
על הביטוח  הפיקוח 
במשרד האוצר פועל על 
מנת להקל על תהליכי 
הפנסיה.  כספי  ניוד 
במסגרת טיוטת תקנות 
)יום  שפורסמה אתמול 
יוכלו  פנסיונרים  ג'(, 
את  לנייד  לראשונה 
שלהם  הפנסיה  כספי 
בין מוצרי הפנסיה. עד 
כה לא התאפשר מעבר 
לאחר  שכזה  כספים 

קבלת הקצבה. 
כי  מציינים,  באוצר 
א  י ה לך  ה המ ת  מטר
מיקוח  כוח  להעניק 

לפנסיונרים מול הגופים, להקל עליהם למצוא 
את מוצר הפנסיה המתאים להם ביותר גם 
לאחר היציאה לגמלאות, להגביר את התחרות 

בשוק ולהוזיל את דמי הניהול. 
בנוסף, משרד האוצר מחייב את הגופים לנייד 
את כספי החוסכים המבקשים להעביר את 
כספם, בתוך חמישה ימי עסקים – במקום 
כיום. במוצר  ימי עסקים המותרים  עשרה 
להשקעה",  גמל  "קופת  החדש,  החיסכון 
החברות מחויבות להעביר את הכספים בתוך 

שני ימי עסקים בלבד. 
נתוני  כי  נכתב,  לתקנות  ההסבר  בדברי 
העברת הכספים בין קופות גמל מראים כי אין 
צורך בתקופה של  עשרה ימי עסקים להעברת 

כספי העמית.
על  ניכרות  לדבר צפויות להיות השלכות 
גופי  ובעיקר לשפר את היכולת של  השוק, 
פנסיה לגייס לקוחות חדשים. בפרקטיקה 
המקובלת היום, לגוף הנעזב יש תקופה ארוכה 
בה הוא יכול לנסות לשכנע את הלקוח להישאר 
אצלו – תקופה בה במקרים רבים מצליח הגוף 
הנוכחי לסכל את המעבר. מצד אחד הלקוח 
נהנה מתנאים משופרים, אולם הריכוזיות 

אינה קטנה. 
התקנות  ת  במסגר
ים  פ ו ג ה ל  ע ר  ס א נ
יך  ל ה ת ת  א ל  כ ס ל
אשר  מחוסכים  הניוד 
בין  לעבור  מבקשים 
המוצרים השונים. כלומר, 
על  יחתום  חוסך  אם 
בקשה להתנייד למוצר 
וף  ג ה ר,  ח א ה  י ס נ פ
לא  המנהל את כספיו 
התהליך.  את  יעצור 
ם,  י ר י ב ס מ ר  צ ו א ב
מתרחשים  כיום  כי 
תהליכי השכנוע לאחר 
חתימת הטפסים, ואלה 
מבלבלים את החוסכים ואף עלולים לגרום 

להפסד כספי. 
המהלך מחייב את אישורה של ועדת הכספים 
של הכנסת ופרסום הוראות נוספות לגבי אופן 
חישוב כספי הפנסיונר שיועברו בין המוצרים. 
מנכ"ל "הלמן אלדובי קופות  איתי ברדה, 
גמל ופנסיה" מסר ל"פוליסה": "מדובר בצעד 
חשוב מאוד בהגברת התחרות בשוק הפנסיה, 
ידי ארבע חברות. כחברה  על  נשלט  אשר 
שנבחרה להוביל את קרן הפנסיה של המדינה 
אנו רואים בכך עוד הזדמנות חשובה לבסס 
את מעמדנו כחברה משמעותית בשוק קרנות 

הפנסיה - גם עבור ציבור הפורשים בישראל.
"לגבי 'סיכול' תהליך הניוד – כחברה שקצב 
גידול פעילותה עם סוכני הביטוח גבוה, אנו 
סבורים שמדובר במהלך ראוי, שכן מניתוח 
שביצענו, הרוב המוחלט של הניודים מבוצע 
לאחר תהליך שיווק פנסיוני של סוכן הביטוח, 
שכידוע, הוא גורם מקצועי במיוחד אשר פועל 
לטובת הלקוח. מהלך זה יבטיח הליך שיווק 
פנסיוני מקצועי ונטול שיקולים אחרים. אנו 
צופים שמהלך זה יגביר את התחרות בענף ואף 
ישנה את מפת הגופים המגייסים. זו הזדמנות 

סוכני  מול  צמיחה  להמשך  עבורנו  נוספת 
הביטוח ונפעל לממשה בנחישות".

האוצר מקל על ניוד כספים פנסיוניים

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!
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ניוד כספי פנסיה יבוצע תוך 5 ימים; 
גם פנסיונרים יוכלו לנייד כספים

איתי ברדה, מנכ"ל "הלמן אלדובי גמל ופנסיה"

 במשרד האוצר מציינים כי מטרת המהלך היא להגביר את התחרות בשוק ולהוזיל את דמי הניהול  איתי ברדה, מנכ"ל 
"הלמן אלדובי גמל ופנסיה" ל"פוליסה": הרוב המוחלט של הניודים מבוצע לאחר תהליך שיווק פנסיוני של סוכן הביטוח - 

גורם מקצועי במיוחד אשר פועל לטובת הלקוח  המהלך יבטיח הליך שיווק פנסיוני מקצועי ונטול שיקולים אחרים
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יבוטלו המלצות ועדת וינוגרד?

האוצר פועל לביטול הורדת ריבית ההיוון 
שהייתה גורמת להעלאת תעריפי ביטוח החובה

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

 לפי התקנות שפורסמו ב-9 ביוני 2016, ריבית ההיוון לצורך תשלומים עתידיים הייתה אמורה לרדת 
ב-1 באוקטובר מ-3% ל- 2% לאחר שמחקר של "רון בינה אקטוארית" המליץ על העלאת תעריפי 

ביטוח החובה ב-15% - החליטו שר האוצר משה כחלון ושר הרווחה חיים כץ לדרוש את ביטול התקנות

משרד האוצר פועל לביטול העלאת ריבית 
ההיוון שהייתה גורמת להעלאת תעריפי ביטוח 
החובה. לפי התקנות שפורסמו ב-9 ביוני 2016, 
ריבית ההיוון לצורך תשלומים עתידיים הייתה 
אמורה לרדת ב-1 באוקטובר מ-3% ל-2%, 
ולהתעדכן כל ארבע שנים – כל זאת, על פי 

המלצות ועדת וינוגרד. 
על  שנערך  מחקר  פרסום  לאחר  אולם, 
בינה  "רון  ידי מפעילת המאגר הסטטיסטי 
אקטוארית" לפיו המשמעות הייתה העלאת 
תעריפי ביטוח החובה ב-15% - החליט שר 
הרווחה  שר  משה כחלון בתיאום עם  האוצר 

חיים כץ לדרוש את ביטול התקנות. 
מהמחקר, שהוכן לבקשת משרד האוצר לבחינת 
השפעת עדכון ריבית ההיוון על תשלומים לנפגעי 
תאונות דרכים, עולה כי עדכון ריבית ההיוון 
בהתאם לתקנות, היה מביא לעלייה של כ-15% 
בתעריפי ביטוח החובה לרכבים פרטיים וכ-19% 
לאופנועים. משמעות תוספות אלו הינה גידול של 
כ-700 מיליון שקל בדמי הביטוח שיגבו מכלל 

ציבור המבוטחים בענף רכב חובה.

