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בנקאות

מאז שפרץ המשבר הנוכחי בשוק ההון, הציבור החל 
עניין בחיסכון הפנסיוני שלו, אבל המו יותר  נלגלות 

דעות של החוסכים למצב הנכסים הפנסיוניים שלהם 
היא עדיין נמוכה מאוד. האם יש לך מושג כמה כסף 
יש לחסוך כדי לשמור על רמת החיים הנוכחית שלך 
לאחר הפרישה לפנסיה? אם נערוך משאל רחוב מקרי, 
הסיכוי שמישהו יידע את התשובה הנכונה לשאלה הזו 
די דומה לסיכוי שינחש את המספרים הזוכים בהגרלה 

הקרובה של הלוטו. 
לשחקנים  להפוך  לבנקים  מאפשרת  בכר  רפורמת 
המרכזיים בשוק הייעוץ הפנסיוני, אבל הדרך למימוש 
ההבטחה הזו אינה קצרה. מתווה הרפורמה הוביל לכך 
הייעוץ  לתחום  להיכנס  הקדימו  הבינוניים  שהבנקים 
מזרחיפט�פ אגוד היה הראשון ואחריו   הפנסיוני. בנק
חות, הבינלאומי ודיסקונט. בנק לאומי ובנק ה�ועלים 

נהצטרפו למהלך בחודשים האחרונים, עדיין תחת מג
בלות רגולטוריות בפריסה הגיאוגרפית.

לייעוץ  הבנקים  כניסת  של  המורכב  המהלך  בחזית 
נפנסיוני ניצבים מנהלי התחום הזה בבנקים, ולכן כינ

סנו אותם למפגש מיוחד של מגזין "בנקאות".
ביטוח  פנסיה,  אגף  מנהלת  חזקני,  חיה  השתתפו: 
ייעוץ  קליין, ראש ענף  אביבית  וגמל בבנק הפועלים, 
רועי או�יר, מנהל אגף ייעוץ פננ  פנסיוני בבנק לאומי,
סיוני בבנק דיסקונט, אלקנית עוז, מנהלת מגזר ייעוץ 
גולד�רב, מנהנ אילנית  ופנסיוני בבנק מזרחינטפחות 

לת הייעוץ הפנסיוני בבנק הבינלאומי.
היוםפיום בסני�י הבנקים בתחום  חיי  נראים  איך 

הייעוץ ה�נסיוני?
: "אנחנו רואים היענות גדולה ומנסים לפנ בגולד�ר
נעול בקצב מדוד יותר, כדי לתת ייעוץ נכון לכל הלקו

אחרי שהתוודעו להפסדים כתוצאה מהמפולת, מגלים לקוחות 
רבים שמקבלים לראשונה בחייהם ייעוץ פנסיוני בבנקים, שהבעיה 

האמיתית היא שאין להם חסכונות וכיסויים ביטוחיים לעידן הגמלאות. 
מנהלי הייעוץ הפנסיוני בבנקים מדברים על הבלבול בציבור, טעויות 

המעסיקים ומכשולי הרגולציה. ומשהו אופטימי? עוגת החיסכון 
הפנסיוני תגדל ואנו רק בתחילתה של מהפכה

"הלקוחות 
אפילו לא יודעים מה 
הם צריכים 

לדעת"
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חות. בגלל המגבלות, אין מספיק נתונים וגיבוי בנושא 
לאוכלוסיה  ייעוץ  לתת  מוגבלים  אנחנו  ולכן  ביטוח, 
שיש לה ביטוחים. מעבר לזה, אנחנו רואים צורך עולה 
לשאוב  צריכים  היינו  הדרך  בתחילת  פנסיוני.  בייעוץ 

נלקוחות פנימה. היום הלקוחות מגיעים מיוזמתם ועו
מדים בתור כדי לקבל ייעוץ".

