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לשכת סוכני ביטוח:

ההסדרה של תחום ביטוח הנסיעות
צריכה הייתה להיכנס לתוקף מידי

 ההוראות החדשות קובעות כי סכומי הביטוח יתאימו לעלויות הצפויות במקרה של 
אירוע ביטוחי ובהתחשב בהוצאות במדינת היעד  מהאוצר נמסר כי הוראה זו נוצרה 
כמענה למקרים שאירעו ובהם הכיסוי בפוליסה היה נמוך מההוצאות שנגרמו למבוטח

“אנו מברכים על ההכרה של 
הפיקוח על הביטוח בכך שרק 
ומורשים  יכולים  בעלי רישיון 
למכור ביטוח נסיעות לחו”ל. 
עם זאת, במקרה זה, בו עמדת 
הפיקוח הינה חד משמעית - 
תוקף כניסת החוזר היה צריך 
מסרה  כך   – מידי”  להיות 
לשכת סוכני הביטוח, בעקבות 
תחום  של  ההסדרה  השלמת 
ביטוח הנסיעות על ידי הפיקוח 

על הביטוח. 
ההוראות החדשות קובעות, כי 
סכומי הביטוח יתאימו לעלויות 
אירוע  של  במקרה  הצפויות 

ביטוחי ובהתחשב בהוצאות במדינת היעד. 
נוצרה כמענה  זו  כי הוראה  מהאוצר נמסר, 
למקרים שאירעו ובהם הכיסוי בפוליסה היה 
נמוך מההוצאות שנגרמו למבוטח – “אחת 
הסיבות לכך היא שתקרות הכיסוי בפוליסות 
נקבעו באופן אחיד, מבלי להתחשב במדינה 

היעד אליה טס המבוטח”.

על  ביטוח.  הוא מבנה תכנית  נוסף  שינוי 
מנת לאפשר למבוטח לרכוש כיסוי ביטוחי 
לו, נקבעה רשימה  ובהיקף שמתאים  הולם 
שכוללת את כל ההוצאות הרפואיות שיימכרו 
כרובד ראשון לכל המבוטחים. למשל, הכנסת 
כיסוי ביטוחי עבור מקרי חילוץ והצלה לרובד 
בחו”ל.  מיוחדות  הוצאות  והחזר  הראשון, 
נקבעו הרחבות  לרובד הראשוני,  כתוספת 
להוסיף.  רשאי  מבוטח  שכל  אופציונליות 
“תכנית הביטוח תסייע למנוע כשלים כתוצאה 
מחוסר מודעות של מבוטחים לכיסוי שרכשו” 

– הוסיפו בפיקוח על הביטוח. 

למבוטח  ביטוחי  רצף  לאפשר  במטרה 
שמעוניין להאריך את שהותו בחו”ל, קובעות 

ההוראות כי במידה שמבוטח 
יבקש, חברת הביטוח תחויב 
להאריך את תקופת הביטוח, 
בין אם תבע את הביטוח ובין 
בו  יישמר המחיר  וכן  אם לא, 

רכש את הפוליסה המקורית. 

את  גם  מחייבות  ההוראות 
חברת הביטוח לברר את מצבו 
ולהציע  הרפואי של המבוטח 
לתכנית  הרחבה  בהתאם  לו 
בכך.  צורך  יש  אם  הביטוח, 
זו תמנע מקרים בהם  הנחייה 
עם  לארץ  לחוץ  טס  מבוטח 
ריק  אפילו  או  חסר  ביטוח 

מתוכן.

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

אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה ודורית סלינגר, המפקחת על הביטוח
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הפיקוח דחה את כניסתו לתוקף של 
מנגנון “ממשק הסליקה” לחודש יולי 

 ב-1 ביולי 2017 יעביר הסוכן דיווח על דמי הסליקה ששולמו לו בשל החודשים 
ינואר-דצמבר  2016 הפחתת דמי הסליקה מעמלת ההפצה תיעשה עד ל-15 באוגוסט 

 2017 החזר סכום ההפחתה לעמית - במסגרת הדוח לרבעון השלישי של שנת 2017
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר דחתה את 
כניסתו לתוקף של מנגנון “ממשק הסליקה” ליולי. 
במסגרת העדכון הרגולטורי שפורסם ביום א’, 
ה-1 בינואר, פורסם נוסח חדש של חוזר “כללים 
לתפעול מוצר פנסיוני”, המגדיר את אופן היישום 
של סעיף 3)ב( לחוק הייעוץ, שקובע את התנאים 
שבהם עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו יהיו 
רשאים לתת שירותי תפעול למעביד שעבור עובדיו 

הם נותנים שיווק פנסיוני. 
בפרט קובע החוק חובה על העוסק לגבות דמי 
סליקה בכל חודש מהמעביד, וממנו בלבד, בעבור 
כל עובד. עוד נקבע בסעיף האמור, כי דמי הסליקה 
יופחתו מהעמלה שמשולמת על ידי הגוף המוסדי 
לסוכן הביטוח הפנסיוני ובהמשך לכך, יופחתו 
דמי הניהול שמשלם העובד בשיעור הפחתת 

עמלת ההפצה כאמור.  
יצוין כי מדובר בגרסה שלישית של החוזר, 
שפורסמה לאחר שתי טיוטות וקובץ הבהרות 
)ראו פירוט מתוך מערכת הסדרה וחקיקה באתר 

הפיקוח על הביטוח(. 
בחוזר נקבע אופן הדיווח של סוכן ביטוח 
פנסיוני לגוף המוסדי על גובה דמי הסליקה שהוא 

מחויב לגבות. נקבע, כי העברת קובץ 
ממשק דמי סליקה עבור החודש 
מיום  יאוחר  לא  תיעשה  החולף 
ה-15 לחודש. עוד נקבע, כי הסוכן 
יגבה דמי סליקה - בעבור המוצרים 
הפנסיוניים שלגביהם הוא או הגוף 
הקשור בו נותן שירותי תפעול. הגוף 
המוסדי יפחית את עמלת ההפצה 
מדמי הניהול – בהתאם לדיווח 

של הסוכן. 
מבחינת לוחות הזמנים:

תחילתו של החוזר - 1 ביולי 2017. ביום 1 ביולי 
2017 יעביר הסוכן דיווח על דמי הסליקה ששולמו 
לו בשל החודשים ינואר-דצמבר 2016. ביום ה-15 
ביולי יעביר הסוכן דיווח על דמי הסליקה ששולמו 
לו בשל החודשים ינואר-יוני 2017, ולעניין דיווח 

