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יחידת אתגר מודה:

תקלה במערכת אחזור הנתונים המשטרתית הובילה 
לפרסום נתונים שגויים של גניבות כלי רכב ב-2016
במכתב ששלח נצ”ם חנן אדרי, מפקד יחידת אתגר, למנכ”ל איגוד חברות הביטוח, הוא התנצל על התקלה 

וציין כי הירידה בשיעור הגניבות עומדת על 6.6% ולא 22.81% כפי שפורסם בטעות בהתייחס לחודש אוקטובר

תקלה במערכת אחזור הנתונים המשטרתית 
הובילה לפרסום נתונים שגויים של גניבות 
כלי רכב ב-2016 – כך עולה ממכתב ששלח 
נצ”ם חנן אדרי, מפקד יחידת אתגר למנכ”ל 
איגוד חברות הביטוח ד”ר גיא רוטקופף. 
במכתב מסביר אדרי, כי בבדיקת בקרת 
איכות שביצעה המשטרה בסוף חודש נובמבר 
התגלתה התקלה, וכעת פרסמה היחידה 

נתונים תקינים. 
המערכת המשטרתית שאוגרת נתונים על 
גניבות כלי רכב מכונה מערכת “עורב” )עולם 
הרכב(. מדובר במערכת BI )בינה עסקית( 
לתחקור נתוני רכב גנוב. מערכת זו נשענת 
על נתונים שנטענים כל יום למחסן נתונים 
מרכזי מכלל מערכות המחשוב המשטרתיות, 
שם מתבצע עיבוד מיוחד גם למערכת עורב.
אדרי מציין: “בבדיקות איכות שנעשו 
במנ”ט )יחידה שאחראית על תקינות מערכות 
 ,2016 המחשב במשטרה( בסוף נובמבר 
התברר כי קיים פער בין כמות כלי רכב גנובים 
וכמות מציאות של כלי רכב אלו, כפי שדווחו 
במערכת פל”א )מערכת של תיקי חקירה 
שנפתחו(, לבין המידע הקיים במערכת עורב”. 
לדברי אדרי, התקלה טופלה ונתוני הגניבות 
ל-2016 שוחזרו, אולם התקלה גרמה לכך 
שהנתונים שפורסמו לכל אורך 2016 היו 

שגויים. 

אדרי מציין: “כפי שניתן לראות מן הנתונים 
העדכניים, הירידה בכמות גנבות כלי הרכב 
ב-2016, לעומת התקופה המקבילה ב-2015, 
עומדת על שיעור של 6.6%. ירידה זו ממשיכה 
את מגמת הירידה הכוללת בכמות גנבות כלי 
הרכב בעשור האחרון. יצוין כי לנוכח העלייה 
המשמעותית בכמות כלי הרכב הנוסעים 
בכבישי הארץ )כ-3,240,000 כלי רכב, נכון 
לדצמבר 2016(, הרי שכיום שיעור גניבות לכל 
1,000 כלי רכב עומד על 4.2%, דבר המהווה 
ירידה של 72% ביחס ל-2006 )שנת הקמתה 

המחודשת של יחידת אתגר(”.
ממשטרת ישראל נמסר: “משטרת ישראל 
מידע ממוחשבים בהם  מנהלת מאגרי 
נמצאים, בין היתר, נתונים אודות אירועי 
גניבות כלי הרכב במדינת ישראל, המדווחים 
למשטרה. בבדיקות איכות )Q.A( שנעשו 
במנהל הטכנולוגיות של המשטרה, הגוף 
האמון על מערכות המחשוב בארגון, בסוף 
נובמבר, התברר כי קיים פער בחלק מהנתונים 
המוצגים במערכת ה”עורב”, המתכללת 
נתונים אודות גניבות כלי רכב. עם גילויה 
של התקלה המחשובית, היא תוקנה וכלל 
הנתונים הוסדרו. משטרת ישראל תמשיך 
לערוך בדיקות איכות על מאגרי הנתונים 
שברשותה, על מנת למנוע הישנות של תקלות 

מחשוביות מסוג זה בעתיד”.

נתוני גניבות כלי הרכב לפני תיקון התקלה

מצטבר 2016מצטבר 201520162015 
פער שנתי 

מצטבר 

1,3051,2381,3051,238-5.13%ינואר

1,2911,0272,5962,265-12.75%פברואר

1,3069313,9023,196-18.09%מרץ

1,2888625,1904,058-21.81%אפריל

1,3811,0496,5715,107-22.28%מאי

1,4871,0078,0586,114-24.13%יוני

1,3971,0159,4557,129-24.60%יולי

1,3971,17410,8528,303-23.49%אוגוסט

1,23794212,0899,245-23.53%ספטמבר

1,04889613,13710,141-22.81%אוקטובר

נתוני גניבות כלי הרכב עדכניים - לאחר תיקון התקלה

מצטבר 2016מצטבר 201520162015 
י  ת נ ש ר  ע פ

מצטבר 

1,3221,3441,3051,238-5.13%ינואר

1,3041,2502,6262,594-1.22%פברואר

1,3211,1903,9473,784-4.13%מרץ

1,3111,0845,2584,868-7.42%אפריל

1,4001,3336,6586,201-6.86%מאי

1,5251,2408,1837,441-9.07%יוני

1,4241,2939,6078,734-9.09%יולי

1,4331,43811,04010,172-7.86%אוגוסט

1,2771,14012,31711,312-8.16%ספטמבר

1,1001,07913,41712,391-7.65%אוקטובר

1239128714,56513,685-6.6%נובמבר
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סלינגר אוסרת על הגופים המוסדיים לגבות 
עמלות דמי טיפול בעת מתן הלוואות 

הטיוטה פורסמה במסגרת עדכון רגולטורי, שכלל 14 הוראות חדשות בכל תחומי הביטוח

טיוטת עמדת ממונה:

“גבייה של דמי טיפול מלווה ספציפי, בין 
לאו,  ובין אם  בגוף מוסדי  הוא חוסך  אם 
בקשר להוצאות שנגרמו מהקמת ההלוואה 
או מהטיפול בה, אינה עומדת בהוראת סעיף 
32)ד( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים” 
המפקחת על הביטוח דורית  – כך קובעת 

סלינגר, בטיוטת עמדה שפרסמה היום. 
כי טובת הנאה אסורה  בטיוטה מובהר, 
תיחשב גם במקרה שבו הלווה משלם כספים 
בעצמו, ישירות לצד שלישי הנותן שירותים לגוף 
מוסדי, בקשר להקמת ההלוואה או לטיפול בה. 
לפיכך, מציינת סלינגר, על הגופים המוסדיים 
לחדול לאלתר מגביית כספים כאמור עבור 
העמדת הלוואות מכל סוג על ידי הגוף המוסדי 
או עבור הטיפול בהן, או לאפשר גביית כספים 

אלו על ידי צד שלישי.
הטיוטה פורסמה בעקבות בדיקות שנערכו 
על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מהן 
עלה כי קיימים גופים מוסדיים אשר מחייבים 
חוסך המקבל הלוואה כנגד יתרת החיסכון 
הצבורה שלו, בתשלום כספים ייעודיים לעניין 
הקמת ההלוואה או לעניין הטיפול בה )‘דמי 

טיפול’( – התנהלות פסולה לדברי סלינגר.
טיוטת העמדה פורסמה במסגרת עדכון 
רגולטורי – במסגרתו פרסמה המפקחת 14 

הוראות שונות, העוסקות בכל תחומי הביטוח. 
כך למשל, בתחום ביטוח נח”ל תוקנו ההוראות 
הנוגעות למעורבות גורם שאינו בעל רישיון 
בשיווק מוצר של ביטוח נסיעות לחו”ל. על 
פי ההוראות, גורמים שאינם סוכני ביטוח 
רשאים להעביר ללקוחות מידע על ביטוח 

נסיעות לחו”ל. גורמים אלה יתוגמלו באופן 
שאינו תלוי במחירי הפוליסות. 

