
המכרז לביטוח תאונות אישיות לתלמידים 
נערך השנה לראשונה בטכניקת "מכרז הפוך" 
– והוא צפוי לשנות באופן משמעותי את הענף 
ואת זהות השחקנים המרכזיים בו. עד כה רכשו 
את טפסי המכרז "כלל ביטוח", "הפניקס" 

ו"איילון".
בעקבות תיקון חקיקה )"פוליסה", גיליון 
פוליסה 2140 מה-28 ביולי(, בו נקבע כי מחיר 
ביטוח תאונות אישיות לתלמידים ייקבע על 
של  החינוך  ועדת  החינוך באישור  שר  ידי 
הכנסת – פרסמה סוכנות הביטוח של "החברה 
למשק וכלכלה", בראשות עו"ד אופיר יונתן, 
מכרז הפוך. במסגרת המכרז נקבע מראש, כי 
49 שקל. זאת,  הפרמיה לתלמיד תעמוד על 
לאחר שהתברר כי יש צורך לייקר את הפרמיה 
לנוכח ריבוי התביעות. כפתרון מלאכותי להגביל 
את מחיר הביטוח בחרו בממשלה להפחית 
את התעריף ולקוות כי הכיסוי הביטוחי לא 
ייפגע באותה מידה. יועץ הביטוח הוא עו"ד 

יגאל שגיא. 
חברות הביטוח נדרשו להציע הצעות לתנאי 
הביטוח, ובעיקר לקבוע את סכום הביטוח. 
מסכום הביטוח הכללי שייקבע – ייגזרו כל 
מוות  פיצוי למקרה  כולל  הביטוח,  סכומי 
)37.5% מסכום הביטוח הבסיסי(, וכן פיצויים 

למקרי נכות )0.053% לכל יום של נכות(.
עוד נקבע במסגרת המכרז, כי שיעור עמלת 
סוכן הביטוח יעמוד על 3% בלבד. זאת, לעומת 
עמלה בשיעור של 10% שהייתה נהוגה עד כה. 
שינוי נוסף בתנאי המכרז: החברה הזוכה תקבל 
בלעדיות על הענף וחברות אחרות לא יוכלו 

לפנות לרשויות בהצעות מתחרות.
המכרז, שפורסם ב-31 ביולי, צפוי להיסגר 
12:00, כאשר בשעה  ב-16 באוגוסט בשעה 
זו צפויה להתחיל ישיבת ועדת המכרזים של 

"החברה למשק וכלכלה" – שתשודר באינטרנט 
למשתתפי המכרז. 

החברה שזכתה בשנה שעברה במכרז הייתה 
"כלל ביטוח", שהתמודדה מול "איילון". "כלל 
ביטוח" זכתה במכרז למרות שהעלתה את 
תעריף הביטוח ב-50% - מ-49 שקל ל-75 
באוגוסט  מה-17   ,1989 )"פוליסה"  שקל 
אושרה  ביטוח"  "כלל  של  הצעתה   .)2015
אמנם בוועדת החינוך )"פוליסה" 1997 מה-2 
בספטמבר( אולם המחיר הגבוה עורר כעסים 
רבים, מה שהוביל את משרד החינוך לקבוע 

את המחיר בעצמו. 
המחיר שנקבע למכרז השנה )49 שקל( אמנם 
נמוך יותר מהמחיר שנקבע בשנה הקודמת )75 
שקל(, אולם גורמים המצויים בפרטי המכרז 

ביטול המלצות ועדת וינוגרד יחשוף את ענף 
עמוד 3הביטוח לתרחישים גרועים הרבה יותר

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

והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 
מיכל הראל  גרפי:  עיצוב   / עריכה: אילן פיש, עמית קרטס-בנין   / אורי לביא-פלג  עורך:  סגן   / לביא  אריה   העורך: 
E-mail: news@polisa.news  /  03 -5493622.המו"ל: תקשורת כלכלית  בע"מ / רח' נחשון 14 רמת השרון 47301 /  טל. 5407884 - 03, פקס

2146 מס'  גיליון   XXII שנה   ISSN 0793-4750 תשע"ו  באב  ז'   ,2016 באוגוסט   11 ה',  יום 

מהפך במכרז לביטוח תלמידים: 
המחיר נקבע מראש – החברות 

מתמודדות על סכום הביטוח
 עוד נקבע במסגרת המכרז, כי שיעור עמלת סוכן הביטוח יעמוד על 3% בלבד – לעומת 10% 
שהיה בעבר  שר החינוך קבע כי הפרמיה לתלמיד תעמוד על 49 שקל  שינוי נוסף: החברה 

הזוכה תקבל בלעדיות על הענף וחברות אחרות לא יוכלו לפנות לרשויות בהצעות מתחרות

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

)המשך בעמוד 3(
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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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דרושים:
חתם/ת פרט רכב ודירה	•
רכז/ת תפעול בביטוח חיים	•
נציגי מכירות בביטוח רכב -	•

שכר גבוה במיוחד  

סביבת עבודה נעימה | אפשרויות קידום
תנאים מצוינים למתאימים | למשרדי החברה באָזֹור

שעות עבודה המאפשרות שילוב בריא בין משפחה לקריירה
דיסקרטיות מובטחת

דרושים:
• תותחי מכירות בביטוח אלמנטרי	

• חתם/ת פרט רכב ודירה לעבודה מול סוכנים	

• מנהל תיק לקוחות רכב דירה 	

• רכז/ת תפעול בביטוח חיים	

• מנהל תיק לקוחות בביטוח חיים	

דרישות התפקיד:
ניסיון של 3 שנים לפחות - חובה	•
שליטה במערכות חברות הביטוח - יתרון	•

אורן מזרח ממשיכה להתפתח ומחפשת עובדים מצטיינים 
בענף הביטוח למשכננו החדש באָזֹור

בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש!

* המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד

suzic@oren-ins.co.il :מייל להעברת קורות חיים
טלפון לבירורים: 077-7541851 / 054-2499638

אורן מזרח -
מקום שכדאי 

לעבוד בו
התקדמות 

אישית 
ומקצועית
ליד הבית

ביטול המלצות ועדת 
וינוגרד  יחשוף את ענף 

הביטוח לתרחישים 
גרועים הרבה יותר

וינוגרד  ועדת  ביטול המלצות 
מה-  2145 גיליון  )"פוליסה", 

יחשוף את   )2016 10 באוגוסט 
ענף הביטוח לתרחישים גרועים 
להעלאת  שיובילו  יותר,  הרבה 
גבוהה בהרבה מהערכה  תעריף 
הראשונית שבוצעה על ידי מפעילת 
בינה  "רון  הסטטיסטי  המאגר 
אקטוארית" – כך סבורים אנשי 

מקצוע בענף. 
ועדת וינוגרד המליצה על הורדת 
למרות   ,2% ל- ההיוון  ריבית 
שהריבית בפועל עומדת כיום על 
כ-0.25%. זאת, במקביל ליצירת 
ריבית. ההמלצות  עדכון  מנגנון 

יצרו פשרה ומנגנון מדורג להורדת 
ריבית ההיוון – כך שההשפעה על 

הענף הייתה הדרגתית.
על פי ההערכות, בטווח הקצר 
כנה,  על  תישאר  ההיוון  ריבית 
אולם עד מהרה עורכי דין יתחילו 
לתבוע היוון על פי הריבית במשק 
– מה שיחייב את חברות הביטוח 
להעלות את תעריפי החובה ב-30%, 
ולא ב-15% כפי שקבעה "רון בינה 
אקטוארית" לאחר פרסום המלצות 

ועדת וינוגרד.
לכן, סבורים בענף, המצב הנכון 
ביותר לחברות הביטוח ולמבוטחים 

הוא להשאיר את המצב על כנו.

בענף סבורים כי ביטול מנגנון עדכון ריבית ההיוון 
עלול להוביל בטווח הארוך להעלאת תעריף חדה יותר

מהפך במכרז לביטוח תלמידים

סבורים כי סכום הביטוח שיציעו החברות לא יקטן באופן דומה. 
זאת, על רקע הסיבות הבאות:

1. המחיר הממוצע ששולם בפועל היה נמוך מ-75 שקל לתלמיד 
והיה קרוב יותר לפרמיה שנקבעה השנה.

2. כיוון שהחוק קובע כי הביטוח יהיה אחיד ויכסה את כל הרשויות 
– לא תהיה שום אנטי סלקציה, ומספר התלמידים המבוטחים על 

ידי החברה שתזכה במכרז יגדל ויעמוד ל-2-2.4 מיליון. 
3. הוכנסו מספר שינויים בתנאי הפוליסה שהקטינו את הסיכון 
של חברות הביטוח, כגון הגדרה שהכיסוי תקף לישראל בלבד 

)למעט משלחות רשמיות(. 
כל אלה יחד אמורים להקטין את הסיכון הביטוחי עמו תתמודד 

החברה הזו – סבורים מארגני המכרז.   
גיורא פלונסקר, משנה למנכ"ל "איילון" ומנהל האגף לביטוח 
כללי, התייחס למכרז ואמר  ל"פוליסה": "'איילון' שוקלת את דרכה 
בכל הקשור לתאונות אישיות תלמידים. 'איילון' הינה שחקן לא 
מבוטל במגרש הזה, ובימים הקרובים תיפול החלטה האם בכלל 
לגשת למכרז. עד היום הייחוד של החברה היה היכולת לעשות 
חיתום לגבי כל רשות, ובתיק של 'איילון' לא היה מצב שרשות אחת 
סבסדה רשות אחרת. שלילת עקרון החיתום הינה די בעייתית, 
למרות שברגע שמדובר על הסדר שמחייב את כל הרשויות להיות 
באותה חברת ביטוח – נוצר מצב קל יותר לתמחור, אבל ברור שיש 
בו הרבה סבסוד צולב – מה שכביכול ניסו נבחרי הציבור למנוע". 

מ"כלל ביטוח" לא נמסרה התייחסות לנושא.

)המשך מעמוד 1(
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נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
"מגדל חברה לביטוח בע"מ"  תביעתה של 
חברה  "איילון  כנגד  "התובעת"(,  )להלן: 
לביטוח בע"מ" )להלן: "הנתבעת"(. שמות באי 
כוח הצדדים לא נזכרו בפסק הדין, אשר ניתן 
2016, בהיעדר הצדדים, מפי השופט  במאי 

אריה ביטון.
כלי  בין  2014 אירעה תאונה  ב-26 במרץ 
רכב המבוטח על  ידי התובעת )להלן: "רכב 
ידי  על  המבוטח  רכב  כלי  ובין  התובעת"( 
בצומת  הנתבעת"(,  "רכב  )להלן:  הנתבעת 
רחובות באשקלון. לטענת התובעת, התאונה 
אירעה שעה שפנה רכב התובעת שמאלה מן 
הנתיב השמאלי בצומת, כאשר לפתע הגיח רכב 
הנתבעת, מסוג משאית, מן הנתיב הימני ממול, 
ובעת הפנייה שמאלה, סטה האחרון לתוך נתיב 
נסיעת רכב התובעת, בכך פגע ברכב והסב לו 

נזקים בצדו הימני.
אין חולק, כי נהג רכב התובעת חתם על כתב 
ויתור כלפי מבוטח רכב הנתבעת ב-30 במרץ 
2014. בכתב הוויתור סוכם, כי מבוטח הנתבעת 
ישלם סך של 500 שקל, בגין התאונה שאירעה 
בין כלי הרכב. כמו כן, בכתב הוויתור התחייב 
נהג רכב התובעת והצהיר שאין לו שום דרישות 

נוספות בהקשר לתאונה.
הנתבעת טוענת להגנתה, כי לנוכח החתימה 
על כתב הוויתור מצדו של נהג רכב התובעת, 
כלפי מבוטחה, יש לדחות את התביעה על הסף. 
הנתבעת הוסיפה, כי כתב הוויתור נכתב בטרם 
שילמה התובעת תגמולי ביטוח למבוטח שלה, 
ועוד בטרם עברה זכות השיבוב לידי התובעת.

