

בדמי הניהול בביטוח מנהלים ובקרן 

הפנסיה איננו מוצדק. כך עולה מסקר 

הגל  ידי  על  שנערך  מסוגו  ראשון 

העוסקים  סוכנים   200 בקרב  החדש 

הוצגו  ותוצאותיו  הפנסיוני,  בתחום 

נוריאל.  עופר  ידי  על  פסגות  בכנס 

עובדים  מהסוכנים   35% רק  כי  יצוין 

המובילים  כאשר  השקעות,  בתי  מול 

מיטב  שחם,  אלטשולר  הם  בהם 

ופסגות. 

כ-80%  כי  עולה,  הסקר  מתוצאות 

השנים  שבמהלך  סבורים  מהסוכנים 

במודעות  עלייה  נרשמה  האחרונות 

לחשיבות החיסכון הפנסיוני. מתוכם, 

לכך  העיקרי  שהגורם  סבורים   75%

לתוקף  נכנס  בה   ,2008 מהפכת  הוא 

זניח בקרב  חוק פנסיה חובה. שיעור 

הבנקים  בכניסת  ראה  הסוכנים 

החברתית  במחאה  ההשקעות,  ובתי 

ובתכנית החינוך הפיננסי אותה מוביל 

במודעות  לעלייה  כגורמים  האוצר, 

מזהים  באוצר  גם  כי  "נראה  הציבור. 

הגברת  על  מדגש  לעבור  הצורך  את 

על  לדגש  קיימת,  שכבר  המודעות, 

העמלות  חוזר  ואכן,  השירות.  טיב 

מתמקד בתגמול על שירות מתמשך, 

ופחות במכירה כפי שהיה בעבר", ציין 

נוריאל. 

את  מניע  מה  השאלה  עולה  כעת 

היה  כאן  המוצר.  בבחירת  הלקוח 

הסוכנים  כמחצית  כי  לגלות  מעניין 

סבורים שהמניע העיקרי של הלקוח 

ייעוץ  הינו  הפנסיוני  המוצר  בבחירת 

בלבד  ל-3%  בניגוד  זאת,  פנסיוני. 

שסבורים שהמלצתו של סוכן הביטוח 

היא זו שמשפיעה על החלטת החוסך. 

השפעה  מייחסים  עצמם  "הסוכנים 

זניחה על המלצת המשווק הפנסיוני, 

ואפשר להבין מכאן מהי עוצמת כוחו 

של ייעוץ נטול פניות", אמר נוריאל. 

ידי  על  היצרן  בבחירת  הפרמטרים 

הסוכנים  ידי  על  שדורגו  הלקוח, 

שיעור  הינם  הראשונים,  במקומות 

דמי הניהול והשירות, בעוד התשואות 

השלישי  במקום  דורגו  רחוק  לטווח 

לנתונים  התייחס  נוריאל  בלבד. 

באומרו כי "בניגוד לגופים המוסדיים, 

הנותנים דגש רב לתשואות הקיימות 

בפרסומים מטעמם, הסוכנים דווקא 

הוא  והעכשיו'  ש'הכאן  סבורים 

המשמעותי עבור החוסך". 

נתון מפתיע לא פחות היה כי כמחצית 

הקיים  שהפער  סבורים  מהסוכנים 

בקרן  הנגבים  ניהול  בדמי  כיום 

גם  מנהלים,  ביטוח  לעומת  פנסיה 

המקדמים  רפורמת  כניסת  לאחר 

מוצדק.  איננו  לתוקף,  המובטחים 

זאת, לעומת 28% מהסוכנים סבורים 

כשנשאלו  מוצדק.  בפער  שמדובר 

האטרקטיביות  מידת  על  הסוכנים 

של קופות הגמל לאור ביטול המקדם 

אינם  כי  השיבו  כמחציתם  המובטח, 

רפורמת  של  בכוחה  שיהיה  סבורים 

המקדמים להעצים את כוחו של מוצר 

מהסוכנים   54% זאת,  לצד  הגמל. 

המקדם  ביטול  אף  על  כי  השיבו 

של  בכוחן  מאמינים  הם  המובטח, 

המוצר  את  להמציא  הביטוח  חברות 

זאת,  רלוונטי.  ולהשאירו  מחדש 

פחות  שגילו  מהסוכנים   32% לעומת 

אופטימיות, וסברו שביטוח המנהלים 

לאבד  שצפוי  או  דרכו,  לסוף  הגיע 

מכוחו בהדרגה עד שייפלט מהשוק. 

פנה  הסקר,  נתוני  הצגת  במהלך 

סקר  לקיים  וביקש  לקהל  נוריאל 

תכניות  אם  ושאל  במקום,  און-ליין 

הביטוח החדשות שפורסמו לאחרונה 

ראוי  תחליף  מהוות  הגופים  ידי  על 

המסורתי,  המנהלים  ביטוח  עבור 

ו-58% מהסוכנים השיבו בשלילה. 

ש-56%  הוא  למדי,  וצפוי  נוסף,  נתון 

סבורים  אינם  כי  השיבו  מהסוכנים 

המציאות  את  מבין  שהרגולטור 

החוק  שהוראות  שבאופן  בשטח, 

משרתות את טובת החוסכים. 

