
במשרד  הביטוח  על  הפיקוח 
האוצר פרסם בסוף השבוע שעבר 
את הנוסח המעודכן לפני פרסום 
סופי של חוזר נזקי המים. מהנוסח, 
שהועבר למנהלי החברות, ללשכת 
ולספקי השירות  סוכני הביטוח 
מתכנן  האוצר  כי  עולה  השונים 
מהפכה של ממש בתחום, שנחשב 
לאחד התחומים הבעייתיים מבחינת 

השירות שקיבלו הלקוחות. 
על פי החוזר, כל מבוטח יוכל לבחור 
שרברב מתוך רשימת השרברבים 
שבהסדר, או בשרברב פרטי בשני 

מסלולים – מראש ברכישת הפוליסה או בשלב 
התביעה. חברת הביטוח תהיה אחראית לשלם 
לשרברב, והשרברב יהיה אחראי לביצוע התיקון 
בלבד. זאת, בשונה מהמצב כיום בו ספקית 
השירות מקבלת תשלום מראש והיא נושאת 

בעלות מרבית התביעות.
עוד נקבע, כי עלות התיקון של נזק מים תחול 
על חברת ביטוח ולא על שרברב שבהסדר. 
כי חברת ביטוח תשלם לשרברב  כן נקבע, 
שבהסדר את עלות תיקון נזק המים בגין כל 
תיקון. כאמור, מדובר בשינוי מהשורש של 

המודל העסקי בו פועל הענף. למעשה, האוצר 
פוסל את שיטת הקפיטציה במסגרתה חברת 
הביטוח העבירה לספקית השירות תשלום על 
כל מבוטח, והעבירה את מרבית הסיכון אליו.

עוד נדרשות חברות הביטוח לעקוב אחר 
איכות השירות של השרברבים שבהסדר, ולהציג 
בפני הלקוחות, לצד רשימת השרברבים, גם 

את ציוני השירות. 
הרקע לשינוי המודל העסקי הוא ההבנה כי 
שורש הבעיה של הענף הייתה שרשור האחריות 
מחברת הביטוח לקבלן, וממנו לקבלן המשנה 

שביצע את התיקון המינימלי, כיוון 
שהוא או ספקית השירות נשאו 
בעלות התיקון. באוצר סבורים, 
כי המודל החדש, הדומה במידה 
מסוימת למודל של מוסכי ההסדר 
בתחום הרכב, יאפשר למבוטחים 
לקבל שירות טוב יותר, במחיר הוגן. 
טרם ביצוע הרפורמה זיהו באוצר 
כי למספר ספקיות שירות הייתה 
לפעול  מאוד  נמוכה  מוטיבציה 
בתחום, ועלה החשש כי ייווצר ענף 
עם ספק שירות אחד. כעת מצפים 
יהווה  החדש  המודל  כי  באוצר, 

תמריץ לשחקנים חדשים להיכנס לשוק. 
בלשכת סוכני הביטוח מברכים על המהלך. 
אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי, מסר 
ל"פוליסה": "הוועדה בראשותי פעלה מראשית 
הקדנציה לשנות את שיטת הטיפול בנזקי 
המים שהייתה נהוגה. כעת, כאשר מחזירים 
את האחריות על טיפול ותשלום הנזק לחברת 
הביטוח, אנו בטוחים שהדבר יביא לתועלת 
הציבור, אשר משלם בגין נזקי המים ומצפה 
לקבל שירות יעיל יותר, וללא ניגודי אינטרסים 

מובנים אשר היו קיימים בו". 

פורסם נוסח מעודכן לפני פרסום סופי לחוזר נזקי המים
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סוף שיטת הקפיטציה: חברת הביטוח 
תשלם לשרברב את עלות התיקון

 על פי הנוסח של הטיוטה לפני פרסום, עלות התיקון של נזק מים תחול על חברת הביטוח 
ולא על שרברב שבהסדר   חברות הביטוח נדרשות לעקוב אחר איכות השירות של 

השרברבים שבהסדר ולהציג בפני הלקוחות, לצד רשימת השרברבים, גם את ציוני השירות

www.psagot.co.il
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משרד האוצר בדק ומצא:

פסגות חברה לביטוח במקום ה-1 
במדד איכות השירות!

אנו גאים לקבל את הציון הגבוה ביותר במדד איכות השירות הן במוצר ביטוח חיים משולב חיסכון
והן במוצר ביטוח סיכון חיים*, ומודים ללקוחותינו על הבעת האמון לה אנו זוכים מידי יום.

מקבוצת פסגות בית השקעות
מרכז שירות לסוכן: psagot.co.il | 1-700-707-610 רוצה לדעת יותר? פסגות - מרכז הידע לחינוך פיננסי | 

טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קרנות נאמנות
פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ. *לשנת 2015 שפורסם ע"י משרד האוצר.

