
של  לתוקף  כניסתה  לפני  ספורים  ימים 
הרפורמה שמוביל משרד האוצר בביטוח חובה, 
שעיקרה הורדת תעריפי ביטוח החובה בעד 40% 
)פוליסה, גיליון 2192 מה-6 בדצמבר 2016( 
מתעוררות שאלות על יכולתה של הרפורמה 
להיטיב עם כלל הציבור, ובפרט עם אוכלוסיות 
המחיה.  ביוקר  להקלה  שזקוקות  חלשות 
מאחורי הרפורמה עמדה מטרתו הכללית של 
שר האוצר משה כחלון להוריד את יוקר המחיה 
בישראל, ובמסגרת זו גם את עלות הביטוחים. 
אולם גורמים בכירים בענף מתריעים בפני 
פוליסה, כי הרפורמה, שמעודדת את חברות 
הביטוח לעשות שימוש בפרמטרים רבים ככל 
האפשר בקביעת תעריף החובה, אמנם מורידה 
את התעריפים ברכבים חדשים בעלי מערכות 
בטיחות, אך במקביל – נרשמת עלייה מסוימת 
במחירים ברכבים בהם אין מערכות בטיחות 

מתקדמות. 
יוצא מכך, כי מי שמרוויח מהרפורמה הם 
המבוטחים החזקים, בעלי ההכנסות הגבוהות, 
מערכות  עם  חדשים  ברכבים  שמחזיקים 
שמחזיקות  חלשות,  אוכלוסיות  בטיחות. 
ברכבים ישנים ללא מערכות בטיחות – לא רק 
שלא נהנות מהרפורמה, אלא אף נפגעות ממנה. 
 30%-40% כי  העריך  בענף  בכיר  גורם 
מערכות  את  כוללים  בישראל  מהרכבים 
הבטיחות המתקדמות. המשמעות: 70%-60% 
לא נהנים מהרפורמה, ואף נפגעים ממנה. “פעם 
ביטוח חובה היה מהלך סוציאלי. זה היה ביטוח 
זול במחיר אחיד לכולם, כאשר המטרה הייתה 
לעזור לחלשים ולפצות את כל הנפגעים ללא 
קשר למצבם הכלכלי. הרפורמה הנוכחית הפכה 
את הביטוח מסוציאלי לקפיטליסטי, ומי שנהנה 
ממנו הוא בעל האמצעים” – כך אמר אותו בכיר. 
בחברות הביטוח לא מכחישים כי בעקבות 
הורדת התעריף לבעלי מערכות בטיחות, לא 
נותרה להן ברירה אלא להעלות את התעריף 

לאלה שאין להם מערכות מסוג זה.
מנגד, באוצר סבורים כי הרפורמה מועילה 
מציגים  ההון  שוק  ברשות  הציבור.  לכלל 

ל-70% מהרכבים  ב-2017  לפיהם  נתונים 
ESP, שתזכה את הרכב בכ- תהיה מערכת 
20% הנחה בביטוח. מנגד  סבורים באוצר, 
וזולים,  כי כל בעל רכב, כולל רכבים ישנים 
יוכל באמצעות תכנון פיננסי לרכוש מערכת 
בטיחות נוספת ובאמצעותה להוריד עוד יותר 

את תעריף הביטוח.  
כללי  לביטוח  הוועדה  יו”ר  אריאל מונין, 
הביטוח, מסר: “הגיעו אלינו  סוכני  בלשכת 
יודעים  פניות רבות של סוכנים, אשר אינם 
להסביר למבוטחים, שעקבו בקשב רב אחר 
פרסומי האוצר להוזלת מחירים, מדוע המחיר 
לא רק שלא הוזל, אלא עלה. הלשכה כבר כתבה 
לאוצר באופן רשמי, כי במקום להחזיר לציבור 
את הכסף של קרנית כראייה קצרת טווח כפי 

שהחליט האוצר, היה נכון להשקיע בתשתיות 
או בלשפר את הרכבים ובכך להביא להוזלה 
בטווח ארוך, כתוצאה מירידה ברמת החומרה 

של התאונות”. 
ממשרד האוצר נמסר: “רשות שוק ההון פועלת 
להוזיל את תעריפי ביטוח החובה לציבור תוך 
התאמתם לסיכון הקיים למבוטח. ברפורמה 
הוזלות   ,2017 בתחילת  לתוקף  שתיכנס 
משמעותיות לנהגים צעירים, נשים וכלי רכב 
בעלי מערכות בטיחות מצילות חיים. נציין כי 
ל-70% מכלי הרכב בישראל יהיו בשנת 2017 
מערכות בטיחות מצילות חיים. טרם רכישת 
ביטוח חובה, אנו ממליצים לכל מבוטח להשוות 
מחירים במחשבון ביטוח רכב חובה של רשות 
שוק ההון ולבחור בחברה המתאימה לו ביותר”.

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!
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האם הרפורמה בביטוח חובה מיטיבה 
עם כלל הציבור או עם העשירים בלבד?

 במסגרת הרפורמה מעודד הפיקוח את החברות לעשות שימוש במגוון רחב של פרמטרים תוך דגש על 
מערכות בטיחות  כתוצאה מכך ירדו מחירי הביטוח לרכבים עם מערכות בטיחות, אך במקביל – העלו 

החברות את התעריפים לרכבים ללא מערכות  באוצר מציגים נתונים לפיהם ל-70% מכלי הרכב בישראל יהיו 
ב-2017 מערכות בטיחות מצילות חיים, ובכירי רשות שוק ההון משוכנעים: הרפורמה מיטיבה עם כלל הציבור 
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*ביטוחי מנהלים-קרן י': מסלול השקעה בפוליסות משתתפות ברווחים שהונפקו בשנים 1992-2003.מספר גוף מוסדי 520023185. קוד אוצר: 0011. עפ"י הנתונים 
ב"ביטוח נט" באתר האוצר, קרן י' של הפניקס במקום הראשון בתשואות בשנה האחרונה )12.15-11.16( ובממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )12.13-11.16( 
ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות )12.11-11.16( מבין כלל הפוליסות המשתתפות ברווחים המתנהלות בקרן י' של כלל חברות הביטוח. התשואות הינן נומינליות 
ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על הדירוג והתשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות שיושגו בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. המידע 

לעיל אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס

גם החודש

    במקום 
הראשון!