זה יחולו הוראות החוזר כסדרם.
הפחתת דמי הסליקה שדווחו מתוך עמלת 
ההפצה תיעשה עד ל-15 באוגוסט 2017. החזר 
סכום ההפחתה לעמית ייעשה במסגרת מכתב 
נלווה לדוח לעמית של הרבעון השלישי של שנת 

.2017

אייל סיאני, ממונה ציות ואכיפה 
פנימית בהלמן-אלדובי גמל ופנסיה, 
סקר את עיקרי השינויים בחוזר 

לעומת הנוסח הקודם: 
1. דחייה כללית של תחילת החוזר 

מה-1.1.17 ל-1.7.17.
2. דחיית מועד דיווח של הסוכן לגוף 
לגבי דמי הסליקה שגבה  מוסדי 
במהלך 2016 מה-31.1.17 ל- 1.7.17.
3. הפחתת דמי הסליקה שדווחו 
2016 מעמלות הסוכן תבוצע  בגין 

עד ה-15.8.17 )במקום ה-15.3(.
 2016 4. דיווח של הגוף המוסדי לעמית בגין 
יבוצע במסגרת מכתב נלווה לדוחות הרבעוניים 
של רבעון ג’ 2017 )במקום רבעון א’(. תזכורת 
– זהו מכתב בו מוצג לעמית שיעור דמי הניהול 
השנתי לאחר ההפחתה, וסכומי ההחזר שקיבל 
העובד ליתרה הצבורה במהלך השנה בגין הפחתת 

דמי הניהול.
5. תוספת סעיף 7 ג’: סוכן צריך להעביר דיווח 
דמי סליקה לגוף המוסדי בגין ינואר-יוני 2017 

ב-15.7.17.

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

ומאחלים המשך צמיחה ורווחיות בשנת 2017

2017
תודה רבה לכולם!

כשזה חשוב לך, זה חשוב לנו.
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ועדת הכספים אישרה אתמול )יום ב’( לקריאה 
שנייה ושלישית את הצעת החוק להפרדת דמי 
הניהול מתגמול הסוכן, שיזמה לשכת סוכני 

הביטוח.
הצעת החוק הוגשה על ידי חברי הכנסת מיקי 
)המחנה הציוני(,  )הליכוד(, מיכל בירן  זוהר 
)המחנה  עמר בר-לב  )הליכוד(,  נורית קורן 
הציוני( ורועי פולקמן )כולנו(. על פי ההצעה, 
אין לחשב עוד את עמלת ההפצה בזיקה לדמי 
הניהול הנגבים מהעמית. זאת, במטרה לנטרל 
את ניגוד העניינים בו מצוי לכאורה סוכן הביטוח 

בעת שיווק מוצרים פנסיוניים.
כי חישוב עמלת הפצה  עוד מוצע לקבוע, 
בזיקה לדמי הניהול היא עבירה שהעונש בצדה 
הוא שנת מאסר או קנס העומד היום על סכום 
שנע בין 226 אלף שקל ל־3.6 מיליון שקל, על 

פי זהות המפר.
בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי הרקע להצעה 
הוא עמדת ממונה, שפרסמה המפקחת על 
נוכח הפגיעה  הביטוח דורית סלינגר, לפיה 
והן  בטובת הלקוח - שהן החברה המנהלת 
היועץ הפנסיוני או הסוכן הפנסיוני מחויבים 
בה - אין ליצור זיקה בין שיעור עמלת ההפצה 

לשיעור דמי הניהול.
אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח, 
בעקבות אישור הצעת החוק: “אני נרגש וגאה 
ופורץ הדרך  להוביל את המהלך ההיסטורי 
להפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן. זה שנתיים 
שאנו פועלים ליישום המהלך לטובת ציבור 
הצרכנים. אני מבקש להודות לחברי הכנסת 
שהרימו את הכפפה לשם כך – יו”ר הוועדה 
משה גפני וחברי הוועדה, מובילי הצעת החוק, 

ח”כ מיכל בירן, ח”כ מיקי זוהר וח”כ עמר בר לב”.
יואב גפני:  סגן בכיר לממונה על שוק ההון 
אנחנו לא מתנגדים להצעת החוק. הממונה 
פרסמה בפברואר 2015 הודעה, שחובת הנאמנות 
של סוכני הביטוח והחברה המנהלת מחייבת 
לעמלות  הניהול  דמי  בין  זיקה  שלא תהיה 
הסוכנים. מבחינתנו זו הוראה שקיימת בחוק. 
כאן יש תוספת של סנקציה”. לדבריו, חלק 
מחברות הביטוח כבר פעלו לייצור התאמה 
במבנה התגמול במצב שיהיה ניתוק בין דמי 

הניהול לעמלת הסוכן.
ח”כ משה גפני: “הצעת החוק תיטיב מאוד עם 
ציבור החוסכים לפנסיה, בייחוד אלו  שאינם 
מאוגדים ושאין מי שדואג לקיים עבורם מו”מ 
מול חברות הביטוח ולהשיג להם דמי ניהול 
מופחתים. היא תוביל לצמצום פערים במידה 

רבה בתחום הזה של דמי הניהול”.
יו”ר קלי ביטוח, מנחם קלי: “הנגזרת מהצעת 
החוק, שהמנכ”ל של חברת ביטוח יאמר אם 
דמי הניהול יהיו נמוכים אז גם העמלה תהיה 
נמוכה. אם העמלה לא תאפשר רווח, הסוכן לא 
יבצע את הפעילות, את השיווק לעובדים. מה 
שיקרה כתוצאה מכך, שמאות אלפי אזרחים 
לא יטופלו או שיטופלו ישירות על ידי שכירים 
של חברות הביטוח. נדרשת השלמה מה יקרה 
לסוכן הביטוח אם עמלת הביטוח לא תאפשר 

לו להתפרנס בכבוד”.
ח”כ זוהר: “מה שהוביל ליוזמת החקיקה הוא 
העובדה שאתה מגלה שמציבים סוכן ביטוח, 
שמלכתחילה יש לו אינטרס ברור לייצר לעצמו 
שם טוב מול הלקוח וככל ששמו יהיה טוב יותר, 
ירצו יותר את שירותיו, אך כאן כופה עליו חברת 

הביטוח לגבות כמה שיותר כסף מהלקוח ודווקא 
פוגעת בשמו הטוב. הופכים את הסוכן ח לרודף 
בצע. אנחנו לא רוצים להציב את סוכני הביטוח 
בסיטואציה בעייתית, שבה יאלצו לפעול בניגוד 