חברה לביטוח

משרד האוצר
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2016 תירשם כשנת מהפכות בענף הביטוח
!אל תתמודד לבד, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש

שיתופי פעולה 
בין סוכנים

שיווק דיגיטאלי

רכישת תיקים

גיוס והכשרת כ"א 
למשרדי הסוכן

מפקחים 
פנימיים

BEST PRICE

ליווי מקצועי

שירותי תפעול 
וממשק מעסיקים

סוכני אורן מזרח מרוויחים יותר!
nir@oren-ins.co.il  .לפרטים: ניר עובדיה, נייד. 050-3613610, מייל

www.oren-ins.co.il

אושר בקריאה ראשונה:

תוגדל הריבית המיוחדת 
כאשר חברת הביטוח לא 
שילמה תגמולים במועד

פורסם 
המכרז 

לביטוח רכבם 
הפרטי של 

עובדי המדינה
- הגדלת הריבית  הצעת חוק חוזה הביטוח 
המיוחדת והוספת ביטוחים אישיים - של חברי 
הכנסת אורי מקלב ומשה גפני )יהדות התורה(, 

אושרה ב-4 באוגוסט בקריאה ראשונה. 
סעיף 28א’ לחוק חוזה הביטוח קובע את סמכות 
בית המשפט לפסוק ריבית מיוחדת, אם חברת 
הביטוח לא שילמה את תגמולי הביטוח שלא היו 
שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים הקבועים 
בסעיף 27 לחוק. הסעיף קובע, כי כאשר מדובר 
בביטוחים מסוג “ביטוחים אישיים”, כהגדרתם 
בסעיף, בית המשפט חייב לפסוק פיצויים ולגבי יתר 
סוגי הביטוחים, בית המשפט רשאי לעשות זאת. 
מוצע להגדיל את שיעור הריבית הקבועה בסעיף 
ולקבוע כי שיעור הריבית המיוחדת לא יעלה על 
פי עשרים מהריבית הקבועה בהגדרה “הפרשי 
הצמדה וריבית” בחוק פסיקת ריבית והצמדה, 
התשכ”א–1961, לעומת פי שלושה כקבוע היום. 

בנוסף, מוצע להוסיף לביטוחים הנכללים בהגדרה 
“ביטוחים אישיים”, ביטוח מפני מחלות ואשפוז 
וביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי 

)נוסח חדש(.
בדיון המקדים בוועדת חוקה, חוק ומשפט 
)"פוליסה", גיליון 2141 מה-1 באוגוסט 2016(, אמר 
ח"כ מקלב, כי "הצעת החוק הינה הצעה צרכנית 
שנועדה להגן על צרכן חלש שמבקש לממש את 
הביטוח, מפני חברות גדולות ודורסניות. ההצעה 
נועדה להעביר מסר חד לחברות הביטוח. פעם קרו 
לזה שיטת מצליח, היום זה הפך לשיטת יצליח. 
רבע מהמבוטחים מתייאשים". לדברי מקלב, "בתי 
המשפט לא נותנים מענה, כיוון שאנו המחוקקים 

לא אמרנו את דברינו".
איגוד חברות הביטוח, טען  ירון אליאס, נציג 
בדיון, כי הסנקציה המוצעת בלתי הגיונית ולא 
מידתית. לדבריו, "ריבית החשכ"ל עומדת בממוצע 
על 4% מה שעלול להביא לפיצוי עונשי בסך 80%, זה 
בלתי הגיוני בעליל. הקפיצה לפי 20 מעידה על מהלך 
בלתי שקול. בדומה לקפיצה של עונש בגין עבירה 
פלילית משלוש שנות מאסר ל-20 שנות מאסר". 
30 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק, 2 התנגדו 

ו-1 נמנע.

המכרז  פורסם  א'(  )יום  אתמול 
עובדי  של  הפרטי  רכבם  לביטוח 
 2016 בשנת   .2017 לשנת  המדינה 
החברות שביטחו את רכבם הפרטי 
"איילון"  –  של עובדי המדינה היו 
65% מהרכבים, "ביטוח ישיר" - 19% 
 16% עם   – ו"שירביט"  מהרכבים 
מהרכבים. עוד עולה מהמכרז שפורסם, 
כי ב-2016 בוטחו כ-72 אלף כלי רכב 

בסך פרמיות של 340 מיליון שקל. 
במכרז שנערך ב-2015 זכו החברות 
 )39% ( "איילון"   ,)52% ( "הראל" 

ו"ביטוח ישיר" )9%(. 

על פי ההצעה, חברת ביטוח שתפעל בחוסר תום לב 
תשלם למבוטח ריבית של עד פי 20 מריבית החשכ"ל

במכרז הקודם זכו 
החברות "איילון", 

"ביטוח ישיר" ו"שירביט"
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התאחדות חברות הביטוח לבג"ץ:

אי הקצאת אג"ח מיועדות לביטוחי 
המנהלים מקטינה ב-26% את 

הקצבה בהשוואה לקרנות הפנסיה
לטענת ההתאחדות אי הקצאת האג"ח המיועדות לחוסכים בביטוחי 

המנהלים מהווה אפליה ועל כן המדינה להקצותן לכל החוסכים לפנסיה

אג"ח  הקצאת  אי  "בגלל 
מיועדות - הפנסיה בביטוחי 
 26% ב- נמוכה  המנהלים 
כך   – הפנסיה"  מבקרנות 
התאחדות חברות  טוענת 
הביטוח, במסגרת העתירה 
איגוד בתי ההשקעות  של 
להקצות  בדרישה  לבג"ץ 
לקופות  מיועדות  אג"ח 
הגמל וביטוחי המנהלים לצד 
ההקצאה לקרנות הפנסיה. 

שהוגש  ת  טענו ב  ת בכ
של  צירופה  לאחר  לבג"ץ, 
התאחדות חברות הביטוח 
לעתירה, דורשת ההתאחדות 
להקצות אג"ח מיועדות גם 
לביטוחי המנהלים. דרישה זו 
מצטרפת לדרישת איגוד בתי 
אג"ח  להקצות  ההשקעות 
מיועדות גם לקופות הגמל. 