אולם, אין בכך בכדי לבטל לחלוטין את השפעות 
פרסום ההמלצות ועדת וינוגרד – שגרם למהפך 
בתחום החובה: מעבר מרווח להפסד. ברבעון 
הראשון של 2016 נאלצו חברות הביטוח להפריש 
סך מצרפי של 657 מיליון שקל – שגרם לתחום 
החובה להפסד מצרפי של 371 מיליון שקל ברבעון 

זה )"פוליסה", גיליון 2120 מה-16 ביוני 2016(.
כחלון: "לתקנות החדשות השלכות מרחיקות 
לכת על דמי הביטוח המשולמים על ידי הציבור 
ועל יוקר המחיה בישראל. על מנת למנוע פגיעה 
קשה בציבור המבוטחים, החלטנו אני ושר הרווחה 

לבטל את התקנות".

תוצאות תחום החובה ברבעון הראשון של 2016 )במיליוני שקלים(

 
 
 
 

פרמיות  החברה
 ברוטו 

רווחים )הפסדים( 
מהשקעות, נטו 
והכנסות מימון 
ורווח כולל אחר 
לפני מיסים על 

 ההכנסה

רווח לפני מס 
בנטרול רווחי 

 השקעה

השפעת  
מסקנות ועדת 

 וינוגרד

רווח ללא 
 השפעת

מסקנות ועדת  
 וינוגרד

רווח בנטרול 
רווחי השקעה 

והשפעת 
מסקנות ועדת 

 וינוגרד

 סה"כ הרווח
)הפסד( 

הכולל לפני 
מיסים על 
 ההכנסה

  AIG 40,644 1,738 6,309 0 8,047 6,309 8,047 
 3,910 21,367 21,940 18,030 3,337 573 37,032 ביטוח חקלאי

 4,417- 18,047 32,083 36,500 18,453- 14,036 149,164 הכשרה
 9,159- 8,324 7,041 16,200 7,876- 1,283- 168,656 שלמה

 13,034- 19- 1,166 14,200 14,219- 1,185 65,632 שירביט
 15,674- 10,955 14,826 30,500 19,545- 3,871 138,884 ביטוח ישיר

 30,100- 28,688 30,900 61,000 32,312- 2,212 199,957 איילון
 32,058- 64,055 67,942 100,000 35,945- 3,887 184,731 הראל

 41,845- 23,165 29,155 71,000 47,835- 5,990 129,742 כלל ביטוח
 44,711- 26,747 26,289 71,000 44,253- 458- 175,719 מגדל

 62,961- 15,702 37,039 100,000 84,298- 21,337 153,674 הפניקס
 128,839- 494- 10,161 139,000 139,494- 10,655 254,721 מנורה החזקות

 370,841- 222,846 286,589 657,430 434,584- 63,743 1,698,556 סה"כ
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הפניקס משיקה שירות חדשני בתביעות -"הנתיב המהיר", 
מסיימים בשבילך טיפול בתביעה עד 10 ימים.

במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

* "הנתיב המהיר" מיועד לתביעות רכב ותביעות דירה עד לנזק משוער של 50 א"שח.
** השירות יינתן בכפוף לתקנון "הנתיב המהיר" ובהתאם לתחולה ולסייגים כמפורט בתקנון

"הנתיב המהיר" מקדם את שירות הטיפול בתביעה על בסיס 4 עקרונות מרכזיים:

שירות מתקדם
מגוון ערוצים דיגיטליים מתקדמים

שירות מקצועי
 צוות מוקד תביעות מקצועי ומיומן בתחום התביעות עם זמינות מלאה בימים א'- ה' 

בין השעות 8:00 עד 20:00 וביום ו' בין השעות 8:00 עד 12:00.

שירות באחריות
מנהל תביעה אישי לאורך כל הטיפול בתביעה.

שירות אקטיבי
עדכון שוטף במהלך הטיפול בתביעה.

"הנתיב המהיר", שביעות רצון ללא פשרות
 הטיפול בתביעה יעשה תוך שיתוף פעולה יחד עם סוכן הביטוח ועדכונו בכל שלבי הטיפול בתביעה. 

השירות מאפשר לסוכן הביטוח, להציע למבוטחים שירות מהיר, מתקדם ומקצועי תוך מתן גמישות מלאה בהצטרפות למסלול שירות זה.

*5070 לבירורים ופתיחת תביעהלפרטים והצטרפות פנה לאשכול שלך.
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בבית המשפט המחוזי בחיפה נדונה תביעתה 
של "מושקוביץ חברה לבניין בע"מ" )להלן: 
נגד "כלל חברה לביטוח בע"מ"  "החברה"(, 
)להלן: "הנתבעת"( וכונס הנכסים הרשמי )להלן: 
"הכונס"(. פסק הדין ניתן ביוני 2016, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופט ד"ר עדי זרנקין. 
)להלן:  עו"ד  דן בבקשה מצדו של  המחוזי 
"המפרק"(, מפרקה של "חברה לבניין בע"מ", 
שבמסגרתה ביקש לחייב את הנתבעת לשלם 
לקופת הפירוק סך של 1,508,124 שקל בצירוף 
ניכוי שעשתה  בגין  וריבית,  הפרשי הצמדה 
הנתבעת מתוך כספים, שהיו צבורים בפוליסות 

מסוג ביטוח מנהלים שהיו בבעלות החברה. 
הרקע לכך היה שבשנת 1999 התנהלו אצל 
הנתבעת שתי פוליסות מסוג ביטוח מנהלים, 
שהיו בבעלות החברה, ובמסגרתן בוטח בעל 