כאשר נשאלו הסוכנים בנוגע לעתידם 

הם  כי  מחציתם  השיבו  המקצועי, 

חשים מאיומים נוכח השינויים בענף, 

צמצום  הבנקים,  כניסת  כדוגמת 

העמלות, הרגולציה ושוק ההון. גורם 

האיום העיקרי על עתידם, לדבריהם, 

ומתהדקת  ההולכת  הרגולציה  הוא 

דמי  הפחתת  על  נוסף  צווארם,  על 

קיום  הפנסיוניים.  במוצרים  הניהול 

ערוצי שיווק ישיר של חברות הביטוח 

על  בלבד,  השלישי  במקום  דורג 

רבות  לכותרות  זוכה  שהנושא  אף 

השוקה  קמפיין  רקע  על  לאחרונה, 

הסוכנים  ותלונות  ישיר,  ביטוח  של 

ידי  על  הישיר  השיווק  לקיום  בנוגע 

חברות העובדות עימם. 

הנכונים  שהכלים  סבורים  הסוכנים 

הם,  החדש  המצב  עם  להתמודדות 

מהירה  תקשורת  ובראשונה,  בראש 

והתפעול,  השירות  יחידות  עם 

המחשבה  וכלי  סימולטורים 

ללקוחות, וכן הכשרות והשתלמויות. 

הגדלת עמלות ומתן תגמולים, לעומת 

זאת, דורגו במקום האחרון בלבד. 

גביית עמלות עבור שירות שסוכני הביטוח מעניקים

ציפיות מהיצרן עם המצב החדש

פרמטרים לבחירת היצרן ע"י הלקוח
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התייחס  פסגות,  מנכ"ל  בדש,  חגי 

ההשקעות  למדיניות  הסוכנים  בכנס 

באומרו:  פסגות,  של  הסולידית 

בשמרנות  כסף  מנהלים  "אנחנו 

כספים  חוסכים  אנשים  ובאחריות. 

מה  וזה  חייהם,  כל  במהלך  בעמל 

לא  אנו  עיננו.  לנגד  רואים  שאנו 

בצורה  תצנח  שלהם  שהקופה  רוצים 

ואנחנו  ב-2008,  שקרה  כפי  דרמטית 

גם לא רוצים שהקופה תרקיע שחקים 

בצורה דרסטית, כפי שקרה ב-2009. 

לשמחתי זה מוכיח את עצמו". 

בדש הציג את אבני הדרך המרכזיות 

היא  בהן  האחרונה  כאשר  בפסגות, 

של  הסל  תעודות  חברת  רכישת 

קרנות  השקת  על  נוסף  זאת,  מיטב. 

קרן  רכישת  החדשות,  הפנסיה 

רכישת  ה.ע.ל,  הוותיקה  הפנסיה 

ורכישת  פריזמה  של  הגמל  קופות 

חגי בדש: "צריך להיות אגרסיביים ולעמוד על 
הרגליים האחוריות כדי לדאוג למשקיעים"

מנכ"ל פסגות התייחס למדיניות האקטיביסטית בה נוקט בית ההשקעות במסגרת הדיונים על הסדרי החוב

קופות  פסגות  מנכ"ל  ברכה,  שלומי 

הסוכנים  בכנס  הציג  ופנסיה,  גמל 

את התחזיות ואסטרטגיות ההשקעה 

לשנת 2013. 

קצב   2013 במהלך  כי  ציין  ברכה 

מהזרמת  יושפע  בישראל  הצמיחה 

מתון  לחץ  ליצור  שעשויה  הגז, 

תישאר  שהריבית  אף  ועל  לייסוף, 

צפויה  היא   - השנה  במהלך  נמוכה 

לעומת  בארה"ב,  ב-2014.  לעלות 

הקרובות  השנתיים  במהלך  זאת, 

סביבת  עם  איטית  צמיחה  צפויה 

שלומי ברכה: ראוי להגדיל ב-2013 
את רכיב המניות בתיק ההשקעות

 בית ההשקעות הגדול בישראל
לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

www.psagot.co.il / קרנות נאמנות / תעודות סל / ניהול תיקים / גמל, השתלמות ופנסיה

 מרכז שירות לסוכנים :
1-700-707-610 

גליקמן נטלר סמסונוב

פסגות בית ההשקעות מודה למאות הסוכנים שלקחו תודה!
. חלק בכנס השנתי של פסגות בשיתוף 
 שמחנו להעניק לכם את כל הכלים והתחזיות

 לשנה הקרובה. מבטיחים להמשיך לחדש, להפתיע 
ולהיות מחויבים לכם וללקוחותינו המשותפים.

"גדיש" מבנק הפועלים. 

ארגוני  שינוי  בדש  מוביל  אלו  בימים 

התמודדות  תוך  בפסגות,  ותפישתי 

ומיצוי  בשוק  המרכזיות  המגמות  עם 

התמקדות  תוך  לגודל,  יתרונות 

ובשותפים  בלקוחות  ממוקד  בניהול 

עסקיים.

שמה  החדשה  התפישה  בדש,  לדברי 

את הלקוח במרכז, תוך הבנת עולמו, 

המרכזי  "החלק  וצרכיו.  מאפייניו 

אמר.  הסוכנים",  עם  הדיאלוג  הוא 

"חטיבת לקוחות תפעל באופן שוטף 

העסקיים,  הפרטיים,  הלקוחות  מול 

זהו  הסוכנים.  מול  וכן  המוסדיים 

שנותן  מארגון  הפכנו  הגדול.  השינוי 

מוצר לארגון ממוקד לקוח". 