הפנסיוני.  הייעוץ  נושא  את  קידם  "המשבר  קליין: 
כולם יודעים מה קרה בשוק ההון ובקופות הגמל, ויש 
היענות מאוד גבוהה לנושא. עם זאת, בגלל המגבלות 
הרגולטוריות על היקף האוכלוסייה שבנק לאומי יכול 

שכי אלינו  שמגיעים  רבים  מקרים  ישנם  לה,  נלייעץ 
רים או מפוטרים שאסור לנו לתת להם ייעוץ. אנחנו 
מייעצים בפריסה ארצית למי שמותר, הלוואי שהיינו 

יכולים לייעץ לכולם".
איך מתבטאת המודעות הנמוכה של הציבור?

: "הנושא מאוד מורכב, והציבור מבלבל בין המונ זעו
נצרים. לדוגמא, מישהו משוכנע שאם יש לו מוצר בח

ברת מגדל, אז למגדל יש רק מוצר אחד, כאשר בפועל 
יש לה מגוון רחב של מוצרים בתחומי הגמל והפנסיה. 

נבנוסף, אנשים לא יודעים במה הקופות והקרנות מש
נקיעות את הכסף. הדבר היחיד שהלקוחות רואים, וב
נעקבות זאת גם מגיעים לבנקים, הן התשואות השלי

ליות. רמת ההתמצאות שלהם בפרטים אחרים - כולל 
גובה דמי הניהול שגובים מהם והאפשרויות שעומדות 
בפניהם, כגון תוך כמה זמן אפשר להעביר כסף ממקום 

למקום - מאוד נמוכה".
האם יש תלונות על השירות שניתן בעבר?

מדונ בעבר.  שהיה  למה  מודע  לא  "הציבור   : ןקליי
ייעוץ. כאשר אנ נבר בעיקר באוכלוסיה שלא קיבלה 

שים היו מגיעים למקום עבודה חדש, החתימו אותם 
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בנקאות

על הסכם עם אותו גוף פנסיוני שהמעביד היה קשור 
נאיתו בהסכם. רמת חוסר הוודאות גבוהה בעיקר בנו
שיע הכסף  סכום  מהו   - הביטוחיים  הכיסויים  נשא 

מוד לרשותך לעת זקנה. אנחנו בודקים את השאיפות 
הייעוץ  בשיחות  פערים.  ומשווים  המצוי  המצב  ואת 
בבנק עולות שאלות שבפעם הראשונה הלקוחות דנים 
אלינו  מגיעים  לשארים.  הדאגה  שאלת  כמו  עליהן, 

נעצמאים שחסכו לפנסיה רק בגובה תקרת המס, ומ
גלים לראשונה שאין לה כיסויים ביטוחיים. יש הרבה 

גילויים מצד הלקוחות".
סכום  איזה  הציפייה  בין  הפער  כלל,  "בדרך  עוז: 
החיסכון  לבין  הפרישה  לאחר  הלקוח  לרשות  יעמוד 
שהוא רואה לנגד העיניים בפגישת הייעוץ )במסגרת 
סימולציה שמציגים לו( - הוא פער מאוד גדול. רבים 
שהפנסיה  ברור  להם  נראה  שבו  בעולם  חיים  עדיין 
שלהם תהיה בגובה 70% מהמשכורת האחרונה לפני 
הפרישה ועוד מונחים מהסוג הזה, שחלקם אולי היה 
קיימים  ולא  הוותיקות,  הפנסיה  בקרנות  פעם  קיים 

יותר".
חזקני: "עיקר התלונות של לקוחות שנחשפנו אליהן 
מתחילת המשבר היה בנושא קופות הגמל. בפועל, בנק 
הפועלים לא יכול היה לייעץ בקופות גמל. ניתן לראות 

יעצ בגינם  השתלמות,  קרנות  של  המשיכות  נשהיקף 
בקופות  המשיכות  מהיקף  משמעותית  נמוך  היה  נו, 
היה להסביר  ייעוץ. קשה  יכולנו לתת  לא  גמל, שבהן 
ללקוחות למה אנחנו לא יכולים להענות להם ולייעץ 

בנושא קופות הגמל".
הבנ המערכת  בכל  כולל  ייעוץ  היה  אם  פכלומר, 

קאית, ניתן היה למנוע חלק גדול מה�דיונות שראינו 
ברבעון האחרון של 2008?