הנתבעת התייחסה בכתב הגנתה גם לנסיבות 
רכב  פנה  לטענתה,  כאשר  התאונה,  קרות 
הנתבעת שמאלה מנתיבו הימני ובו בזמן פנה 
רכב התובעת שמאלה מנתיבו השמאלי, כאשר 
ימינה, נצמד  לפתע סטה נהג רכב התובעת 

לרכב הנתבעת, ופגע בו.
מה נפקותו של כתב הוויתור שחתם נהג רכב 

התובעת כלפי התובעת?
סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 
)להלן: "החוק"(, מסדיר את עניינה של זכות 
התחלוף. בית המשפט מציין, כי במקרה של 
פרשנות הסכם ויתור לעניין זכות התחלוף, יש 
לוודא שההסכם מהווה הסדר כולל הממצה 
של  זכותו  על  וויתור  התביעה,  עילת  את 
המבוטח, או חליפיו, לתבוע את המזיק בגין 
נזקים מהתאונה. לשם כך, יש לבחון את תוכן 

ההסכם, שנחתם בין נהג רכב התובעת לבין 
מבוטח הנתבעת, לאור לשונו ואומד דעתם 
של הצדדים שחתמו עליו. בית המשפט הדגיש, 
כי רק במקרה של הסדר כולל עשויה להישלל 
מהמבטחת הזכות להגשת תביעת תחלוף כנגד 
המזיק. מן הכלל אל הפרט, רק במקרה שבו 
חתם מבוטח התובעת על הסדר ויתור מלא 
וכולל כלפי מבוטח הנתבעת, רק אז עשויה 

להישלל זכותה של התובעת כנגד הנתבעת.
בית המשפט קבע, כי מלשון ההסכם לא ניתן 
ללמוד שהיה בו כדי למצות את עילת התביעה 
ולוותר על כל הזכויות בהקשר לתאונה. בית 
המשפט הוסיף, כי אף על פי שבהסכם הוויתור 
צוין במפורש, שלמבוטח אין דרישות נוספות 
ניתן ללמוד מכך  בקשר לתאונה, הרי שלא 
שכוונתו הייתה לוותר על זכותה של התובעת, 

כחליפתו, לתבוע את נזקיה.
בית המשפט חיזק הכרעתו בהתייחס לכך 
שמחקירתו של נהג רכב התובעת הובהר, כי 
במעמד חתימת כתב הוויתור כלפי מבוטח 
הנתבעת, שאל האחרון בדבר גובה ההשתתפות 
העצמית של נהג רכב התובעת וזה השיבו כי 
בין  1,000 שקל. לפיכך, סוכם  הינו  הסכום 
השניים על תשלום של 500 שקל והסכמתו 
של נהג רכב התובעת היא לעניין ההשתתפות 

העצמית בלבד.
רכב  נהג  של  שעדותו  ציין,  המשפט  בית 
נסתרה  לא  אמינה,  הייתה  אשר  התובעת, 
במהלך המשפט. בין היתר נמנעה הנתבעת לזמן 
עד רלוונטי מטעמה, וכתוצאה מדברים אלה 
בחר בית המשפט לקבל את גרסתו של נהג 
רכב התובעת. הואיל וההסכם מסדיר רק את 
נזקו של נהג רכב התובעת לעניין ההשתתפות 
העצמית שתחול עליו, עקב התאונה, אין בכך 
כדי לייתר כל זכות חוקית אחרת שלא עלתה 
בכתב הוויתור, במפורש או במשתמע. מכאן 
שאין לקבל את טענת הנתבעת לפיה הוויתור 
פוגע בזכות שעברה לתובעת כהוראת החוק.

לעניין האחריות לתאונה, החליט בית המשפט 
לקבל את גרסת התובעת, הואיל והעדיף את 
הייתה  רכב התובעת, אשר  נהג  עדותו של 
כי אילו  מהימנה. עוד הוסיף בית המשפט, 
מבוטח הנתבעת לא היה אחראי לתאונה, 
כטענתה של הנתבעת, אזי לא היה מסכים 
לשלם סכום של 500 שקל לנהג רכב התובעת.
בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את 
9,630 שקל  הנתבעת לשלם לתובעת סך של 
בצירוף הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
עד מועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

חתימה על כתב ויתור  לא 
בהכרח שוללת את זכות 

השיבוב של חברת הביטוח

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

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.
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 בתביעה נטען כי החברות גובות פרמיה עודפת ביחס לפוליסת הביטוח, היקרה 
בעשרות אחוזים ביחס לפוליסות ביטוח חיים אחרות, מהמבוטחים בפוליסה לביטוח 
חיים קבוצתי לחברי ארגון מקבלי גמלה מ"קג"מ"  היקף הייצוגית: 33 מיליון שקל

 בכך מאפשרת המפקחת למוסדיים לא להפעיל בעצמם זכויות כגון הצבעה באסיפה הכללית, מינוי 
דירקטורים, השתתפות ברווחים או קבלת יתרות בעת חיסול - של כל תאגיד המוחזק בקופת גמל 

בניהול אישי  התנאי: על הגוף המוסדי לאפשר לעמיתים לממש את זכויותיהם באמצעות ייפוי כוח