בתשואות בביטוחי מנהלים*
גם ב-שנה החולפת,

גם ב-3 וגם ב-5 השנים האחרונות!

שוב
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22 בעלי עסקים תובעים את מנורה 
מבטחים ודניה סיבוס על ירידה בהכנסות 

 לטענת התובעים, הנזקים הכספיים הכבדים שנגרמו להם החלו בד בבד עם קרות 
אירוע הקריסה, נמשכו בעת שהתקיימו במקום ניסיונות החילוץ והמשיכו גם בתקופה 

שלאחריה  דניה סיבוס: ייטב לכולם אם יתאזרו בסבלנות לפרסום הממצאים 

בעקבות קריסת החניון ברמת החייל

22 בעלי עסקים המנהלים את עסקיהם 
באזור קריסת החניון, בעיקר מסעדות ובתי 
החולים אסותא בשכונת  קפה, סמוך לבית 
רמת החייל בתל אביב, הגישו תביעה בסך 
3.7 מיליון שקל נגד חברת דניה סיבוס מאור 
שלה.  המבטחת  מבטחים,  ומנורה  יהודה 
דניה סיבוס הייתה האחראית על פרויקט 
הקמת החניון התת קרקעי במקום, שקרס 
ב-5 בספטמבר השנה, אשר בעת הקריסה 
היה בתהליכי בנייה מתקדמים ובשלבי סיום 
אחרונים, ובו מצאו את מותם 6 אנשים ו-24 

נוספים נפצעו.
מנורה מבטחים הינה המבטחת של דניה 
סיבוס בביטוח העבודות הקבלניות, ומגדל 
הינה המבטחת של החברה בביטוח אחריות 
מקצועית. כבר במועד קריסת החניון העריכו 
אנשי מקצוע בענפי הביטוח והנדל”ן כי האירוע 
עשוי לגרור תביעות רבות )פוליסה, 2159 
מה-8 בספטמבר(. לאחר קרות האירוע מינתה 
מנורה את משרד עוה”ד אטיאס נוה כהן לטפל 

מטעמה באירוע קריסת החניון. 

בתביעה שהוגשה כעת לבית המשפט המחוזי 
בתל אביב נאמר, כי החניון בן ארבע קומות 
נבנה על ידי דניה סיבוס ובעת הקריסה היה 
ששת  במשך  וכי  אחרונים,  בנייה  בשלבי 
הימים בהם עמלו כוחות הביטחון, לרבות 
כוחות משטרה, כיבוי והצלה וצה”ל על מנת 
לנסות ולהציל לכודים מתחת להריסות, נסגר 
האזור לכניסת כלי רכב. כפועל יוצא מכך, כל 
בתי העסק במקום הושבתו בעל כורחם מכל 

מלאכה וספגו מכה כלכלית קשה.
על רשימת 22 התובעים נמנות החברות : קפה 
רמת החייל - לנדוור, וונדר ג’י קפה - ארקפה, 
סושי הברזל - ג’פניקה, בנדורה רמת החיל, 
כתר המזרח, סיטי מרקט ובי.בי.בי. מסעדות.
לטענת התובעים הנזקים הכספיים הכבדים 
שנגרמו להם החלו בד בבד עם קרות אירוע 
הקריסה של החניון התת קרקעי, נמשכו בעת 
שהתקיימו במקום ניסיונות החילוץ והמשיכו 
גם בתקופה שלאחריה, בבחינת “אפטר שוק”.

בתביעה נטען, כי האסון אירע כפועל יוצא 
מרשלנותה המלאה והבלעדית של דניה סיבוס 

ועל כן על החברה ועל מנורה המבטחת שלה 
לפצות את בעלי העסקים באזור בגין הירידה 

בהכנסותיהם.
תגובת דניה סיבוס: “כידוע, האירוע עדיין 
נמצא בחקירת רשויות החוק המוסמכות 
לכך, כאשר טרם נקבע הגורם לכשל - אם 
הוא תכנוני או ביצועי. לפיכך, בעת הזאת 
לא ניתן להתייחס אליו ולכן ייטב אם כולם 
יתאזרו בסבלנות לפרסום הממצאים. יודגש 
כי, במשרדי החברה טרם התקבלה כל תביעה. 
ואם וכאשר תתקבל כזו, נגיב עליה בערכאות 
המשפטיות המתאימות. החברה, שקיבלה 
לאחרונה את אישור עיריית תל אביב להמשיך 
בהקמת החניון, פועלת תוך הפעלת מלוא 
אמצעי הבטיחות הנדרשים, כפי שעשתה עד 
היום במקצועיות ובאחריות רבה. בהזדמנות 

זו אנו מאחלים לכל בית ישראל חג שמח”.
ממנורה נמסר: “החברה אינה דנה בתקשורת 
בתביעות המתבררות בבית המשפט”. ממשרד 
טרם  התביעה  כי  נמסר  כהן  נוה  אטיאס 

התקבלה. 

נמאס לך להתמודד לבדך עם חברות הביטוח, הלקוחות, היועצים, הסוקרים?

www.oren-ins.co.il

לפנייה אישית - שי זהר:
054-4555955

shayz@oren-ins.co.il

אנו מתחייבים
לקחת אותך אישית

ולקחת איתך עסקים חדשים!

סוכן ביטוח, רוצה לקחת עסקים חדשים?
להחזיר עסק שעבר למתחרה?