חזקני: "אני לא יודעת אם ניתן היה למנוע קטגורית, 
אבל כשלקוח נמצא באי ודאות מוחלטת, הוא מעדיף 
לעיתים למשוך את הכסף ולהחזיק בפיקדון. לא יכולנו 
לייעץ ללקוחות, והתוצאה היא שיצא שכרם בהפסדם. 
בכל מקרה, הייעוץ הפנסיוני חייב את האנשים לחשוב 
זקנה.  ומה הם מצפים שיהיה להם לעת  יש להם  מה 
מפתיע לגלות שרבים חשבו ולא תכננו וחסכו, על מנת 

נשיהיו להם מקורות לעת פרישה. כאשר לקוחות נשא
לים על המקורות הכספיים לתקופת הפנסיה שלהם, 
אנחנו שומעים לא מעט סיפורים, כגון על דירות שקנו 
לילדים כהשקעה לימי הפרישה. קשה להניח שמישהו 
יגיע לגיל 67 ואז יוציא את הבן או הבת שלו מהדירה 

שקנה להם פעם, כדי למכור אותה לצורך מחיה".
שאנחנו  היא  שלנו  החשובה  "השליחות  גולד�רב: 

מעבירים את כל האוכלוסייה מעין חינוך פנסיוני. אף 
נפעם לא היה מקובל בעבר מהלך של ליבון צרכים ובי

רור כל אפשרויות השקעה שיש לך. היום התהליך בכל 
הבנקים הוא מאוד מובנה, יש תפיסה אחידה בנושא. 
לא  או  יודעים  הם  מה  הלקוחות  את  שואלים  כאשר 
אפילו  שהם  היא  שלהם  גדולה  הכי  האכזבה  יודעים, 

לא ידעו מה הם צריכים לדעת".
יש  �נסיוניים  חסכונות  איזה  יודעים  אתם  איך 

ללקוח?
חזקני: "זו אכן בעיה. כאשר אנחנו מבקשים מידע 

נמהיצרנים על החיסכון הפנסיוני של הלקוח, הם מב
הצהיר  הלקוח  עליהן  ולקרנות  לקופות  שנפנה  קשים 
שיש לו מוצרים. הרעיון בתחילת הדרך היה שכאשר 
נקבל הרשאה מהלקוח, נפנה לכל היצרנים בשאילתה 
עבודה  במקומות  לפנסיה  חסכו  רבים  מידע.  ונקבל 

נשבהם עבדו בגיל צעיר, או שכחו היכן חסכו, והמט
רה היא לאסוף עבורם את המידע הזה. משרד האוצר 
להעביר  היצרנים  כל  את  ולחייב  פעולה  לשתף  צריך 
רק  ולא  הלקוח,  של  הפנסיוניים  הנכסים  על  מידע 
מידע ממקומות שהלקוח יודע או זוכר שיש לו מוצר 

פנסיוני כלשהו".
פמה אתם אומרים על הטענות, ל�יהן הבנקים חד

שים בתחום ואולי אין להם יכולת לדרג את הגו�ים 
ה�נסיוניים מבחינה איכותית ולתת את הייעוץ הטוב 

ביותר? האם יש לכם את כל הידע הנדרש?
או�יר: "השירות שהלקוח קיבל מהבנקים, כאשר הם 
ניהלו את הקופות והקרנות, עלה לאין ערוך על המצב 
כיום. לקוח שרוצה להעביר כסף ממוצר א' למוצר ב', 
העברה  תהליך  כיום  חווה  המשבר,  בתקופת  בוודאי 
שנמשך בין חודשיים לשלושה. יש לכך הרבה סיבות, 

נוהעיקרית שהיא שהאוצר לא נערך ליום שאחרי הר
ושלוש  פנסיונית,  מסלקה  אין  תשתיות,  אין  פורמה. 