עמדת ממונה:

ייצוגית נגד "הראל", "קג"מ", "עמיתים" וסוכנות 
"ישראל שחר": גובות פרמיה ללא כיסוי ביטוחי

סלינגר פוטרת את המוסדיים ממימוש זכויות 
IRA העמיתים המשקיעים באמצעות

תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית הוגשה נגד 
"הראל" ונגד "קרן הגמלאות המרכזית של עובדי 
ההסתדרות" )"קג"מ"(, "עמיתים – קרנות 
 M.I.A - הפנסיה הוותיקות" ו"ישראל שחר
סוכנות לביטוח  פנסיוני 2010" לבית המשפט 

המחוזי מרכז. כך הודיעה "הראל" לבורסה.
עניינה של התובענה, בטענה, כי נגבית, כביכול, 
מהמבוטחים בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי 
לחברי ארגון מקבלי גמלה מ"קג"מ", פרמיה 
עודפת ביחס לפוליסת הביטוח, פרמיה ללא 
כיסוי ביטוחי ופרמיה יקרה בעשרות אחוזים 
ביחס לפוליסות ביטוח חיים אחרות. זאת, 
בעוד שבתקנון הקרן לא מוזכרת גביית פרמיות 

ביטוח לאלמן/אלמנה והנתבעות נמנעות מלהציג 
את פוליסת הביטוח המקורית עליה חתמה 

המבקשת.
בכך, טוענת התובעת, הפרו הנתבעות חובה 
המוגברת  הגילוי  חובת  את  הפרו  חקוקה, 
החלה עליהן, עשו עושר ולא במשפט והטעו את 

מבוטחיהן.
הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה 
כל המבוטחים בהווה ובעבר אשר בוטחו על ידי 
"קג"מ" ומקבלים קצבאות שארים מ"קג"מ" 
ו/או מ"עמיתים" – ניהול מיוחד ויורשיהם על 
פי דין או צוואה אשר הנתבעות או מי מהן, ניכו 
או מנכות מקצבאות השארים החודשיות שהם 

מקבלים פרמיה עודפת, הגבוהה בעשרות אחוזים 
מפוליסות ביטוח חיים קבוצתיות אחרות וכן מי 
מחברי הקבוצה שגילו בשנת 2013 היה יותר מ-75 
שנים. התובעת מעריכה את הנזק הכולל, אשר 
נגרם לכלל חברי הקבוצה אותה היא מבקשת 

לייצג, בכ-33 מיליון שקל.
מ"עמיתים" נמסר: "הפנייה טרם התקבלה 
בבית המשפט  נשיב  במשרדנו. כשתתקבל 

כמקובל".
מסוכנות "ישראל שחר" נמסר: "קיבלנו את 
הבקשה האמורה אתמול בשעות הערב. בשלב זה 
טרם הספקנו לקרוא את הבקשה, כאשר נעשה 

זו תינתן התייחסותנו בבית המשפט".

המפקחת "לא תראה בהחזקת אמצעי שליטה 
 ,)IRA( במסגרת קופת גמל בניהול אישי 
הרשומים על שם הגוף המוסדי, כהחזקה של הגוף 
המוסדי אלא כהחזקה המיוחסת לעמית" – כך 
נקבע בעמדת ממונה, שפרסמה המפקחת על 
הביטוח דורית סלינגר ביום ג' השבוע. טיוטה 
ברוח זו פורסמה לפני כחודש )"פוליסה", גיליון 

2129 מה-4 ביולי 2016(.
התנאי לכך הוא שהגוף המוסדי יצרף למסמכי 
ההתקשרות הודעה, שבה יודיע לעמית כי הוא לא 
יפעיל זכויות מכוח אמצעי שליטה של תאגידים 
בהם משקיעה קופת גמל בניהול אישי, ולא יצביע 
באסיפה הכללית או בגוף מקביל, ימנה דירקטור, 
ישתתף ברווחים ולא יקבל יתרות בעת חיסול 
של כל תאגיד המוחזק בקופת גמל בניהול אישי, 
מכוח אמצעי שליטה בתאגיד כאמור, המוחזקים 

באמצעות קופת גמל בניהול אישי.
תנאי נוסף הוא, שהגוף המוסדי יציג בפני 
העמית ויתאר בפניו את אפשרותו של העמית 
לקבל ייפוי כוח לצורך מימוש הזכויות, הנלוות 
לאמצעי השליטה )כגון זכות הצבעה באסיפה 
כללית( אותם ירכוש במסגרת קופת הגמל, 
ויפרט את אופן קבלת ייפוי הכוח, לרבות: תבנית 
מנוסחת לבקשת ייפוי הכוח, כתובות למשלוח 
הבקשה ודרכי התקשרות בהן יענו על שאלות 
בנושא. הצגה, כאמור, תעשה לפחות במסגרת 

מסמכי ההתקשרות.
סלינגר מסבירה בעמדה שפרסמה,  כי היא 
מצאה לנכון להבהיר את עמדתה, לפיה תפקידו 
של גוף מוסדי לעניין קופת גמל בניהול אישי 

הוא להוות אכסניה, הכוללת, בין היתר, תפעול 
קופת גמל ובחינה של עמידת העמית במגבלות 

ההשקעה שנקבעו.
סלינגר מציינת כי הפטור ניתן עקב כך: "כיוון 
שהגוף המוסדי אינו רשאי לנהל את השקעותיו 
של עמית בקופת גמל בניהול אישי, החזקות הגוף 

המוסדי מתבררות רק בדיעבד, לאחר שאמצעי 
והגוף  ידי העמית,  נרכשו על  השליטה כבר 
המוסדי ובעלי השליטה בו עלולים למצוא את 
עצמם בהפרה של הוראות דין שונות, תוך חשיפה 
לסנקציות פליליות בעל כורחם, בלי ידיעתם 

מראש ומבלי שביכולתם למנוע את ההפרה".