השליטה בחברה.
בנוסף על כך התברר, כי באותה שנה נטל בעל 
השליטה שתי הלוואות מהנתבעת בסך כולל 
של 600 אלף שקל, אשר היה עליו לפרוע תוך 
חמש שנים. כביטחון להחזרת ההלוואות שועבדו 
הפוליסות לטובת הנתבעת, ונקבע בהסכם בין 
הצדדים, כי בשל ההלוואה, לחברה תהיה זכות 
קיזוז מכל תשלום שייעשה על פי הפוליסה, של 

כל יתרה בלתי מסולקת של ההלוואה.
2000 נקלעה החברה לקשיים  במהלך שנת 
כלכליים ולאחר שלוש שנים ניתן צו לפירוק 
כי העמידה  בנוסף,  החברה. הנתבעת טענה 
של  סך  על  נוספת  הלוואה  השליטה  לבעל 
הביטחון  לטענתה,  כאשר  שקל,   409,921
להחזרת ההלוואה היה שעבוד הפוליסה השנייה 

שהנפיקה לו. 
לחייב את הנתבעת לשלם  ביקש  המפרק 
קיזזה  שהיא  הכספים  את  הפירוק  לקופת 
מהפוליסות בגין הלוואות שנטל בעל השליטה 
שעבוד  לטענתו,  שקל.   1,508,124 של  בסך 
הפוליסות )שהן נכס שבבעלות החברה( לצורך 

החזר ההלוואה, נעשה ללא ידיעת החברה וללא 
הסכמתה ולכן הוא מנוגד לדין ואינו תקף. 

לחלופין טען המפרק, כי אם ייקבע שהשעבוד 
בגין ההלוואה הראשונה נעשה על פי דין, הרי 
מדובר במשכון מופקד כהגדרתו בסעיף 4)2( 
"חוק  )להלן:  תשכ"ז-1967  המשכון,  בחוק 
המשכון"(. לפיו היה על הנתבעת להודיע לחברה 
על כוונתה לממש את השעבוד ולהעמיד את 
ההלוואה לפירעון מידי. לטענתו, הנתבעת לא 
שלחה הודעה שכזו לחברה, אלא רק שלחה מעת 
לעת מכתבי התראה אל בעל השליטה בלבד, לכן 

מימוש המשכון נעשה בניגוד לדין.
לטענת המפרק, הנתבעת הפרה את חובת 
הנאמנות והאמון המוטלות עליה מאחר שהיא 
בהגינות, בשקיפות מרבית,  לנהוג  מחויבת 

במיומנות ובסבירות.
יש לדחות את בקשתו  כי  הנתבעת טענה, 
של המפרק משום שהיא הוגשה לבית המשפט 
לאחר זמן רב. לטענתה, רק בשנת 2015 הועלו 
לראשונה טענות המפרק כנגד קיזוז היתרות 

הבלתי מסולקות של ההלוואות.
בנוסף טענה הנתבעת, כי יש לדחות את טענות 
המפרק על הסף, כי קיזוז כספי יתרת ההלוואות 
מכספי הפוליסה נעשו על פי דין. לדבריה, הסכמי 
ההלוואה כללו הוראה מפורשת, לפיה היא תוכל 
לקזז מכל הכספים הנובעים מהפוליסות, כל חוב 

של בעל השליטה כלפיה. 
באשר לטענת המפרק, כי הנתבעת העניקה 
לדין, כאשר  בניגוד  הלוואה לבעל השליטה 
במועד מתן ההלוואה השנייה החברה כבר הייתה 
מצויה בהליכי חדלות פירעון וניתן עבורה צו 
זמני לפירוק, טענה הנתבעת כי מתן צו הפירוק 
הזמני נודע לה במועד מאוחר יותר, בסוף 2003.

האם רשאית הייתה הנתבעת לבצע את פעולת 
הקיזוז של יתרת חוב ההלוואות מתוך היתרה 

הצבורה בפוליסה?
בית המשפט המחוזי ציין, כי העמדת ההלוואה 

לבעל השליטה בחברה, תוך שעבוד הפוליסה 
ללא מתן הודעה למפרק וקבלת הסכמתו - לא 
הייתה תקינה. גם אם בעל השליטה הוא המוטב 
על פי הפוליסה, בעלת הפוליסה הינה החברה, 
ולכן יש לקבל את הסכמתה לשעבוד הפוליסה. 
פירוק  צו  משניתן  כי  קבע,  המשפט  בית 
לחברה, הנתבעת לא הייתה רשאית להעמיד את 
ההלוואה כנגד שעבוד הפוליסה, תוך התעלמות 
מוחלטת מהמפרק. המחוזי הדגיש, כי ניתן היה 
לצפות מהנתבעת, כי בשעה שנתגלה לה דבר 
הפירוק, תפנה מיד למפרק בעניין זה. הנתבעת 
לא פעלה כך ועשתה זאת רק כתשע שנים לאחר 

העמדת ההלוואה. 
בית המשפט הורה להעביר למפרק את כל 
היתרות שבפוליסות הביטוח של החברה. פירוש 
הדבר היה שיש להעביר למפרק את מה שנותר 

בפוליסות, לאחר קיזוז ההלוואות. 
הוחלט, כי בקשת המפרק שלא להכיר בכלל 
בזכות הנתבעת לקזז את סכום ההלוואה הינה 
קיצונית מדי. עם זאת, בית המשפט ציין, כי לא 
ראוי לאפשר לנתבעת ליהנות מתפיחת חוב 
ישבה בחיבוק  בהן  ההלוואה במשך השנים 
ידיים, ביודעה היטב, כי בעל השליטה לא מתכוון 
להחזיר את ההלוואה וכי החברה נמצאת בפירוק.

בית המשפט המחוזי קבע, כי הנתבעת הייתה 
מכספי  ההלוואות  יתרת  את  לקזז  רשאית 
הפוליסות, וזאת בהתאם לתקנות מס הכנסה, 
הלוואה  לתת  רשאי  מוסדי  משקיע  לפיהן 
למבוטח, וככל שהאחרון דורש את תשלום ערך 
הפדיון שנקבע בפוליסת הביטוח, יש לנכות ממנו 

את יתרת ההלוואות. 
נקבע, כי יש לערוך חשבון חדש של היתרה 
בפוליסות, לאחר קיזוז קרן ההלוואה בלבד, ועל 
הנתבעת להעביר ואת היתרה לקופת הפירוק 

באמצעות המפרק. 
עד מועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט העליון. 