נשנים אחרי אין אפילו פרוטוקול ראשון של שדות מי
נימאליים שיצרן צריך לעדכן את הבנק המייעץ, אפילו 

לא ברמת שם, מספר תעודת זהות וסכום היתרה". 
משירות  מרוצה  מאוד  שהלקוח  היא  "התוצאה 
הלקוח  הייעוץ  תהליך  אחרי  אחד  רגע  אבל  הייעוץ, 
מתחיל לחוות משבר. הוא תופס את הבנק כמי שאמור 
יעבור ממקום  לפעול מול היצרנים, כדי שהכסף שלו 
שלנו  התפקיד  תפקידנו.  לא  ממש  זה  אבל  למקום, 
לייעץ וכל הנושאים האחרים, בעידן שאחרי רפורמת 
מנושא  מודאג  לא  אני  היצרנים.  באחריות  הם  בכר, 

נהידע. לבנקים יש את היכולות, הידע והתשתיות. סו
כני הביטוח לא יכולים להעניק ללקוח את עולם התוכן 

 אלקנית עוז
)מזרחי־טפחות(: 

"רבים עדיין חיים בעולם 
שבו נראה להם ברור 

שהפנסיה שלהם תהיה 
בגובה 70% מהמשכורת 

האחרונה לפני 
הפרישה"
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המלא על כל היצרנים, כפי שהוא מקבל מהבנקים".
: "עד היום לא היה גוף מרכזי שדירג את המונ יחזקנ
של  נתון  מספר  שיווקו  הסוכנים  הפנסיוניים.  צרים 
חברות ביטוח, ואני מאמינה שהם מייעצים בתום לב 
על המוצרים הטובים ביותר מבין אלה שהם מכירים. 
הבנקים, שמחויבים לשווק את כל המוצרים, השקיעו 

נהרבה מאוד באיסוף ידע ופיתוח מערכות לדירוג המו
ההשתלמות.  וקרנות  הגמל  קופות  הפנסיוניים,  צרים 

נזה דבר שעד היום לא נעשה. הדירוג הזה שקוף גם לי
צרנים והם יודעים מה נשקל. בנוסף, כל הבנקים בונים 
אין חשש  כלומר  ליועצים,  תומכות החלטה  מערכות 
מוקדמת,  היכרות  סמך  על  רק  מוצר  יבחר  שהיועץ 
כי הוא משווק רק אותו. ללקוח מותאמים  נוחות או 
איתו, שכוללים  פי הפרמטרים שנבחנים  על  מוצרים 
ליבון צרכים, בחינת רמת הסיכון המתאימה לו ועוד."
מקום  יש  אז  הביטוח,  מעולם  באה  "אני  גולד�רב: 
להשוואה. היתרון המרכזי של סוכן הביטוח הוא הידע 
לעומת  כזה.  ידע  יש  סוכני הביטוח  לכל  ולא  הנרכש, 
זאת, יש ערך מוסף משמעותי מאוד לעולם הבנקאות 

ניתן  לא  הייעוץ.  של  ובמתודה  התומכות  במערכות 
להשוות את זה לשום דבר אחר. לקוחות מגיעים אלינו 
אחרי פגישה עם סוכן ביטוח ואומרים כי אינם מבינים 
מה הוא אמר להם ומה גובה דמי הייעוץ שגובים מהם. 
בדיוק  יודע  והוא  לו,  ברור  הכל  יוצא מבנק,  כשלקוח 
מה היה לו עד עכשיו, מה מצפה לו בגיל הפרישה ומה 

הבחירות שהוא עשה".
עוז: "סוכן ביטוח או משווק מכר את המוצרים שנוח 
היה לו למכור. הוא לא נתן ללקוח יעוץ כולל על מגוון 
מוצרים שקיימים בשוק, אלא התמקד באותם יצרנים 

שאיתם יש לו הסכם כזה או אחר ואותם הוא מכר".
ליפן או  טיול  לסוכנים...  "והפרסים שניתנו  חזקני: 
לאולימפיאדה בסין, עם או בלי בני הזוג, בגין כך וכך 

נמאות אלפי שקלים שהוא יעץ - אין ספק שזה מש
פיע".