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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לקראת שנת הלימודים:

 בעלות של שקל בחודש, מבטיח איש הביטוח דותן ויגודסקי, יוענק כיסוי לקיום אירועים 
שלא במסגרת בית הספר  סוג התביעות: מקרה של נזק שנגרם לשתילים בגינה כתוצאה 

ממשחק תופסת של ילדים במסיבת כיתה – כאשר נציג ועד ההורים נתבע לשלם אלפי שקלים 

"איילון" תעניק כיסוי ביטוחי לוועדי הורים 
במוסדות חינוך החשופים לתביעות נזיקין

כיסוי ביטוחי חדש מוצע לוועדי 
הורים במוסדות חינוך, בתי ספר 
וגני ילדים, החשופים לתביעות 
נזיקין, בעלות של שקל לחודש. 
"הפתרון מקיף ואיכותי, ובעיקר 
דותן  מבטיח  כיס",  לכל  זמין 
מבעליה של סוכנות  ויגודסקי, 
הביטוח "ויגודסקי ביטוחים", 
להוצאת  מיזם  בראש  העומד 
לוועדי  ביטוח חדשה  פוליסת 
הורים בשיתוף "איילון". הכוונה 
אירועים  המארגנים  לוועדים 
לתלמידים מחוץ לכותלי המוסד 

גבוהות  כיום לתביעות  החינוכי והחשופים 
במיוחד.

לדברי ויגודסקי, המיזם קיבל תאוצה בעקבות 
שורת ביטולים של אירועים שתוכננו על ידי 
ועדי הורים מחוץ לכותלי בית הספר. הסיבה 
לביטול: חשיפה דרמטית ומתגברת לתביעות 
אישיות  המוגשות נגד הוועדים מגורמים שונים.

הבא:  המקרה  את  כדוגמה  מביא  הוא 

כשבועיים לאחר מסיבת סיום 
שכבה של בית ספר תיכון בצפון, 
שנערכה בגן ציבורי, הגיע מכתב 
התראה לפני תביעה מעורך דין, 
שחשף אירוע הזוי. "האירוע היה 
מדהים", סיפרו למחרת ההורים 
והתלמידים. למרות זאת, אישה 
שעברה במקום טענה כי מעדה 
בגלל בור כשהלכה על המדרכה. 
לדבריה, התאונה אירעה בגלל 
צפיפות כלי הרכב של ההורים 
שבאו למסיבה וחנו באזור. האישה 
לא הסתפקה בתביעה נגד העיריה 
האחראית על המדרכה, אלא תבעה גם את 
ועד ההורים  כלומר את  מארגני המסיבה, 
שבגינם, לטענתה, נוצרה הצפיפות במדרכה. 
בסופו של יום בית המשפט יכריע בתביעה, 
אבל  הדבר מעיד על בעיה פתוחה ומדאיגה: מי 
יבטיח שוועדי הורים לא ישלמו מכיסם אלפי 

שקלים על תביעות מסוג זה?
במקרה אחר נדרש ועד ההורים לשלם על 

נזק שנגרם לשתילים בגינה כתוצאה ממשחק 
תופסת של ילדים במסיבה כיתתית. מקרים 
אלה ואחרים גרמו לכך שוועדי הורים החליטו 
עצמם  את  לפתור  האחרונים,  בחודשים 

מהחשיפה לסיכון וביטלו אירועים.
ויגדוסקי אומר כי הוא מודע לסכנות הללו, 
ועדי  על כמה מקרים שבהם  וכהורה שמע 
ההורים נקלעו למשבר. בהתייעצות עם גורמי 
מקצוע בארץ ובחו"ל, הוא יצר פוליסת ביטוח 
לוועדים פוליסה  לוועדי הורים. הוא מציע 
שהתחשיב שלה פשוט: שקל אחד לחודש או 
במילים אחרות, ילד יבטח את הוריו, את עצמו 
וגם את ועד ההורים תמורת 12 שקלים בשנה 
בסך הכל. ויגודסקי מדגיש: "התשלום עבור 
הפוליסה זניח לעומת השקט שהיא מעניקה".
מ"איילון" נמסר: "זהו צעד נוסף במסגרת 
התנהלותה  בבסיס  העומדת  הפילוסופיה 
הולם  ביטוחי  פתרון  מתן  'איילון'  –  של 
לסיטואציות קשות. 'איילון' פועלת כך ותמשיך 
לעשות זאת גם בעתיד כמיטב יכולתה. כדרכנו, 

הפתרון עומד לרשות כל סוכני החברה".

דותן ויגודסקי,
מבעלי "ויגודסקי ביטוחים" 
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ביטוח ימי / אבי בן  חורין 

תביעת ביטוח או תביעה 
אזרחית – מה עדיף?

הגשת תביעה לבית משפט על ידי הנפגע כנגד 
גורם הנזק איננה מעשה חריג. הגשת תביעה 
ידי חברת ביטוח שנכנסה  לבית משפט על 
ל"נעלי המבוטח" )לאחר תשלום התביעה( 
כנגד המזיק, אף היא אינה תופעה נדירה. עם 
זאת, יש מקרים שבהם סיפור התביעה הוא 
נושא  על  ועשוי להשליך אור  "קצת" שונה 
"זניח" ששמו – ביטוח, ולכן ראוי שנתעניין בו.