 כיסויים חדשניים
 פתרונות מותאמים לצרכי הלקוח

 תעריפים תחרותיים  חיתום מקצועי

פוליסות העסקים
החדשות של איילון

פרטים נוספים בקרוב...

אנשים לשרות אנשים

האם חברת הביטוח 
רשאית לקזז סכומים מתוך 

יתרה צבורה בפוליסה?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

file:///Work%20Archive/tikshoret/POLISA/ 
file:///Work%20Archive/tikshoret/POLISA/ 
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בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מוערך 
100 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט  של 
המחוזי מרכז נגד חברות הביטוח: "מגדל", 
"הפניקס", "איילון", "AIG ישראל", "ביטוח 
ו"שלמה".  "הכשרה"  "שירביט",  ישיר", 
טענת התביעה היא, שנגבית פרמיה ביתר 
ממבוטחיהן בביטוח רכב חובה ומקיף, בלי 

לקחת בחשבון את גיל המבוטח.
בבקשה שהוגשה על ידי שבעה מבוטחים 
עניינה הוא בתמחור דמי ביטוח  כי  נאמר, 
והביטוח המקיף המושפעים מגיל  החובה 
המבוטח. לדבריהם, החברות מוכרות ביטוחים, 
פרמטרים  לפי  נקבעים  התעריפים  כאשר 
ידועים מראש וביניהם גיל המבוטח. והנה, 
לטענת המבקשים, על אף שלעיתים המבוטח 
מגיע במהלך תקופת הביטוח לגיל בו הוא 
זכאי לתעריף נמוך יותר והדבר ידוע מראש 
ובדיעבד - חברות הביטוח אינן משנות את 
התעריף בהתאם לשינוי הצפוי בגיל  ואינן 
כוללות נתון זה, לצורך הפחתת התעריף באופן 
יחסי, מראש או במועד השינוי. המבקשים 
מציינים, כי נתוני המבוטח הנדרשים, ובכלל 
זה גילו ותאריך הלידה שלו, נמסרים למבטחת 
בעת ההתקשרות, והם נמצאים ברשות החברה 

וידועים לה.
כי קביעת דמי ביטוח  בבקשה נטען עוד, 
בהתעלמות מהשינוי בגיל המבוטח במהלך 
תקופת הביטוח, תוצאתה גבייה של פרמיות 
יקרות יותר, גבייה ביתר ללא עילה והתעשרות 
שלא כדין של החברות על גבם של המבוטחים 

בסכום המוערך בעשרות מיליוני שקלים.

בבקשה נאמר, כי אסור לעשות חוזה ביטוח 
בגין סיכון שלא קיים ובענייננו, ובהתאמה, 
אסור גם לעשות חלק מחוזה ביטוח בגין חלק 

מסיכון שלא קיים.
לטענת התובעים, במקרים מסוימים וצפויים 
מראש, הסיכון מתבטל במהלך תקופת החוזה, 
בשל שינוי בגיל המבוטח במהלך חיי הפוליסה. 
החלק בחוזה הביטוח לכיסוי הסיכון הספציפי 
הנובע מגילו של המבוטח שהשתנה - בטל. 
כך, הנסיבות המחמירות את סיכון המבטח 
יחדלו להתקיים במועד מסוים ידוע מראש 
ואשר נמסר למבטח במועד התקשרות. לכן, 
מן הדין לראות בכך נתון שידוע למבטח גם 
יש  כן  ועל  נוספת,  לו הודעה  בלי שתינתן 
על הפחתת דמי הביטוח בהתאם  להורות 

לנסיבות החדשות.
אם לא די בכך, אזי למעשה מדובר בחוזה 
לשתי תקופות: אחת בה קיים סיכון והשנייה 
בה לא קיים הסיכון, ובהתאם לדין בתקופה 
בה אין סיכון ובה החיוב מופחת, חזקה על 
המבוטח שהסכים להפחתת דמי הביטוח. עקב 
העובדה, שלאחר שינוי הגיל פחת הסיכון או 
נעלם, יש לראות את החוזה כחוזה חדש ובו 

הצעה מיטיבה.
ציבור  לכלל  הנזק  המבקשים,  לדברי 
דמי  חישוב  בשלב  כבר  נגרם  המבוטחים 
הביטוח לצורך עריכת הביטוח והתעלמות 
החברות מנתון מהותי בדבר שינוי הגיל במהלך 
חיי הפוליסה. מעל לכול, נאמר בבקשה, חברות 
הביטוח פועלות באופן זה במכוון וביודעין 
ומונעות יישום מהלך שיהיה בו כדי להיטיב 

עם המבוטח, בכך שישלם בדיוק את אשר הוא 
צריך לשלם, ללא תוספות מיותרות וחסרות 

היגיון כלכלי.
המבקשים מאשימים את חברות הביטוח 
בהפרת החוק וחוזרי המפקח על ביטוח, שכן 
הן אינן פועלות בהוגנות, בגילוי ובבהירות מול 
מבוטחיהן ומבצעות גבייה ביתר שלא כדין, 
ללא הסבר, ללא פירוט או אסמכתה, ובכך הן 

מתעשרות שלא כדין. 
לסיכום נאמר בבקשה, שהוגשה באמצעות 
עוה"ד יצחק אבירם ומאור ברוש, כי גביית 
דמי ביטוח גבוהים, שאינה לוקחת בחשבון את 
פרמטר הגיל המשתנה במשך חיי הפוליסה, 
ואשר ידוע מראש כי ישתנה ביום בו ישתנה 
גיל המבטח, היא פסולה ואין לה הצדקה או 
והיגיון  ידועים  והיא סותרת כללים  היגיון 
ביטוחי, והינה גזל מתוכנן של חברות הביטוח 
נוכח שתיקת המחוקק. על כן דינה של גביית 
יתר זו להתבטל ויש להשיב את עודף הפרמיה 
בגין סיכון  גביית פרמיה  למבוטחים בשל 

שאינו קיים. 
את  לחייב  בנוסף  בית המשפט מתבקש 
המבטחות בהשבת הפרמיות שגבו ממבוטחיהן 
כי הן אינן  וכן להצהיר  ובניגוד לדין  ביתר 
רשאיות לגבות פרמיה בלי לקחת בחשבון 
גיל המבוטח, שבהכרח ישתנה במהלך  את 
תקופת הביטוח ויוזיל את הפרמיה. כן התבקש 
בית המשפט לאסור על החברות להמשיך 

בפרקטיקה של גבייה ביתר.
תגובות הנתבעות לא התקבלו עד סגירת 

הגיליון.