ייעוץ �נסיוני יכול להיות רווחי?
מירב  את  שמשקיע  שמי  מקובל  "בעולם  או�יר: 
שמצד  מצב  יצר  המחוקק  העמלה.  את  מקבל  הזמן, 
בשיעור  ניהול  דמי  מהלקוח  לקחת  יכול  היצרן  אחד 

מנהלי היעוץ הפנסיוני בבנקים. מימין: רועי אופיר, אלקנית עוז, אביבית קליין, אילנית גולדפרב, חיה חזקני

"הלקוחות אפילו לא..."
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של עד 2%, ואילו הבנק, שמשקיע את מירב המאמץ, 
לעומת היצרן שרק מנהל את הכסף, מקבל רק שמינית 
מזה. אין שום דוגמה בעולם לכזה יחס. מקובל שהיועץ 
מקבל לפחות סביב חצי מדמי הניהול שמשלם הלקוח. 
בנוסף, נאסר על הבנקים לדבר עם המעסיק. תחרות 

מו להיות  חייב  והמגרש  מינימליים  כללים  נמחייבת 
גדר, הרי ברור שאי אפשר להשלים ייעוץ לשכיר בלי 

המעסיק שלו".
המעסיק  ההסדר.  למנהל  עובר  זה  "אחרנכך  עוז: 
ייעשה,  רוצה  )העובד שלו(: מה שאתה  ללקוח  אומר 
אבל דרך מנהל ההסדר. התוצאה היא שהלקוח הרוויח, 
כי הוא קיבל ייעוץ ברמה מאוד גבוהה בבנק, ואחרנכך 
מי שנהנה מהעמלה הוא מנהל ההסדר שיושב במפעל 

ומחובר למעסיק. זה קורה מדי יום".
קליין: "האוצר לא חשב על התמונה הכללית. האוצר 

נהיה חייב לאפשר לבנקים לייעץ בביטוח מהיום הרא
לשכירים  לייעץ  הבנקים  לכל  לאפשר  ובוודאי  שון, 

עובדים. כש ולוועדי  למעסיקים  להגיע  לנו  נולאפשר 
רוצים לתת ייעוץ מיטבי וכולל, צריך לחשוב על הכל. 
הייעוץ הפנסיוני היום מחייב אותנו להשתלב במעגל 
רצו להרע את  ולדבר עם המעסיק. אני בטוחה שלא 

מצב הלקוח, אבל זו התוצאה של לאקונה בחוק".
עוז: "למעשה, החשיבה היתה למען הלקוח, ותיקון 
20 מאפשר ללקוח לעשות מה שהוא רוצה, אבל צריך 
להבין שהמציאות חזקה יותר מכל חקיקה קיימת. יש 
מעסיקים, גם כאלה שאין להם מנהל הסדר, שאומרים: 

נמה פתאום שהעובד יקבל ייעוץ ויקבע מה טוב בשבי
לו. אני קובע בשבילו".

לדרוש מהמענ יכול  עובד  "באופן תיאורטי   : יחזקנ
שלו  הפנסיוניים  החסכונות  את  ולהעביר  לפצל  סיק 
אוהבים  לא  מעסיקים  בפועל  אבל  שונים,  ליצרנים 

יוצאים מהכלל שמבקשים לה נלהתעסק עם עובדים 
עביר את הכסף ליצרנים שאינם בהסדר. נוח למעסיק 
שמחלקת משאבי אנוש שלו תעביר סרטים מגנטיים 
לקופה אחת ולקרן פנסיה אחת, ולא להתחיל לדאוג 

ליוצאים מהכלל". 
ענתבי,  ידין  של  להודעה  מתייחסים  אתם  איך 
הממונה על שוק ההון באוצר, על כוונתו לבטל את 