שי זהר
סמנכ"ל, מנהל משותף,

מערך ביטוח כללי

!דצמבר הגדול כבר כאן
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בקריית  בבית המשפט לתביעות קטנות 
ביאליק נדונה תביעתו של ולדימיר גרשטיין 
רכב  פסיפיק  חברת  נגד   , )“התובע”(
הדין  )“הנתבעת”(. פסק  ותחבורה בע”מ 
ניתן בדצמבר 2016, בהיעדר הצדדים, מפי 

הרשם הבכיר נדים מורני.
בהתאם לגרסתו של התובע, כפי שפורטה 
בכתב התביעה עולה, כי בשעות הערב, ב-25 
ביולי 2015, הוא רכב על אופניו שהיו מסוג 
)“האופניים”(, במהלך אימון  אופני שטח 
רכב באזור אתר  ערך. התובע  אישי אותו 
ירד  נתיב הרכיבה  ראש הנקרה. במסגרת 
התובע במורד ההר ובנקודה מסוימת התנגש 
ברכב פרטי )“הרכב”(, אשר יצא באותה העת 
מחניה בנהיגה לאחור )“התאונה”(. התובע 
הרכב.  של  שמאלי  האחורי  בפנס  התנגש 
כתוצאה מעוצמת הפגיעה נזרק התובע אל 
מעל לרכב ונחבל. הרכב היה בבעלותה של 
הנתבעת ובמועד התאונה נהג בו גלעד לנדס 
)“הנהג”(. בשלב זה נדגיש, כי התובע כלל 

לא טען לנזקי גוף.
במהלך הדיון שהתנהל בבית המשפט העיד 
התובע, כי בעקבות התאונה ניזוקו האופניים 
באופן קשה, כאשר הכידון והשלדה נשברו. 
התובע הוסיף, כי הוא רכב במהירות של 30 
קמ”ש ורק ברגע האחרון הוא שם לב שהרכב 
יוצא בנהיגה לאחור מחניה. בהקשר זה טען 
התובע, כי הוא ניסה לסטות מהדרך ולחמוק 
מהפגיעה, אולם ניסיונו לא צלח והוא פגע 
ברכב. מעדותו של התובע עלה, כי הוא נסע 
באמצע הכביש והוא כלל אינו זוכר מדוע הוא 
לא נצמד לצדו הימני של הכביש. לטענתו 
מטעמי  פעל כאמור  כי  ייתכן,  של התובע 
בטיחות תוך שהתרחק מחניית האוטובוסים.

התובע טען, כי הנהג הינו האחראי לתאונה, 
בשל כך שהוא לא נתן לו זכות קדימה. לכתב 
וביניהם  מסמכים  מספר  צורפו  התביעה 
של  מטעמו  מומחה  שמאי  של  דעת  חוות 
התובע. השמאי ביצע הערכה לנזקים שנגרמו 
לאופניים, ובהתאם לאמור בה עתר התובע 

לבית המשפט שיורה לנתבעת לפצותו.
נטען,  הנתבעת  שהגישה  ההגנה  בכתב 
בעקבות  ורק  אך  התרחשה  התאונה  כי 
פעולותיו הרשלניות וחסרות הזהירות של 
התובע. לשיטתה, בסמוך לתאונה, התובע 
הגיח לפתע על האופניים, במהירות גבוהה 
מאוד, ללא מתן תשומת לב להתרחשויות 
בכביש. בהקשר זה צוין, כי לאחר התאונה 

סיפר התובע לנהג שהשמש סינוורה אותו. 
נסיבות אלה מובילות למסקנה, שהתובע 
הבלעדי  האחראי  הגורם  והינו  ברכב  פגע 
כי לא  לקרות התאונה. הנתבעת הוסיפה, 
הייתה לה כל שליטה על התרחשות התאונה 
נמנע  ובלתי  צפוי  בלתי  באירוע  ומדובר 
מצידה. לבסוף הכחישה הנתבעת את שיעור 
הנזקים להם עתר התובע וזאת בטענה, כי 
התשלום  לעניין  ראיות  הציג  לא  התובע 
עבור תיקון האופניים. יתירה מזאת נטען, 

כי הסכום הנתבע הינו מופרז.
במהלך הדיון, העיד גם נהג הרכב. לטענת 
הנהג, הוא רצה לצאת עם הרכב מהחניה, 
ולשם כך החל בנסיעה אחורנית וזאת במטרה 
ליישר את הרכב. לשיטתו, בשלב זה הופיעו 
לפתע האופניים ופגעו ברכב מאחור. הנהג 
העיד, כי כלל לא ראה את האופניים וזאת 

למרות שהסתכל לצדדים. 
האם האחריות לתאונה רובצת על הנתבעת 
או שמא התובע בחוסר זהירותו הינו הגורם 

הבלעדי האחראי לה?
בית המשפט בחן את הגרסאות של שני 
הצדדים וקבע, כי האחריות לתאונה מוטלת 
דווקא על התובע. הכרעתו של בית המשפט 

התבססה על מספר נימוקים שיפורטו להלן. 
תחילה ציין, בית המשפט, כי התובע רכב על 
האופניים וירד במורד ההר במהירות של 30 
קמ”ש. בנסיבות העניין, מדובר במהירות 

גבוהה מאוד.
בנוסף, בית המשפט ציין, כי התובע נסע 
לכך  מודע  היה  כאשר  הכביש,  באמצע 
שהכביש בו הוא נוסע הוא כביש דו סיטרי. 
רכיבה על אופניים באמצע הכביש מהווה 
רשלנות חמורה. יתירה מזאת, צוין כי מעל 
כל העובדות הללו מרחפת העובדה, לפיה 
התובע רכב כאמור עת השמש הייתה מולו.
כמו כן, בית המשפט מצא את העדות של 
הנהג כעדות מהימנה. בית המשפט האמין, 
יכול היה לראות את התובע,  לא  כי הנהג 
שהגיח לפתע כאשר הוא רוכב על האופניים. 
את  דחה  המשפט  בית  לאמור,  בהתאם 
הגורם  הינו  התובע  כי  וקבע,  התביעה 
האחראי להתרחשות התאונה. לפיכך, לא 
היה כל צורך לדון בעניין גובה הנזק שנגרם 

לאופניים.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

המחוזי.