הטענות  כתב  במסגרת 
הובאה חוות דעתו של מנכ"ל 

ירום אריאב. במסגרת חוות  האוצר לשעבר 
דעתו מציג אריאב, במסגרת חישוב קצבת 
 10,000 הפנסיה לשני חוסכים, שמשתכרים 
 20% זהה  באופן  ומפרישים  בחודש,  שקל 
לחיסכון פנסיוני – כלומר 2,000 שקל בחודש. 
על פי הנחתו של אריאב, החוסך בקרן הפנסיה 
והחוסך השני  30% אג"ח מיועדות,  מקבל 
ו-30% מכספיו מושקעים  בביטוח מנהלים 
באג"ח ממשלתיות צמודות וסחירות. אריאב 
70% ההשקעות זהה ועומדת  מניח כי יתרת 

על 2%. 
התשואה השנתית הממוצעת המשוקללת 
לחוסך בקרן הפנסיה, תעמוד לפי חישובו של 
אריאב על 2.86%, והחוסך בביטוחי המנהלים 
- 1.55% בלבד. כלומר, פער שנתי של 1.31% על 
תיק ההשקעות. פער זה, בתקופה של 40 שנות 
חיסכון, יוביל לפער של 26% בין הקצבאות - 
פער בקצבה של 1,940 שקל, שהחוסך בקרן 
יותר לעומת החוסך בביטוח  הפנסיה יקבל 

מנהלים. 

לכן, כותב אריאב במסגרת 
חוות דעתו, ולאור ההבדלים 
תכניות  בין  המזעריים 
אין   , ת השונו ה  הפנסי
הצדקה לאפליה בין עמיתי 
הפנסיה לביטוחי המנהלים. 
אריאב  מתייחס  עוד 
של  התקציבי  לשיקול 
בהקצאת  האוצר  משרד 
לעמיתי  מיועדות  אג"ח 
וכותב כי  הגמל והביטוח, 
האג"ח  הקצאת  "הגדלת 
את  "תכפיל  המיועדות 
הריבית  סבסוד  תקציב 
השנתי לחוסכים לפנסיה 
בהיקף שאולי אינו קביל 
המדינה  תקציב  מבחינת 
הלאומי.  העדיפות  וסדר 
לא מסוגלת  אם המדינה 
לכל המכשירים  להקצות 
אג"ח   30% הפנסיוניים 
מיועדות, היא אינה יכולה 

לתקצב באופן אקראי...".
אריאב מוסיף בשולי הדברים הערה אישית, 
המתייחסת לתקופת כהונתו כמנכ"ל משרד 
האוצר. הוא מציין, כי כאשר התקיימו הדיונים 
על תיקון 3, הבינו מקבלי ההחלטות כי נוצרת 
אפליה לטובת עמיתי קרנות הפנסיה, אולם 
באוצר התייחסו לכך כמצב זמני עד להשלמת 
האג"ח  של  המוחלט  ולביטולן  הרפורמה 
המיועדות )זאת לאחר הפחתת השיעור מ-70% 

ל-30%(. 
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 כיסויים חדשניים
 פתרונות מותאמים לצרכי הלקוח

 תעריפים תחרותיים  חיתום מקצועי

פוליסות העסקים
החדשות של איילון

פרטים נוספים בקרוב...

אנשים לשרות אנשים
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התובע ניצח בבית המשפט 
במחלוקת לעניין גובה הנזק

בבית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתו 
של פאול פרץ פרטוש )להלן: "התובע"(, שיוצג 
גל שלום  נגד  דנה שמילוביץ,  ידי עו"ד  על 
)להלן: "הנתבע"( וכנגד "ביטוח ישיר בע"מ" 
)להלן: "חברת הביטוח"(, שיוצגו על ידי עו"ד 
דרוקר. פסק הדין ניתן ביולי 2016, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופט אחסאן כנעאן.
ב-6 ביוני 2013 אירעה תאונת דרכים שעה 
שרכבו של הנתבע, אשר היה מבוטח אותה עת 
בביטוח צד ג' אצל חברת הביטוח, פגע בחלק 
האחורי ברכבו של התובע, כאשר האחרון עמד 
בצומת ברמזור אדום. בעקבות האירוע ניזוק 
רכבו של התובע )להלן: "הרכב"( באופן מלא 

ומוחלט, קרי "טוטאל לוס".
התובע פנה תחילה לחברת "מגדל", שביטחה 
את רכבו בביטוח מקיף וקיבל ממנה פיצוי 
יחסי, שלא כיסה את מלוא נזקיו, בסך של 
79,526 שקל. לפיכך, הגיש התובע תביעה נגד 

הנתבע וחברת הביטוח לשיפוי יתרת נזקיו.
התובע התבסס על חוות דעתו של שמאי 
מומחה, שלהערכתו נאמד שוויו של הרכב 
בסך של 153 אלף שקל. מסכום זה יש להוריד 
את הסכום שקיבל התובע מ"מגדל". כמו כן, 
דרש התובע שכר טרחה עבור חוות דעתו של 
השמאי מטעמו בסך של 2,000 שקל, הפסד 
דמי ביטוח ליתרת תקופת הביטוח בסך של 
3,397 שקל, וסכום הנאמד בסך של 15 אלף 
לו, עקב  עוגמת הנפש שנגרמה  שקל עבור 
כך שנאלץ לנהל הליך משפטי לשיפוי נזקיו. 
סך נזקיו של התובע, לאחר הפחתת הסכום 
שקיבל האחרון מ"מגדל" , כפי שמצויים בכתב 
התביעה, מסתכמים בסכום של 93,871 שקל.
המחלוקת בין התובע לבין הנתבע וחברת 
הביטוח )להלן: "הנתבעים"( התרכזה בעיקר 