בנוסף פורסמו תריסר הוראות, טיוטות, 
חוזרים ועמדות נוספות, העוסקים בסוכנים 
ויועצים, המסלקה הפנסיונית, חיסכון פנסיוני, 

חשבונאות ועוד. 

רשימת ההוראות שפרסמה היום המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר 

קבוצת אורן מזרח וסוכניה מודים לחברות הביטוח
על שנה עסקית מוצלחת ב-2016 

ומאחלים המשך צמיחה ורווחיות בשנת 2017

2017
תודה רבה לכולם!
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הצעת חוק שנועדה להביא לכך שתביעת 
 6 בתוך  תסתיים  סיעודי  ביטוח  תגמולי 
חודשים, הונחה בימים אלה על שולחן הכנסת 

לדיון מוקדם. 
67 חברי הכנסת היוזמים את ההצעה:  בין 
איציק שמולי, איתן ברושי ומיכל בירן )המחנה 
הציוני(, דוד ביטן )הליכוד(, משה גפני )יהדות 
התורה(, אורלי לוי אבקסיס, אלי אלאלוף 
ורועי פולקמן )כולנו(, דב חנין ואחמד טיבי 
)הרשימה המשותפת(, יאיר לפיד, יעל גרמן 
ויעקב פרי )יש עתיד(, זהבה גלאון )מרצ( ועוד 

רבים – ממרבית הסיעות בכנסת.
על פי הצעת החוק, תביעת תגמולי ביטוח 
התובע  נוספים.  סעדים  תכיל  לא  סיעודי 
יצרף לכתב התביעה תצהירי עדות ראשית, 
המסמכים  ואת  משפטיות  אסמכתאות 
הרפואיים. בכתב ההגנה תפרט חברת הביטוח 
את טיעוניה ותצרף תצהירי עדות ראשית של 
העדים, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת 
המסמכים הרפואיים ומסמכים אחרים הנוגעים 
לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו 
או בשליטתו של הנתבע ושאותרו על ידו לאחר 
חקירה ודרישה. כתב ההגנה יוגש לבית המשפט 

תוך 30 יום ממועד המצאת כתב התביעה. 
על פי הצעת החוק, בית המשפט רשאי למנות 
מומחה או מומחים לעניין המחלוקת בתוך 
30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה 
האחרון בתיק, והמומחה יגיש לבית המשפט, 
בתוך 30 יום מיום מינויו, את חוות דעתו. בית 
המשפט יקבע מועד לדיון בתביעה, שלא יהיה 
מאוחר משלושים יום מהמועד בו הוגשה חוות 

דעתו של המומחה או המועד 
האחרון להגשת כתב ההגנה 
ככל שלא מונה מומחה, לפי 

העניין.
ונים  הדי כי  נקבע,  עוד 
בתוך  מו  י סתי י בתביעה 
שישה חודשים ממועד הגשת 

התביעה. 
בדברי הסבר להצעה נכתב, 
את  לתקן  נועדה  היא  כי 
המצב המשפטי, לפיו נדרשים 
מבוטחים קשישים, שיש להם 
מחלוקת משפטית מול חברות 
על התרחשותו של  הביטוח 
של  וקיומו  הביטוח  מקרה 

“מצב סיעודי”, לנהל הליך משפטי בסדר דין 
רגיל, אשר לעיתים רבות מתמשך זמן רב, דבר 
שאינו ראוי, הן מנקודת מבטם של הקשישים 

והן מנקודת מבטן של חברות הביטוח. 
“הזמן הרב שאורך ההליך המשפטי בעניין 
זה נובע מלשון התקנות הנוכחי, אשר מחייב 
את הקשישים אשר חברת הביטוח דחתה 
את זכאותם, להגיש עם כתב התביעה חוות 
דעת רפואית ערוכה כדין, אשר עלותה אלפי 
שקלים. בהתאם, מאפשרות התקנות לחברות 
הביטוח להגיש חוות דעת נגדיות בתוך 60 יום 
לאחר מכן. לבסוף, ממנה לרוב בית המשפט 
מומחה מטעמו ולאחר מכן קובע את התיק 
המשפטי לדיון. כך, ניהול תביעה משפטית 
יכול להגיע לכשלוש שנים  לתגמולי סיעוד 

ויותר” – כך נכתב. 

ות  ע י ב ת ב ת  ו ק ו ל ח מ ה
לתגמולי ביטוח סיעודי אינן 
“רפואיות” בעיקרן – כותבים 
מצב  לדידם,  ההצעה.  יוזמי 
תפקודי  קושי  הוא  סיעודי 
שהוא תוצאה של מצב רפואי 
וכי ניתן למעשה לבחון אותו 
באמצעות  פשוטה  בצורה 
שנקבע  כפי  זאת  מסמכים, 
לדוגמה בתא”ק -54594-10

דקלה חברה  נ’  ארדרייך   12
לביטוח בע”מ. 

לאחר בחינה מחודשת של 
מעריכים  זה,  בתחום  הדין 
יוזמי החוק, כי אפשר לקצר 
“הפיכת   – משמעותי  באופן  אלו  הליכים 
תביעות אלו לכאלה המתנהלות בסדר דין 
מהיר ויעיל, תוביל לתוצאה ראויה: מצד אחד 
המבוטח הסיעודי יזכה לקבל את יומו באופן 
מהיר אשר יבטיח ככל הניתן את האפשרות 
שיעשה שימוש בתגמולי הביטוח, ככל שזכאי 
להם. מצד אחר, תזכה חברת הביטוח לבירור 
מהיר, אשר יפחית עלויות משפטיות ויאפשר 
ודאות ושקיפות משפטית, הן מהפן החברתי 
והן הציבורי, בהתאם לתכליתן הסוציאלי של 

חברות הביטוח.
“התיקון המבוקש מיטיב עם הצדדים, מייעל 
את המערכת המשפטית באופן של הפחתת 
עם  בהלימה  ועומד  עליה,  המוטל  העומס 
תכליות הצדק והיעילות הכלכלית והחברתית”, 

כך נכתב בהצעה.