הנהג יצא מחנייה בנהיגה לאחור 
ורוכב אופניים התנגש בו - מי אחראי?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בכתב ההגנה שהגישה הנתבעת נטען, כי התאונה התרחשה אך ורק בעקבות פעולותיו 
הרשלניות וחסרות הזהירות של התובע  לשיטתה, בסמוך לתאונה, התובע הגיח לפתע 

על האופניים, במהירות גבוהה מאוד, ללא מתן תשומת לב להתרחשויות בכביש

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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הפניקס חברה לביטוח בע"מ

₪852
*

M
es

h 
Br

an
di

ng

במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס

חובה לבטח 
בהפניקס

* התעריף ניתן בחודש ינואר 2017 למבוטחי "הפניקס זהיר" עם המאפיינים הבאים:
רכב 1300 סמ"ק בבעלות פרטית הכולל ESP ו"מובילאיי" )ללא שלילות וללא תאונות(  

₪812
*

₪747
*

₪711
*

גיל הנהג 33, ותק 16
גיל הנהגת 33, ותק 16

גיל הנהגת 47, ותק 22

גיל הנהג 47, ותק 22
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מטרתו של ביטוח 
אחריות מקצועית 
הינה כיסוי חבותם 
מקצוע  בעלי  של 
בגין נזק שנגרם לצד 
שלישי עקב הפרת 
ת  י ע ו צ ק מ ה  ב ו ח
ל  י ד ב ה ל  . ם ה ל ש
חבויות  מביטוחי 
הנהוגים  אחרים 
בשוק, דוגמת ביטוח 
צד שלישי המבטח נזק לגופו או לרכושו של צד 
שלישי, ה”אטרקטיביות” של ביטוח האחריות 
המקצועית, הינה היותו מכסה חבות בגין נזק 
כספי טהור. עקב כך, נוטים מזמיני שירותים 
לחייב ספקים בעריכת ביטוח זה, אך הם אינם 

בהכרח מודעים לבעייתיות הקיימת בו.      
זול,  ככלל, ביטוח אחריות מקצועית אינו 
יועצים  לנותני שירותים או  ופעמים רבות, 
שהיקף ההתקשרות עימם קטן אין כדאיות 
לערוך אותו. במצב דברים זה, סביר כי עלות 
עלות  על  מושתת  תהיה  הביטוח  עריכת 
ההתקשרות או לחלופין, ההסדר הביטוחי יהיה 
כזה הכולל השתתפות עצמית גבוהה בתביעות, 

דבר שבפועל יאיין אותו.  
 פרקטית, ישנם בעלי מקצוע חופשי שאינם 
נדרשים לרישיון לפעולתם, דוגמת כלכלנים,  
אחריות  ביטוח  לרכוש  באפשרותם  שאין 
מקצועית עקב תנאי שוק הביטוח המצומצם, 

אם בכלל, ואם בפרט לביטוח זה.
קושי נוסף הקיים בשוק ביטוחי האחריות 
המקצועית הוא בכך שלביטוח זה אין “סמן ימני” 
בדמות נוסח העשוי לשמש כבסיס להתנהלות 

מול המבטחים. 
רוב חברות הביטוח במדינת ישראל )אם לא 
כולן( מספקות ביטוח אחריות מקצועית על 
בסיס תביעה )להוציא תחום הרפואה, אם כי 
גם כאן עיקר הביטוחים הנערכים הם על בסיס 
זה, ולעיתים, פוליסות בינלאומיות(. בפוליסות 
על בסיס זה, במקרה תביעה ולשם הפעלת 
הפוליסה, עלינו לפתוח בבחינת שני נתונים:  
)1( מועד קרות המקרה  ו-)2( מועד הגשת 

התביעה )והודעה בגינה(: 
המבטח נוהג לתחום את מועד “קרות האירוע” 
לתקופת הביטוח או לתקופה למפרע, כלומר, 
הוא בודק האם הנסיבות העובדתיות המקימות 
את החבות התרחשו בתקופת הביטוח או 
בתקופה למפרע אשר הוסכמה בין הצדדים. 
אולם הביטוח לא יכסה תביעה בשל אירוע 
בגינו  שקרה בתקופת הביטוח אם תביעה 
)לרבות מסירת הודעה של המבוטח למבטח 
בדבר תביעה שעתידה להיות מוגשת נגדו( 
הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח )ת”א -4783
וחתמי לוידס  רשות שדות התעופה   11-09
2016. בעניין זה  איגוד ערים אזור הרצליה  נ’ 
התקבלה פסיקה חדשה המעלה שאלה בדבר 
נחיצותה של הודעת המבוטח לעניין תביעה 

העתידה להיות מוגשת כנגדו למבטח. אם עד 
היום, התפיסה המקובלת הייתה כי די בידיעה 
וכי אין צורך בהודעה למבטח עובר לתביעה, הרי 
שעתה, בית המשפט הכשיר את הצורך במתן 
הודעה למבטחים בגין מקרה הביטוח כך שככל 
שמבוטח מודע או אף חושד שעתידה להיות 
מוגשת כנגדו תביעה, עליו לפעול ולהודיע על 

כך ב”תקופת הביטוח”(. 
כדי שהביטוח יכסה תביעה שהוגשה לאחר 
תום תקופה הביטוח, יש  לוודא כי אותו נותן 
שירותים יחדש את הפוליסה מדי שנה, גם אם 
תוקף ההסכם עמו תם, ויתחייב על כך כלפי 
המזמין. אולם, בפועל, לא תמיד מבוצע מעקב 
אחר קיומם של ביטוחים לאחר תום ההסכם. 
מה גם שבעלי מקצוע אינם תמיד מודעים לצורך 
להמשיך ולערוך את הביטוח. לדוגמה, אדריכל - 
הסכם עמו נחתם למשך מספר מסוים של שנים, 
אולם נזק כתוצאה מרשלנות מקצועית שלו עשוי 
להתגלות גם לאחר ארבע שנים מסיום הבנייה. 
האם יש אפשרות אופרטיבית למזמין לוודא 
כי האדריכל ימשיך ויערוך ביטוח לאחריותו 

המקצועית גם לאחר תום ההתקשרות עמו? 
בעניין זה אציין, כי חוק חוזה הביטוח עוסק 
בפוליסות על בסיס אירוע, גם אם מערכת 
המשפט, בדרך של “אקרובטיקה משפטית”, 
“מועד  על בסיס  ביטוח  פוליסות  הכשירה 