לאינטרס האמיתי שלהם”.
ח”כ בירן: “יש גורמים רבים לכך שכשאנשים 
יוצאים לפנסיה אין להם כסף לקיום בכבוד. מה 
שגורם לכך במידה רבה הוא דמי ניהול גבוהים. 
הנתונים מראים שאנשים משלמים מקסימום 
דמי ניהול, ודווקא העובדים הכי חלשים, עובדי 
קבלן, ניקיון, סיעוד ושמירה - רבע מהחסכונות 
שלהם הולכים לדמי ניהול במקרים רבים. הדבר 
נובע מהבעיה הקיימת במערכת התמריצים של 
סוכני הביטוח לשווק לעובדים מוצרים פנסיוניים 
יקרים עם דמי ניהול מקסימליים ובכך להגדיל 
את העמלה. יוצא שדווקא המנקה בבניין משלמת 
דמי ניהול מקסימליים ומסבסדת את אלה של 
העובדים החזקים, המאוגדים, שמצליחים להשיג 

לעצמם דמי ניהול מופחתים”.  
בירן הוסיפה, כי “ניתוק הזיקה הכרחי על 
מנת להבטיח פנסיה הולמת לציבור גדול מאוד 
של עובדים, במיוחד אלו שגם ככה משתכרים 
מעט. הצעת החוק נועדה להבטיח שגם תהיה 
סנקציה נגד מי שימשיכו לפעול בצורה פוגענית 

כזו בעובדים”.
ח”כ בר לב: “אין קואליציה ואופוזיציה בעניין 
הזה, שהוא כה חיוני לעובדים, בעיקר העובדים 
החלשים. במצב שנותר בנושא הפנסיה, אתה לא 
תמיד יודע האם הסוכן שומר על האינטרסים 
שלך כמבוטח או של חברת הביטוח, אף שהוא 
אינו עובד ישיר שלה, ולכן יש חשיבות גדולה 

לנתק את הזיקה”.

ועדת הכספים אישרה לקריאה 
שנייה ושלישית את הצעת החוק 

להפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן

כדאי לדעת

 על פי ההצעה שיזמה הלשכה - אין לחשב עוד את עמלת ההפצה בזיקה לדמי 
הניהול הנגבים מהעמית  העונש שיוטל – בין 226 אלף שקל ל-3.6 מיליון שקל – 
על פי זהות המפר  אברמוביץ: אני גאה להוביל את המהלך ההיסטורי ופורץ הדרך

אנשים לשרות אנשים
גם גילאי 40

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



3  בינואר 2017                                                                                                                   עמוד 4 / 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!

בבית משפט השלום באשדוד נדונה תביעתם 
מרסל ויצמן )“התובעת”(, שיוצגה על ידי  של 
עו”ד הופמן והמוסד לביטוח לאומי )“המל”ל”(, 
עיריית אשדוד  נגד  כהן,  ידי עו”ד  שיוצג על 
)“הנתבעת”(, ונגד הכשרה חברה לביטוח בע”מ 
)“חברת הביטוח”(, שיוצגו יחדיו על ידי עו”ד 
שמפל. פסק הדין ניתן בדצמבר 2016, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופטת עדי אייזדורפר.
באחד הימים יצאה התובעת מביתה בדרכה 
למקום עבודתה. לשם כך הלכה התובעת לכיוון 
תחנת האוטובוס הסמוכה לביתה )“התחנה”(. 
בדרך לתחנה נתקעה רגלה בבור שהיה בכביש 
וכתוצאה מכך נגרמו לה חבלות )“האירוע”(. 
בעקבות האירוע שילם המל”ל לתובעת דמי 
פגיעה ונכות מעבודה והצטרף לתביעה שהוגשה 

נגד הנתבעת ונגד חברת הביטוח.
לכתב התביעה צירפה התובעת תמונות ממקום 
האירוע, שצולמו על ידי השכנה שלה מספר ימים 
לאחר שהתרחש. התובעת טענה, כי ניתן לראות 
בתמונות שקיים בור בכביש בסמוך לתחנה. 
התובעת הוסיפה, כי הבור הינו מפגע וקיומו 
נובע מרשלנות הנתבעת, שאמונה על תחזוקת 
הכבישים בשטחה. מאחר שהנתבעת לא פעלה 
לתחזוקת הכביש במקום האירוע, באופן שיצר 
מפגע, היא הפרה את חובתה כלפי התובעת ועליה 

לשאת באחריות לנזקים שנגרמו לה.
הנתבעת טענה להגנתה, כי האירוע התרחש 
בסמוך לביתה של התובעת והאזור מוכר לה היטב. 
לפיכך יש להסיק, כי התובעת פעלה ברשלנות 
ובחוסר זהירות שהובילו להתרחשותו. בנוסף 
נטען, כי הנתבעת לא קיבלה כל דיווח לפני או 
אחרי האירוע, ביחס לבור הנטען. לשיטתה לא 
מדובר בבור אלא בחריץ בכביש וייתכן שהתובעת 
נתקלה תחילה בשפת המדרכה הסמוכה ורק 
לאחר מכן נתקעה בחריץ ונפלה. לבסוף נטען, 
כי התובעת התרשלה בכך שרצה לכיוון התחנה, 

נתקלה במדרכה ונפלה. בכל מקרה, אין להטיל 
את האחריות לאירוע על הנתבעת.

שנגרמו  לנזקים  אחראית  הנתבעת  האם 
לתובעת? לחלופין, האם האחריות רובצת על 

התובעת עצמה שפעלה בחוסר זהירות?
מהעדות שמסרה התובעת בבית המשפט עלה, 
כי התובעת כלל לא רצה לכיוון התחנה. התובעת 
חצתה את הכביש וכאשר הייתה בסמוך למדרכה, 
הבחינה באוטובוס מרחוק. כשהרימה את מבטה 
לכיוונו היא מצאה את עצמה שרועה על הכביש. 
התובעת הדגימה את אופן נפילתה וציינה שרגלה 
השמאלית נכנסה לתוך הבור וכתוצאה מכך היא 
נפלה. היא גם צירפה תמונות של מקום האירוע.
בית המשפט עיין בתמונות ומיד הבחין בבור 
שנוצר בכביש. בית המשפט ציין, כי הבור לא 
מסתיים במדרכה, אלא מעט קודם לכן. עוד צוין, 
כי לא מדובר בחריץ כטענת הנתבעת, אלא בבור, 

שכף רגלו של אדם עלולה להיתקע בו.
בתשובה לטענה, לפיה התובעת רצה לכיוון 
התחנה נקבע, כי מדובר בדברים שנמסרו מהשכנה 
של התובעת לחוקר מטעם חברת הביטוח. לאחר 
עדותה של השכנה התברר, כי מדובר היה בהסקת 
מסקנות אישית שלה והתובעת לא מסרה לה 
פרטים כאמור. בית המשפט ציין, כי אין בדברים 