בתביעה שהוגשה נגד "מגדל", "הפניקס" "ביטוח ישיר", "איילון", "AIG ישראל", "שירביט", "הכשרה" 
ו"שלמה" נטען כי על אף שלעיתים המבוטח מגיע במהלך תקופת הביטוח לגיל בו הוא זכאי לתעריף 

נמוך יותר והדבר ידוע מראש ובדיעבד - חברות הביטוח אינן משנות את התעריף בהתאם לשינוי הצפוי 

חדש! פורטל סוכני איילון
עולה לאוויר

כלים ומערכות מובילות
לשירותכם

אנשים לשרות אנשים

ייצוגית: חברות ביטוח אינן 
מתחשבות בשינויים בגיל המבוטח 
בביטוחי חובה ומקיף וגובות ביתר
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מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
לתוספת  זקוקים  שאינם  למבוטחים   .  40 גיל  ועד  נסיעה  ימי   14 *עד 
ישמש  ולא  בלבד  כללי  מידע  הוא  האמור  המידע  רפואית.  החמרה 
לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או לפרשנות.התנאים 
המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד. האמור בפרסום זה אינו תחליף 

לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

גם בביטוח נסיעות לחו"ל, טוב שיש מגדל מאחוריך

מגדל  מסע עולמי | פלטינום

רק  1.45 ליום!

ביטוח הנסיעות לחו׳׳ל 
המשתלם ביותר

ההפקה  במערכת  הפוליסה  את  להפיק  ניתן 
האלמנטרי  העבודה  בשולחן   - לסוכן  החדשה 
מרקוס  לאור  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 

בטלפון 050-2288577

LOW COST טיסת

LOW COST חופשת

LOW COST ביטוח

סלינגר דורשת מחברות 
הביטוח להפחית את 

תעריפי החובה

"הרינו להודיעכם כי המפקחת 
מתנגדת להנהגת תעריפי ביטוח 
החובה שהוגשו על ידי חברתכם 
2016, עבור  25 בפברואר  ביום 
פרטי  רכב  לביטוח  פוליסות 
ומסחרי עד 3.5 טון )לרבות בגין 
וציי רכב(, שמועד  קולקטיבים 
 2016 1 בנובמבר  תחילתן ביום 
במכתב  נאמר  כך   – ואילך" 
שנשלח למנהלי חברות הביטוח, 
בו דרשה המפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר ממנהלי החברות 
ביטוח  תעריפי  את  להפחית 
החובה. הדרישה היא להפחית את 
תעריפי הביטוח בעד 40% - בחלק 

מהחברות.
בענף מעריכים, כי הסיבה לכך 
היא שירידת התעריפים שנרשמה 
"הפול"  תעריפי  הורדת  מאז 
בעיני  משמעותית  מספיק  לא 
המפקחת. המפקחת תזכרה את 
מנהלי החברות, כי באפשרותם 
לאשר מול הפיקוח את התעריפים 

לנובמבר עד ל-21 בספטמבר. עוד 
כי החברות  מבקשת המפקחת 

יפרטו את הנתונים הבאים:
בגין   )LR( הנזקים  1. שיעור 
ביטוח כלי רכב פרטיים ומסחריים 

עד 3.5 טון. 
הסיכונים  וניתוח  2. פירוט 
ומקדמי המשתנים השונים, לפיהם 
נקבע התעריף לכלי רכב פרטיים 

ומסחריים עד 3.5 טון.
)לרבות  העמסות  פירוט   .3
ביטוח משנה,  “הפול”,  הפסדי 
עמלות, הוצאות, עלות הון( על 
תעריף הסיכון לכלי רכב פרטיים 

ומסחריים עד 3.5 טון. 
לפרמיית  תוספת  4. פירוט 
ריבית  עדכון  בעקבות  הסיכון 

ההיוון של המל”ל. 
דמי  בסך  השינוי  5. שיעור 
הביטוח שייגבו על ידי החברות, 
ביחס לתעריפי הביטוח המונהגים 
כיום בגין ביטוח כלי רכב פרטי 

ומסחרי עד 3.5 טון.

 במכתב שנשלח למנהלי החברות הביעה המפקחת 
התנגדות לתעריפים שהוגשו בפברואר לפוליסות שמועד 

תחילתן ב-1 בנובמבר  הסיבה: ירידת המחירים מאז 
הורדת תעריפי "הפול" לא הייתה משמעותית מספיק 

האוצר מעדכן את אופן הקצאת 
האג"ח המיועדות לקרנות הפנסיה, 
במטרה לתת מענה לבעיה שעלתה 
מהשוק. הקצאת האג"ח המיועדות 
לחוסכים הצעירים תלויה בהרכב 
הדמוגרפי של הקרן. על פי הכללים 
שנקבעו – הגמלאים יקבלו אג"ח 
מיועדות בסך 60% מהנכסים, בני 
50 ומעלה – 30% מהנכסים שלהם 
50 יקבלו את  וחוסכים עד גיל 
יתרת ההקצאה )באוצר מעריכים 
כי עד שנת 2027 הם ייהנו מ-25% 
אג"ח מיועדות(. אולם, ההקצאה 
אמורה להיות פר קרן, כך שקרן עם 
יותר חוסכים מבוגרים – הצעירים 
עלולים להיפגע ולקבל פחות אג"ח 
מיועדות. בענף חששו שזה ייצור 
בקרב החוסכים הצעירים העדפות 
לקרנות צעירות – תהליך שיזין 
את עצמו כך שההעדפה לקרנות 
צעירות רק תלך ותגדל – ויוביל 
לפגיעה בחוסכים הצעירים בקרנות 
עם שיעור חוסכים מבוגרים גבוה. 

ה,  הבעי את  הו  זי צר  או ב
יהיו  כי ההשלכות  אולם סברו 
אחוזים  שברי  של  בשיעורים 
ששיעור  ולכן העריכו  בודדים 
יהווה  לא  הצעירים  החוסכים 
שיקול משמעותי בבחירת קרן 
פנסיה. אולם לבסוף ניאותו אנשי 
הפיקוח לתקן את המנגנון. התיקון 
הפיקוח  את  מסמיך  שהוכנס 
על הביטוח להגדיל את שיעור 
זקיפת התשואה בשל אגרות חוב 
מיועדות למקבלי קצבה בקרן, 
אם מצא כי שיעור זקיפת אגרות 
50 ומעלה  החוב לעמיתים בגיל 
ולעמיתים אחרים עולה על רבע 
האחוז בהשוואה לקרן אחרת. 
הגדלה כאמור תיעשה כל עוד 
שיעור זקיפה כאמור עולה על רבע 
האחוז. בתקנות מודגש כי שיעור 
זקיפת תשואה בשל אגרות החוב 
למקבלי קצבה לאחר הגדלה לא 
יעלה על 85% מסך נכסי מקבלי 

הקצבה.