הצעת חוק: תביעת תגמולי ביטוח 
סיעודי תסתיים בתוך שישה חודשים

 יוזמי החוק: המבוטח הסיעודי יזכה לקבל את יומו באופן מהיר שיבטיח ככל הניתן את האפשרות 
שיעשה שימוש בתגמולי הביטוח  חברת הביטוח תזכה לבירור מהיר, אשר יפחית עלויות משפטיות 

ויאפשר ודאות ושקיפות משפטית  67 חברי כנסת עומדים מאחורי ההצעה ממרבית סיעות הבית

ח”כ איציק שמולי
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בבית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתם 
של אירית טבריס )“התובעת”(, ואביחי טבריס 
)“התובע”(, שיוצגו יחדיו על ידי עו”ד יהודה 
שוורץ, נגד כלל חברה לביטוח בע”מ )“חברת 
גלעד פלג  הביטוח”(, שיוצגה על ידי עוה”ד 
דורון-בורבין, צופין.  ממשרד  ועילם בורבין 
בהיעדר   ,2016 בדצמבר  ניתן  הדין  פסק 

הצדדים, מפי השופטת מירב קלמנפר נבון.
התובעת הצטרפה לביטוח בריאות קבוצתי 
שנעשה בחברה בה היא עבדה )“הפוליסה”(. 
במסגרת הפוליסה בוטח גם התובע, שהינו 
בנה של התובעת. לשיטתם, מועד ההצטרפות 
לפוליסה, שהונפקה באמצעות חברת הביטוח, 

הינו ה-1 ביולי 2011.
התובע נולד עם אבחנה קלינית של אי ספיקת 
כליות. לנוכח החמרה במצבו הבריאותי הוחלט, 
כי התובעת תתרום לו כליה. ב-1 ביולי 2012 
אושפזו התובעת והתובע בבית חולים, כאשר 
למחרת בוצע בפועל תהליך השתלת הכליה 
)“ההשתלה”(. בסמוך לאחר ההשתלה פנו 
התובעת והתובע לחברת הביטוח בדרישה 
לקבל תגמולי ביטוח מכוח הפוליסה. הואיל 
ודרישה זו נדחתה, הגישו התובעים כתב תביעה 
לבית המשפט. בכתב התביעה נטען, בין השאר, 
כי התובע זכאי לסכום של 5,000 שקל למשך 24 
חודשים, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק. 
חברת הביטוח טענה, כי הפוליסה התקבלה 
אצלה ללא הצהרת בריאות של התובעים 
 .2011 ונכנסה לתוקף ביום ה-1 באוגוסט 
כן, בהתאם לפוליסה, מקרה הביטוח  כמו 
המתייחס להשתלה הינו מצב בריאותי של 
המבוטח, המחייב ביצוע השתלה בארץ או 
בחו”ל. עם זאת, בפוליסה קיים חריג בשל מצב 
רפואי קודם. לפי החריג, הכיסוי הביטוחי לא 

יחול כאשר אובחנה במבוטח מערכת נסיבות 
רפואיות לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות 
בנוסף,  )“החריג”(.  עקב מחלה או תאונה 
החריג תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת 
מתחילת תקופת הביטוח. בהקשר זה נטען, 
כי התובע חלה במחלת כליות עוד מלידתו 
והתובעים ידעו, טרם הנפקת הפוליסה, שמצבו 
הרפואי מחייב השתלת כליה. לפיכך, יש לדחות 
את התביעה הואיל ומקרה הביטוח התרחש 
טרם הנפקת הפוליסה ולכן מתקיים החריג 

לכיסוי הביטוחי.
האם התובע זכאי לתגמולי ביטוח? האם 

מקרה הביטוח הינו ביצוע ההשתלה בפועל?
בית המשפט ציין, כי לא עלתה כל מחלוקת 
ביצוע  שמצבו הבריאותי של התובע חייב 
השתלה. התובעים אישרו בעצמם, כי הצורך 
בביצוע ההשתלה התגלה זמן רב לפני הנפקת 
הפוליסה. עוד צוין, כי התובע היה במעקב 
רפואי רצוף החל מלידתו, בשל מחלת הכליות 
ממנה סבל. בהתאם לראיות שהוצגו בפני 
בית המשפט עלה, כי מקרה הביטוח כמתואר 
בפוליסה התרחש טרם היא נכנסה לתוקף ועל 

כן יש להחיל את החריג.
חברת הביטוח הגישה חוות דעת של מומחה 
רפואי מטעמה, לפיה הצורך בביצוע השתלה 
נקבע כבר במחצית הראשונה של שנת 2011. 
מנגד, התובעים לא הגישו חוות דעת רפואית 
מטעמם. בשל כך נקבע, כי יש לקבל את חוות 
הדעת מטעם חברת הביטוח, אשר הייתה 

ברורה ולא נסתרה.
בית המשפט הדגיש, כי הוצגו בפניו מסמכים 
 2010 שנת  מסוף  החל  לפיהם,  רפואיים 
התובע היה צריך לעבור השתלה, דהיינו לפני 
מזאת,  יתירה  לתוקף.  נכנסה  שהפוליסה 

בהתאם לחוות הדעת הרפואית שהוגשה מטעם 
חברת הביטוח, הצורך בהשתלה נקבע כבר 
במחצית הראשונה של שנת 2011. בנסיבות 
הללו ברור, כי החריג לכיסוי הביטוחי התקיים 

וחברת הביטוח דחתה את התביעה כדין.
בית המשפט עיין בסיכום האשפוז של התובע 
כי  עלה,  זה  שהתייחס להשתלה. ממסמך 
התובע קיבל טיפול תרופתי לקראת ההשתלה, 
ארבעה ימים לפני שהיא נערכה בפועל. בשל 
כך, מקרה הביטוח חל מהמועד שבו התובע 
התחיל לקבל את הטיפול התרופתי ולא מיום 
ביצוע ההשתלה. קביעה זו מלמדת, כי מקרה 
הביטוח אירע לפני שחלפה שנה ממועד כניסת 

הפוליסה לתוקף.
בנוסף, ניתנה התייחסות לחובת הגילוי החלה 
על מבוטחים ובית המשפט ציין, כי “התובע 
והצורך  סבל ממחלת הכליות עוד מלידתו 
בביצוע השתלת הכליה בשלב כלשהו היה 
ידוע לתובעים זמן רב עובר למועד כניסתם 
לביטוח”. למרות שחברת הביטוח לא דרשה 
מהתובעים למלא הצהרת בריאות, הם לא היו 
פטורים מחובת הגילוי בעניין מחלת הכליות 
של התובע והצורך העתידי בביצוע השתלה. 
כלשונו של בית המשפט: “אין הדעת נוחה 
מאי גילוי התובעים לנתבעת )חברת הביטוח( 
בעת הכניסה לביטוח, כי התובע סובל ממחלת 
הכליות מלידתו וכי יש צורך בביצוע השתלת 
כליה בידיעה, כי גילוי כאמור עלול לסכל את 

צירוף התובע לפוליסה”.
לסיכום האמור נפסק, כי התובעים אינם 
זכאים לתגמולי ביטוח מכוח הפוליסה ועל 

כן תביעתם נדחתה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

מקרה הביטוח חל מהמועד שבו 
המבוטח מקבל טיפול תרופתי טרם 

ההשתלה ולא מיום ביצוע הניתוח 

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט מציין בנוסף, כי למרות שחברת הביטוח לא דרשה מהתובעים למלא הצהרת בריאות, 
הם לא היו פטורים מחובת הגילוי בעניין מחלת הכליות של התובע והצורך העתידי בביצוע השתלה

אנשים לשרות אנשים
גם נהגים צעירים

   חובה
לעשות באיילון!
תעריף ביטוח חובה אטרקטיבי ביותר!
בכל סוגי הרכבים בכל שכבות הגיל   
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מבט פיננסי