הללו כדי להשפיע על גרסת התובעת.
עוד צוין, כי התובעת פנתה אל שכנתה כדי שזו 
תצלם את מקום האירוע. דברים אלו מלמדים, 
כי אף אם התובעת לא דיווחה לנתבעת על הבור, 
היא ראתה בו כמפגע. התובעת הסבירה, כי הייתה 
עסוקה בטיפולים רפואיים, שכללו גם ניתוח 

ואשפוז ולא התפנתה לדווח לנתבעת כאמור.
בית המשפט קיבל את גרסת התובעת באשר 
לנסיבות התרחשות האירוע וציין כי עדותה הייתה 
עקבית ואמינה. מנגד כל שעשתה הנתבעת היה 
להכחיש את המפגע, בטענה שלא נמסרו לה 
דיווחים עליו לפני ואחרי האירוע. יתירה מזאת, 

הנתבעת לא הציגה בפני בית המשפט כל מסמך 
הנוגע לאופן תחזוקת הכבישים בכלל ומתחמי 

תחנות האוטובוסים בפרט.
בנוסף צוין, כי הנתבעת הינה רשות מקומית 
החבה בחובת זהירות, מכוח החוק, כלפי התושבים 
שלה וכלפי המבקרים בשטחה. הנתבעת מחויבת 
לשמור על בטחון הציבור הבא בתחומה. מאחר 
שתחזוקת הכביש בוצעה באופן לקוי, באופן 
שנוצר הבור, הנתבעת הפרה את חובתה כלפי 

התובעת. 
בית המשפט הוסיף, כי הנתבעת הייתה צריכה 
לוודא את תקינות הכביש במיוחד באזור האירוע, 
הואיל ומדובר בתחנת אוטובוס המשמשת את 
תושבי העיר לא רק להליכה וחצייה, אלא אף 
כאזור בו הם ממתינים לאוטובוס. לפיכך, היה 
עליה לצפות, כי באותו אזור יעמדו ויהלכו אנשים 

ואף ימתינו לבואו של אוטובוס.
בית המשפט קבע, כי הימצאותו של הבור שגרם 
לנפילתה של התובעת, מהווה הפרה של חובת 
הזהירות מצד הנתבעת, אשר היה עליה לצפות, 
כי קיומו של בור שכזה עלול לגרום נזק לתובעת. 
לפיכך, על הנתבעת ועל חברת הביטוח לפצות את 

התובעת בגין הנזקים שנגרמו לה.
כי יש להטיל על התובעת  הנתבעת טענה, 
אשם תורם בשיעור ניכר, הואיל והיא מתגוררת 
בסמוך למקום האירוע והיה עליה להביט לכיוון 
הליכתה. בית המשפט ציין, כי “אין מקום לצפות 
מהולכי רגל שיתנו מבטם בעקביות במדרכה עליה 
מהלכים, בניסיון להימנע מנפילה או היתקלות 
במכשול, ויהלכו בראשים מושפלים, הכול במטרה 
לאתר מפגע, ולהימנע ממנו”. עם זאת נקבע, כי 
לתובעת יש אשם תורם לאירוע בשיעור של 5%.

הנתבעת פעלה לתיקון הבור והתחנה שופצה. 
כמו כן, הוצב במקום ספסל.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 
ערעור לבית המשפט המחוזי. 

התובעת נפלה בשל בור בכביש - על 
הרשות המקומית לפצות אותה בגין הנזקים

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 לטענת התובעת, עיריית אשדוד לא פעלה לתחזוקת הכביש במקום האירוע, באופן 
שיצר מפגע ולכן הפרה את חובתה כלפיה ועליה לשאת באחריות לנזקים  הנתבעת 
טענה להגנתה, כי האירוע התרחש בסמוך לביתה של התובעת והאזור מוכר לה היטב

אנשים לשרות אנשים

גם רכב שני במשפחה

    חובה
לעשות באיילון!
תעריף ביטוח חובה אטרקטיבי ביותר!
בכל סוגי הרכבים בכל שכבות הגיל   
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“מטריית כלל לבתי עסק” - מענה מלא ומקיף 
לצרכים הביטוחיים של בתי עסק ובתי מלאכה כאחד

שנת 2016 החלה בכלל ביטוח 
הביט  פוליסות  השקת  עם 
עם  מסתיימת  והיא  החדשות, 
כלל  “מטריית  פוליסת  השקת 

לבתי עסק”. 
הפוליסה  התאמת  “פרויקט 
היווה  והחוק  הפיקוח  לדרישות 
מחדש  לנסח  טובה  הזדמנות 
הזמן  לרוח  שתתאים  פוליסה 
לסיכונים  עדכני  מענה  ותיתן 
של  פעולתם  מאופי  הנובעים 
בתי עסק ובתי מלאכה גם יחד. 

הפוליסה  של  המחודשת  עריכתה  במהלך 
ניתנה התייחסות לחוזרי הפיקוח הרלוונטיים, 
בחשבון  נלקח  וכן  והפסיקה  הדין  להוראות 
הטיפול  במהלך  שהצטבר  הנלמד  הניסיון 
בתביעות של ענף ביטוחי זה”, כך אומרת אתי 
לביטוח  החטיבה  של  הראשית  החתמת  חנן, 
המהלך.  את  שהובילה  ביטוח,  בכלל  אלמנטרי 
פוליסה מציגה חנן את התוספות,  בשיחה עם 
השינויים והשיפורים שנעשו בפוליסה החדשה, 

שעיקרם:
והתמצאות  נוח לשימוש  עניינים –  • תוכן 

בפוליסה.
• הגדרות לכל פרקי הפוליסה.

• סעיפי כיסוי בתחילת כל פרק.
• תנאים כלליים שנמצאו רלוונטיים רק לפרקי 
הרכוש או רק לפרקי החבויות, הופרדו מהתנאים 
הכלליים לכל פרקי הפוליסה וקובצו במסגרת 
בנפרד,  פרקי הרכוש”  לכל  כללים  “תנאים 
ובמסגרת “תנאים כלליים לכל פרקי החבויות” 

בנפרד.
• סייגי הפוליסה – נחלקים לסייגים כלליים לכל 
פרקי הפוליסה ובנוסף יוחדו סייגים הרלוונטיים 

לכל פרק ופרק בנפרד.
והליכים  • הרחבת הגנה בהליכים פליליים 

מנהליים בהתאמה לפרקי החבויות שנרכשו.
• פרקי כיסוי שלא נכללו בג’קט הפוליסה הקודם 

בענף 86 והוספו לפוליסה החדשה.
• נוספו הרחבות במסגרת פרקי הפוליסה השונים, 
שרובן הגדול נכלל בכיסוי הביטוחי וכן נוספו 

כיסויים הניתנים לרכישה.  