בשאלת גובה הנזק לרכבו של התובע, כאשר 
דעת  חוות  המשפט  לבית  הגיש  התובע 
של שמאי מומחה מטעמו, בעוד הנתבעים 
הגישו חוות דעת של שמאי מומחה מטעמם. 
הנושאים שבמחלוקת שבין שמאי התובע 
לבין שמאי הנתבעים הם בין היתר, שנת ייצור 
הרכב, שווי הרכב לפני הפחתות, חישוב ערך 

הרכב וכדומה.
כיצד הכריע בית המשפט במחלוקת לעניין 

הנזק, שהתגלעה בין השמאים?
ייצור הרכב  לגבי שנת  לעניין המחלוקת 
העריך שמאי הנתבעים את שווי הרכב נכון 
לחודש ינואר לשנת 2010, בעוד שמאי התובע 
העריכו נכון לינואר לשנת 2011. בעניין זה קבע 
בית המשפט, כי בהתאם לשטר הבעלות של 
הרכב, הוא יוצר בחברה בשנת 2010. כמו כן, 
 ,2011 כאשר התובע רכש את הרכב בינואר 
הוא רכש אותו כאשר מד המרחק מציג, כי 
זה סביר  ואין  גמע כ-940 ק"מ  הרכב כבר 
שמועד עליית הרכב לכביש חל באותו החודש, 
אלא שסביר יותר שהוא עלה לכביש בחודש 
נובמבר 2010. בית המשפט הוסיף, כי הערכת 
שווי בישראל כיום מושפעת ממועד עליית 
הרכב על הכביש בהתאם לחודש ספציפי. 
לפיכך קבע בית המשפט, כי יש להעריך את 

שוויו של הרכב נכון לנובמבר לשנת 2010.
מחלוקת נוספת עסקה בשווי הרכב לפני 
הפחתות. מחלוקת זו נבעה מכך שבמחירון 
"לוי יצחק" לא מופיע הדגם הספציפי שרכש 
התובע. לאור זאת, כל אחד מן השמאים בחר, 
בהתאם לשיקול דעתו, דגם אחר של הרכב, 
שהוא סבר שהינו קרוב בנתונים שלו לרכבו 
של התובע. בית המשפט קבע במחלוקת זו, כי 
יש להעדיף את הערכותיו של שמאי התובע על 

פני הערכתו של שמאי הנתבעים. בית המשפט 
ציין, כי שמאי התובע עשה עבודה יסודית 
יותר ומקיפה מזו שעשה שמאי הנתבעים. 
בית המשפט הוסיף את העובדה, שהמומחה 
מטעם הנתבעים לא מצא לנכון לבדוק אלו 
תוספות כלולות בדגם הרכב הספציפי. לבסוף 
בית המשפט מהחקירות שנערכו  התרשם 
כי שמאי  וקבע,  לשמאים במהלך המשפט 
הנתבעים הפגין חוסר ידע במספר עניינים, 
בעוד מנגד שמאי התובע הפגין מקצועיות. 
לפיכך ציין בית המשפט, כי שווי הרכב לפני 

הפחתות שווה לסך של 164,450 שקל. 
עם זאת, בית המשפט הדגיש את חישוב 
ערך הרכב לאחר הפחתות ותוספות והעמיד 
את שווי הרכב בשלב זה על סך של 127,329 
זה הפחית בית המשפט את  שקל. מסכום 
כי  וקבע,  הסכום שהתובע קיבל מ"מגדל" 
התובע זכאי להפרשים בסך של 47,803 שקל.
בית המשפט נדרש לטענת התובע שציין, כי 
נגרמה לו עוגמת נפש, שעה שהנתבעים בחרו 
להתדיין, ועל כן יש לפצותו בשל כך. בעניין 
זה קיבל בית המשפט את טענתו של התובע 
 5,000 באופן חלקי ופסק לפצותו בסך של 
כי על הנתבעים  שקל עבור כך. עוד נפסק, 
לשלם לתובע את שכרו של שמאי התובע 
2,000 שקל וכן הפסד דמי ביטוח  בסך של 

בסך של 3,397 שקל.
בית המשפט הכריע, כי דין התביעה להתקבל 
של  סכום  לתובע  לשלם  לנתבעים  והורה 
58,200 שקל עבור נזקיו. כמו כן פסק בית 
המשפט הוצאות בסך של 4,500 שקל לזכות 

התובע.
עד מועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

חדש! פורטל סוכני איילון
עולה לאוויר

כלים ומערכות מובילות
לשירותכם

אנשים לשרות אנשים
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  כך פורסם בפרק השלישי של דוח הפיקוח על הביטוח ל- 2015
 מנגד, מציג הדוח עלייה במספר "התלונות שהיה בהן ממש"