חברת "חיים פסקוביץ ובניו", יבואנית דגים 
ובשר )למען הסדר הטוב, נציין כי יבוא הבשר 
נעשה תחת חברת-אחות בשם שונה( עובדת 
ופעילה בשוק המזון זה שנים. לאחרונה היא 
פנתה לבית המשפט בתל אביב )באמצעות 
וירניק ממשרד "הרצוג, פוקס,  רותם  עו"ד 
Cosco )חברה  נאמן"( בתביעה נגד חברה 
סינית ידועה ומוכרת, שהחל מתחילת השנה 
הבאה תתמזג עם חברת ספנות סינית אחרת 
China Shipping, ותהווה במשותף את 
אחת מארבע חברות השיט הגדולות בעולם, 
עם צי של יותר מ-1,000 אניות( וזאת עקב נזק 
משמעותי שאירע במשלוח דגים שהגיע לארץ 

על סיפון ה-Hui Jin Qiao ביולי 2015.
עיקרי הדברים, כפי שאפשר ללמוד מכתב 

התביעה )ת.א. 4318-08-16( הם כדלקמן:
היבואן רכש פילטים של דגים קפואים – 
Tilapia )בשפתנו – אחד מסוגי האמנון( 
מספק סיני, והם היו אמורים להגיע לחצריו 
במסע ימי, בתוך מכולת קירור בטמפרטורה 
של מינוס 20 מעלות. היות שכידוע )האמנם 
כולם יודעים?( אין אפשרות להגיע עם המכולה 
לרב החובל, המכולה  ולמסור אותה  לנמל 
היא  ושם  הנמל,  בקרבת  למחסן  נמסרה 
הועברה לאחריות המוביל הימי, והוצא שטר 
מטען על ידי חברת הספנות. על המסמך צוין 
במפורש, כי המטען נמצא במכולת קירור, כולל 
הטמפרטורה המתבקשת על ידי בעלי העניין 
בטובין. לאחר שהות קצרה )כנראה יומיים( 

הועברה המכולה לאנייה וזו הפליגה לארץ.
כחלק משגרת הטיפול בכניסה של מוצרי 
יבוא שכאלו לישראל, נדרש היבואן להציג 
רישום  מסמך  את  הבריאות  לשלטונות 
הטמפרטורה שנמצא בתוך המכולה, וזאת כדי 
לוודא שאכן הטובין היו בטמפרטורה הנדרשת 
בכל עת. למען ההבהרה, הכללים הנהוגים 
בארץ קובעים מפורשות, שאם לא התקיימה 
דרישת המינימום לטמפרטורה מסוימת, אין 
המוצר יכול לשמש למאכל אדם כאן ולכן דינו 

להיות מוחזר לספק או להעברה להשמדה.
בדיקת גרף הטמפרטורה מזהה שבשלושת 
)“המסע” – תקופת  ימי המסע הראשונים 
השהות בחזקת המוביל( לא הייתה פעולת 
השהות  ימי  כנראה  )אלו  במכולה  קירור 
במחסן( ובאופן לא מפתיע, גם לאחר מכן, 

הייתה  הכללי  בחלל  הטמפרטורה  הורדת 
איטית. 

במאמר מוסגר, הדוגמה שלפנינו מבהירה 
לבטח  המתבקשים  המבטחים,  רוב  מדוע 
טמפרטורה,  לבקרת  הנתונים  משלוחים 
דורשים שהטמפרטורה במכולה הריקה טרם 
להמכלה תהיה בטמפרטורה הנדרשת למסע.

התוצאה, בהובלת הדגים הנ”ל, לפי בדיקת 
השמאי יוסף שומרוני – הפשרה בקרח העוטף 
את הדגים בשלב הראשון והקפאה מחדש 
לאחר מכן. תוצאה מידית מכך – חלק מבשר 
הדגים שנותר חשוף לאחר ההפשרה של ציפוי 

הקרח אינו בעל מרקם אחיד. 
משרד הבריאות קבע לאור הגרף, שהדגים 

פסולים לשיווק בארץ, ולכן הושמדו.
העובדה שהוגשה עתה תביעה לבית משפט 
יכולה להעלות השערה  כנגד המוביל הימי, 
מושכלת שכל המגעים עם חברת הספנות 
לא הביאו לתוצאה חיובית במחלוקת, כאשר 
נציגי המוביל לא מכירים באחריות לנזק ו/או 

לחלופין לא מכירים בשיעור הנזק.
לפי הנוהג בהובלה ימית, יש להגיש תביעה 
לבית משפט בתוך שנה מיום הגעת האנייה 

ליעדה – Time Bar, וכך נעשה.
המשמעות היא שנזק של יותר מחצי מיליון 
שקל טרם שולם, וההוצאה הכספית הזו רשומה 

במאזני היבואן.
היות שהתביעה לא כוללת בין הנתבעים – 
חברת ביטוח, אנו מניחים )השערה מבוססת 

למדי( שלא נעשה ביטוח ימי.
מה היה קורה אם המשלוח היה מבוטח? 
סביר להניח שחברת הביטוח הייתה משלמת 
את הנזק. אמנם “השמדה” לפי הוראת משרד 
הבריאות אינה בהכרח טריגר להפעלת פוליסת 
rejection( אך היות  ביטוח ימי )דחייה  – 
וכמכן  נזק  שיש דוח שמאי שמבהיר שהיה 
ישירה שלא  “הוכחה”  הגרף שמהווה  ישנו 
בין הדרישה לטמפרטורה,  הייתה התאמה 
לבין היישום בפועל, אפשר לחשוב שפוליסת 
הביטוח הייתה פועלת. נכון שאנו חיים בתוך 
עולם מלא הפתעות וגם חברת הביטוח יכולה 

נימוקים לאי תשלום התביעה, אך  להעלות 
באופן בסיסי אנו מניחים שאם אכן העובדות 
כפי שצוינו, אזי מידת הסבירות לביצוע תשלום 