כספי  מנהל  של  בתפקידו  דן  בדש 

השקעות  ניהול  שהינו  הציבור, 

מקצועי ואחראי של כספי הלקוח, וכן 

המשקיעים  זכויות  על  והגנה  שמירה 

מלאה.  שקיפות  תוך  והחוסכים 

בגישה  מדובר  אין  האם  לשאלה 

לוחמנית יתר על המידה, השיב בדש: 

בסיסית,  מטרה  להשיג  כדי  "לעתים 

לנו  אין  האקסטרים.  על  ללכת  צריך 

מטרה  אלא  אחד,  אף  נגד  דבר  שום 

לדאוג שכספי הציבור  ויחידה-  אחת 

להיות  צריך  לפעמים  לידיו.  יוחזרו 

יותר אגרסיביים ולעמוד על הרגליים 

האחוריות כדי לדאוג למשקיעים". 

ריבית נמוכה. ברכה נימק את עמדתו 

עכשיו  דווקא  להשקיע  כדאי  לפיה 

במניות, תוך הצגת התשואה השנתית 

ארוכת  בפרספקטיבה  הממוצעת 

טווח של מניות מול אג"ח, לפיה ככל 

התשואה  יותר-  ארוך  הזמן  שפרק 

כללי,  לאג"ח  בהשוואה  במניות, 

גבוהה יותר. 

על  המשפיעים  הגורמים  לדבריו, 

בישראל  במניות  ההשקעה  כדאיות 

והיעדר  זול  מניות  תמחור  הם 

העדיפות  המניות  השקעה.  חלופות 

ב-2013, לגישתו, הן פיננסים ומוטות 

המליץ  והוא  בחו"ל,  ופעילות  ייצוא 

וחלוקת  המניות  רכיב  הגדלת  על 

תוך  ובחו"ל,  בארץ  מניות  בין  התיק 

התמקדות בשווקים הרלוונטיים. 

המפץ הפנסיוני
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בצורה  התנהלנו  הקודמות  "בשנים 

גלית  אמרה  הלקוח",  מול  חזירית 

ופיתוח  שיווק  סמנכ"ל  שמחון,  בן 

"עם  פסגות.  בכנס  בהפניקס,  עסקי 

שינויים  מייצר  החדש  הצרכן  זאת, 

ובמוצרים  בתהליכים  בחברות, 

לגבות  לגיטימציה  היתה  החדשים. 

כך,  זה  אין  והיום  גבוהות,  עלויות 

הכל".  חזות  אינו  הרווחים  ומקסום 

שיח  רב  במהלך  נאמרו  הדברים 

רקע  על  הפיננסי  הצרכן  בזהות  שדן 

סיון  בהנחיית  החברתית,  המחאה 

דה  מגזין  עורכת  לשעבר  קלינגבייל, 

מרקר.

שלנו  "התפקיד  הוסיפה:  שמחון  בן 

ואת  המוצרים  את  לפשט  הוא 

גבוהה.  בשפה  שכתובות  הפוליסות, 

כאילו  אנחנו  הצדקה.  כל  לכך  אין 

לדבריה,  יבינו".  שלא  בכוונה  עושים 

על מנת להשאיר את הסוכן רלוונטי 

"למכור  עליו  הארוך  לטווח  גם 

הלקוחות,  עם  שמיטיבים  מוצרים 

ולא לדחוף להם סתם מוצרים". 

תרי ישכיל, סמנכ"ל השיווק בפסגות, 

מאופיין  האחרון  העשור  כי  אמרה 

בנגישות מידע עבור הצרכן. "במהלך 

היתה  בהן  האחרונות,  השנים   3

על  תקשורתי  שיח  חברתית,  מחאה 

שחיקת  ועל  ניהול  דמי  תספורות, 

גלית בן שמחון: "בשנים הקודמות התנהלנו בצורה 
חזירית מול הלקוח"

לדברי סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בהפניקס, כיום מדובר בעידן חדש 
בו מקסום הרווחים הוא אינו חזות הכל

שהוא  להבין  לצרכן  גרמו  הפנסיה, 

להבין  הרצון  בו  ומתעורר  יודע,  לא 

התפקיד  הפיננסי.  התחום  את  יותר 

שלנו הוא להנגיש לציבור את המידע, 

ולסוכן תפקיד חשוב בנושא". 

להתמקד  הסוכן  על  ישכיל,  לדברי 

בלקוח ולא ביצרן.

שפה אחרת

יהושע\ מנכ"לית  רביד,  יוזנט  עינת 

של  לדבריה  הצטרפה   TBWA
של  גישתו  כיום  כי  וציינה  ישכיל, 

הצרכן השתנתה. "הצרכן פחות מוכן 

לראות  רוצה  והיום  מבעבר,  לספוג 

"אנחנו  אמרה.  כולה",  התמונה  את 

צריכים לדבר בשפה אחרת ולהתנהג 

לדבריה  קיימת  זאת,  לצד  אחרת". 

היות  פסיכולוגי,  חסם  של  בעיה 

שהציבור, ובמיוחד הצעירים, נמנעים 

מלהתמודד עם המצב. 

הבעיה  על  עמד  לייזר  דויד  פרופ' 

מול  בתקשורת  לדעתו  המרכזית 

גורמת  הסוכן  של  "התדמית  הלקוח. 

לצרכן לפקפק בו ובמניעים שלו, והוא 

וכך  לטובתו,  פועל  שהסוכן  חש  אינו 

האמון נפגע", אמר לייזר. 

לייזר הוסיף כי הוא אינו תומך בגישה 

פיננסית,  אוריינות  לקדם  יש  לפיה 

תוך  לבעיה,  הפתרון  זה  ושאין 

הדגישו את בעיית האמון מול הסוכן. 