החברה הציגה מסמך לפיו היא 
הפקידה בנאמנות סך של 5% 
מערך ההכנסה השנתית שלה 

נתוני הפיקוח על הביטוח: ירידה 
במספר התלונות המוצדקות 

"נתי שירותי דרך" 
מצהירה כי היא 
עומדת בתנאי 
חוזר הפיקוח 

לעניין כתבי שירות

מספרן של התלונות המוצדקות שהתבררו בפיקוח על הביטוח 
פחת מ-111 ב-2014 ל-78 ב-2015. לעומת זאת, סך התלונות שהיה 
בהן ממש עלה מ-1,830 ל-2056 - כך עולה מפרק ג' של דוח פניות 

הציבור של הפיקוח שפורסם עתה.
מהנתונים בדוח הנוכחי ניכר כי סך התלונות שהוחלט לא להתערב 
בהן עלה מ- 4,635 ב-2014 ל-4,835 ב-2015. בקטגוריה זו נכללות 
הכרעות שהתברר כי הגורם המפוקח נהג בהן על פי דין. במקרים 
אלו זכאי הפונה למצות את זכויותיו בערכאות שיפוטיות. בנוסף, 
בתלונות רבות בהן לא ניתן היה להכריע חלה ירידה, מ-682 ב-2014 
ל-553 בשנה שחלפה. עוד מוצגת עלייה בסך התלונות שנסגרו 

בתחום הביטוח - 6,891 ב-2015 לעומת 6,465 ב-2014.
על פי הדוח, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מברר תלונות בנושאים 
ביטוח, גמל ופנסיה המוגשות נגד גופים מוסדיים, סוכני ביטוח 
ויועצים פנסיוניים וכן מעניק מידע בתחומים אלו. בירור התלונות 
נעשה מכוח הסמכות המוקנית למפקח על הביטוח על פי דין. 
לפיקוח יש סמכות מעין שיפוטית להורות על תיקון ליקוי שנמצא 
אגב בירור תלונה, בין אם בעניינו של פונה מסוים ובין אם בכלל, 
כגון הוראה להשבת כספים לכלל הלקוחות. גוף מפוקח רשאי 

לערער על החלטות האגף בפני בית משפט מחוזי.

"נתי שירותי דרך" פועלת בהתאם לחוזר 
הפיקוח על הביטוח מה-14 בדצמבר 2015 
בנושא הנהגת כתבי שירות ושיווקם – כך 
מסרה החברה ל"פוליסה". החברה מסרה, כי 
הפקידה בנאמנות במשרד עוה"ד "כהן צור" 
סך של 5% מערך ההכנסה השנתית שלה וזאת 
לאחר התאמת נתונים למאזן מבוקר 2015.
חוזר כתבי השירות נכנס לתוקף ב-1 ביולי 
ועורר מהפכה כמעט בכל תחומי הביטוח, עם 
דגש על ביטוחי הרכב והדירה וכן ביטוחי 
הבריאות. במסגרת החוזר נדרשו חברות 
שהן  השירות  כתבי  את  לאשר  הביטוח 
משווקות, ולא להתנות מכירתם של כתבי 
שירות בתוך הפוליסה. מנגד, נדרשו ספקיות 
השירות להבטיח את האיתנות הפיננסית 
שלהן על ידי פיקדון, פוליסת ביטוח או גבייה 

ב-12 תשלומים.

ל וביל את עולם  בריאות עם  כשר 

פרטים נוספים אצל מפקחי  רכיש 

הכשרה חברה לביטוח בע" 

חפשו אותנו גם ב-
* ט.ל.ח, בכפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

היקף תלונות שנסגרו בתחום הביטוח לפי סוג הכרעה, 2014 – 2015
משרד האוצר   אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון  פניות הציבור 

דוח שנתי 2015דוח שנתי 2015

2015 פניות שנסגרו באגף שוק ההון בשנת. 3.2

2015–2014: היקף תלונות שנסגרו בתחום הביטוח לפי סוג הכרעה, 2לוח ג-

2015 2014 קטיגורית הכרעה 

78 111 צדקות מו

1,978 1,719 ידה נייה ליחת על ידי המפוקח בעקבות הפטופלו ישירו

2,056 1,830 סך תלונות שהיה בהן ממש 

348 335 ידה תערבות היחת בהן לא נמצא מקום להונותל

2,574 2,078 נן לא חלק על עמדת החברה המתלו

553 682 תן היה להכריע לא ני

130 159 תית תיים עקב מחלוקת עובדהטיפול הס

51 63 תי משפט ו בבנדונ

65 71 ת הפיקוח נם באחריונושאים שאי

518 746 נן נסגרו בשל חוסר מעש של המתלו

596 501  2אחרות 

4,835 4,635 א להתערב בהן סך התלונות שהוחלט ל

6,891 6,465 גרו בתחום הביטוח סך התלונות שנס

2015: התפלגות תלונות שנסגרו בתחום הביטוח לפי סוג הכרעה ב- 5תרשים ג-

1% 

29% 

5% 

37% 

8% 

2% 1% 
1% 

7% 

9% 

מוצדקות

ליחידה הפנייה בעקבות המפוקח ידי על ישירות טופלו

היחידה להתערבות מקום נמצא לא בהן ת לונות

החברה עמדת על חלק לא המתלונן

להכריע היה ניתן ל א

עובדתית מחלוקת עקב הסתיים ה טיפול

משפט בבתי נ דונו

הפיקוח באחריות שאינם נושאים

המתלונן של מעש חוסר בשל נ סגרו

א חרות

וני העקרבמישור  ייעשה בהן הטיפול כי הוחלטשתלונות  או באגף אחרים גורמים של לטיפולם שהועברו תלונות תלונה, כפל פתיחת עקב למשל מינהלית, סגירה שנסגרו תלונות נכללות זו קטגוריהב 2
או הפיקוחי. 