האוצר מעדכן את אופן 
הקצאת האג"ח המיועדות 

לקרנות הפנסיה
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התכנית הכלכלית 2017-2018

הקבינט החברתי כלכלי אישר אתמול )יום ג'( 
את הצעת שר האוצר משה כחלון, לחיסכון וסיוע 
לעצמאים. מטרת ההצעה לסייע לאוכלוסיית 
העצמאים במשק שנקלעים למצב של אבטלה.  
ההצעה תופיע כחלק מהתכנית הכלכלית לשנים 
2017-2018 והיא תובא לאישור הממשלה ביום 

ה' השבוע. 
מהאוצר נמסר, כי ההצעה מעניקה לראשונה 
פתרון וסיוע לעצמאים במצב אבטלה, לאחר 
פתרון.  ללא  נידון  הנושא  בהן  רבות  שנים 
ההצעה נותנת מענה למספר סוגיות מהותיות 
לאוכלוסיית העצמאים: יופחתו שיעורי הביטוח 
הלאומי של אוכלוסיית העצמאים במקביל 
להחלת חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני, כך 
יהיה כיסוי של  שלכלל העצמאים בישראל 
חיסכון פנסיוני אשר יוכל לשרת אותם בתקופת 
הגמלאות. חובת ההפרשה לפנסיה לא תחול על 
עצמאים מתחת לגיל 21 וכן על עצמאים מעל 

גיל 55 ביום תחילת החוק.
במסגרת המודל מוצע, כי עצמאי שסגר את 

עסקו ועמד בכל התנאים המצוינים 
בגוף ההחלטה, יוכל למשוך שליש 
מהסכום הצבור למצבי אבטלה 
או שלוש פעמים שכר המינימום 
במשק, הגבוה מבין השניים. באוצר 
זה מיועד  כי חיסכון  מסבירים, 
לסייע לעצמאי הן להחליף את 
הכנסתו בתקופות של אבטלה והן 
לסייע במימון הקמת עסק נוסף 
לצורך השתלבותו בשוק התעסוקה.

כמו כן, מציינים באוצר, תוגבר 
דמי  בשיעורי  הפרוגרסיביות 

הביטוח הלאומי לעצמאים. משמעות צעד זה 
היא תיקון עיוות היסטורי בשיעורי דמי הביטוח 
הלאומי, שבמסגרתו עצמאים ברמות הכנסה 
נמוכות הפרישו יותר בהשוואה לשכירים ברמת 
הכנסה מקבילה. כלומר, שיעורי דמי הביטוח 
 60% הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 
יופחתו, מ-6.72%  מהשכר הממוצע במשק 
ל-2.87%, ואילו שיעורי דמי הביטוח הלאומי 

על  עולה  אשר  השכר  חלק  על 
במשק  הממוצע  מהשכר   60%
יועלו ב-1.6%. משמעות צעד זה 
היא הפחתה פרוגרסיבית של דמי 
כ-90%  עבור  הלאומי  הביטוח 
מאוכלוסיית העצמאים, הכוללים 
את אלה שהכנסתם היא מתחת 

לכ-21 אלף שקל בחודש.
את  לתמרץ  מנת  על  בנוסף, 
החיסכון ארוך הטווח, מוצע להגדיל 
את הטבת המס של העצמאים 
לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור 
0.5%, וכן להעניק הטבה בהפרשה לקרן  של 
 4.5% יוכל להפקיד  השתלמות. כך עצמאי 
מהכנסתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת 
מס, ללא תלות בהפקדה של 2.5% הנוספים לקרן 
השתלמות, אשר אינם זכאים להטבת מס. מוצע, 
כי אם החוסך העצמאי ינצל את מלוא הטבות 
המס הניתנות לו כנגד הפקדה נוספת לחיסכון 

פנסיוני, אזי רמת החיסכון תעלה משמעותית.

הקבינט החברתי כלכלי בראשות שר האוצר 
משה כחלון אישר אתמול )יום ג'( את ההצעה 
המסדירה את פעילותם של אגודות אשראי, 
קופות גמ"ח )גמילות חסדים( ומנפיקי כרטיסי 
חיוב, שנועדה להגביר את התחרות בשוק 
כחלק  תופיע  ההצעה  הקמעוני.  האשראי 
מהתכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 שתובא 

לאישור הממשלה ביום ה' השבוע. 
של  הקמתן  תתאפשר  ההצעה  פי  על 
אגודות אשראי וקופות גמ"ח, שיוכלו לספק 
ללקוחותיהן שירותים פיננסיים, כגון: שירותי 
אשראי, חיסכון חשבון עו"ש בבנק, הנפקת 
כרטיסי חיוב, ניהול חשבונות ניירות ערך ועוד. 
באוצר מציינים, כי עד כה התקשו אגודות 
הכניסה  חסמי  עם  להתמודד  חדשות 
הרגולטוריים ואילו במסגרת ההחלטה צפויים 
כך,  חסמי הכניסה לרדת באופן משמעותי. 
לדוגמה, ההון העצמי המינימלי שדרוש לאגודה 
צפוי לרדת מ-75 מיליון שקל ל-3 מיליון שקל. 
עוד קובעת ההחלטה, כי נותני אשראי חוץ 
מסגרת  נוסף:  מוצר  להציע  יוכלו  בנקאים 
אשראי ואשראי על גבי כרטיס ובכך לפתוח 
מגזר זה לתחרות. הסדרה זו מסירה עבור נותני 
אשראי חוץ בנקאיים חסמים ביורוקרטיים 
קיימים ומתאימה את הרגולציה בנושא לתקן 
 Payment Services Directive האירופאי
II, שמטרתו ליצור סביבה משותפת ואחידה 
ברחבי האיחוד האירופי בתחום האשראי 

החוץ בנקאי.
מהאוצר נמסר, כי הצעת החוק צפויה לאפשר 
לשחקנים מפוקחים חדשים להיכנס לשוק, 

לגוון את מקורות האשראי במשק, להוזיל 
את מחיר השירותים הפיננסיים ולהרחיב את 
היקף המוצרים ששחקנים אלו יכולים לספק.