מסלולי ההשקעה הכלליים?
: "זו אמירה מסוכנת. עד המשבר, 98% מהכנ ראו�י
נסף היה בערוצים הכלליים. אז לצאת עם הכרזה שמ

שמעותה היא שכל האנשים האלה לא נמצאים במקום 
הנכון והרגולטור יאסור את המקום שהם נמצאים בו, 
בלי שפיתחת לפני כן את החלופות המתאימות - זו 

אמירה בעייתית מאוד. לפני המשבר הגיע אלינו לקוח 
ענה  הוא  אותו  ששואלים  הסיכום  ובשאלות  לייעוץ 

לח ורוצה  הקצר  מהטווח  מוטרד  לא  באמת  נשהוא 
 ,2008 בספטמבר  אחרנכך,  חודש  הארוך.  לטווח  סוך 
כאשר המשבר התעצם, הלקוח חזר ליועץ ואמר שהוא 
רוצה לעבור למסלול סולידי. כלומר, יש פער בין מה 
שלקוח עונה ברמת תיאורטית על הסיכון שהוא מוכן 
שהשוק  רואה  הלקוח  שבו  מצב  לבין  אליו  להיחשף 
נופל והחסכונות שלו נפגעים. מצד שני, פגשנו לקוח 
בן 92 שאמר שאופק החיסכון שהוא רואה הוא לפחות 

לנ20 שנה..."
מה צריך לשנות בעקבות המשבר?

או�יר: "התובנה של ענתבי היא שקיימת בעיה עם 
והצרנ  60 ובני   20 בני בו אנשים  יש  כי  כללי,   מסלול 
הביטחון  רשת  את  אישרו  כאשר  שונים.  שלהם  כים 
בכנסת, התחייב ענתבי לממשלה שתוך חצי שנה הוא 

שי הצ'יליאני(,  )המודל  גיל  מותאם  מודל  עם  נחוזר 
מושג  אגב,  החוסך.  של  לגיל  הסיכון  רמת  בין  תאים 
הסיכון בישראל שונה ממה שמקובל בעולם. בישראל, 
 30% עם  גמל  שקופת  חושבים  הנ20  בשנות  צעירים 
מניות זה מסוכן. בארה"ב מדברים איתם על 80% עד 

100% מניות".
למודל  להיכנס  לקוחות  לחייב  נכון  לא  "זה  חזקני: 

נהצ'יליאני. יש לקוח שאוהב סיכון, שיש לו מספיק נכ
נסים והוא מוכן להסתכן יותר, ויש כאלה שאינם מוכ

נים לקחת סיכון".
תיק  על  הסתכלות  בין  החיבור  חשוב  "לכן  קליין: 

ההשקעות ועל הפנסיה. חייבים לראות מכלול כולל".
בניירות ערך, שבו  ייעוץ השקעות  "בתחום  או�יר: 
הפנסיוני,  בתחום  מאשר  ניסיון  יותר  בישראל  נצבר 
שאפשר  קטגורית  מלומר  נמנעת  ערך  ניירות  רשות 
מקיצוניות  עובר  האוצר  זאת,  לעומת  כך.  רק  לנהוג 
היו  שכולם  הקיצוניות  גם  בעייתי.  וזה  לשנייה  אחת 
עכשיו  האמירה  וגם  בעייתית  היא  הכללי  במסלול 
היא  גם   - הכללי  המסלול  את  לאסור  שמתכוונים 

בעייתית. החיים האמיתיים הם לא שחור או לבן".
הוא  הייעוץ,  את  מקבל  לא  הלקוח  "אם  גולד�רב: 
צריך לפעול ישירות מול היצרן. הגיעו אלינו לקוחות 
שנה  חצי  ואחרי  יצרנים  בין  קופות  להעביר  שביקשו 
מתחננים שנעזור להם לבצע את המשיכה, אחרי שהם 

כבר הפסידו הפסדים כבדים".
והתלונות של הלקוחות מגיעות לבנק.