8 

התפלגות תלונות שנסגרו בתחום הביטוח לפי סוג הכרעה ב- 2015
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מסלקי תביעות – מטרה 
נוחה לאיסוף מידע

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

אנשים בתעשיית הביטוח הבריטית נפגשים 
למשקה לאחר העבודה. וכששותים – מדברים. 
איגוד חברות הביטוח הבריטי )ABI( פרסם 
אזהרה לעובדי תעשיית הביטוח לגבי חובתם על 
שמירת המידע שברשותם. ברביע הראשון של 
השנה הביאה מחלקת אכיפת הונאות ביטוח 
למאסרם של חמישה חשודים, ביניהם שני 
עובדים לשעבר בחברות ביטוח, בחשד לתשלום 
שוחד של מסלקי תביעות כנגד מידע על לקוחות. 

איגוד חברות הביטוח פרסם מדריך לעובדי 
בסביבה  להתנהל  כיצד  הביטוח  תעשיית 
חברתית. הכללים חלים גם על פעילות ברשתות 
החברתיות. בעיה נוספת היא חדירה למערך 
המחשוב של המבטח וקבלת מידע המתייחס 
לתביעות. בעוד שהמבטחים הבריטיים “דוחפים” 
את ביטוח הסייבר בעוצמה רבה, המצב אצלם 
הוא ארכאי. מעבר לכך, המבטחים חוששים 
מפרסומים בתחום של סיכוני סייבר ודואגים 

לשמם הטוב. 
סקר שנערך בארה”ב מצביע על העובדה, 
ש-20% מהעובדים מוכנים למכור את סיסמאות 
הכניסה שלהם למערכי המחשוב של החברה 
בה הם עובדים. 44% מהם מוכנים למכור את 
הסיסמאות תמורת 915 דולר. 85% מהסודות 
המסחריים נגנבו בסיוע של עובד או שותף עסקי. 
מעבר לכך, מחצית מהעובדים הודו שלקחו מידע 

מהמעסיק הקודם שלהם. 

ההפסד הסתכם ב-183 מיליון דולר לעומת רווח 
של 2.47 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה

הודיעה על הסכמה עם "וינה אינשורנס גרופ" 
למכירה של הפעילות בתחום ביטוח החיים והחיסכון

איגוד חברות הביטוח הבריטי פרסם אזהרה לעובדי תעשיית הביטוח לגבי חובתם על שמירת המידע שברשותם

 AIG רשמה הפסד ברבעון השני של 
2016 בגלל השקעות בקרנות גידור

"אקסה" מוכרת את 
פעילותה ברומניה

 AIG הגדול  תאגיד הביטוח האמריקאי 
רשם הפסד רבעוני ראשון מאז המשבר שפקד 
 2016 את החברה. ההפסד ברבעון השני של 
הסתכם ב-183 מיליון דולר, לעומת רווח של 
2.47 מיליארד דולר ברבעון הראשון, כאשר 
הרווחים נבעו בחלקם ממכירת נכסי השקעה 
רווחיים. ההפסד ברבעון השני נובע מהפסד 
דולר בשווי של ההשקעות  537 מיליון  של 

בקרנות גידור.
הבעיה של AIG היא ההשקעה ב-12 קרנות 
גידור ב-11 מיליארד דולר, המהווים 3% מתיק 
השקעות של 338 מיליארד דולר. כבר בפברואר 
השנה הודיעה חברת הביטוח שבכוונתה לקצץ 
ב-50% את ההשקעה בקרנות גידור, תהליך 

שיימשך עד סוף 2017.

המשקיעים  בין  הייתה   AIG למעשה, 
המוסדיים הגדולים אשר נהנו מההשקעות 
בקרנות הגידור. אולם מנהלי ההשקעות של 
קרנות הגידור אכזבו את המשקיעים מסיבות 
רבות, כולל הימור רע על השקעות באנרגיה, 
גדולה מדי על מניות  מטבעות והסתמכות 

מסוימות.
כאשר   ,AIG-ב צפויה  נוספת  התפתחות 
ג'ון  יצורפו המיליארדר  באסיפה הכללית 
פולסון ונציגו של קרל אייקן למועצת המנהלים 
יגדיל את מספר חברי  של החברה. המהלך 
הדירקטוריון ל-16, ושני המשקיעים האלה 
יפסיקו לצאת בביקורת פומבית על הנהלת 

החברה, בראשותו של פיטר הנקוק.
מ.פ.

המבטחת הצרפתית הבינלאומית "אקסה" 
הודיעה על הסכמה עם "וינה אינשורנס 
גרופ" למכירה של הפעילות בתחום ביטוח 
החיים והחיסכון ברומניה. הרכישה מתבצעת 
באמצעות "בי.סי.אר לייף" ו"אומניאסיג" 
– חברות בנות של "וינה" . עם סיום התהליך 
תצא "אקסה" לחלוטין משוק הביטוח 

הרומני.