 ההצעה תופיע כחלק מהתכנית הכלכלית ותובא לאישור הממשלה ביום ה' הקרוב  יופחתו 
שיעורי הביטוח הלאומי של אוכלוסיית העצמאים במקביל להחלת חובת ההפרשה לחיסכון פנסיוני

ההון העצמי המינימלי שדרוש לאגודת אשראי צפוי לרדת מ-75 מיליון שקל ל-3 מיליון שקל 

אושרה בקבינט הצעת שר האוצר 
לחיסכון וסיוע לעצמאים במצב אבטלה

הקבינט החברתי כלכלי אישר פה אחד 
הצעה לאפשר הקמת בנקים חברתיים 

שר האוצר משה כחלון

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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חדש בהראל
המערכת הדיגיטלית ל"עסק בקליק"

מהיום במכלול שלי

פרטים במחוזות

b1
3

6
2

7
/1

4
9

2
7

שופט עליון בארה"ב יפסוק רק 
בעניין עסקת המיזוג של מבטחות 

הבריאות "אתנה" ו"הומנה"

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

את  מינה  האמריקאי  המשפטים  משרד 
ג'ון באטס כדי שיחליט אם  השופט העליון 
הרשות להגבלים עסקיים  לקבל את בקשת 
לפסול את שתי עסקות הענק של מיזוג חברות 
ביטוח בריאות בארה"ב. אולם באטס החליט 
בסוף השבוע שהוא יטפל רק בעסקת המיזוג 
של "אתנה" עם "הומנה", כי ההחלטה חייבת 
להתקבל עד סוף השנה, אחרת לא יעמוד בלוח 
הזמנים של העסקה הקובעת כי תתבטל אם 

לא תאושר עד סוף השנה.
השופט באטס קבע, כי הוא יכול להתמודד רק 
עם עסקת מיזוג אחת ומוטב שהעסקה השנייה 
של מיזוג חברות ביטוח הבריאות הגדולות 
ו"סיגנה" תועבר להכרעת שופט  "אנת'ם" 
נוסף. הוא כתב בהחלטתו, כי "בשל מורכבות 
וחשיבות התיקים האלה, בית המשפט אינו 
יכול לנסות ולהכריע בשתי תביעות במסגרת 
הזמן שהוקצתה. לפיכך, ייעשה צדק לצדדים 

ולציבור אם אחד התיקים יועבר לשופט אחר, 
אשר יוכל להקדיש את כל זמנו לדיון המשפטי".
תעשיית ביטוח הבריאות בארה"ב מאופיינת 
את  להפחית  במטרה  מיזוגים  של  במגמה 
העלויות של החברה, בעקבות רפורמת הבריאות 
שמוביל נשיא ארה"ב ברק אובמה, אבל רבים 
מתנגדים למיזוגים בשל החשש כי ייגרמו לייקור 

חד בתעריפי הביטוח.
מ.פ.

 RSA הפתיעה עם זינוק 
של 20% ברווחים במחצית 

הראשונה של 2016

 RSA חברת הביטוח הבריטית
ברווחים  זינוק  עם  הפתיעה 
 - 2016 במחצית הראשונה של 
עיקרם מעסקי חתמות. החברה 
דיווחה שהרווח גדל ב-20% ל-312 
מיליון ליש”ט. החברה גם הגדילה 
את הדיבידנד ב-5 פני, ל-43 פני 

למניה.
קנדה  ב ת  יפו שר ה ת  ו ר למ
והשיטפונות באירופה, הצליחה 
הרווחים.  את  להגדיל  החברה 
רצתה  שעברה  בשנה  כזכור, 
מבטחת המשנה “ציריך" לרכוש 
הביטוח  בחברת  השליטה  את 

הבריטית.
מנכ"ל RSA סטפן הסטר מסר, 
כי החברה מתכננת לחלק -40%

50% מהרווחים כדיבידנדים. יש 
דיבידנדים  לחלוקת  סיכוי  גם 
מיוחדים בעתיד, אבל לא בטווח 

המידי.
RSA היה  עיקר הרווחים של 
בחיתום – זינוק של 75% ל-174 
מיליון ליש”ט. זאת למרות ההפסד 
הגדול שהיה לחברה באסונות טבע 
ם ב-277 מיליון ליש”ט -  שהסתכ

גידול של 49 מיליון ליש”ט.
מ.פ.

עלות סגירת שדה התעופה 
של דובאי בעקבות התרסקות 

המטוס: 330 מיליון דולר

סגירת שדה התעופה של דובאי 
ליותר מחמש שעות, בעקבות 
התרסקות המטוס ביום ד' בשבוע 
שעבר, תעלה לחברת התעופה 
"אמירטס" כ-330 מיליון דולר. 

עלות סגירת השדה חושבה על 
פי נתונים שהוצגו על ידי ראש 
היחידה לתקינה ואבטחה של 
של  אזרחית  לתעופה  הרשות 
דובאי בכנס "בטיחות התעופה 
העולמית", שנערך באפריל השנה. 
על פי דבריו, כל דקה שבה נסגר 
שדה התעופה של דובאי עולה 

כמיליון דולר לכלכלת דובאי. 
המטוס שהתרסק הגיע בטיסה 
מהודו ודווח על תקלה בכן הנסע 
שלו. המטוס עלה באש מיד עם 
הנוסעים   300 בקרקע.  המגע 
כבאי  אולם  פגע,  ללא  חולצו 
אחד קיפח את חייו בהתפוצצות 

שאירעה במטוס. 
אתר דירוג המטוסים וחברות 
 airlineratings.com התעופה
מעניק ל”אמירטס” דירוג של 
7 בתחום של בטיחות  7 מתוך 

הטיסה.