או�יר: "התלונות מגיעות לבנק, כי הלקוח תופס את 
הבנק כאחראי אבל זו טעות אופטית כי הבנק מכר את 

רועי אופיר )דיסקונט(: 
"האוצר לא נערך 

לרפורמה. אין תשתיות, 
אין מסלקה פנסיונית, 
ושלוש שנים אחרי אין 

אפילו פרוטוקול ראשון 
של שדות פרטים 

מינימליים"

אילנית גולדפרב 
)הבינלאומי(: 

"המעסיקים חייבים 
להבין שזו אחריות 

מאוד כבדה. אם תגיע 
למעסיק אלמנה של 
עובד ותגיד שאין לה 

כיסוי ביטוחי, הוא יוכל 
רק לבכות איתה ביחד"
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ניהלו את הקופות, הפרוטו נהקופות. כאשר הבנקים 
קול עבר תוך 7 ימים ובדרך כלל פחות. היום, תוך כדי 
המשבר, האוצר הגדיל את פרק הזמן לנ20 ימי עסקים, 
בתנאי שאין reject. היצרנים מנצלים את זה, כי נתנו 

להם פרצה".
צפה  לא  אחד  שאף  בחשבון  לקחת  "צריך  קליין: 
שיהיה כזה משבר, וגם היצרנים לא היו ערוכים לזה. 
הכמויות הגדולות של בקשות העברה שהם קיבלו לא 

היו משהו שהם חלמו עליו".
היצרנים  לפני המשבר, רמת השירות של  "גם  עוז: 

לא היתה גבוהה".
או�יר: "אין סיכוי שהיצרנים יוכלו להתחרות ברמת 

נהשירות המקובלת בבנקים. גם לחברות הביטוח הג
דולות אין פריסה כמו לבנקים. אין סיכוי שלקוח יגיע 
מבאר שבע למשרדים הראשיים של היצרן בתל אביב, 

כדי לקבל שירות".
משתמשת  האוכלוסיה  כל  לא  "בנוסף,  חזקני: 

נבאינטרנט ויכולה לקבל את כל המידע על התיק בא
המבוגרת.  האוכלוסיה  לא  בוודאי  הישירים,  מצעים 
זמן  כמה  ותראה  בטלפון  היצרנים  את  להשיג  תנסה 

זה לוקח".
מוצרים  יש  ללקוח  כאשר  יותר  חמור  "המצב  עוז: 
פנסיוניים אצל כמה בתי השקעות וחברות ביטוח. הוא 

מטלפן לבנק לשאול איפה נמצאות הקופות שלו".
איך אתם נערכים לנושא ביטוח החיים?

שהנ למרות  התקנות,  פורסמו  לא  "עדיין   : יחזקנ
נחתמו  לא  לכן,   .2008 באוגוסט  פורסמה  טיוטה 
אין הסכמי  אז  אין הסכמי הפצה,  הסכמי הפצה. אם 
תפעול, ואם אין הסכמי תפעול, אין זרימת מידע. יש 
שחברות  יודעים  ואנחנו  קודדו,  שלא  מוצרים  אלפי 
הביטוח הן מאוד יצירתיות. אפילו סוכני הביטוח לא 

נמכירים את כולם, אז איך נדע לנתח תיק קיים ולהמ
ליץ ללקוח מה לעשות. כולם מתעלמים מהעניין. כדי 
לעמוד בדרישות, ולהדפיס את כל הטפסים הנדרשים 
יערות  כמה  לכרות  חייבים  הבנקים  הייעוץ,  בעקבות 
גשם. יש 50 דפים שצריך להדפיס לכל ייעוץ. למה אי 
הבנקים  ממוחשבת?  בחתימה  להסתפק  היום  אפשר 
ויודעים לעשות את זה. צריך גם לשמור  מוכנים לזה 
את כל הניירת למשך 7 שנים אחרי שהלקוח הפסיק 
בארכיבים  לאחסן  צריך  הכל  ואת  בבנק.  נועץ  להיות 