שמקבלים  לדוחות  התייחס  לייזר 

מדובר  כי  באומרו  העמיתים, 

בה.  להיעזר  ניתן  באינפורמציה שלא 

"להעביר מידע חשוב שעטוף בכמות 

מאד גדולה של מידע לא רלוונטי- אין 

זה נחשב להעברת מידע". 

אליאב אללוף, מנטור מדיה חברתית 

שערך  מחקר  הציג  שיווקי,  ויועץ 

בנושא מדיה חברתית, ממנו עולה כי 

קיים הבדל דרמטי בין גברים לנשים. 

וגברים  בהווה  ממוקדות  "נשים 

למוצרים  השלכות  לכך  ויש  בעתיד, 

והדגים  אללוף,  טען  רוכשים",  שהם 

את יכולת מינוף הפעילות של הסוכן 

שבנה  עסקית  תכנית  באמצעות 

לו  שיש  אדם  כל  "הרי  נדל"ן.  לסוכני 

נכס רוצה לדעת כמה הוא שווה. לכן 

הערכת  לחישוב  פלטפורמה  יצרנו 

לא  שהציבור  מכיוון  אך  לנכס,  שווי 

ידע כיצד לעשות בו שימוש- הוא פנה 

חינם.  הערכה  לבקש  הנדל"ן  לסוכן 

סוכן הנדל"ן מגיע, נותן הערכת שווי, 

נפח  את  מגדיל  וכך  למכור,  ומציע 

הגישה  ניכרת.  בצורה  שלו  הפעילות 

היא לא להתמקד במוצר עצמו, אלא 

בלקוח ובערכים שלו". 

רב-שיח: הצרכן הפיננסי 
בצל המחאה החברתית

מנחה: סיון קלינגבייל, לשעבר עורכת
מגזין דה מרקר

משתתפים:
תרי ישכיל, סמנכ"ל שיווק, פסגות בית 

השקעות
גלית בן שמחון, סמנכ"ל שיווק ופיתוח 

עסקי, הפניקס חברה לביטוח
פרופ' דויד לייזר, נשיא האגודה הבינ"ל 

לפסיכולוגיה כלכלית
TBWA\עינת יוזנט רביד, מנכ"ל יהושע

אליאב אללוף, מנטור מדיה חברתית 
ויועץ שיווקי

להורדת האפליקציה:

התקשר עכשיו
1-800-800-930למוקד סוכנים: 

 שירות CASHLESS המאפשר להם קבלת שירות רפואי, מבלי להוציא כסף מהכיס.
 פטור מתשלום השתתפות עצמית, בכל שירות רפואי שיקבלו בחו"ל.

שירות לקוחות הזמין לרשותם 24/7 במספרי חיוג חינם ו-Skype, מכל מקום בעולם.

 PassportCard 
ביטוח נסיעות חדשני, המאפשר לך וגם ללקוחותיך 

להיות בראש שקט...
סוכן ביטוח יקר, כשלקוחותיך טסים לחו"ל צרף אותם לדור הבא של ביטוחי הנסיעות, 

בו הם נהנים מ:

המפץ הפנסיוני
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התכנית האסרטגית של לשכת סוכני 

דיבייט  של  במרכזו  עמדה  הביטוח 

בדיון  הסוכנים.  בכנס  שהתקיים 

אסטרטג  חיים,  מר  גיא  התעמתו 

רבין,  ואליעוז  הביטוח,  סוכני  לשכת 

מומחה לשיווק ומנכ"ל "דּבר פשוט".

מנכ"לית  יהב,  שלומית  הדיון,  מנחת 

חיים  בן  את  שאלה  עדיף,  מכללת 

כך  כל  מהפך  לבצע  ניתן  כיצד 

כאשר  הסוכנים,  בקרב  משמעותי 

יחסית.  בוגרת  באוכלוסייה  מדובר 

"הלשכה אמורה לתת כלים ותשתיות 

הדור  כאשר  הביטוח,  סוכני  לכלל 

השיב.  מרכזי",  נושא  הוא  הצעיר 

חברי   3,800 לקחת  רוצה  "הלשכה 

לשכה שמתקשים להוציא לפועל את 

ולבנות כלים ותשתיות  הכוח שלהם, 

התחרותית  בסביבה  לתפקד  שיוכלו 

כמו כריש גדול, ולא כאוסף דגיגים". 

מהתכנית  הסתייגותו  את  הביע  רבין 

התכנית,  את  "כשקראתי  המוצעת. 

הצטערתי  קיומה-  על  השמחה  לצד 

לראות שהתכנית אינה נוגעת בבעיות 

המבניות האמיתיות של הסוכן: מסר 

אפשר  אי  מבניים.  וליקויים  כפול 

מבלי  מוצר,  של  תדמית  לשנות 

כיום הסוכן טוען  לשנות את המוצר. 

שהיתרון שלו הוא בשירות, אך בפועל 

מצב  וזהו  מכירות,  על  מתוגמל  הוא 

בעייתי". 

שעורכת  להשוואה  בהתייחסו 

הלשכה בין סוכן לבין עו"ד, רו"ח או 

מסרב  היה  רופא  "אם  אמר:  רופא, 

לגבות ממך כסף על הייעוץ והטיפול, 

בשל התגמול שהוא מקבל על מכירת 

נענה  היה  לא  אחד  אף  התרופה, 

כיום  זה למעשה מה שקורה  לעצתו. 

עם הסוכן". 