למה קופת גמל להשקעה?
ת  ו ח ו ק ל ה ב  ו ר
ת  א ם  י ל ה נ מ
ם  ה ל ש ם  י פ ס כ ה
דרך יועצי השקעות 
תיקים  מנהלי  או 
ם  י ש מ ת ש מ ה
ת  ו נ ר ק ב ר  ק י ע ב
ותעודות  נאמנות 
לנהל את  כדי  סל 
המענה  הכספים. 
היום  עד  שניתן 
כחלופה לניהול הכספים היה דרך פוליסת 
זמן  לאורך  נחות  אך  טוב,  )מוצר  חיסכון 

בהשוואה לקופת גמל להשקעה(.
קופ”ג להשקעה הוא מוצר ללא הטבות 
מיוחדות למשקיע כמו בקרן השתלמות או 
הטבה מיסוי במוצרים פנסיוניים שוטפים. 
אך בעת משיכת הכספים כקצבה  יש הטבות 
- פטור ממס רווחי הון וניתן למשוך כקצבה 

פטורה.
ה  נ ע מ ם  י נ ת ו נ ש ם  י ר ק י ע ת  ו נ ו ר ת י
ם  י ע י ק ש מ י  פ ס כ ל  ו ה י נ ל  ש ך  ר ו צ ל
: ם י ט ר פ ת  ו ח ו ק ל ל ן  ו ה ה ק  ו ש  ב
בין  )מעבר  ההשקעה  בניהול  גמישות   .1
 מסלולים, מעבר  גופים מנהלים( ללא אירוע מס.
ם  ו ק מ ב ו  ט ו ר ב ב ם  י פ ס כ ל  ו ה י נ  .2
וניהול  השקעות  מייעוץ  בשונה  נטו  
. ) ת י ב י ר ד ת  י ב י ר ט  ק פ א ( ם  י ק י  ת
 3. דחיית מס נצחית עד למשיכת הכספים.

4. ניתן למשיכה כקצבה פטורה ממס רווחי 
הון וקצבה פטורה.

מוצר זה פותח בפנינו כ-300 מיליארד שקל 
של השקעות הנמצאות בשוק ההון בקרנות 

נאמנות ותעודות סל.
קרנות  מול  המוצר  של  מובהק   יתרון 
הנאמנות הוא כמובן המחיר הנמוך בניהול 
הכספים, בשונה מקרנות הנאמנות. בקרנות 
הנאמנות ותעודות סל יש עלויות פנימיות 
שרוב הלקוחות לא מודעים להן. בנוסף, יש 
עלויות בנקאיות נוספות - דמי ניהול ניירות 

ערך ועמלות קנייה ומכירה.
ערך  לניירות  הבורסה  באתר  מבדיקה 
יותר מ-88 מיליארד  יש  כי  לראות,  ניתן 
ניהול  דמי  עם  נאמנות  קרנות  של  שקל 
מיליארד   22 כ-  ,1.5% ל-  0.8% בין  של 
,2% של  ממוצעים  ניהול  דמי  עם   שקל 
ו-8 מיליארד שקל עם תשואות שליליות 
מדובר  לשנה.   1 .5% של  ניהול  ודמי 
בקרנות נאמנות מעורבות 90/10 , 80/20, 
גמל. קופות  מזכיר  מאוד   - וכו’   70/30 

עוד ניתן לראות כי ככל שהחשיפה המניתית 
עולה, כך גם דמי הניהול. רק בשנה האחרונה 
כ-3.05 מיליארד שקל  עלייה של  קיימת 

בקרנות מניתיות עם דמי ניהול גבוהים.
ניהול  של  ההשקעות  בעולם  החלופה 
הכספים דרך גמל להשקעה במקום קרנות 
נאמנות או תעודות סל היא ברוב המקרים 
נכונה יותר. כמובן שיש לבחור את מסלול 

ההשקעה בהתאם לצרכי הלקוחות. כיום יש 
מגוון רחב של מסלולים ותמהילים שונים 
בין  ידי שילוב  על  שניתן לבנות ללקוחות 

המסלולים ובין גופים מנהלים שונים.
אז למה קופ”ג להשקעה? 

ניהול  יותר,  גבוהה  ניהול  יש גמישות  כי 
במיסוי  וגמישות  יותר  נמוכות  בעלויות 

לאורך זמן.
דוגמה מספרית להבנת הפוטנציאל: הפקדה 
70 אלף שקל ללקוח על בסיס חמישה  של 
לקוחות בשבוע - מדובר על הפקדה של 350 
אלף שקל בשבוע ו-1.4 מיליון שקל בחודש.

של  שוטפות  הפקדות  על  מדובר  בשנה 
כ-17 מיליון שקל חדשים של הלקוחות ללא 
המוצרים השוטפים הרגילים )השתלמות 

וקופות נוספות(.

הכותב הוא מנכ”ל מרקר פיננסים

מאת יונאל דבש

אנשים לשרות אנשים

הכי זולים בנהגים ותיקים

    חובה
לעשות באיילון!
תעריף ביטוח חובה אטרקטיבי ביותר!
בכל סוגי הרכבים בכל שכבות הגיל   

+60

הפניקס קיבלה את אישור 
לרה- הביטוח  על  הפיקוח 
ארגון בפעילות הגמל והפנסיה 
– כך הודיעה החברה לבורסה. 
ה’,  ביום  התקבל  האישור 

ה-29 בדצמבר 2016. 
במסגרת הרה-ארגון, שאושר 
החברה  דירקטוריון  ידי  על 
)פוליסה,  כחודשיים  לפני 
גיליון 2176 מה-1 בנובמבר( 

הוחלט כי הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות 
הפניקס פנסיה,  וותיקות תמוזג לתוך 

כך שכל פעילות הפנסיה של 
באמצעות  תנוהל  החברה 
חברה מנהלת אחת - הפניקס 

פנסיה. 
מניות  כי  הוחלט,  כן  כמו 
אקסלנס נשואה גמל יועברו 
לידי הפניקס וכי פעילות הגמל 
תועבר  פנסיה  הפניקס  של 
כך  גמל,  נשואה  לאקסלנס 
שכל פעילות הגמל של החברה 
תנוהל באמצעות חברה מנהלת אחת - 

אקסלנס נשואה גמל.

הפניקס קיבלה את 
אישור הפיקוח לרה-ארגון 

בפעילות הגמל והפנסיה

בית הפניקס
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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

חברה בלגית תובעת מקבוצת רכישה 
בתל אביב להמציא לכלל ביטוח 

אישור המהווה תנאי לקבלת תגמולים

Smet GWT, המתמחה  החברה הבלגית 
בעבודות תת קרקעיות, הגישה תביעה נגד קבוצת 
הרכישה מגדלי הצעירים לחייבה להמציא לחברת 
כלל ביטוח אישור המהווה תנאי לקבלת תגמולי 
ביטוח בסך 7.8 מיליון שקל, אותם היא זכאית 

לקבל מכלל ביטוח.
התובעת משמשת כיום כקבלן עבודות השפלת 
מי תהום והחדרתם מחדש בפרויקט בנייה הידוע 
כמגדלי הצעירים - פרויקט של קבוצת רכישה 
לבניית שני מגדלים למגורים מעל קומות מסחר 
ומרתפי חנייה ברחוב מנחם בגין בתל אביב. 
הנתבעים הם חברי הנציגות החוקית של הזכאים 
להירשם כבעלי זכויות החכירה לדורות הבלעדיות 
קבוצת חג’ג’  בדירות שבפרויקט, אותו מנהלת 