 ג'ון באטס מבקש להעביר לשופט אחר את ההכרעה בעניין עסקת המיזוג של מבטחות הבריאות האחרות, 
"אנת'ם" ו"סיגנה", בשל לוח זמנים קצר  הרשות להגבלים עסקיים ביקשה לפסול את שני המיזוגים

 החברה הגדילה את הרווחים למרות השריפות 
בקנדה והשיטפונות באירופה  עיקר הרווחים 
היו בחיתום – זינוק של 75% ל-174 מיליון ליש"ט

לדברי ראש היחידה לתקינה ואבטחה של הרשות 
לתעופה אזרחית של דובאי, כל דקה שבה נסגר 

שדה התעופה עולה כמיליון דולר לכלכלת המדינה 

http://www.airlineratings.com


10  באוגוסט 2016                                                                                                                   עמוד 9 / מתוך 10
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

שלוש קרנות פנסיה איטלקיות לא 
ישקיעו בקרן להצלת הבנקים האיטלקיים

פנסיה איטלקיות החליטו  שלוש קרנות 
להצלת  האיטלקית  בקרן  ישקיעו  שלא 
Atlantic 2. הקרנות  הבנקים שבצרות, 
טוענות שההשקעה היא בלתי כדאית, למרות 
שארגון קרנות הפנסיה האיטלקיות המליץ 
ביוזמת  המוקמת  הזו,  בקרן  השקעה  על 
ובעידודו של הבנק המרכזי של  הממשלה 
איטליה. המדובר בשלוש קרנות פנסיה ברובד 
לבעלי  מיועדות  והן  הפנסיה  של  הראשון 
הצווארון הלבן: ENPAV לרופאים וטרינרים, 
 EPPI-למהנדסים ואדריכלים ו Inarcassa

למומחי תעשייה.
הבנקים,  להצלת  הקרן  של  התכנון  לפי 
הגג  בארגון  החברות  הפנסיה  קרנות   19
ADEPP עמדו להשקיע בה 500 מיליון אירו. 
הקרן עמדה לרכוש את “הנכסים הרעילים” 

מהבנקים במחיר מתחת לשווי שלהם.
שלוש קרנות הפנסיה העלו את ההצעה 
במועצות  לחילוץ הבנקים  בקרן  להשקיע 
Inarcassa קבע,  דירקטוריון  המנהלים. 
שההשקעה בקרן לחילוץ הבנקים היא מחוץ 

לקריטריונים של השקעות הקרן. עם זאת, 
בכלכלה  להשקיע  והתחייבה  חזרה  הקרן 
האמתית של איטליה, בתנאי שהסיכונים 

והתשואות הם בהתאם לציפיות של צמיחה 
ומבטיחים את עתיד הרווחה של האדריכלים 

והמהנדסים.

טוענות שההשקעה בלתי כדאית, למרות שארגון קרנות הפנסיה האיטלקיות המליץ על 
השקעה בקרן הזו, המוקמת ביוזמת הממשלה ובעידודו של הבנק המרכזי של איטליה

העיר ניצבת בפני סכנה לפיה הקרן לא תוכל לשלם לפנסיונרים בתוך עשור 
ראש עיריית שיקגו, רם עמנואל, גיבש תכנית 
להעלאת תשלומי המים והביוב של תושבי העיר, 
כדי לכסות את הגירעון בקרן הפנסיה של עובדי 
העירייה. התכנית תובא לאישור מועצת העירייה 

בשבועות הקרובים.
שיקגו ניצבת בפני סכנה, שהקופה של קרן 
הפנסיה של עובדי הציבור בעיר לא תוכל לשלם 
את הפנסיות ל-70 אלף עובדים ופנסיונרים בתוך 
עשור. כבר בעשור האחרון נוצר לקרן הפנסיה 

של שיקגו גירעון של 4 מיליארד דולר - זאת לפי 
הדוח האקטוארי של הקרן. אזהרת האקטוארים 
היא, שהקרן תתקשה לעמוד בהתחייבויות 
לפנסיונרים בעתיד בהיקף של 34 מיליארד דולר.

כבר עכשיו, עיריית שיקגו מקצה 35 סנט מכל 
דולר בתקציבה כדי לכסות חובות ופנסיות. מצב 
זה מקשה על העירייה במתן שירותים לתושבי 
העיר. לכן, העירייה נאלצת להטיל היטלים על 

המים והביוב.

פנסיה עולמית

שיקגו תייקר את תשלומי המים 
והביוב כדי לכסות גירעון בקרן 

הפנסיה של עובדי העירייה
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מבטחים ומבוטחים

ניהול סיכונים

מעבר נוסף מהפיקוח:

שרונה פלדמן תמונה לסמנכ"לית 
בחטיבת הבריאות של "הפניקס"

המשחק "פוקימון גו" חושף ארגונים לסיכונים

במרץ השנה מונה רג'ואן גרייב לסמנכ"ל ביטוח חיים בחברה לאחר שקודם לכן היה סגן בכיר למפקחת על הביטוח

שרונה פלדמן, שכיהנה עד לפברואר השנה 
בפיקוח  בריאות  ביטוח  מחלקת  כמנהלת 
2073 מה-25  גיליון  )"פוליסה",  על הביטוח 
בפברואר(, תמונה לסמנכ"לית בחטיבת הבריאות 
של "הפניקס". זאת, לאחר שאושר לה לקצר את 

תקופת הצינון בת השנה, כפי שמחייב החוק.
ביטוחי  תחום  על  אחראית  הייתה  פלדמן 
והביטוחים הסיעודיים באגף שוק  הבריאות 
ההון,  הובילה את הרפורמה בתחום ביטוחי 
בבריאות  האחידה  הפוליסה  את  הבריאות, 
ובסיעוד וכן את ההסדרה של הביטוח הסיעודי 
הקולקטיבי, תיקון הגדרת מקרה ביטוח ויישוב 

תביעות סיעוד. בנוסף הובילה את תיקון סעיף 
40 לחוק הפיקוח על הביטוח, כללים ליישוב 
תביעות בתחום הביטוח בכלל ובתחום ביטוח 
עבדה באגף  פלדמן,  בפרט.  וסיעוד  בריאות 

תשע שנים.
מהפיקוח  שעוברת  אינה הראשונה  פלדמן 
שמונה  גרייב,  רג'ואן  לה  קדם  ל"הפניקס". 
במרץ השנה לסמנכ"ל ביטוח חיים ב"הפניקס", 
אחרי שבמאי 2015 פרש מתפקידו כסגן בכיר 
למפקחת על הביטוח. בחודש ינואר השנה ביקש 
גרייב לקצר את תקופת הצינון ולהתחיל לעבוד 

ב"הפניקס".

אנחנו בשגיא יוגב שואפים תמיד להתחדש. להתחדש בידע, בכלים ובמוצרים, 
להתחדש באנשי מקצוע ובשותפים מקצועיים. להתחדש בחשיבה שלנו. 
זו המהות שלנו, זה היום שלנו ואם רק תרצה, זה יכול להיות המחר.... שלך!

אתה יותר ממוזמן להתקשר ולשאול אותנו למשל על:

סימולטור חדשני לביצוע תכנון פנסיוני

לט
בי

יו 
וד

סט
ב: 

צו
עי

היום שלנו
ל   הוא המחר שלך ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח

y@sgy.co.ilטל: 03-9270770

שרונה פלדמן

המשחק "פוקימון גו"

יה
מד

קי
וי

ר: 
קו

מ