במסגרת הפוליסה הינה גבוהה.
יש לזכור, שבפוליסת הביטוח נושא הרשלנות 
)אם הייתה כזו( של מפעילי המחסן בסין, בעלי 
האנייה וגורמים אחרים בשרשרת הלוגיסטית 
– איננו סיבה לאי תשלום התביעה. לעומת 
זאת, בתביעה כנגד האנייה יש משמעות רבה 
להוכחת הרשלנות, שעל פיה יקבע דבר. יש 
לזכור שרשלנות כשלעצמה עדיין לא תיתן 
פיצוי מלא, אלא תוגבל בסכומים המצוינים 
באמנות הבינלאומיות. רק “רשלנות פושעת”, 
במונח העממי, יכולה, אם בכלל, לתת מענה 

רצוי לבעל הטובין.
בפוליסה לביטוח ימי, שמבוססת הרי על כל 
הסיכונים לנשוא הביטוח, קרי למטען, למעט 
מספר חריגים נקובים בשם - אם יצא המטען 
כנדרש וכך אושר על ידי הספק והגיע במצב 
ניזוק, חובת ההוכחה שהביטוח אינו תקף חלה 

על המבטח ולא על המבוטח.
בשולי הדברים אפשר להעיר, שחברת ספנות 
)לרוב אין זו חברה שרשומה בישראל( יכולה 
לטעון שלפי תנאי שטר המטען, שהוא מסמך 
מהותי ביחסי בעל המטען וכעת האנייה, יש 
לדון במחלוקות בין הצדדים במדינה בה נמצא 
משרדה הראשי של החברה ולפי חוקי אותה 
מדינה. גם אם היו מקרים בהם בתי משפט 
ישראליים לא הסכימו לבקשת העברת התביעה 
לחו”ל, האופציה קיימת. מה יהיה? האם היבואן 
הישראלי “ישחית כספו וזמנו” בהמשך טיפול 
יקר, מעבר לנזק עצמו או שימצא דרך להגיע 

לפשרה כואבת?
המסקנה המתבקשת היא שרכישת ביטוח 
ימי )כלומר ביטוח למשלוחים בינלאומיים בים, 
באוויר, ביבשה( איננה מותרות. היא חלק חשוב 
וחיוני בפעילות הסחר הבינלאומי וגם אם יש 
קשיים כאלו ואחרים בקבלת תשלומי הביטוח 

- לעיתים היתרונות גוברים על החסרונות.
תגובת נציגת Cosco בישראל לא התקבלה 

עד לסגירת הגיליון.

jmtargum@gmail.com
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ירידה קלה ברווחי 
"מיוניק רי" ברבעון השני

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

ירידה קלה נרשמה ברווחי חברת ביטוחי 
המשנה "מיוניק רי" ברבעון השני של השנה. 
החברה הצליחה לשמור על הרווחיות למרות 

אסונות הטבע והריבית הנמוכה.
הרווח הרבעוני של "מיוניק רי" ברבעון השני 
רווח  לעומת  אירו,  מיליון  ב-974  הסתכם 

1.075 מיליארד אירו ברבעון המקביל  של 
אשתקד. 

הרווח של "מיוניק רי" במחצית הראשונה 
של השנה הסתכם ב-1.411 מיליארד אירו, 
במחצית  אירו  מיליארד   1.866 לעומת 

הראשונה המקבילה אשתקד.

בחברה מגלים אופטימיות שהיא תצליח 
לעמוד בתחזית הרווחיות לשנת 2016. היעד 
הוא השגת רווח של 2.3 מיליארד אירו, למרות 
ההפסדים שהיו לה כתוצאה מאסונות הטבע, 
שהסתכמו ברבעון השני ב-335 מיליון אירו.
מ.פ.

החברה הצליחה לשמור על הרווחיות למרות הפסדים כתוצאה מאסונות טבע והריבית הנמוכה

פנסיה עולמית

המטרה: לחסוך בהתחייבויות פנסיוניות ארוכות טווח המחייבות את החברות לבצע הפרשות גדולות במאזנים

האוצר הציע להנהיג מס של 15% על הפנסיות, כך 
שסך ההכנסות היה מסתכם ב-5 מיליארד דולר

מעסיקים מציעים סכומי עתק לעובדים 
כדי שיוותרו על פנסיה תקציבית

גובר הלחץ על הבעלים לשעבר 
של BHS לכסות את הגירעון של 

קרן הפנסיה ברשת שקרסה

חברות בבריטניה מציעות באחרונה סכומי 
הפנסיה  על  שיוותרו  כדי  לעובדים,  עתק 
התקציבית שלהם, המבטיחה פנסיה לפי השכר 
האחרון. מגמה זו של החברות היא כדי לחסוך 
בהתחייבויות פנסיוניות ארוכות טווח, המחייבות 

אותן לבצע הפרשות גדולות במאזנים.
יועצים פיננסיים מדווחים, כי מספר גדול 

של מעסיקים בבריטניה מנסים לפתות את 
העובדים לוותר על הסדר הפנסיה התקציבית, 
בתמורה לסכומי כסף גדולים מאוד. תופעה זו 
מנוגדת לייעוץ שהרגולטור לפנסיה מסר,  שעדיף 
לעובדים לשמור על זכויות הפנסיה התקציבית, 
המעניקה את ההטבה של הצמדה לשכר האחרון 

ומגנה מפני אינפלציה.

שיכסה  גרין,  פיליפ  סר  על  הלחץ  גובר 
את הגירעון הגדול, המסתכם ב-700 מיליון 
לי"ש"ט, של קרן הפנסיה של רשת הכל בו 
BHS שקרסה. גרין היה הבעלים של הרשת.