שינוי  לתקציב  התייחס  חיים  בן 

העומד  התכנית,  במסגרת  התדמית 

ל-2013,  שקלים  מיליון   1.5 על 

אינו  התדמיתי  "הנושא  כי  באומרו 

הוא  אלא  עצמו,  בפני  לבוא  יכול 

אסטרטגיה במחלוקת

דיבייט: אסטרטגיה במחלוקת  
סוכני הביטוח לאן?

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

משתתפים:
גיא מר חיים, אסטרטג לשכת סוכני 

הביטוח 

אליעוז רבין, מנכ"ל "דּבר פשוט", ייעוץ 
ניהולי; מומחה לשיווק

מרכיב משינוי כולל יותר ומהותי יותר 

אותה מקדמת הלשכה". 

בכוונת  אין  כי  הסביר  אף  חיים  בן 

או  להחליף  הטכנולוגי  המערך 

הפנסיונית,  במסלקה  להתחרות 

שצפויה להיטמע בקרוב בשוק, אלא 

פלטפורמה,  לבנות  היא  המטרה 

שתרכז את כל האפליקציות בשירות 

הסוכן, וכך תוזיל לדבריו עלויות. 

לפתור  ומנסים  בעיה  לוקחים  "אתם 

אותה באמצעות יצירת בעיה נוספת", 

"הסוכנים  חיים.  לבן  אליעוז  אמר 

רבות,  חברות  עם  כיום  עובדים 

והפתרון היה צריך להיות פשוט יותר- 

כפי  מול חברה אחת,  יעבוד  שהסוכן 

כך  בעולם.  רבים  במקומות  שקורה 

אותה  מול  הסוכן  של  המיקוח  כוח 

חברה היה גדל".

למרבה ההפתעה, בן חיים הסכים עם 

מעיק  כיום  "המצב  כי  והוסיף  דבריו, 

על הסוכנים. הבעיה היא אצל חברות 

העשורים  שני  במהלך  כי  הביטוח, 

הביטוח  חברות  נעלמו  האחרונים 

הקטנות, ונותרו כמה בודדות שגודלן 

אישי  יחס  לקבל  סיכוי  אין  עצום. 

אומרת  עצמה  החברה  כזה.  במצב 

בתחום  הבאה  לשנה  שלה  שהיעדים 

כמות  את  להגדיל  הוא  הסוכנים 

הסוכנים איתם הם עובדים, והם אף 

הגדלת  את  כיעד  מציבים  לא  פעם 

נתח השוק של הסוכנים הקיימים. זה 

מציב את הסוכן במקום בעייתי".

בפיצול  חיים  "הסוכנים  כי  ציין  רבין 

בשוק  שלהם  המוסף  הערך  אישיות. 

עליו  שדווקא  שלהם,  הידע  הוא 

מוכרים  הם  בפועל  מתוגמלים.  אינם 

הישיר  השיווק  שגם  מה  פוליסות, 

שמייחד  הידע  בלעדיהם.  עושה 

עוול  וזה  שלו,  הכוח  הוא  הסוכן  את 

סוכן  שמבדל  גורם  שאין  לסוכנים 

טוב מול סוכן רע. כיום מי שלא נותן 

שנותן  ממי  יותר  מרוויח  שירות- 

שירות, כי הוא לא מתוגמל עליו, וזה 

חבל".

רבין פנה לבן חיים ואמר: "אתה אומר 

ואני  לא לעשות התאבדות מסודרת, 

התאבדות  לעשות  בעצם  שזה  אומר 

"אם  השיב:  חיים  ובן  מסודרת",  לא 

הלשכה לא תהיה הקטר שמושך את 

להתמודד  יאלץ  סוכן  כל  הקרונות- 

תהיה  אכן  וזו  בעיות,  מגוון  עם 

והתייחס  מסודרת",  לא  התאבדות 

אותה  הסוכנים  בין  הפעולה  לשיתוף 

התכנית  במסגרת  השלכה  מעודדת 

היא  הלשכה  "מטרת  האסטרטגית: 

לתת סט כלים לסוכני הביטוח  ולעזור 

להם למצוא שותפים מתאימים". 

זו:  בכוונה  פקפק  רבין  זאת,  עם 

יש  יקרה.  לא  זה  אך  נחמד,  "הרעיון 

לשכת  בין  רב  הבדל  קיים  כי  לזכור 

שהינן  החשבון,  ורואי  הדין  עורכי 

סוכני  לשכת  לבין  סטטוטוריות, 

וולונטרית ומתקשה  הביטוח, שהינה 

דרך  עוד  ללשכה  חברים.  לגייס 

ארוכה". 

התכנית האסטרטגית של לשכת סוכני הביטוח עמדה במרכזו של דיבייט שהתנהל בכנס הסוכנים | 
גיא מר חיים: הלשכה מעוניינת בבניית כלים כדי שהסוכנים יתפקדו כמו כריש גדול | אליעוז רבין: התכנית 

אינה נוגעת בבעיות המבניות האמיתיות

שווה ציטוט

  יש לקחת בחשבון את מעבר מרכז הכובד מהפנסיוני לפרט. על מנת 

להעניק ללקוח שירותים ברמה לה הוא מצפה, על הסוכנים לעבור 

מגישת מוצר לגישת לקוח. שיתוף פעולה עם חברת הביטוח תוך ניצול 

הידע, הקשר האישי והיכולות של סוכן הביטוח מחד מול העוצמה, 

המומחיות, מקצועית וטכנולוגית, של חברת הביטוח מאידך, 

יוביל לצמיחה של הענף לכיוונים הנכונים בשנים הבאות"

תגובה לכתבה אליעוז רבין: תכנית הלשכה אינה נוגעת בבעיות 
המבניות האמיתיות של הסוכן  / פורטל  26.2.13

המפץ הפנסיוני



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

גיליון מס' 723 | יום ד' יז' באדר התשע"ג | 27.2.2013

9

 Swiftness מנכ"לית  קורן,  שרון 

הפנסיונית,  המסלקה  חברת 

פסגות  בכנס  בהרצאתה  הציגה 

שמייצרת  העסקית  ההזדמנות  את 

המסלקה הפנסיונית לסוכן הביטוח. 