ייזום נדל”ן.
לדברי החברה הבלגית, היא התקשרה עם הקבלן 
הראשי של הפרויקט, חברת א. דורי בנייה, בהסכם 
קבלן משנה לטובת ביצוע עבודות שאיבה, השפלה 
והחדרה של מי תהום בפרויקט הצעירים, וכי הן א. 
דורי והן היא עצמה מבוטחות על ידי כלל ביטוח. 
לאחרונה סיימה א. דורי את תפקידה כקבלן 
בפרויקט, ובנסיבות אלה חתמו התובעת וקבוצת 
רכישה, באמצעות הנציגות קבוצת הרכישה, על 
הסכם לשירותי השפלה והחדרת מי תהום, המסדיר 
התקשרות ישירה בין התובעת לבין קבוצת הרכישה 
בכל הקשור לביצוע העבודות על ידי התובעת 

בפרויקט.
בתביעה נטען, כי באחת הלילות בחודש מרץ 
2015 הופיעה נביעת מים בסמוך לאחת מבארות 
ההחדרה וגרמה להצפה באתר הפרויקט, וכי האירוע 
היה תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי, שהסיבה לו 
אינה ידועה עד היום )פוליסה, גיליון 1935 מה-20 
באפריל 2015(. לדברי החברה, היא העבירה לכלל 
ביטוח את דרישתה לתשלום תגמולי ביטוח בגין 
האירוע בסך 2.5 מיליון אירו, אולם נוכח סירובה 
של חברת הביטוח להיענות לדרישת התשלום, 
היא הגישה נגדה תביעה לתגמולי ביטוח בסך 

כ-11 מיליון שקל. 
על פי התביעה, בעקבות משא ומתן שהתנהל 
בין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט, הם הגיעו 
לידי הסכמה לפיה כלל ביטוח תשלם לתובעת 7.8 
מיליון שקל. אולם כלל ביטוח הודיעה לתובעת, כי 
עליה לקבל את אישור קבוצת הרכישה או הבנק 
המלווה את הפרויקט לתשלום תגמולי הביטוח 
מכוח הפוליסה ישירות לידיה. הבנק הודיע, כי יעביר 
את התייחסותו העניינית לפניות התובעת לקבלת 
האישור האמור רק לאחר שיקבל את התייחסותה 
של קבוצת הרכישה, אולם זו עומדת בסירובה 
הפסול להעברת האישור הפורמלי שיאפשר את 

תשלום תגמולי הביטוח לתובעת.
לדברי התובעת, לקבוצת הרכישה אין כל זכות, 
לא חוזית ולא מכוח הדין, למנוע ממנה את זכותה 
לקבלת כספי הביטוח נשוא הסכם הפשרה. 
לטענתה, באמצעות עוה”ד ניר סברוב, פנינית כהן, 
ונתן לרנר, סירובה של קבוצת הרכישה להעברת את 
האישור לכלל ביטוח הינו פסול, מקומם ומהווה 

עמידה על זכות בחוסר תום לב משווע, וכי גם בהעדר 
האישור עומדת לה הזכות לקבלת תגמולי ביטוח. 
בית המשפט מתבקש להורות לחברי קבוצת 
הרכישה להעביר לאלתר לכלל ביטוח אישור 
לתשלום תגמולי הביטוח ישירות לתובעת. עוד 
מתבקש בית המשפט להתיר לתובעת לפצל את 
סעדיה באופן שיהיה באפשרותה לתבוע את קבוצת 
הרכישה בגין נזקיה, עקב סירובה להעברת האישור 

הנדרש לכלל ביטוח.
מקבוצת חג’ג’ נמסר: “קבוצת הרכישה של מגדלי 
הצעירים הינה המוטב הראשי והפוליסה משועבדת 
לבנק. סמט הזדרזה להגיש תביעה והקבוצה עתידה 
להגיש בימים הקרובים תביעת ביטוח בהיקפים 
נרחבים, שיכול וכוללים חלק מהעילות בגינן 
הסכימה חברת הביטוח לשלם לסמט.  ממילא 
הבנק המלווה וקבוצת הרכישה לא הסכימו לשחרור 
סכומים כלשהם לסמט, המשועבדים כאמור לבנק 
של הקבוצה”. מכלל ביטוח לא התקבלה התייחסות 

עד סגירת הגיליון.

מגדל רכשה ממנורה מבטחים את פעילות 
קרנות הנאמנות המחקות שלה. במסגרת 
ההסכם, שנחתם ב-28 בדצמבר, הועברו 34 
קרנות נאמנות מחקות של מנורה מבטחים 
לניהולה של מגדל קרנות – החל מהיום, 
2017. היקף הנכסים המנוהלים  1 בינואר 
בקרנות המועברות, נכון ל-27 בדצמבר 2016, 
עמד על כ-880 מיליון שקל. התמורה בגין 
ההעברה של הקרנות המועברות הינה בסך 

1 מיליון שקל.
עסקה זו של מנורה יוצאת לפועל לאחר 
עסקה כפולה עם אלטשולר שחם, במסגרתה 
מוזגה פעילות קרנות הנאמנות של מנורה 
עם  המחקות(  הקרנות  )למעט  מבטחים 
וכן  פעילות הקרנות של אלטשולר שחם, 
ניהול  פעילות  שחם  לאלטשולר  נמכרה 
התיקים של מנורה מבטחים )פוליסה, גיליון 

2201 מה-28 בדצמבר(. 

מגדל רכשה ממנורה מבטחים את 
פעילות קרנות הנאמנות המחקות

34 קרנות מחקות, המנהלות נכסים בהיקף 
880 מיליון שקל, נמכרו תמורת 1 מיליון שקל

  התובעת, Smet GWT, משמשת כיום כקבלן עבודות השפלת מי תהום בפרויקט מגדלי הצעירים בתל אביב
 לטענת החברה, בעקבות תאונת הצפה בפרויקט היא העבירה לכלל ביטוח את דרישתה לתשלום תגמולים, אך 

חברת הביטוח מתנה את התשלום באישור קבוצת הרכישה או הבנק המלווה - אך הקבוצה מסרבת לנפק את האישור
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חברת טריניטי מערכות מחשוב המתמחה 
ב-BIG DATA, מתן שירותי ייעוץ לבדיקת 
חיובים כספיים, בקרות שכר ונלוות לשכר, 
פנסיוני  לביטוח  מאגמה סוכנות  וחברת 
)2011( הפועלת בין היתר כמבצעת בקרה מול 
17 מיליון  יצרני ביטוח, הגישו תביעה בסך 

שקל נגד משרד הביטחון.
לבית המשפט  פי התביעה, שהוגשה  על 
המחוזי בתל אביב, משרד הביטחון התקשר 
עם טריניטי בהתקשרות לקבלת שירותי בקרת 
ולימים, עקב שביעות רצונו מפועלה  שכר 
של טריניטי, ביקש המשרד לבצע הרחבת 
התקשרות, אשר כללה תחומי בקרה שונים 
ונוספים מעבר לאלו שסוכם עליהם במסגרת 