איאן רייט, יו”ר הוועדה של הפרלמנט הבריטי 
שחקרה את נסיבות הקריסה של קרן הפנסיה, 
ציין כי גרין הבטיח לפעול לכסות הגירעון, בעת 
שהופיע בפני הוועדה - אבל מאז לא הייתה 

שום התקדמות.
ולמלא  לפעול  לגרין  בקריאה  פנה  רייט 
אחר הבטחתו. הוא ציין כי האחריות לגירעון 
הגדול נופלת על גרין. רייט מתח ביקורת על 
הרגולטור על הפנסיה, המקיים דיונים עם גרין 
ביחס להתחייבויות הקרן, כאילו הם “מנהלים 
קרב גישוש” בין מתאגרפים בלי שמנחיתים 

נוק אאוט.

נדחתה הצעת משרד האוצר 
האוסטרלי להטיל מס על הפנסיות

להנהיג  הציע  האוסטרלי  האוצר  משרד 
תשלום מס על הפנסיות שמשלמות קרנות 
הפנסיה, כדי להגדיל את הכנסות הממשלה. 
אבל מפלגות הקואליציה דחו את ההצעה הזו.

על   15% של  מס  להנהיג  הציע  האוצר 
הפנסיות, כך שסך ההכנסות היה מסתכם ב-5 
מיליארד דולר. עם זאת, לא לאפשר לקרנות 
לבצע "תכנוני מס" לפנסיונרים העשירים, 
כך שיוכלו להמתין למלוא הוותק כדי לממש 

רווחי הון.

בקרנות לעשירים ניתן פטור ממס, כדי לעודד 
את העמיתים לא להוציא את כספם בבת 
אחת בהגיעם לפנסיה. אבל במשרד האוצר 
האוסטרלי מציינים, כי מתן הפטור על מימוש 
רווחי הון אינו נדרש, כי המשיכות מקרנות 
הפנסיה פטורות ממס. אולם הקואליציה 
גיבשה הצעה אלטרנטיבית, והחליטה להטיל 
מס של 30% על הפרשות לפנסיה שישלמו 
בעלי הכנסה של 250 אלף דולר ויותר בשנה. 
לעומתם, בעלי הכנסות נמוכות ייהנו מסבסוד.

shlomo-bit.co.il
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

סייברמבטחים ומבוטחים

מינויים ב"איילון":

גדל הביקוש לביטוחים נגד 
מתקפות סייבר ולביטוחי משנה

איריס אברהמי - מ"מ מנהל 
מחוז חיפה והצפון;

מזל זאורוב - מנהלת מחלקת 
תשלומי ביטוח בריאות 

איריס אברהמי מונתה כממלאת מקום 
מנהל מחוז חיפה והצפון ב"איילון". היא 
החלה את עבודתה כסגנית מנהל המחוז 
הצפוני בתחילת שנת עסקים זו, ונחשבת 
כבעלת ניסיון מקצועי וניהולי בענף הביטוח 
זה כ-20 שנה. מ"איילון" נמסר, כי "מינוי 
זה הוא השלמה של סבב מינויים בחברה, 
לטובת המשך הרחבת פעילותה ובמטרה 
להמשיך ולקלוט סוכנים חדשים שהצטרפו 
לאחרונה לחברה ושדרוג השירות לסוכניה". 
שינוי ארגוני נוסף מתבצע באגף הבריאות 
בחברה, תחת ניהולה של ראש האגף, ד"ר 
מזל  נאוה ניב סרודיו, במסגרתו מונתה 
זאורוב, כמנהלת מחלקת תשלומי ביטוח. 
זאורוב, בעלת ניסיון של כ-15 שנה, עבדה 
ב"הפניקס" כמנהלת תחום הפרט וכסגנית 
וכן עבדה בעבר  מנהלת אגף הבריאות 

ב"פמי  עסקי  ופיתוח  שיווק  כסמנכ"ל 
פרימיום".

אביב  תל  מחוז  כי  פורסם,  לאחרונה 
מחוז תל  מחוזות חדשים:  לשני  יפוצל 
אביב - בראשות חנן בן אריה ומחוז מרכז 

- בראשות רינת חממה.
יוגב, מנכ"ל "איילון": "בהמשך  אריק 
למגמת הצמיחה בחברה והרחבת הפעילות, 
המתאפשרת בזכות סוכני החברה ועובדיה 
המקצועיים, אין לי ספק כי מינויים אלו 
אותנו  ומקדמים  'איילון'  את  מחזקים 
להמשך יישום מטרותינו האסטרטגיות, 
מערך  ושיפור  רווחית  צמיחה  להמשך 
השירות הניתן לסוכני החברה ומבוטחיה. 
אני מאחל לכולנו המשך הצלחה, צמיחה 
והמשך מתן שירות מקצועי, יעיל ואיכותי 

לסוכני החברה ולקוחותיה".

גידול במתקפות סייבר 
בברזיל מתחילת 

האולימפיאדה

גידול נרשם במתקפות הסייבר בברזיל מאז 
האולימפיאדה הנערכת בריו. עקב כך,  תחילת 
כנגד מתקפות סייבר  גדל הביקוש לביטוחים 

ולביטוחי משנה.
 Fortinel דוח על של החברה האמריקאית 
סקר את הסיכונים המאפיינים אירוע גדול כמו 
גדל הסיכון של  האולימפיאדה. באירוע עתה 
מתקפות סייבר וגניבת מידע. הפשע האופייני הוא 
גניבת מידע ממחשבים על חשבונות בנקים וגניבת 
נתונים של כרטיסי אשראי, במטרה לחדור ולבצע 

גניבת כסף בסכומים ניכרים.
בריו.  לנוכלים  קורבן  נפלו  עיתונאים  אפילו 
גילו זמן קצר לאחר  שני עיתונאים אמריקאים 
בואם לעיר, שנגנבו פרטי כרטיסי האשראי שלהם 
הבאים  קטנים.  לא  בסכומים  היו  והרכישות 
שהגיעו לאולימפיאדה מכל רחבי תבל מוזהרים 
עתה מהסכנות בשימוש בכרטיסי אשראי בברזיל.
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