של הבנקים, אז דואגים גם לנדל"ן..."
קליין: "אנחנו מציידים את הלקוח בתיקים לאיסוף 

החומר..."
עוז: "יש עוד כמות גדולה של ניירת שמפזרים לכל 

היצרנים".
נקודת אור? איך תת�תח התחרות מול סוכני  יש 

הביטוח?
היקפו  השוק.  להיקף  קשורה  "התשובה  או�יר: 
 300 מעל  קצת  הוא  ועכשיו  שקל  מיליארד   400 היה 
השנים  שבחמשנשש  מעריכים  אנחנו  שקל.  מיליארד 

הקרובות השוק כמעט יכפיל את עצמו." 
היא  האור  שנקודת  חושבים  בהחלט  "אנחנו  עוז: 

שהעוגה תגדל. יש מספיק כדי שכולם יתחלקו."
קליין: "כמו שבגירושים צריך להגיע להסכמים, כדי 
שכל אחד ילך לדרכו בלי לריב, סוכני הביטוח והבנקים 

צריכים להתחיל פרק ב' משלהם בלי לריב."
מבינים  הביטוח  שסוכני  חושבת  "אני  גולד�רב: 

שאין להם שום דרך להילחם."
קליין: "לקוח קיבל ייעוץ אצלנו והחתימו אותו על 
נציג של הקופה המעבירה הגיע אליו  בקשת העברה. 
לו שהגיע אליו  ליועץ של בנק ואמר  הביתה, התחזה 
כדי לזרז את ההעברה והחתים את הלקוח במרמה על 

ביטול ההעברה."
ייעוץ היתה מלחמה  "גם לפני שהבנקים נתנו  עוז: 
בין יצרנים. זו מלחמה לגיטימית, כל עוד היא נעשית 

בגבולות הראויים."
מגב אותן  תחת  למעסיקים,  לכם  יש  מסר  פאיזה 

לות שהזכרתם, שמונעות מהבנקים להגיע למקומות 
העבודה?

וייעוץ  העובדים,  לרווחת  דואגת  חברה  "כל  קליין: 
פנסיוני זה רווחת העובדים. ההסכם עם היצרן מתאים 
אולי לנ20% מהעובדים, והמעסיק צריך לשאוף לשפר 

את מצבם של שאר העובדים."
: "המעסיק חושב שאם הוא משיג עבור כל עונ זעו
בדיו דמי ניהול מופחתים או אם תמהיל הפנסיה כולל 
זהו המצב האופטימלי. אבל  שני מוצרים בלבד - אז 
בארגון שיש בו הרבה עובדים בגילאים שונים, במצב 

נמשפחתי שונה ועם צרכים שונים - לא ייתכן שהח
ליפה הזו מתאימה לכולם." 

אחריות  שזו  להבין  חייבים  "המעסיקים  גולד�רב: 
נמאוד כבדה. אם תגיע למעסיק אלמנה של עובד ות

גיד שאין לה כיסוי ביטוחי, הוא יוכל רק לבכות איתה 
ביחד. אני מעריכה שבעתיד המעסיקים עלולים להיות 
מציגים  הבנקים  כי  הזה,  בתחום  לתביעות  חשופים 
אלטרנטיבה ויש מקום להשוואה מול ייעוץ טוב יותר. 
שכדאי  יבינו  שהמעסיקים  מעריכה  אני  הזה  במצב 
נושא  ולהעביר את  להסיר מעליהם את הסיכון  להם 
 הייעוץ הפנסיוני לבנקים, לידיים בטוחות יותר." 

חיה חזקני )פועלים(: 
"כדי לעמוד בדרישות, 

הבנקים חייבים לכרות 
כמה יערות גשם. יש 50 

דפים שצריך להדפיס 
לכל ייעוץ. למה אי 

אפשר היום להסתפק 
בחתימה ממוחשבת?"

אביבית קליין )לאומי(: 
"בשיחות הייעוץ בבנק 
עולות שאלות שבפעם 

הראשונה הלקוחות 
דנים עליהן, כמו שאלת 

הדאגה לשארים"

"הלקוחות אפילו לא..."