הגשת התביעה”.
 חלוקת תחום החבויות בין פוליסות ביטוח 

 שונות הינה חלוקה מלאכותית הנעשית על ידי
 המבטחים, וככזו – גבולותיה אינם ברורים.
 כך שנוצר קושי עקב קיומו של קו גבול דק בין
 ביטוח צד שלישי לבין ביטוח אחריות מקצועית.
 פעמים לא מעטות, ביהמ”ש מוצא עצמו נדרש

 לשאלה תחת איזה פוליסת ביטוח נכנס מקרה
 ?ביטוח מסוים

בהחלטה בעניין פאטמה חוש )2010( נידונה 
שאלה זו, וכאן קבע בית המשפט כי על אותה 
חבות אמור לחול )בכפוף להוראותיה( ביטוח 
ואח’ נ’  חוש   40474-11-10 צד שלישי )ת”א 

מועצה מקומית כפר מנדא ואח’(. 
אומר בית המשפט : “התביעה הוגשה בגין נזק 
אשר נגרם עקב אירוע תאונתי ולגביו נטען כי 
נגרם עקב כשל או לקוי באבחון מפגע ובטיפול 
בו, במקום בו חלה אחריות על התאגיד לפעול. 
אין מדובר בתביעה אשר הוגשה בגין כשל הנובע 
רק מאי הפעלת מומחיות מיוחדת הכרוכה 

בתחום עיסוקו ומומחיותו של התאגיד”.  
לצד החלטה זו, קיימים פסקי דין אשר הכריעו 
באופן הפוך, אולם עקב הקושי הרב בקביעה, 
כל מקרה עשוי להסתיים בתוצאה שונה ללא 
ויגיע  יכולת לחזות מה תהיה התוצאה ככל 

התיק לביהמ”ש. 
ב”עולם האמתי”, בו שוק הביטוח הינו שוק 
מצומצם, ואינו “אוהד” עריכת ביטוחי אחריות 
מקצועית,  יש לדעת כיצד ללכת בין הטיפות 
ולאזן בין אינטרסים שונים.  בין קיומו לאי 
קיומו של ביטוח אחריות מקצועית, יש גם 
פתרונות ביניים, דוגמת ביטולו או “ריכוכו” 
של חריג אחריות מקצועית )אם בקשר עם נזקי 
גוף ואם בכלל( בביטוח צד שלישי. הדבר עשוי 
לעיתים להוות פתרון. מה גם שכאן נכון השוק 
לערוך את הכיסוי בגבולות אחריות גבוהים 

ובהשתתפות עצמית נמוכה בתביעות. 

המאמר פורסם לראשונה בעלון ללקוחות של 
משרד עו”ד אורי אורלנד, יועצים לניהול סיכונים

פרדוקס ביטוח האחריות המקצועית

מאת עו”ד מירב ברזלי כהן

שלמה ביטוח 
מאחלים לך ולבני משפחתך,

חג חנוכה שמח ומתוק!

גם
בחנוכה.

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

פוליסה מארח
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מלם קרובה לחתימה על הסכם 
לתפעול קופות הגמל של פסגות

הראל ומבוטחת שלה תובעות אנייה 
טורקית בגין נזק שנגרם למטען מלט 

 זאת, כשנה לאחר שרכשה מלם את פעילותו של דב סיני בתחום תפעול קופות הגמל  בשנה 
הראשונה צפויה מלם לתפעל את קופות הגמל של פסגות במקביל למתפעל הנוכחי, בנק הפועלים

הראל וחברת רביע נופי תובעות את האנייה Adatepe S בסך 200 
אלף דולר בגין נזקי מים שנגרמו למטען מלט שהעבירה לישראל

דב סיני באספקת שירותי  כשנה לאחר רכישת עסקי 
מלם  תפעול לקופות גמל וקרנות פנסיה, נראה שחברת 
שלמה  החברה,  מנכ”ל  בשליטת  שנמצאת  מערכות, 
אייזנברג, תיכנס לנעליו של בנק הפועלים ותתפעל את 
פעילות קופות הגמל של בית ההשקעות פסגות, אשר 
נכון להיום מנהל בקופות הגמל נכסים בהיקף של כ-60 

מיליארד שקל.
תפעול קופות הגמל כולל, בין היתר, טיפול בבקשות 
הצטרפות של עמיתים, העברה של ביצועי המסחר לקופות, 

קליטה של הזרמות הכספים לקופות, חישובי תשואה, 
שליחת דיווחים רבעוניים ושנתיים לעמיתים והגנה מפני 

התקפות סייבר. 
על פי הערכות, בשנה הראשונה ילווה בנק הפועלים את 
מלם מערכות בתפעול קופות הגמל של פסגות ואחריה 
יתבצע תפעול קופות הגמל באמצעות מלם מערכות בלבד. 
הציפיות בענף הן, כי כניסתה של מלם מערכות לשוק 
תפעול קופות הגמל תביא לירידה במחירי התפעול ואולי 

אף לירידה בגובה העמלות הנגבות מהעמיתים.

הראל וחברת רביע נופי הגישו לבית המשפט 
לימאות בחיפה תביעה בסך 775 אלף שקל נגד 
בעליה של האנייה Adatepe S הנושאת את 
דגל טורקיה. בתביעה נטען, כי חברת רביע 
נופי רכשה 3,100 טונות מלט בסך 170,500 
דולר וכי לפני כשבועיים הוטען המטען על גבי 
האנייה כשהוא במצב שלם, טוב ותקין לשם 

העברתו לישראל.
האנייה הגיעה לנמל חיפה כעבור כשבוע 
וכאשר הועמד המטען לרשותה של חברת רביע 
נופי, נתגלה נזק למטען כתוצאה מחדירת מים 
למחסני האנייה. בשלב זה, סכום הנזק הכולל 
את הנזק למטען והוצאות שונות מוערך בסך 
200 אלף דולר והתובעות שומרות על  של 
זכותן לעתור לתיקון סכום התביעה לאחר 

סיום הפריקה וקבלת הדוח הסופי.
יואב  עו”ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה 
שפיגלר נטען, כי הנתבעת התרשלה בעבודת 

ההטענה, ההובלה, הפריקה והאחסנה של 
המטען ובנקיטת הצעדים הדרושים לשמירת 
שלמותו ותקינותו וכי מחסני האנייה הנושאת 
ראויים  היו כשירים,  לא  דגל טורקיה  את 
שמירתו  המטען,  קבלת  לצורך  ובטוחים 

והובלתו. 
הראל ביטחה את המטען וצפויה בהתאם 
ובכפוף לפוליסה לרכוש זכויות סוברוגטיביות 

לאחר תשלום תגמולי הביטוח.
בהראל בחרו לא להתייחס.