יותר  טובה  החדשה  המהדורה  במה   •
מקודמתה?

חנן: המהדורה החדשה טובה מקודמתה 
בכל היבט אפשרי, החל בפן הצורני המאפשר 
התמצאות קלה ונוחה בפרקי הפוליסה וסעיפיה, 
עובר לנוחות הקריאה ובהירות הטקסט הכתוב 
לפן המקצועי  ועד  נפש,  לכל  בשפה השווה 
הנוגע לפרקי הפוליסה, הרחבות וכיסויים רבים 
שהותאמו ו/או הוספו בהתאם לצרכי השוק 
הרלוונטיים כפי שזיהינו אותם. דוגמה בולטת 
לכך אפשר למצוא בדמות סעיפים “תואמי 
ביט” שהכנסנו כחוט השני בהתאמה למרבית 

פרקי פוליסת המטריה, ותכליתם 
לתת מענה ביטוחי הולם לעסקים 
שהיקף ואופי פעילותם העסקית 

מצריך זאת.
במתכונתה החדשה, הפוליסה 
מעניקה גיוון נוסף לתיק המוצרים 
של כלל ביטוח ומאפשרת לסוכני 
אופטימלית  התאמה  הביטוח 

לצורכי המבוטחים.
עוד ראוי לציין, כי בשל המבנה 
המודולארי של הפוליסה, אפשרנו 
למבוטח לרכוש במסגרתה, בנפרד 
וללא תלות ברכישת שאר פרקי הפוליסה, את 
פרק הכיסוי המסוים הנחוץ לו )מתוך פרקי 

הכיסוי הניתנים לרכישה באופן זה(. 
מעבר לכך הפוליסה מותאמת ועונה על דרישות 

החוק והרגולציה.   

נוספו  חדשים  כיסויים  או  הרחבות  אילו   •
לפוליסה?  

בפוליסה,  שחלו  הרבים  השינויים  בשל  חנן: 
רק  אמנה  כולם,  על  מלעמוד  תקצר  והיריעה 
הפוליסה  בפרקי  שנוספו  מההרחבות  חלק 

השונים: 
נוסף  לתכולה,  מורחב  אש  ביטוח   -  1 בפרק 
הרחבות  וכן  וצריבה”  “חריכה  לסיכון  כיסוי 
המבוטח,  לחצרי  מחוץ  רכוש  כמו  נוספות 
אורחים,  ו/או  עובדים  של  אישיים  חפצים 
סכום ביטוח נוסף, פריצת חומר חם ממתקנים, 

התמוטטות מדפים ועוד. 
נוספו  העסק,  בית  מבנה  ביטוח   -  2 בפרק 
הרחבות לרכוש רשויות ציבוריות, שבר זכוכית, 
מבנים.  התמוטטות  חשמל,  ללוחות  נזק 
מאפשרת  החדשה  במתכונתה  הפוליסה 
פעילותו  והיקף  לצרכיו  בהתאם  למבוטח, 
אובדן  ביטוח  רכישת  בין  לבחור  המסחרית, 
3 א’( לבין רכישת ביטוח אובדן  הכנסה )פרק 

תוצאתי )פרק 3 ב’(. 
נוספה  הכנסה,  אבדן  ביטוח   – א’   3 בפרק 

הרחבה בגין רכוש שאינו בבעלות המבוטח. 
נוספו  תוצאתי,  אבדן  ביטוח   – ב’   3 בפרק 
לקוחות,   / ספקים  הרחבת  כגון:  הרחבות 
המבוטח,  בבעלות  שאינו  רכוש  גישה,  מניעת 
או  הקמה  בבנייה,  רכוש  מלאי,  מתוך  מכירה 

הריסה, התמוטטות מבנים ועוד. 
שלישי,  צד  כלפי  אחריות  ביטוח   –  7 בפרק 
זמנית  שהות  בעת  נזק  כגון:  הרחבות  נוספו 
צולבת, רכוש עובדי המבוטח,  בחו”ל, אחריות 
משנה,  קבלני  פעילות  בגין  המבוטח  חבות 
חבות בגין אירועים, חבות בגין נזק רכוש הנובע 
משימוש בכלי רכב מנועי, מניעת גישה לחצרים, 

הרעלת מזון ועוד. 
נוספו  מעבידים,  חבות  ביטוח   –  8 בפרק 
חבות  בחו”ל,  זמנית  שהות  כגון:  ההרחבות 
ו/או  משנה  קבלני   / קבלנים  כלפי  המבוטח 

עובדיהם, חבות כלפי בעלי שליטה ועוד.  
הפרק  המוצר,  אחריות  ביטוח   –  9 פרק 
כמו  הרחבות  וכולל  לפוליסה  בשלמותו  נוסף 
גילוי  ותקופת   )vandors( משווקים  הרחבת 
תמורת  לרכוש  ניתן  כן  כמו  חודשים.,   6 של 
לפוליסה  שנמסרו.  עבודות  בגין  כיסוי  פרמיה 
נוספה הרחבת הגנה בהליכים פליליים והליכים 
שנרכש  החבות  לפרק  בהתאמה  מנהליים, 

בפועל.  
מאפשר  אלקטרוני,  ציוד  ביטוח   -  10 פרק 
כיסוי  בין  לצרכיו,  בהתאם  בחירה,  למבוטח 

מלא לבין כיסוי שיורי.  
סייבר  לסיכוני  כיסוי  לפוליסה  נוסף  כן,  כמו 
המכסה נזק למבוטח הנגרם מסיכוני סייבר וכן 
בגין  שלישי  צד  כלפי  המבוטח  של  חבותו  את 

סיכוני סייבר. 

• כיצד התנהל תהליך העבודה?
חנן: לצורך עריכתה מחדש של הפוליסה, הקמנו 
צוות היגוי רחב שכלל אנשי מקצוע מהטובים 
בתחומם בחברה )נציגים ממחלקות תביעות, 
חיתום, אקטואריה, ניהול סיכונים, משפטית 
ויחידת המחשב(, כאשר כל אחד מהם הביא 
אל שולחן העשייה את מקצועיותו, ידיעותיו, 
ניסיונו ותפיסותיו תוך ראיית הצרכים המשתנים 
בעולם העסקים  הנובעים מהם  והסיכונים 

המודרני.
לאחר עבודה מאומצת, שנמשכה כחצי שנה, 
אני גאה לומר בסיפוק רב כי הצלחנו להוציא 
מתחת ידינו מוצר סופי העולה לאין ערוך על 
קודמו ומבחינות רבות מוצר זה הינו בבחינת 
בשורה חשובה לציבור מבוטחינו בעלי העסקים 

ולסוכנינו גם יחד.    
 