 על פי ההסכם, "וינה" תרכוש את כל מניות 
"אקסה לייף אינשורנס" בתנאים שהצדדים 
הסכימו שיישארו חסויים. ל"אקסה לייף" 
הייתה הכנסה מפרמיה )נתוני 2015( בסך 
של כ-5 מיליון דולר, המתייחסת למכירה 

של מוצרי ביטוח חיים מסורתיים.
"אקסה" מכרה בחודש יולי את פעילותה 

shlomo-bit.co.ilבסרביה ל"וינה אינשורנס".
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 השריפה כובתה, אך נזק רב 
נגרם לכניסה לבניין  נעצר חשוד 
בהצתה שהמתין למשטרה במקום

רוז אלטמן, שרת הפנסיות לשעבר, אמרה כי הצעד 
של הבנק המרכזי הוא "מהלומה למערכת הפנסיה 
הבריטית" והזהירה שהגירעון של קרנות ותכניות 

הפנסיה מתקרב לטריליון ליש"ט

הורדת הריבית בבריטניה 
הגדילה את הגירעון של קרנות 
הפנסיה ב-60 מיליארד ליש"ט

שריפה פרצה 
בבניין "עמיתים" 

בתל אביב

פנסיה עולמית

החלטת הבנק המרכזי של בריטניה  ביום 
חמישי בשבוע שעבר, להוריד את הריבית 
ב-0.25% ל-0.25% בלבד, מהווה מכה כואבת 
לקרנות ולתכניות הפנסיה בבריטניה. לפי 
הערכות, הקיצוץ בריבית יעלה את הגירעון 
של תכניות הפנסיה ב-60 מיליארד ליש"ט 

ל-945 מיליארד ליש"ט.
הגירעונות של תכניות הפנסיה המפעליות 
ההשקעות  על  התשואות  כאשר  גדלים 
יורדות. הם נובעים מהעובדה שחלק ניכר 
מההשקעות הוא באגרות חוב ממשלתיות 
שנפגעות מהורדת הריבית של הבנק המרכזי. 
התשואה על אג"ח ל-10 שנים ירדה בסוף 
מצב  ל-0.64%.  לונדון  בבורסת  השבוע 
זה יחייב את הממשלה להגדיל את הקרן 

הממשלתית המסייעת לקרנות פנסיה עם 
גירעונות גדולים.

רוז אלטמן, שרת הפנסיות לשעבר, אמרה 
כי הצעד הזה של הבנק המרכזי הוא "מהלומה 
והזהירה  הבריטית"  הפנסיה  למערכת 
הפנסיה  ותכניות  קרנות  של  שהגירעון 
מתקרב לטריליון ליש"ט. אלטמן הוסיפה, 
הממשלתיות  שהרשויות  הזמן  שהגיע 
יטפלו בהיבטים הרציניים של המדיניות 
לפני  הפנסיה  מערכת  על  המוניטארית 
יקרסו. היא  ותכניות הפנסיה  שהקרנות 
ציינה, שטיפלה בנושאים אלה, אבל לא 
הייתה תחושה של דחיפות. היא מקווה 
שהממשלה החדשה תטפל בדחיפות הדרושה 

בבעיות מערכת הפנסיה הבריטית.

צוותי כיבוי הוזעקו אתמול בשעות הבוקר 
המוקדמות לבניין של קרנות הפנסיה "עמיתים" 
ברחוב ארלוזורוב בתל אביב, בעקבות שריפה 
שפרצה בקומת הקרקע. לא דווח על נפגעים. 
המשטרה עיכבה גבר בשנות ה-60 לחייו, החשוד 
בהצתת המקום, שהמתין לכוחות המשטרה ליד 
המבנה. הסיבה, ככל הנראה - כעס על הטיפול 
בענייניו במשרדי הקרן. השריפה כובתה, אך נזק 

רב נגרם לכניסה לבניין.
ההסתדרות ביקשה להבהיר, כי השריפה / 
הצתה היא לא בבית ההסתדרות אלא בבניין 
סמוך של קרנות הפנסיה "עמיתים", המנוהלות 
והנמצאות תחת אחריות המדינה ולא בחסות 

ההסתדרות. 
מ"עמיתים" נמסר: אנחנו נמצאים בעיצומו 
זה  שתוכנן  חדש  שירות  למרכז  מעבר  של 
מכבר.  המרכז ברחוב יד חרוצים 12 תל אביב, 
והמעבר צפוי להסתיים ביום חמישי הקרוב. לא 

תהיה קבלת קהל באתר הישן.
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מבטחים ומבוטחים

בית התוכנה "תותים":

יותר מ-2,000 משתמשים במערכת תומכת 
המכירה "חיים טובים" המיועדת לסוכני ביטוח

דוד רייכמן הצטרף למועצת המנהלים של "קלאודין"

לאפשר  ברור:  מאוד  שלנו  המנחה  "הקו 
יותר ולאפשר לסוכן  ללקוחות חיים טובים 
בני  כך אמר  יותר",  הביטוח חיים פשוטים 
התוכנה  בית  ומנכ"ל  מייסד  טרושינסקי, 
"תותים", המפתח ומשווק את מערכת "חיים 
טובים", התומכת במכירת מוצרים פנסיוניים 
ופיננסיים על ידי סוכן הביטוח. זאת על רקע 
ולפיו  סיכום חצי שנתי שערך בית התוכנה 
כיום  משתמשים   2,000 מ- יותר  קיימים 
במערכת, לרבות יצרנים, סוכני ביטוח עצמאיים, 