המסלקה,  פעילות  את  תיארה  קורן 

שירותים:  סוגי  שלושה  שתספק 

בקשות  העברת  מידע,  העברת 

וניוד  והפקדות  פעולות  לביצוע 

תיעשה  המסלקה  הפעלת  כספים. 

שיימשכו  עיקריים  שלבים  בארבעה 

כ-32 חודשים.

הזירה  את  קורן  תיארה  בהרצאתה 

החיסכון  ואת  העתידית  הפנסיונית 

הפנסיונית,  המסלקה  חברת  מנכ"לית  קורן,  שרון 
שתיווצר  העתידית  הפנסיונית  הזירה  את  מתארת 

בד בבד עם פעילות המסלקה

מציאות חדשה בשוק החיסכון הפנסיוני

אסף בינשטוק מנכ"ל אדקיט, חברת 

המידע והמחקר הבינלאומי, התייחס 

שדנה  פסגות  בכנס  בהרצאתו 

המערבי  בעולם  השיווקיות  במגמות 

להשפעת הלקוח החדש על מבטחות 

היחסים  ולמשולש  הביטוח  וסוכני 

בין סוכני הביטוח, הלקוחות וחברות 

הביטוח.

ההרצאה עסקה בהיבטים של שינויים 

מצד  אתגרים  הפעילות,  בסביבת 

המכירה,  תהליך  שדרוג  המבטחות, 

מדיה חברתית ומודל פעילות חדש.

פועלים  הביטוח  סוכני  לדבריו, 

אתגרים  מרובת  מאתגרת  בסביבה 

 – כהגדרתו  פוליטיים  אתגרים  ובהם 

רפורמת מקדמי הביטוח, כפל ביטוח 

ודמי ניהול ועמלות; אתגרים כלכליים 

ההאטה  ההשתלמות,  קרנות   –

"הלקוח החדש מוביל ליצירת סוכן חדש"
הלקוחות  מצרכי  מושפע  הביטוח  וחברות  הלקוחות  הביטוח,  סוכני  בין  היחסים  משולש  בינשטוק:  אסף 

ומפעולות שעושות חברות הביטוח על מנת לקרב בין הלקוח לסוכן

אתגרים  גבוה;  ומיסוי  בכלכלה 

מזדקנת;  אוכלוסייה  כגון  חברתיים, 

ואתגרים טכנולוגיים.

צרכנות  מאפייני  תיאר  בינשטוק 

טכנולוגיה  משינויי  הנובעים  חדשים 

יצרו  אלו  מאפיינים  דורות.  וחילופי 

המשתמשים  היברדיים',  'לקוחות 

ללמוד,  מנת  על  המקוונים  בערוצים 

למוצרים  בנוגע  ולהתעדכן  להשוות 

סטנדרטיים, תוך כדי שמירה על מגע 

אישי עם סוכן ביטוח.

ללקוח  פיננסיים  מוצרים  מכירת 

דורשת   )Prosumer( המעורב 

הייחודיים,  למאפייניו  התאמה 

וחווית  מותג  בניית  על  דגש  ובהם 

הייחודיים,  לצרכיו  התאמה  לקוח, 

שונים  הפצה  ערוצי  בין  אינטגרציה 

וקשר פתוח ומתמיד.

מתמיד  גידול  קיים  זאת,  עם  יחד 

במעבר לערוצים ישירים.

הכלכלי,  במשבר  רואה  בינשטוק 

חילופי הדורות ותפיסה של שחיתות 

במוסדות הפיננסיים, חברות הביטוח 

שפגעו  כגורמים  כאחד,  והבנקים 

באמון הציבור. 

התפיסות  את  לפוגג  טובה  "דרך 

השליליות היא היכרות בלתי אמצעית 

שקיפות,  המייצרת  כזו  הציבור,  עם 

קהילתיות והשבת אמון", אמר, והציג 

כדוגמה בית קפה קהילתי היוצר מגע 

אישי עם הלקוחות.

"ובכל זאת, הלקוחות עדיין מעוניינים 

שיכולה  מתווכן  כדמות  בסוכן, 

הביטוח  עולם  את  להם  ולפרש  לסנן 

המורכב ולהעניק להם ייעוץ מקצועי, 

תשומת לב ומענה לצרכים האישיים.

להעצים  כלים  הביטוח  חברות  בידי 

מקצועי  ידע  באמצעות  הסוכנים  את 

וכלים להצגתו, ככלי לשיפור מכירה. 

כחלק  סוכנים  שילוב  תוך  זאת 

מקוון,  רכישה  מתהליך  אינטגרלי 

החברתיות  ברשתות  שימוש  גם  כמו 

כמנוע צמיחה, גם לסוכנים."

אותו  כי  בינשטוק  קבע  לסיכום 

ליצירת  "לקוח חדש" מוביל למעשה 

סוכן חדש.

הפנסיוני בעידן המסלקה. 