• כיצד הטמעתם את הפוליסה החדשה בקרב 
סוכני הביטוח?

חנן: סוכני כלל ביטוח הוזמנו לכנסי ההשקה 
שערכנו ברחבי הארץ, בהתאם לאזור פעילותם 
הגיאוגרפי )חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע(. 
בכנסים אלו ניתנה להם הדרכה מקיפה ועניינית 
על השינויים שחלו בפוליסה לעומת קודמותיה. 
במעמד זה ציידנו את סוכני החברה בערכות 
שהכילו דפי הסבר המפרטים את השינויים שחלו 
בפוליסה, קובץ השוואתי בו נערכה הבחנה בין 
כיסויי פוליסות ביט לבין כיסויי פוליסת מטריית 
כלל לבתי עסק, דפי מצגת ההדרכה אשר הוספה 
לאתר סוכני החברה לעיונם, וכמובן את ג’קט 

הפוליסה. 
אני שמחה לציין בסיפוק רב, שכבר בסיומם 
של כנסי השקה קיבלנו תגובות חיוביות מאד 
מהסוכנים שציינו כי ללא ספק מדובר ב”קפיצת 
מדרגה” בכל הנוגע לביטוחי בתי עסק ובתי 
מלאכה. אין לי ספק שהמוצר החדש מקנה 
לסוכנינו, וכמובן לציבור המבוטחים שרכש את 

הפוליסה, יתרון ברור בשוק הביטוח העסקי.

שיחת               עם אתי חנן, החתמת הראשית של החטיבה לביטוח כללי בכלל ביטוח, 
על פוליסת “מטריית כלל לבתי עסק” החדשה

והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

חנן: המהדורה החדשה טובה מקודמתה בכל היבט אפשרי, החל בפן הצורני המאפשר התמצאות קלה ונוחה בפרקי 
הפוליסה וסעיפיה ועד לפן המקצועי הנוגע לפרקי הפוליסה, הרחבות וכיסויים רבים שהוספו בהתאם לצרכי השוק

אתי חנן
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אריה עובדיה נתבע לשלם 3.85 מיליון 
שקל לקופת התגמולים של עובדי
אל על בטענה להפרת התחייבות

יו”ר  אריה עובדיה, בעבר  איש העסקים 
הפניקס, בעליה של חברת אענץ יועצים מתל 
אביב ודירקטור בחברות רבות במשק, נתבע 
לשלם 3.85 מיליון שקל לקופת התגמולים 
של עובדי אל על. בתביעה שהוגשה בסדר 
דין מקוצר לבית המשפט המחוזי בתל אביב 
יסודית של  עניינה הוא בהפרה  כי  נאמר, 
הנתבע את התחייבותו כלפי התובעת לרכוש 
ממנה מניות בחברות טכנולוגיה שבהן הוא 
בעל מניות ומשמש בתפקידי ניהול בכירים, 
ואשר בהן היא השקיעה, על פי המלצתו, 
ולשלם לה תמורת המניות את הסכום אותו 

השקיעה במקור באותן החברות.
כספי  המנהלת  קופה  התובעת,  לדברי 
אלף   13 כ- של  )פנסיה(  ופיצויים  גמל 
עובדים וגמלאים של חברת אל על, המדובר 
בהתחייבות מהותית שנטל הנתבע על עצמו, 
אשר היוותה תנאי מוקדם מבחינתה לעצם 

ביצוע השקעתה, וכי תכליתה של התחייבות 
הנתבע הייתה להבטיח את כספיה. בתביעה 
נאמר, כי בסופו של דבר השקיעה התובעת 
טכנולוגיה  חברות  בשתי  דולר  כמיליון 

ישראליות: טיימנטו ומקסטק.
ההתחייבות  הפרת  כי  נטען,  בתביעה 
את  ממנה  לרכוש  הנתבע  של  האמורה 
אחזקותיה בשתי החברות האמורות, תמורת 
 )PUT תשלום סכומי ההשקעה )אופציית 
כן בהפרה  איננה מתמצית אם  לתובעת, 
“רגילה” של התחייבות חוזית, אלא מגיעה 
לכדי מעילה של ממש באמון שניתן בנתבע 
ואשר עמד במוקד הנכונות של התובעת 

להתקשר עמו בעסקה הנדונה.
אלי  עו”ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה 
שימלביץ’ נאמר, כי הנתבע שעשה שימוש 
להאמין  לה  לגרום  כדי  שלו  במוניטין 
שהתחייבותו האישית לתשלום הכספים 

מהווה בטוחה נאותה להגנת כספי ההשקעה. 
על פי התביעה, הנתבע הודה בפני מנכ”ל 
לעמוד  מסוגל  אינו  הוא  כי  התובעת 

בהתחייבותו.
לדברי התובעת, התברר לה כי הנתבע הינו 
למעשה “יזם סדרתי”, המשתמש במוניטין 
שלו על מנת לגייס השקעות לחברות אותן 
הוא מנסה לקדם, ואשר כפי הנראה אינו 
זולת  כלשהם  ממשיים  בנכסים  מחזיק 
במניות אותן החברות, כאשר אפילו בית 
המגורים שלו אינו רשום על שמו. לטענתה, 
הנכסים היחידים של הנתבע הם בעיקר, 
כפי הנראה, המניות באותן חברות שבהן 
הוא החליט להשקיע את מרצו ואשר שוויין 
בלתי ברור ובוודאי אינו מספק לשם פירעון 

חובו כלפיה.
עד סגירת  לא התקבלה  תגובת הנתבע 

הגיליון.