ההתקשרות הראשונית.
במסגרת הרחבת ההתקשרות, כך על פי 
התביעה, אחד התחומים החדשים אותם 
התבקשה טריניטי לספק היה ביצוע בקרה מול 
כל יצרני הביטוח ולשם כך התקשרה טריניטי 
עם חברת מאגמה, הנמנית על קבוצת טריניטי. 
שאול גיטליץ,  התובעות, באמצעות עו”ד 
טוענות כי משהגיעה העת לשלם את שכרן, הן 
בגין ההתקשרות הראשונית והן בגין הרחבת 
ההתקשרות, בחר משרד הביטחון להתנער 

מהתחייבויותיו. 
ראם עמינח,  בנוסף צוין בתביעה, כי רו”ח 
בעלה של מנכ”לית בנק לאומי, רקפת רוסק 
הרלוונטית  בתקופה  שימש  אשר  עמינח, 
זה  היה  לרמטכ”ל,  כיועץ הכספי  לתביעה 
ששכר את שירותיה של טריניטי ולאחר מכן 
של מאגמה, והוא זה שהבטיח כי החוב ישולם. 
טריניטי ציינה עוד, כי בגין מלוא שכרה ביחס 
ידה למשרד  ליתר השירותים שסופקו על 

הביטחון, תוגש על ידה תביעה נפרדת. 
לטענת טריניטי, לפני כחמש שנים נעשתה 
אליה פנייה בהולה להציג היתכנות טכנולוגית 
באשר להפקת מערכת בקרה בהתאם לחוקת 
השכר בצה”ל ולהעמידה בשרתי צה”ל בתוך 
שבוע ימים, וזאת בעקבות פניית מס הכנסה 
למדינה לביצוע ביקורת מס בצה”ל לשנים 
2005-2009 ולצדה דרישת תשלום של מאות 
מיליוני )אם לא מיליארדים( שקלים למס 

הכנסה.
ינואר  לפי כתב התביעה, במחצית חודש 
הצעת  את  קיבל  הביטחון  משרד   ,2012
השירותים שהעבירה לו טריניטי לגבי מערכת 
בקרת שכר אוטומטית וממוחשבת המבצעת 
ושיעורי מס,  לנכונות חישובי  סימולציות 
מותאמת לחוקת השכר בצה”ל ומאפשרת 
מתן שירותי חיסכון במס למעסיקים. לטענת 
טריניטי, מערכת זו פותחה על ידה ונמצאת 

בבעלותה הבלעדית.
את משרד  לחייב  בית המשפט מתבקש 
התביעה  סכום  מלוא  בתשלום  הביטחון 
ובמתן חשבונות בנוגע לשימוש שנעשה על 
ידי המדינה בשירותי התובעות ורווחיה כפועל 

יוצא מכך.
פרקליטות מחוז תל אביב לפניית  תגובת 
פוליסה: “התביעה טרם התקבלה. כאשר 

תתקבל, תיענה כמקובל בבית המשפט”.

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

 ההתקשרות הראשונית הייתה מול טריניטי לקבלת שירותי בקרת 
שכר ובהמשך הורחבה לתחומים נוספים וכללה גם את סוכנות 

מאנגה  על פי התביעה, רו”ח ראם עמינח, בעלה של מנכ”לית בנק 
לאומי, רקפת רוסק עמינח, ששימש בתקופה הרלוונטית כיועץ 

הכספי לרמטכ”ל, הוא זה ששכר את שירותי התובעות

טריניטי מערכות 
מחשוב ומאנגה סוכנות 

לביטוח תובעות את 
משרד הביטחון בטענה 

שלא קיבלו שכר 

אושרה עסקת 
המיזוג של 

חברות הגמל 
והפנסיה מיטב 

דש ואיילון

אישורה  התקבל 
של הממונה על שוק 
ההון, ביטוח וחסכון 
ר,  צ ו א ה ד  ר ש מ ב
ר,  ג נ י ל ס ת  י ר ו ד
המיזוג של  לעסקת 
חברות הגמל והפנסיה 
“מיטב דש” ו”איילון” 
והסכם המיזוג יושלם 
בימים הקרובים – כך 

דיווחה מיטב דש לבורסה ביום ה’ בשבוע 
שעבר.

בין שתי  ידיעות על התקדמות המגעים 
החברות פורסמו בפוליסה בגיליון 2080 מה-
14 במרץ ובגיליון 2105 מה-11 במאי 2016.
מיטב דש  החברה הממוזגת, שבה תחזיק 
ואיילון פנסיה וגמל  ב-80%  פנסיה וגמל 
ב-20% הנותרים, תנהל כ-47 מיליארד שקל 
עבור כמיליון לקוחות, כאשר קרן הפנסיה 
לבדה תנהל נכסים של יותר מ-5 מיליארד שקל 
עם קצב הפקדות שנתיות של כמיליארד שקל.
טדי לין,  יכהן  כמנכ”ל החברה הממוזגת 

שמכהן כיום כמנכ”ל מיטב דש פנסיה וגמל.

החברה הממוזגת, שבה תחזיק 
מיטב דש ב-80% ואיילון ב-20% 
הנותרים, תנהל כ-47 מיליארד 
שקל עבור כמיליון לקוחות   

טדי לין
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בינלאומי  לביטוח  והברוקראג’  הייעוץ  חברת 
כי  צופה   Willis Towers Watson בארה”ב 
הבינלאומי,  והתאונה  החבויות  ביטוח  במישור 
 .2017 בשנת  גם  עזה  תחרות  להתקיים  תמשיך 
של  הביטוח  במחירי  לירידה  תגרום  התחרות 
אולם  המסחרי  הביטוח  בתחום  מ-10%  פחות 
מירידת  ייהנו   טוב  תביעות  ניסיון  עם  לקוחות 

מחירים משמעותית. 
ב-2017  גם  תמשיך  הקיבולת  עודף  מגמת 
לזירת  להיכנס  צפויים  חדשים  ומשתתפים 
משנה  ומבטחי  מבטחים  הבינלאומית.  הפעילות 
ומערכות  חדשות  טכנולוגיות  להטמיע  ימשיכו 
כדי לבדל עצמם  )ניהול קשרי לקוחות(,   CRM

מול מבטחים אחרים. 
רישוי  מחירי  את  מעלות  העולם  בכל  ממשלות 
ועורכות  המבטחים  על  המיסים  ואת  חברות 
אלו  תהליכים  רטרואקטיביים.  מס  חישובי 
יימשכו גם ב-2017 כשהמדינות הפעילות ביותר 

בתחום הן קנדה, גרמניה, בלגיה ואיטליה. 
אווירי,  רכוש,  כגון  בענפים  התחזית,  פי  על 
במחירי  ירידה  צפויה  וטרור  ימי   משרה,  נושאי 
מקצועית  אחריות  סייבר,  כגון  בענפים  ביטוח. 
בענפים  מחירים.  עליית   צפויה  אשראי  וביטוח 

כגון תאונות, חבויות, חטיפה ודמי חסות המגמה 
עודף  הרכוש  ביטוח  בתחום  מעורבת.  תהיה 
הקיבולת מייצר שוק של “קונים”, אולם מורגשת 
הירידה במחירי  בירידת המחיר. ב-2014  האטה 
המחירים  ירידת  ב-2015  הייתה 17%,  הביטוח  
הייתה 11% ואילו ב-2016 נרשמה ירידה בשיעור 

של כ-5%, מגמה שתמשיך גם ב-2017. 

