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  דורון כהןמר 

  ל משרד האוצר"מנכ

  4456953-02' באמצעות פקס מס

  ,שלום רבאדוני 

אין זה מפתיע כי אותן . 7.11.12" גלובס"כפי שבאה לידי ביטוי בעיתון , קראתי את התבטאויותיך כנגד סוכני הביטוח

מנושא תפקיד בכיר בשירות . אות של איגוד הבנקיםמגזין הבנק –נוחה מבחינתך " אכסניה"צוטטו מהתבטאויות 

. גם אם באמת ובתמים כך אתה חושב על סוכני הביטוח בישראל, הציבורי הייתי מצפה ממך ליותר אחריות ושיקול דעת

כל חטאן . ינייםהמשתייכות למעמד הב, כוחן של המילים עלול לפגוע באלפי משפחות סוכנים בישראל, בסופו של דבר

ומצאת  –בחישובי ריבית  "אפילו"סוכן ביטוח שאין לו מושג  "ראית"או  "שמעת"הוא בכך שאלפי משפחות של אותן 

מעבר לדברים המקוממים ולדעתי אף חסרי . ומזלזלת בפני בעלי ההון כוללנית, בטא זאת בצורה פופוליסטיתנכון לל

  : ראוי שנדייק ונבהיר מספר נקודות כדלקמן, השחר

בפני  ציגמשבו הוא , מילוי מסמך הנמקה מפורטוחובת  הוראות החוקפי -שיון פועל עלסוכן ביטוח בעל רי .1

לרבות התגמול לו הוא זכאי בגין , בנוגע למוצר פנסיוני לקוחותיו את השיקולים העומדים מאחורי המלצתו

 . המלצה זו

הפועל כזכור במסגרת , וןביטוח וחיסכ, י אגף שוק ההון"ענף הביטוח הפנסיוני הוא ענף שמפוקח באופן הדוק ע .2

משרד ... עונה על הקריטריונים המתבקשים הכתובת היא אחתאינו כי סוכן במידה ונמצא  .משרד האוצר

 . האוצר

, שאינם, ביטוח וחיסכון, נראה שהנעלבים הראשיים מדברייך צריכים להיות אנשי אגף שוק ההון, אשר על כן .3

 . עושים את מלאכתם כנדרש, מדבריך מהעולה

בחינת : למשל, הצעתך לעבור להשקעות לפי מודל הקוף מנוגדת לכל מה שנעשה במשרד האוצר בעשור האחרון .4

 .רמת שנאת הסיכון של המבוטח

 . ל"אמון ברפורמת בכר ובפעילות המשרד שבה אתה משמש כיום כמנכ-נדמה כי אתה מביע אי .5

בעבר  שהתווה  ביישום התהליכים ים מלאיםהינם שותפ ,ניסיון ויכולותיהם הגבוהות, על הידע, סוכני ביטוח .6

 . ביטוח וחיסכון, אגף שוק ההון -  האוצרובהווה משרד 

בסוף , ראוי כי תטפל ותסייע לכשליש מהאוכלוסייה שעדיין, במקום להתנפל על סוכני הביטוח: והנה הריבית .7

סוכני הביטוח הבטיחו . )ס האחרונים"מנתוני הלמ( אינם מוגנים באמצעות תוכנית פנסיונית כלשהי, 2012

 אינך. להסדר פנסיית החובה, מהמעמד הנמוךרובם , שכירים 900,000-בשנים האחרונות את הצטרפותם של כ

ני הביטוח להבטחת כי אם פשוט להכיר בחשיבות המקצועית והחברתית של סוכ, לחשב כאן את הריבית צריך

 . עםלהיות מחובר ל: או במילים אחרות. של אזרחי המדינהעתידם 

  

  ,בכבוד רב

  CLU ,ACII אודי כץ

  נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל

  :העתקים
  שר האוצר, ר יובל שטייניץ"ד
  סגר שר האוצר, כ יצחק כהן"ח

 סכוןיביטוח וח ,הממונה על שוק ההון, עודד שריג ' פרופ