ביטוח ימי

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

אתר הלקוחות
החדש

b1
3
6
2
7
/1

6
5
7
3

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

פרשנות

הסיכון הגבוה והייחודי בביטוח מטעני מלט
הסיכון הגבוה והייחודי שלקחה על עצמה 
הראל בביטוח הימי להובלת מטען המלט של 
אינו   Adatepe S נופי באניית  רביע  חברת 
זר לעוסקים בביטוח ימי. מלט מטבעו הופך 
ולפיכך המבטחים  ליציקה במגע עם מים, 
מלט  מטען  מלבטח  נמנעים  הישראליים 

בהובלה ימית כמעט באופן גורף. 

בנוסף, מבדיקת המערכת עולה כי האנייה 
הנתבעת איננה מחזיקה בתעודת  P&I, כלומר 
במסגרת  חבויותיה  את  מבטחת  איננה 
הקלאבים המיועדים לכך. לפיכך, ייתכן כי אף 
אם התביעה תאושר, לא ניתן יהיה להיפרע 
יבקשו להעמיד את  מהבעלים שאולי אף 

האנייה, שאינה חדשה, למכירה. 

שלמה אייזנברג, 
מנכ”ל מלם מערכות
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חברת דירות יוקרה בע”מ מבקשת 
לאסור על מגדל למנוע את הקמתו 

של מתחם קולינרי בקניון הזהב
 התובעת, הבעלים של כ-25% מהזכויות במקרקעי קניון הזהב בראשון לציון, מבקשת  
בתביעה נגד מגדל, בעלת כ-75% מהזכויות במקרקעי הקניון, פסק דין הצהרתי לפיו היא 
 רשאית ומוסמכת לפעול לבדה לקידום המימוש המסחרי של קומת מרתף בקניון הזהב

 לטענתה, מגדל מנסה “לטרפד” את הקמת ה”גולדן מרקט” כדי להשתחרר ממחויבויותיה

של  הבעלים  בע”מ,  יוקרה  דירות  חברת 
הזהב  קניון  במקרקעי  מהזכויות  כ-25% 
נגד קבוצת  לציון, הגישה תביעה  בראשון 
מגדל, בעלת כ-75% מהזכויות במקרקעי 
לפיו היא  דין הצהרתי  הקניון, למתן פסק 
לקידום  לבדה  לפעול  ומוסמכת  רשאית 
מימושה המסחרי של קומה )-1( בקניון הזהב, 
ולאסור על מגדל מלנקוט בכל דרך שיש בה 
כדי למנוע או לעכב את הקמתו של פרויקט 
ה”גולדן מרקט” בקומה זו. מדובר בשוק אוכל 
אורבני שמתוכנן להיות המתחם הקולינארי 
הגדול ביותר בישראל, באגף החדש של הקניון.

לבית המשפט  במבוא לתביעה שהוגשה 
המחוזי בתל אביב נאמר, כי עניינה בהתנהלות 
כוחנית, בריונית ומקוממת מצדה של מגדל, 
אשר עתה, יותר מ-8 שנים מהמועד בו נחתם 
הסכם הרכישה בין הצדדים במסגרתו מכרה 
דירות יוקרה למגדל 75% מזכויותיה בקניון 
הזהב, בניגוד גמור להוראותיו הברורות של 
ההסכם, להסכמותיה הקודמות של מגדל, 
בפני  מגדל  שהציגה  המפורשים  ולמצגים 
דירות יוקרה, מבקשת מגדל בכל דרך ואופן 
פי  על  זכויותיה  למנוע ממנה מלממש את 
ההסכם, וזאת על מנת להשיג בדרך לא דרך 
את “תיקון” ההסכם באופן חד צדדי ולכפות 
עליה הר כגיגית עסקה חדשה שלא בא זכרה 
בהסכם שבין הצדדים, שיש בה כדי להיטיב 
בזכויות שהוקנו לדירות  ולפגוע  עם מגדל 
כי  יוקרה בהסכם. לדברי התובעים, נדמה 
בניסיון  כולה של התנהלות מגדל היא  כל 
לתקן בדיעבד את מה שנראה בעיניה כטעות 

בכדאיות העסקה.
העסקה  במסגרת  יוקרה,  דירות  לדברי 
שנחתמה לפני למעלה מ-8 שנים הוקנתה 
יצלחו  לפיה, אם  זכות חוזית מפורשת  לה 
מאמציה להגדיל את זכויות הבנייה באופן 
שיאפשר שימוש עיקרי בשטח קומה -1 של 
האגף החדש בקניון, תהיה דירות יוקרה זכאית 
לתוספת תמורה שתחושב בהתאם לנוסחה 
על שיעור ההכנסות  מוסכמת, המבוססת 
השנתיות נטו מדמי השכירות בשיעורי היוון 

משתנים ובהתאם לעיתוי המימוש.
ואולם, נטען בתביעה, שהוגשה באמצעות 

ופרופ’ דן ביין, בהתקרב  יוסף בנקל  עוה”ד 
לדירות  מועד מימוש ה”אופציה” שניתנה 
יוקרה ליהנות מפירות עמלה, בחוסר תום לב 
ובהתעלם התעלמות גמורה מהתחייבויותיה 
בהסכם, מבקשת מגדל לנסות “לטרפד” את 
הקמת ה”גולדן מרקט” שפתיחתו תוכננה 
במהלך שנת 2017. עוד נטען, כי למגדל ידוע 
היטב דירות יוקרה עמלה זה זמן רב על תכנונו, 
הוצאתו לפועל ושיווקו תוך השקעת עשרות 
מיליוני שקלים, מתוך כוונה להביא לניצול 
מרבי של הפוטנציאל המסחרי של הקומה 
ולהשביח את ערכו של הקניון כולו.  מגדל 
עושה זאת, לטענת התובעת, על מנת להפעיל 
על דירות יוקרה לחץ פסול בניסיון להשתחרר 
ההסכם  פי  על  הברורות  מהתחייבויותיה 
ו”לשפר” את תנאי  בו  והתנאים הנקובים 