מחירי הביטוח האווירי צפויים להמשיך לרדת, 
ידי  על  סיכונים  של  ברירה  תהיה  כשהגישה 
המובילים  בתחום  חיתומית.  ומשמעת  המבטח 
במחירים   10% עד  של  ירידה  תהיה  האוויריים 
 .15% עד  תגיע  הירידה  כללית  תעופה  ובביטוח 
גם בביטוח ימי מטענים וגופי אניות צפויה ירידת 

מחירים בשיעור של 10%-5%. 

75568_190x135_z.indd   2 12/22/16   12:42

תחזית למגמות בענף הביטוח ב-2017
ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 ירידה במחירים צפויה בענפים כמו רכוש, אווירי, נושאי משרה, ימי  
וטרור  בסייבר, אחריות מקצועית וביטוח אשראי צפויה עליית מחירים

פחם  מכרה  התמוטט  שחלף  ה’  ביום 
שבמדינת  גודה  באזור  הודו  במזרח  פתוח 
העניות  )מהמדינות  ג’הארקהאנד 
מוגדרים  מאוכלוסייתה   40% בהודו, 
 Eastern ידי  על  מופעל  המכרה  עניים(. 
בבעלות  חברה   -  Coalfields Limited
הגדולים  הפחם  ממכרות  והוא  המדינה, 
מ-30  יותר  נלכדו  בהתמוטטות  בהודו. 
ההרוגים  נהרגו.  שבעה  ולפחות  כורים 
הוצאו מבין ההריסות אולם מספר הלכודים 
רכב  כלי  מעשרים  יותר  ידוע.  אינו  ומצבם 

נקברו תחת ההריסות.
סיבת ההתמוטטות עדיין לא ידועה וצוותי 
חילוץ וחירום שהגיעו למקום לא יכלו לפעול 

התגובה  כוח  טכנולוגיים.  אמצעים  מחוסר 
עושה את   )NDRF( הלאומי למצבי אסון 

דרכו לאזור המכרה כדי להושיט עזרה. 
בהודו  המכרה  לקריסת  קודם  יום 
של  בגובה  פסולת  הר  במיאנמר  התמוטט 
ההתמוטטות  חן.  לאבני  במכרה  מטר   122
וכשלושים  אדם  בני  שני  של  למותם  גרמה 
נעדרים. החיפושים עוכבו מאחר שיש חשש 
להתמוטטויות נוספות. המכרה הנמצא ליד 
העיר  Hpakant מפיק 90% מאבני הירקן 
 2016 במאי  בעולם.  המשווקות   )jade(
הייתה התמוטטות הר פסולת בה נהרגו 115 
בני אדם. סך הכול נהרגו במיאנמר ב-2016: 

300 כורים ב-38 אסונות מכרה. 

עשרות לכודים בהתמוטטות מכרות בהודו ובמיאנמר
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החברה הלאומית לאספקת פחם מבקשת הצעות 
לביטוח ימי עבור מטענים ואחריות חוכרים 

שירות בתי הסוהר  מבקש לקבל הצעות לביטוח 
שיניים קבוצתי למשרתי הארגון וגמלאיו

עו”ד יניב גל מונה 
ליועמ”ש ללשכת 

היועצים הפנסיוניים 

החברה הלאומית לאספקת פחם פרסמה 
ב-28 בדצמבר 2016 שני מכרזים, בהם היא 
מבקשת לקבל הצעות לביטוח ימי - האחד 
עבור מטענים והשני עבור אחריות חוכרים. 
החברה אישרה לפוליסה, כי גם סוכני ביטוח 
העומדים בתנאים המקדמיים רשאים לגשת 

למכרז.
המכרז לביטוח מטענים מיועד לרכישת ביטוח 
עבור מטעני פחם, עפרות ברזל בצובר, דלק או 
כל מטען אחר הקשור לעסקי החברה. גבולות 
 20 הכיסוי הנדרשים לפחם ועפרות ברזל – 
מיליון דולר להובלה, ולדלק – 1.5 מיליון דולר 
לכל כלי שיט בודד. עבור משלוח באמצעות 
דואר או חברת שילוח נדרש גבול אחריות של 

50 אלף דולר לכל משלוח. 

במכרז לביטוח אחריות חוכרים, המיועד 
לבטח את האחריות המשפטית של החוכרים, 
נקבעו גבולות אחריות של חצי מיליארד דולר 

כבסיס ו-750 מיליון דולר – רשות. 
לצורך השתתפות בשני המכרזים יש לענות 

על מספר תנאים מקדמיים: 
א( הצעות לביטוח יוגשו רק על ידי חברות 
ביטוח ישראליות המחזיקות ברישיון ביטוח 
ישראלי המתייחס לסוג הביטוח המבוקש, 
נציג חתמי לוידס מורשה על פי הדין הישראלי 
בין  לוידס,  זרות או חתמי  וחברות ביטוח 
באמצעות  בעקיפין,  או  בעצמם  במישרין 
הנציגים המוסמכים שלהם בישראל או סוכן 

בינלאומי.
ב( חברות ביטוח ישראליות המשתתפות 

במכרז זה יהיו בעלות הון עצמי שלא יפחת 
מ-100 מיליון דולר, נכון ל-30 ביוני 2016. 

ג( חברות ביטוח זרות המשתתפות במכרז 
זה, בין במישרין ובין בעקיפין, ידורגו  לפחות 
בדרגה A לפי המדרוג של סטנדרד אנד פורס  
ופיץ’ או בדרגה A 2 לפי המדרוג של מודי’ס 

או בדרגה A לפי המדרוג של א. מ. בסט. 
יהיו בעלי ביטוח  ד( סוכנים בינלאומיים 
אחריות מקצועית בסכום שלא יפחת מ-10 
מיליון דולר, שיהיה בתוקף נכון לשנת 2017.
תקופת החוזה שתיחתם עם הזוכים במכרזים 
היא לשנה החל מ-21 בפברואר 2017, כאשר 
לחברה לאספקת פחם תינתן אופציה להארכת 
המכרז למשך שנה אחת נוספת בתנאים זהים. 
את ההצעות יש להגיש עד 6 בפברואר 2017. 

פרסם ב-28 בדצמבר  שירות בתי הסוהר 
מכרז 2016 מכרז בו הוא מבקשת לקבל הצעות 
לביטוח שיניים קבוצתי עבור משרתי הארגון 
וגמלאיו. לא ברור אם סוכני הביטוח רשאים 
לגשת למכרז. תגובת הארגון בהקשר זה לא 

התקבלה עד סגירת הגיליון.
על מנת להשתתף במכרז יש לעמוד במספר 

תנאי סף:  
א( המציע הוא בעל רישיון בתוקף לפעול 
כחברת ביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי 

ביטוח בענף ביטוח שיניים. 
ב( המציע סיפק בכל אחת מהשנים -2013

2015 ביטוח שיניים לפחות לשני מוסדות, אשר 
לכל אחד מהם סופקו השירותים הנדרשים 

בהיקף של לפחות: 7,000 מבוטחים – פוליסה 
בסיסית, 3,000 מבוטחים – פוליסה פרוטטית 

ו-700 מבוטחים – פוליסה אורתודנטית. 
ג( למציע הסכמים קיימים למתן השירות 
רופאים/  670 מינימום של  הנדרש הכולל 
רופאים מומחים/  49 וכן לפחות  מרפאות 
הרלוונטיים  ההתמחות  בתחומי  מרפאות 

לדרישות הפוליסה, כמפורט בטבלת הפריסה 
הארצית. 