 Swiftness  - הפנסיונית  המסלקה 

הוקמה  אשר  טכנולוגיות,  נס  מבית 

ביוזמת משרד האוצר, יוצרת מציאות 

הפנסיוני.  החיסכון  בשוק  חדשה 

חדשנית,  מערכת  הינה  המסלקה 

למשתמש,  וידידותית  מאובטחת 

אחיד  מלא,  מידע  קבלת  המאפשרת 

ומהימן אודות החסכונות הפנסיוניים 

חברות   - המוסדיים  הגופים  מכלל 

פנסיה,  וקרנות  גמל  קופות  ביטוח, 

מנהלי  יועצים,  סוכנים,   - למפיצים 

הסדרים ובנקים. 

גם  המסלקה  תאפשר  בהמשך, 

פעולה  והוראות  כספים  העברת 

כל  כאשר  השונים,  השחקנים  בין 

השירותים שמספקים המפיצים למול 

בלחיצת  יבוצעו  המוסדיים,  הגופים 

באמצעות  אוטומטי  ובאופן  כפתור 

המסלקה.

היערכות המסלקה לתמיכה בסוכנים 

הבאים:  בנושאים  ביטוי  לידי  באה 

באתר  הדרכה  עזרי  רלוונטי,  מידע 

בהתקשרות,  לסיוע  יעודי  וצוות 

לטיפול  אחורי  מערך  שירות,  מוקד 

אמנת  גבייה,  ובנושאי  בבירורים 

שירות, מחויבות לסקרי שביעות רצון 

תקופתיים ומערך אבטחת מידע.

זו  משתנים.  המשחק  "כללי 

להיות  הסוכנים  עבור  ההזדמנות 

קורן  אמרה  השינוי",  מתהליך  חלק 

והדגישה כי המסלקה מאפשרת לכל 

הטכנולוגיה  בקדמת  לעמוד  סוכן 

זאת  גודל.  של  חסמים  ומסירה 

מהווה  המסלקה  כי  ציינה  ועוד, 

ומאפשרת  תפעולית,  אלטרנטיבה 

מרווח  בו  בשוק  במשאבים  חיסכון 

העמלות הולך וקטן, אל מול הוצאות 

גדלות.

המפץ הפנסיוני
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נמצאים  והסוכנים  הביטוח  "חברות 

לא  העסקי  המודל  דרכים.  בפרשת 

היצרן,  הוצאות  בהיבט  מים,  מחזיק 

שהלקוח  והמחיר  עמלה  תשלומי 

מוכן לשלם עבור אותם שירותים", כך 

יניב, משנה  גיל  אמר בכנס הסוכנים 

ארוך  חיסכון  חטיבת  וראש  למנכ"ל 

טווח, מגדל.

שיח  ברב  הדברים  את  אמר  יניב 

בשוק  הסוכן  של  תפקידו  בנושא 

שטיין  רון  בהנחיית  משתנה,  פיננסי 

החדשה  במציאות  שעסק  מגלובס, 

בענף הפנסיוני.

בביטול  הן  גרזן  הוריד  "הרגולטור 

בביטוחי  המובטחים  המקדמים 

דמי  תקרת  בהורדת  והן  החיים 

הניהול. מחד, יש לקוח שסבור כי הוא 

צריך לקבל יותר ומן העבר השני ישנו 

רואה  שהוא  ההחזר  שתקופת  יצרן, 

לנגד עיניו אינה כלכלית בעליל. הצלע 

שמתקשה  הסוכן  היא  השלישית 

למפיץ  הן  כלכלי  קיום  צריך  לשרוד. 

והן לחברות הביטוח", אמר יניב.

לאפשר  צריך  היה  המפקח  לדבריו, 

שלוש,  שנתיים  של  תקופה  לחברות 

מוצרים  עם  התארגנות  לצורך 

ביטול  רקע  על  הנדרשים  חלופיים, 

המקדמים.

תגמול מהיצרן או מהלקוח?

התגמול  בשאלת  גם  עסק  הפאנל 

לסוכן – האם היצרן צריך לשלם את 

או  הנוכחי,  למצב  בדומה  העמלה, 

שמא הלקוח? 

חיסכון  בכיר,  סמנכ"ל  פרץ,  אריק 

ציין שכל השיח  ארוך טווח בפסגות, 

הסוכן  בו  כתהליך  להשתנות,  אמור 

מצליח לייצר ערך ללקוח על ידי מתן 

השירות. "תשלום ישירות של הלקוח 

יוכל  לסוכן יעשה טוב לכולם. הסוכן 

וייתכן  לשירות,  שונות  רמות  לייצר 

"אם  התגמול.  רמת  גם  שתשתנה 

כולנו קונים ארון באיקאה ומשלמים 

"המודל העסקי לא מחזיק מים"
פאנל שהתקיים בכנס פסגות עסק במוצרים החדשים ובתפקיד הסוכן בשוק המשתנה | גיל יניב: הרגולטור 

הוריד את הגרזן ללא תקופת התארגנות | יהודה בן אסאייג: הסוכן צריך להתמחות בלקוח

רב-שיח: תפקידו של הסוכן 
בשוק פיננסי משתנה

מנחה: רון שטיין, גלובס
משתתפים:

אריק פרץ, סמנכ"ל בכיר, חיסכון ארוך 
טווח, פסגות בית השקעות

אייל גורן, מנכ"ל דוידוף הסדרים 
פנסיוניים

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה 
מבטחים פנסיה

גיל יניב, משנה למנכ"ל וראש חטיבת 
חיסכון ארוך טווח, מגדל חברה לביטוח

אסף בנאי, מנכ"ל משותף, פרופיט 
שירותים פיננסיים מקבוצת פסגות

סיבה  אין  ולמוביל,  למתקין  בנפרד 

המוצר  על  בנפרד  נשלם  שלא 

הפנסיוני ועל התחזוקה שלו", אמר.