העסקה.
לסכל  מבקשת  מגדל  כי  נטען,  בתביעה 
ולמנוע את התקדמות הליכי התכנון והשיווק 
על  לחתום  ומסרבת  מרקט,  הגולדן  של 
מתוך  אליה,  שהועברו  השכירות  הסכמי 
רצונה “לעקוף” את התחייבויותיה החוזיות 

יוקרה תנאים חדשים  ו”להכתיב” לדירות 
לעסקה, בהעדר כל בסיס משפטי לכך. היא 
אף הגדילה לעשות ופנתה לעיריית ראשון 
לציון בהודעה, לפיה היא מתנגדת להליכי 
תכנון בקשר עם קניון הזהב ודורשת כי לא 
יוצא היתר הבניה שהתבקש. עקב כך הודיעה 
הליכי  כל  מקידום  הימנעותה  על  העיריה 

התכנון בקשר עם קניון הזהב.
דירות יוקרה מבקשת עוד מבית המשפט 
להתיר לה פיצול סעדים ולאפשר לה בהמשך, 
את  לתבוע  הנזק,  מלוא  שיתגבש  לאחר 
נזקיה ממגדל. לדבריה, ככל שתימנע ממנה 
לה  שניתנה  האופציה  למימוש  האפשרות 
במסגרת ההסכם בשל פעולותיה ומחדליה 
של מגדל, הרי שהנזק שייגרם לה מוערך בלא 
פחות מ-800 מיליוני שקל - סכום המהווה את 
מלוא סכום תוספת התמורה לה היא זכאית 
בנסיבות העניין. לתביעה נלווה תצהיר תמיכה 
של אלוף במיל אבי זמיר, מנכ”ל הגולדן מרקט.
לתביעות  תגיב  “מגדל  מגדל:  תגובת 
משפטיות בבית המשפט ולא בערוצי המדיה 

השונים”.

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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אייל ההון הקנדי פרם ווטסה, התשובה הקנדית לוורן באפט 
 Fairfax האמריקאי, בעל חברת הביטוח וביטוח המשנה
Financial Holdings Limited הודיע על תכניתו לרכוש 
 Allied World Assurance Company את המבטח

Holdings, AG הפועל בעיקר בצפון אמריקה. 
פיירפאקס הציעה לרכוש את Allied World תמורת 54 
מיליון דולר במזומן ובמניות במחיר הגבוה ב-18% משווי 

מניות החברה. 
הקבוצה הקנדית מגוונת מאד בהשקעותיה, הכוללות בין 
 ,BlackBerry היתר אחזקות ביצרן הטלפונים הסלולריים
בנקים, רשתות של מסעדות ומשרדי נסיעות. בשנה שעברה 
שילמה הקבוצה 1.2 מיליארד ליש”ט עבור המבטח הבריטי 

 .Brit
המבטח Allied World משווק מגוון של פוליסות ביטוח 
עסקיות, מביטוח ימי ועד ביטוחי רכוש, בריאות וביטוחים 
מקצועיים. היקף המכירות של המבטח )2015( היה כ-3 
298 מיליון  מיליארד דולר, שיצר לו הכנסה נטו בסך של 
דולר. לאחר הרכישה ימשיך המבטח להתנהל כיחידה נפרדת 
שלא תמוזג, בעתיד הקרוב, עם מבטחים אחרים בקבוצה. 

פעילות החיתום של הקבוצה תתמקד בעיקר בארה”ב 
)75% של הפעילות( כאשר 57% - בענפי התאונה והחבויות, 

30% - בביטוחי רכוש ו-13% בסיכונים מיוחדים.

הפעילות החיתומית הכוללת של תאגיד הביטוח 
וביטוח המשנה  לוידס בתחום הביטוח  הבריטי 
אינה רווחית, כך עולה מדברי המנכ”לית אינגה ביל 

והיו”ר ג’ון נלסון. 
לדברי ביל, לוידס מתמודד עם לחצים בכל תחומי 
פעילותו - דבר המחייב את התאגיד להגדלת היעילות 
ובחינה מחודשת של עמידות המודלים העסקיים 
הקיימים. השחקנים בשוק הביטוח של לוידס חייבים 

לזהות את החוזקות שלהם ולבסס דרכים כדי לקבל 
תמורה לערכים המוספים שלהם.

המנכ”לית והיו”ר קוראים להמשכיות במשמעת 
החיתומית ולהמשיך ולבחון את התכניות החיתומיות 
2017. לדבריהם, שוק הביטוח של  במהלך שנת 
לוידס ימשיך לפעול כדי להתחדש ולהתאים עצמו 
למצב העכשווי, לרבות בתחום הטכנולוגיה ובחינה 

של טכנולוגיות חדשות וחדשניות.

 Fairfax רוכשת 
Allied World את

שנת 2016 אינה שנה 
רווחית עבור לוידס

הארגון היווני נקמה ירוקה 
מאיים להרעיל מוצרי מזון 
ושתייה של מותגים מובילים

ניהול סיכונים

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

קבוצת טרור יוונית המכנה לעצמה
GREEN NEMESIS  )הנקמה 
ים  א ש ו נ ב ת  ק ס ו ע ה  , ) ה ק ו ר י ה
סביבתיים, פרסמה הודעה באינטרנט 
בדצמבר,   21 ב- שעבר,  בשבוע 
לגרום  עומדים  האומרת שאנשיה 
ושתייה  מזון  לחברות  כספי  לנזק 

בינלאומיות ולהרעיל מוצרים.
בהודעה פורסמו פרטים על השיטות 
הזרקת  כגון  שימוש,  ייעשה  בהן 
צילומים של  חומצות,  והיא כללה 
החומר המוזרק למוצרים. עקב הודעה 

זו הופסקה המכירה של מספר מוצרי 
חברות  של  בעיקר  ושתייה,  מזון 
בינלאומיות באזור אתונה רבתי. בין 
השאר מדובר על בקבוקים קטנים של 
קוקה קולה דיאט, נסטי של נסטלה, 
רטבים של יוניליוור וחלב שמיוצר על 
ידי חברה מקומית – דלתה. הארגון 
הודיע שמטרתו היא חבלה כלכלית 

ולא פגיעה בבני אדם.
יחידת הטרור של המשטרה היוונית 
החלה לחקור באופן אינטנסיבי מי 

עומד מאחורי האיום.