יועצים וסוכנויות ביטוח בינוניות וגדולות. 
טרושינסקי ציין, כי "הבעת האמון של סוכני 
ככלי  בה  והבחירה  ב'חיים טובים'  הביטוח 
מרכזי בעבודתם, התעצמה בתקופה האחרונה, 
בין היתר בגלל הסביבה המשתנה והרגולציה 
האינטגרטיביים  הפתרונות  האקטיבית. 
עמידה  תוך  לרשותם המערכת,  שמעמידה 
זמן תהליך המכירה,  וקיצור  בכל ההנחיות 

משמעותיים  יתרונות  מהווים 
לסוכן הביטוח בשגרת עבודתו 

התובענית".
"חיים  כי  נמסר,  מ"תותים" 
תומכת  מערכת  היא  טובים" 
מכירה לסוכן הביטוח, המבוססת 
על טכנולוגיה המאפשרת לסוכן 
On- לבצע את המכירה בשיטת 

Line On-Demand.  “כלומר, 
המערכת מבצעת אופטימיזציה 

בין שימוש מושכל באינטרנט לבין יכולת עבודה 
עצמאית, מהירה וללא תלות באינטרנט”. 

“חיים  הפנסיונית,  למסלקה  פנייה  בעת 
טובים” קולטת את תוצאות הפנייה לתוך מבנה 
הביטוח, ללא מגע יד אדם. “פעולה אוטומטית 
זו”, טוען  טרושינסקי, “נתפסת על ידי הסוכנים 

כמו קסם”.  
כי “המבנה המתקדם של  בתוך כך נמסר, 

המערכת כולל, בין השאר, מנועי 
כל המוצרים  וחישוב של  ריכוז 
של  והפיננסיים  הפנסיוניים 
עדכון  כולל  בישראל,  היצרנים 
המוצרים ככל שנדרש.  בעזרת 
סימולטורים ומחשבוני השוואה 
מובנים בתוך המערכת, תוצאות 
החישוב מתקבלות בתוך שניות 
ברורות  בטבלאות  ומוצגות 

וידידותיות ביותר”.
לדברי טרושינסקי, “מניתוח דפוסי השימוש 
של סוכני הביטוח שערכנו לאחרונה, מצאנו כי 
סוכנים המשתמשים ב’חיים טובים’ מוכרים יותר 
תכניות בשיחת מכירה קצרה יותר, דבר המהווה 
רווח כפול לסוכן”. הוא הוסיף: “לאחרונה השקנו 
מודול מיוחד המאפשר לסוכן לתת למבוטח 
תכנון חכם לקראת פרישה, כולל למבוטחים 

המגיעים לגיל הפרישה וזקוקים לייעוץ”.

"קלאודין" )Cloudyn(, ספקית של פתרונות 
ארגוניים לניהול ולאופטימיזציה בסביבות 
מולטי-ענן, הכריזה על צירופו של דוד רייכמן 
למועצת המנהלים של החברה על תקן מנהל 

עצמאי ומומחה בתעשייה.
מהחברה נמסר כי היא מספקת לארגונים 
חלון יחיד המאפשר לצפות ולמטב את פריסות 
הציבוריות,  מרובות-הפלטפורמות,  הענן 

הפרטיות וההיברידיות. 
"אימוץ סביבות 
יות  ד י היבר ן  ענ
ת  מ ג מ ב א  צ מ נ
מתמשכת,  עלייה 
ומביא עמו אתגרים 
ם  י י ת ו ע מ ש מ
לויות  ע בתחום 
אני  הענן.  וניהול 
שבעתיד  מאמין 
הקרוב, כל חברה 
במודל  תשתמש 
)ריבוי  מולטי-ענן 
עננים( בתור התשתית העיקרית שלה, מה 
שיהפוך את 'קלאודין' לפתרון חובה עבור כל 
ארגון", ציין רייכמן. "אני מצפה בכיליון עיניים 
'קלאודין',  לעבוד עם הצוות המצטיין של 
ולסייע להם להביא את שירותיהם אל מגוון 

ארגונים". 
מ"קלאודין נמסר, כי לרייכמן קרוב ל-20 
שנות ניסיון ניהולי עשיר ורקורד של יזמות 
וחדשנות מוצרים בתעשיית התוכנה ובפעילות 
IT. כעת הוא מכהן כיו”ר מועצת המנהלים 

 ,Evolven Software-וב Perfecto Mobile-ב
 .Zerto וכיהן בעבר כיו”ר מועצת המנהלים של
בעבר כיהן  כמנהל תפעול ראשי וסגן נשיא 
ב-Finjan Software )אשר נרכשה ב-2009 
על ידי M86 Security(; מייסד, מנכ”ל ויו”ר 
מועצת המנהלים ב-TripWiser.com, וסגן 
נשיא ומנכ”ל ב-Mercury Interactive )אשר 

.)HP נרכשה ב-2006 על ידי
“אנו מקבלים את דוד בברכה אל מועצת 
וגנר,  שרון  ציין  ‘קלאודין’”,  המנהלים של 
מייסד ומנכ"ל "קלאודין". "הודות לניסיון 
המנהיגותי המשמעותי שלו, הוא מביא עמו 
ותובנות, שיסייעו להאצת הצמיחה  ייעוץ 

וההתרחבות הגלובלית  של 'קלאודין'".

לדברי החברה, המבנה של המערכת כולל, בין השאר, מנועי ריכוז וחישוב של כל המוצרים 
הפנסיוניים והפיננסיים של היצרנים בישראל, כולל עדכון המוצרים ככל שנדרש

בני טרושינסקי

דוד רייכמן

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?
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