מנורה  מנכ"ל  אסאייג,  בן  יהודה 

הדרך  כי  אמר  פנסיה,  מבטחים 

פעילותו  את  למנף  צריך  הסוכן  בה 

ניתן  "לא  בלקוח.  להתמחות  היא 

כמה  זמנית  בו  ולנהל  להתמקצע 

סוגי עיסוקים ולקוחות. אני לא רואה 

בו  מענה  לתת  שמצליחים  סוכנים 

ולהייטק.  הכחולה  לתעשייה  זמנית 

אמיתי  מענה  לתת  המנסים  סוכנים 

את  יאבדו  עיסוקים  של  רחב  לטווח 

בלקוח  להתמחות  עליך  מקומם. 

המוצרים  בשלל  אותו  ולעטוף  עצמו 

שמתאימים לו."

הוא ציין כי מדינות אירופה, כדוגמת 

היצרנים  על  אסרו  וצרפת,  הולנד 

לסוכנים.  ישיר  באופן  עמלות  לשלם 

"העמלה היא מהלקוח בלבד. תהליך 

מאמין  ואני  בבריטניה,  קורה  דומה 

שהתהליך ייושם גם בישראל. נצטרך 

לסוכן  העמלה  בו  למצב  להתרגל 

תשולם על ידי הלקוח."

הסדרים  דוידוף  מנכ"ל  גורן,  אייל 

הביטוחי  למודל  התייחס  פנסיוניים, 

את  המחוקק  התווה  בה  באנגליה, 

הנדרש,  העצמי  ההון  הרישוי,  תחומי 

מודל  את  וכן  השירות,  ואופני  כללי 

התגמול. "אם האוצר מעוניין להוריד 

גם  עליו  והשירות,  הטיפול  דמי  את 

נכונה  להתנהלות  כללים  לקבוע 

היא  ההתמקדות  אם  שכזה.  בשוק 

נערכת  שלא  הרי  בטופסולוגיה, 

מחשבה מעמיקה."

פרופיט  משותף,  מנכ"ל  בנאי,  אסף 

פסגות,  מקבוצת  פיננסיים  שירותים 

היות  עמלות  מקבל  הסוכן  כי  ציין 

היעילה  ההפצה  אלטרנטיבת  והוא 

למכור,  צריך  "מישהו  ביותר.  והזולה 

להעניק  וגם  העבודה  את  לעשות 

שירות בסופו של יום".

ציין  הפנסיונית,  למסלקה  בהתייחס 

בנאי כי היא ערטילאית בשלב זה, אם 

כי במידה ותיושם כהלכה הוא מעדיף 

לראות בה הזדמנות. 

ביטוח  בתכניות  גם  עסק  השיח  רב 

החיים החדשות שהתפתחו בעקבות 

הרפורמה לביטול המקדמים. 

הורדת  למרות  אסאייג,  בן  לדברי 

המקדם, שהפחיתה את אטרקטיביות 

ביטוחי המנהלים, עדיין נותרו במוצר 

אינה  "השאלה  יתרונות.  מספר 

לקוחות  יש  הלקוח.  אלא  המוצר, 

שברמת השכר שלהם מתאימה להם 

שרמת  כאלו  יש  מנגד,  פנסיה.  קרן 

דווקא  מתאימה  ועיסוקם,  שכרם 

לביטוחי מנהלים." 

הרובד  הוא  הפנסיה  מוצר  לדבריו, 

כל  אצל  להתקיים  שצריך  בסיסי 

את  להוסיף  ניתן  מעליו  עובד, 

חלק  אותו  בקרב  הנדרשים  הרבדים 

מהאוכלוסייה, שם הם נדרשים".

ליוזמה  גם  התייחס  אסאייג  בן 

קרן  להקמת  אלו  בימים  הנרקמת 

כבר  "המדינה  ממלכתית.  פנסיה 

שגרם  מה  הזה,  הפטנט  את  ניסתה 

יכלה  המדינה  ולשחיתות.  לסיאוב 

קביעה  ידי  על  הסוגייה  את  לפתור 

בדומה  הרלבנטי,  לפלח  בסיסית 

מוצרים  ולאפשר  חובה,  לפנסיה 

לתת  כדאי  לא  זה.  לרובד  שמעבר 

צ'אנס חוזר לניסיון כושל".

לשאלת שטיין האם החיסכון הנצבר 

יספיק לאור התארכות תוחלת החיים 

פרץ  השיב  הגבוהה,  הצריכה  ורמת 

מאיתנו  אחד  אף  "כמעט  בשלילה. 

לפנסיה.  פרטי  באופן  חוסך  אינו 

לעודד  להשכיל  צריכה  הממשלה 

מעבר  פרטי  באופן  לחסוך  אותנו 

עובד  הפרשות  של  הבסיסי  לרובד 

מעביד".

כבר  הוא  המנהלים  ביטוח  לדבריו, 

"הביטוח  הדרכים.  פרשת  לאחר 

חלק  את  החיים.  תוחלת  בגלל  נמכר 

הראשון  לרובד  שמעבר  החיסכון 

פנסיה,  לקרן  מופנה  להיות  שצריך 

לביטוח  ולא  לגמל  להפנות  עדיף 

חברות  את  רואה  לא  אני  חיים. 

הביטוח מציעות מוצרים עם הבטחות 

נוספות."

המפץ הפנסיוני