תקופת החוזה שתיחתם עם הזוכה במכרז 
היא לארבע שנים כאשר לשירות בתי הסוהר 
תינתן  אופציה להארכת המכרז למשך ארבע 

שנים נוספות או חלק מהן.  
את ההצעות יש להגיש עד 20 בפברואר 2017. 

 תנאי להשתתפותה של חברת ביטוח ישראלית במכרזים הוא הון עצמי שלא יפחת מ-100 מיליון 
דולר, נכון ל-30 ביוני  2016 גם סוכני ביטוח העומדים בתנאים המקדמיים רשאים לגשת למכרז

 תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא ארבע שנים עם אופציה להארכה למשך 
ארבע שנים נוספות או חלק מהן  לא ברור אם סוכני הביטוח רשאים לגשת למכרז

מבטחים ומבוטחים

פרטים אצל מפקחי הרכישה 
www.shirbit.co.ilובמח׳ השיווק 076-8622522

BEST HOME סלול
מ

הקלה בתנאי החיתום

הרחבת גבולות
האחריות ל-1,000,000 ₪ 
לפוליסת מבנה ולתכולה 

ללא תוספת תשלום
כל הסיכונים תכשיטים עד 

20% ללא תוספת תשלום

ביטוח למערכות סולאריות 
להפקת אנרגיה חשמלית

ביטוח למחזיקי אקדח ברשיון

תעריפים אטרקטיביים במיוחד

הרחבה לפעילות עסקית בדירה
)ע״פ תנאי הפוליסה(

הכי כדאי לבטח
את ביתכם בשירביט 
וליהנות מפוליסה 
משופרת עם כיסוייים 
מקיפים ותעריפים 
אטרקטיביים!

מסלול תכולה בפוליסות משכנתא לאורך כל תקופת הביטוח
שנה מידי  לחדש  צורך  אין  דירה  בפוליסת  כמו  מלאה  עמלה  אטרקטיבי  תעריף  חדש! 

שריפה?
סוכן יקר, בשרביט אתה יכול להבטיח 
את השקט הנפשי של לקוחותיך
ולרכוש סכום ביטוח נוסף )ערך קרקע( 
הכולל גם כיסוי אש וגם ורעידת אדמה

מכרזים

עו”ד יניב גל ממשרד גל ושות’, עורכי דין 
מונה ליועץ המשפטי של לשכת היועצים 
הפנסיוניים בישראל. הלשכה, בראשות 
והיא  ב-2012,  אייל שלזינגר, הוקמה 
מבקשת לאגד את כל היועצים הפנסיוניים 
ולספק  גג אחת  העצמאים תחת קורת 
להם את כל הכלים הנחוצים להם למימוש 

ייעודם המקצועי.
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אריק יוגב, מנכ”ל איילון, במכתב לסוכנים:
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אריק יוגב, מנכ”ל איילון

השקענו השנה במהלכים 
ייחודיים להבטחת יציבות 

החברה, צמיחתה ורווחיותה 

אירית שטרן 
מונתה 

לתפקיד יו”ר 
איילון אחזקות

יוגב מציין במכתבו, כי כבר השנה יושמו חלקים נרחבים מהתכנית 
האסטרטגית של החברה וביניהם מיזוג חברת הגמל והפנסיה, 

שיפורים מבניים, פיתוח מוצרי ביטוח חדשים, טיוב תיקי ביטוח, 
בניית מודלים חדשים לתגמול והנחת תשתיות לשיפור השירות 

יונל כהן סיים רשמית את 
תפקידו כיו”ר איילון ביטוח

לקראת פתיחתה של שנת העסקים 
2017 הודה אריק יוגב, מנכ”ל איילון, 
במכתב לסוכני החברה על פעילותם 

במסגרת הקבוצה. 
“חווינו שנה של פעילות בסביבה 
עסקית מורכבת המאופיינת בתנודות 
רבות בשוק הביטוח והפיננסים, שבה 
נדרשנו ליישם הנחיות רגולטוריות 
חדשות ורבות ולהתמודד עם סביבה 
ומאתגרת, לכם  עסקית תחרותית 
כסוכנים ולנו כחברת סוכנים”, אמר 

יוגב  וסיכם את מהלכי החברה במהלך השנה החולפת 
– “השקענו השנה רבות במהלכים מגוונים וייחודיים 
למען הבטחת יציבות החברה, צמיחתה ורווחיותה, 
כמו גם להידוק הקשר העסקי ביננו. בשנה זו גם בנינו 
את התכנית האסטרטגית של החברה לשנים הבאות 
וקבענו את היעדים העיקריים להמשך פעילותנו”.

יוגב ציין במכתב, כי כבר השנה יושמו חלקים 
מיזוג חברת הגמל  וביניהם  נרחבים מהתכנית 

והפנסיה, שיפורים מבניים, פיתוח 
תיקי  טיוב  חדשים,  ביטוח  מוצרי 
ביטוח, בניית מודלים חדשים לתגמול 

והנחת תשתיות לשיפור השירות.
יוגב,  כתב  הדיגיטלי,  באספקט 
הושק פורטל סוכנים חדשני, הוטמעו 
מערכות טכנולוגיות לניהול הפעילות 
העסקית ופותח אתר אינטרנט חדש 
כמו   .2017 ב  יושק  אשר  לחברה, 
כן, בוצע שדרוג תשתית הדיגיטציה 
טכנולוגים  כלים  בניית  בחברה, 

חדשניים לשיווק ושירות ועוד.
יוגב מזמין את הסוכנים “להמשיך ולצעוד עמנו 
לכם  להציע  נמשיך  בה  חדשה,  עסקים  לשנת 
התפתחות עסקית והרחבת הפעילות בתחומי עשייה 
מגוונים. לפנינו שנה מאתגרת, שתכלול מיקוד 
בחדשנות ודיגיטציה, כניסה לנישות חדשות, הגברת 
המכירות וכמובן המשך שדרוג מערך השירות הניתן 

לכם, סוכני החברה, ולמבוטחינו”.

אירית שטרן מונתה לתפקיד 
יו”ר דירקטוריון איילון אחזקות 
ב-29 בדצמבר 2016 – כך הודיעה 
שטרן  בדצמבר.  ב-29  החברה 
היא רו”ח ומכהנת כדירקטורית 
גם בחברה הנכדה, איילון פנסיה 
וגמל )11 שנה( ובחברת אלקטרה 
הייתה  בעברה   . )כשנתיים(
מחקר  סמנכ”ל כספים בחברת 

אלגוריתמים במשך כ-18 שנה.
יונל  כי  החברה,  הודיעה  עוד 
כיו”ר  תפקידו  את  סיים  כהן, 
בעקבות  זאת  ביטוח.  איילון 
ההודעה על פרישתו מתפקיד זה 
2186 מה-23  גיליון  )פוליסה, 
בנובמבר( – על רקע מה שהוגדר 
כחילוקי דעות, שהובילו גם לסיום 
השותפות ומכירת אחזקותיו של 
כהן באיילון בחזרה לבעל השליטה 
לוי רחמני )פוליסה, גיליון 2190 

מה-4 בדצמבר(. 

מבטחים ומבוטחים