 עקב הודעה זו הופסקה המכירה של מספר 
מוצרי מזון ושתייה באזור אתונה רבתי  בין 

השאר מדובר על בקבוקים קטנים של קוקה קולה 
דיאט, נסטי של נסטלה ורטבים של יוניליוור

 כך עולה מדבריהם של המנכ”לית אינגה ביל והיו”ר ג’ון נלסון, 
הקוראים להמשכיות במשמעת החיתומית  לדבריהם, שוק הביטוח 
של לוידס ימשיך לפעול כדי להתחדש ולהתאים עצמו למצב העכשווי

לט
בי

יו 
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סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח

אינגה ביל, מנכ”לית לוידס
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

האקדמיה  ללשון העברית נזפה קולקטיבית במומחי הביטוח שלה

האקדמיה ללשון העברית יכולה להתחרות, בלא 
מעט הצלחה, במוסדות האקדמיים המכובדים 
של צפון קוריאה וסין. לדעת קובעי המדיניות של 
האקדמיה ללשון העברית, רק דובר האקדמיה 
רשאי למסור מידע על פעילותה. נזכיר, לא מדובר 
בתרגום מונחים מתחום ארסנל הנשק הישראלי 

אלא בפעילות בתחום הביטוח. 
כתריסר מומחים לביטוח מהבכירים בישראל, 
בראשותו של איתן אבניאון, בעבר מנכ”ל חברת 
הסנה שסיימה את  הביטוח ההסתדרותית 
חייה )אחרי עידן אבניאון יש לציין( שוקדים 
זה זמן רב על מילון למונחי ביטוח.  לפני כשבוע 
)פוליסה, גיליון 2197 מה-20 בדצמבר 2016( 
פורסמה ידיעה בפוליסה  על השלמת העבודה 
של הוועדה הפועלת בחסות של איגוד חברות 

הביטוח וההתאחדות לביטוח חיים.
לא עבר זמן רב  מהפרסום והמומחים קבלו 
במייל מכתב נזיפה קולקטיבי מד”ר סמדר כהן 
המרכזת מטעם האקדמיה את ועדת מומחי 
הביטוח: “חברים, רונית גדיש  )דוברת האקדמיה 
מ.פ.( מבקשת למסור: אנחנו מבקשים בכל לשון 
של בקשה, כל עניין ההודעות לתקשורת )מכל 
סוג שהוא( חייב לעבור דרך יועצת התקשורת 

של האקדמיה ללשון העברית”.

ואם זה לא ברור עד כאן, הנה ההמשך: “בשום 
פנים ואופן אין להוציא שום ידיעה או הודעה 
יועצת  גורם תקשורת בלי תיאום עם  לשום 
התקשורת ועם רונית גדיש. ההודעה שהתפרסמה 
בפוליסה לא רק שלא אושרה אלא גם אינה 

מדויקת”. 
בעקבות פנייה של דוברת האקדמיה לפוליסה 

ביקשנו לדעת מה לא היה מדויק בפרסום. 
לא  אמסור מה  “אני  גדיש:  רונית  הדוברת 
מדויק, רק אם תגיד לי מי מסר את המידע... 

איך פרסמתם משהו בלי לקבל את אישורי”.
ניסינו להסביר לה משהו על עיתונות חופשית, 
אך היא פסקה: “אני יודעת יותר ממך. אני עובדת 

ברדיו... יש לי  דרכים לטפל בעניין”.

אסף עזרא 

בעקבות פרסום ידיעה בפוליסה על השלמת העבודה של הוועדה 
הפועלת בחסות איגוד חברות הביטוח וההתאחדות לביטוח חיים

מבטחים ומבוטחים

 ,eLoan אסף עזרא מונה ליו”ר
א’.  ביום  מיטב דש  הודיעה  כך 
עזרא יכהן בתפקיד החדש במקביל 
לתפקידו הנוכחי זה שלוש שנים 
כסמנכ”ל שיווק ומכירות פיננסיות 
במיטב דש. בנובמבר השנה רכשה 
eLoan והעמיקה  מיטב דש את 
האשראי  בתחום  פעילותה  את 
הצרכני. החברה ממשיכה לפעול 
כפלטפורמה שמפגישה בין מלווים 

ללווים )peer-to-peer( ומסתייעת בטכנולוגיה 
שפותחה בחברה כבסיס לפעילות מתן אשראי 

צרכני ממקורותיה.
עזרא כיהן בעשור האחרון בתפקידים שונים 

בחברה. לפני תפקידו האחרון שימש 
כסמנכ”ל שיווק ומכירות בתכלית 

תעודות סל מבית מיטב דש. 
eLoan פועלת זה כשלוש שנים 
החברתיות  ההלוואות  בתחום 

ומנוהלת על ידי  עופר כרמל. 
אילן רביב, מנכ”ל מיטב דש: “אני 
מברך את המינוי של אסף לתפקיד 
ואת הצטרפותו למנכ”ל עופר כרמל. 
אני סמוך ובטוח כי שיתוף הפעולה 
ביניהם יוביל את eLoan להצלחות והישגים 
חדשים. נמשיך להיות חלק ממגמת הצמיחה 
בתחום האשראי החוץ בנקאי, שמהווה חלופה 

ממשית לבנקים”.

eLoan מיטב דש: אסף עזרא מונה ליו”ר
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