 לדברי התובעת, קופה המנהלת כספי גמל ופיצויים של כ-13 אלף עובדים וגמלאים של אל על, הנתבע הפר 
התחייבות כלפיה לרכוש ממנה מניות בחברות טכנולוגיה שבהן הוא בעל מניות ואשר בהן היא השקיעה, על פי 

המלצתו, ולשלם לה תמורת המניות את הסכום אותו השקיעה במקור באותן החברות  נטען כי מדובר במעילה 
של ממש באמון שניתן בנתבע וכי הנתבע הודה בפני מנכ”ל התובעת כי הוא אינו מסוגל לעמוד בהתחייבותו

75568_190x135_z.indd   3 12/22/16   12:42
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בבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה בקשה 
לאישור תביעה ייצוגית בסך של כ-53 מיליון שקל 
נגד מנורה מבטחים בטענה לפיה מנורה, בעת 
תביעה בגין פוליסת ביטוח חיים אגב הלוואה לדיור, 
פורעת באופן חלקי בלבד את יתרת חוב ההלוואה 
הנותר למבוטח בבנק במסגרת הלוואת משכנתה 
ואיננה כוללת בתגמולי הביטוח המשולמים את 
עמלת הפירעון המוקדם, העולים על סכום הביטוח 
בפוליסה - כך דיווחה מנורה היום )יום ג’( לבורסה.
עילות התביעה, שהוגשה ב-22 בדצמבר 2016, 
הן בין היתר, הפרת חובת הגילוי במשא ומתן 
לקראת כריתת חוזה, הפרת סעיף 3 לחוק חוזה 
ביטוח המטיל חובה להבליט מגבלות וסייגים 
לחבות המבטח, הפרת הוראות חוק הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )ביטוח(, רשלנות והפרת חובה 

חקוקה מכוח פקודת הנזיקין. 
הקבוצה המיוצגת היא כלל ציבור לקוחות הנתבעת 
המחזיק או שהחזיק בפוליסה לביטוח חיים אגב 
משכנתא )“ריסק משכנתא” או כל פוליסה דומה 
אחרת( במהלך שבע השנים שקדמו להגשת התביעה 
דנן עד למועד בירורה. המבקשת מציעה מנגנון לפיו 
תחולק הקבוצה לשתי תתי קבוצות, האחת - כלל 
ציבור לקוחות הנתבעת שהביטוח שהונפק להם על 
ידי הנתבעת ושאותו הם מחזיקים כיום, אינו כולל 
בתוכו החזר מלא בגין עמלת הפירעון המוקדם 
והשנייה - כלל ציבור לקוחות הנתבעת, בעבר או 
בהווה, שלאחר שקרה אירוע ביטוח )מות אחד 
המבוטחים( קיבלו במהלך שבע השנים האחרונות 
תשלום חלקי בלבד של יתרת חוב המשכנתה לבנק 
ללא מרכיב עמלת הפירעון המוקדם או ללא חלקו. 

הנזק הנטען של המבקשת כלפי הנתבעת הינו 
כ-28 אלף שקל. הנזק הנטען לכלל חברי הקבוצה 
מוערך על ידי המבקשת בסך של כ-53 מיליון שקל, 
מתוכו סך של כ-22.8 מיליון שקל הנתבע כנזק לא 

ממוני לתת הקבוצה הראשונה.
הסעדים המבוקשים הם, בין היתר, להורות 
לנתבעת להשיב את מלוא הפער בין הסכום ששולם 
לחברי תת הקבוצה השנייה לבין יתרת החוב של 
אותם חברים בספרי הבנק, להורות לנתבעת 
לחדול מהתנהלותה המתוארת בתובענה כלפי תת 
הקבוצה הראשונה ולפצותם בגין נזק לא ממוני וכן 

לפסוק גמול לתובע המייצג.
עוד דווח, כי בשל העובדה שהבקשה הוגשה 
בימים אלו, לא ניתן, בשלב זה, להעריך את סיכוייה 

והסיכויים לאישורה כייצוגית.

המוסדות הפיננסיים בישראל יידרשו לאסוף 
מידע לגבי חשבונות של תושבי חוץ המוחזקים 
אצלם, כדי להעבירו על בסיס שנתי לרשות 
 ,OECD-המסים בישראל, על פי תקן שפיתח ה

כך נמסר ממשרד האוצר.
 ,CRS ה-OECD פיתח תקן אחיד, שמכונה 
שמטרתו לקבוע כללים לזיהוי תושבי חוץ שהם 
בעלי חשבונות במוסדות פיננסיים בישראל, 
לשם העברת המידע על חשבונות אלה, על מנת 
להגביר את יכולות אכיפת המס. רשות המסים 
תעביר את המידע למדינות התושבות של בעלי 
החשבון, ותקבל מאותן מדינות פרטים לגבי 
חשבונות של תושבי ישראל המוחזקים בתחומן.

החל  מידע,  להחליף  התחייבה  המדינה 
זרות שאיתן  2018, עם מדינות  מספטמבר 
יהיה לה הסכם בתוקף. המידע שיועבר יתייחס 
לשנים 2017 ואילך, ויכלול פרטים על חשבונות 
פיננסיים המוחזקים בישראל בידי תושבי חוץ 
או בידי ישויות משפטיות מסוימות שיש בהן 
לתושבי חוץ החזקה מהותית. על המידע לכלול 
את פרטי בעלי החשבונות, היתרות בחשבון 

והכנסות פיננסיות שנתקבלו באותו חשבון.
המוסדות שיידרשו להעביר מידע לרשות 
המסים כוללים את הגופים העוסקים בקבלת 
פיקדונות, ניהול, השקעה, מסחר והחזקה של 
נכסים פיננסיים עבור אחרים )כגון, בנקים, 

חברות ביטוח, קרנות השקעה ועוד(.
מנהל הכנסות המדינה  בימים אלה מגבש 
שבהאוצר נוסח סופי של תקנות, לצורך העברתן 
ועדת הכספים של הכנסת,  בקרוב לאישור 
 CRS-שמכוחן ניתן יהיה ליישם את הוראות ה
בישראל. יישום התקנות ידרוש מהמוסדות 
הפיננסיים היערכות מורכבת, שדומה במהותה 
להיערכות שנדרשה ליישום הסכם FATCA  בין 

ממשלות ישראל וארה”ב.
הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה, 
יואל נוה: “ביצענו בשנים האחרונות שורת צעדים 
ליצירת התשתית החוקית הנדרשת לשם חילופי 
מידע אוטומטיים עם מדינות אחרות. צעדים אלה 
כללו את ההסדרה בחקיקה של הסמכות לחתום 
על הסכמים בינלאומיים לחילופי מידע לצרכי 
מס, הקניית הסמכות להורות לגופים הפיננסיים 
לאסוף ולהעביר מידע לרשות המסים, הצטרפות 

לאמנה המולטילטרלית לסיוע מנהלי הדדי בענייני 
מס, חתימה על הסכם FATCA ויישומו  וחתימה 
על הסכם מולטילטרלי להחלת ה-CRS. עם 
כניסתן הצפויה לתוקף של התקנות ליישום התקן, 
תושלם תשתית החקיקה הנדרשת. מהלכים אלה 
צפויים להגביר בצורה משמעותית את יכולת 
אכיפת המס על תושבי ישראל המחזיקים את 
 CRS-נכסיהם הפיננסיים מעבר לים”. את נוסח ה

ניתן לקרוא באתר אגף הכלכלן הראשי. 

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

כן נטען, כי החברה איננה כוללת בתגמולים המשולמים את עמלת הפירעון המוקדם 

OECD-כחלק מהתחייבות ישראל באמנה בדבר סיוע מנהלי הדדי בענייני מס בהובלת ה  
 בין הגופים שיידרשו להעביר מידע לרשות המסים: בנקים, חברות ביטוח, קרנות השקעה ועוד

ייצוגית: מנורה מבטחים פורעת באופן חלקי 
את יתרת החוב בביטוח חיים למשכנתה

האוצר: גופים פיננסיים יידרשו להעביר מידע על 
חשבונות של תושבים זרים לצורך אכיפת מס

פוליסה פיננסים
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מתקדמת,  אוטומטית  בלימה  מערכת 
חג  לשוק  פרצה  אשר  במשאית  שהותקנה 
יותר.  גדול  אסון  מנעה  בברלין,  המולד 
על  נבלמה  טונות,   40 במשקל  המשאית, 
והביאה  האוטומטית  הבלימה  מערכת  ידי 

אותה לעצירה מלאה אחרי 76 מטר. מערכת 
הבלימה, שאומצה על ידי האיחוד האירופי 
בשנת 2012, גורמת לבלימה אוטומטית של 

המשאית במקרה של התנגשות. 
ניס  בעיר  שהיה  הדריסה  באירוע 

שימוש  נעשה   2016 יולי  בחודש  )צרפת( 
במשאית ישנה )שבה לא הותקנה המערכת 
להסיע  למפגע  שאפשר  דבר   - החדשנית( 
ק”מ  מ-1.6  יותר  לאורך  המשאית  את 

ולהרוג 80 בני אדם. 

מערכת בלימה מתקדמת מנעה אסון 
גדול יותר בשוק חג המולד בברלין

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

אולפני דיסני רכשו פוליסת ביטוח למקרה שהשחקנית לא תוכל לסיים את חלקה בהפקת מלחמת הכוכבים

ב-27  פישר  קארי  השחקנית  של  מותה 
את  להפעיל  עשוי   60 בגיל   2016 בדצמבר 
ביותר  הגדולות  הביטוח  מתביעות  אחת 
ערכו  דיסני  אולפני  התאונות.  ענף  בתחום 
פוליסת ביטוח בסך של 41 מיליון דולר, אשר 
תופעל אם השחקנית לא תוכל להשלים את 
תפקידה, הנסיכה ליאה, בהפקה של סדרת 

הסרטים מלחמת הכוכבים. 
לחלק  תפקידה  את  השלימה  השחקנית 
לקחת  אמורה  הייתה  אך  הסדרה,  של   8

שכעת  נראה   .9 פרק  בהפקת  חשוב  חלק 
של  התסריט  את  לשכתב  חייבים  יהיו 
ידי  על  נערכה  הפוליסה  התשיעי.  הפרק 
מניו   Exceptional Risk Advisors
לוידס יחד עם  ג’רסי, ארה”ב. המבטח הוא 
 .Atrium באמצעות החברה הבת Enstar
דו-קוטבית  מהפרעה  סבלה  השחקנית 
ביטוח  פוליסת  לעריכת  הסיבה  שזו  וייתכן 
בסכום כה גבוה. סיבת המוות – התקף לב 

שנגרם בעת טיסה מלונדון ללוס אנג’לס.

מותה של השחקנית קארי פישר פותח 
תביעת ביטוח בסך 41 מיליון דולר

מבטח המשנה סוויס רי דיווח בימים אלו 
ואסונות  קטסטרופאליים  לנזקים  הערכה 
מעשה ידי אדם לשנת 2016. ההערכה היא, 
כי הנזקים הכלכליים שנגרמו היו בהיקף של 
מיליארד   94 )לעומת  דולר  מיליארד   158
כ-49  רק  מהם  כאשר   )2015 בשנת  דולר 
מיליארד דולר הם נזקים מבוטחים )לעומת 

37 מיליארד דולר בשנת 2015(. 
בסך הכול הנזקים המבוטחים הם מתחת 
אחרונות(  שנים  )עשר  שנתי  רב  לממוצע 
טבע  נזקי  דולר.  מיליארד   53 על  העומד 
 150 של  בהיקף  היו  קטסטרופאליים 
היו  המבוטחים  כשהנזקים  דולר  מיליארד 
מיליארד   28 )לעומת  דולר  מיליארד   42

דולר בשנת 2015(. אסונות מעשה ידי אדם 
)לעומת  דולר  מיליארד   8 של  בהיקף  היו 
 7 כאשר   ,)2015 בשנת  דולר  מיליארד   12
מיליארד דולר היו נזקים מבוטחים )לעומת 

9 מיליון בשנת 2015(. 

חייהם  את  איבדו  אדם  בני  כ-10,000 
גרמו  האדמה  רעידות  אלו.  באירועים 
דולר  מיליארד   20 של  בהיקף  לנזקים 
 5 של  בהיקף  היו  המבוטחים  כשהנזקים 

מיליארד דולר.

 The National Disaster של  בדוח 
Mitigation Agency BNPB, שפורסם 
פגעו   2016 בשנת  כי  נמסר  שחלפה,  בשבת 
באינדונזיה 2,342 אסונות טבע. 766 מקרים 
ו-612  רוח  סערות   669 שיטפונות,   של  היו 
למותם  גרמו  הטבע  אסונות  קרקע.  גלישות 
פונו  אדם  בני  מיליון   3 אדם,  בני   522 של 
וכמו  ניזוקו  בתים   9,287 שנפגעו,  מהאזורים 

כן נגרמו נזקים ל 2,311 מתקנים ציבוריים.

יותר מ-2,000 אסונות 
טבע פגעו באינדונזיה 

בשנת 2016

השחקנית קארי פישר - הנסיכה ליאה

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

אסונות 2016 הסבו נזקים בהיקף של 158 מיליארד דולר



3  בינואר 2017                                                                                                                   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!

כדי להרוויח היום - סוכן הביטוח חייב להיות יזם
רפורמת הממשק האחיד נכנסה לתוקף 
הענף  כל  את  וזעזעה   2016 בפברואר 
הפנסיוני. כל השחקנים בענף – יצרנים, 
סוכנים ומעסיקים - נאלצו לשנות את 
שיטות העבודה ולהסתגל למציאות החדשה 
הפיקוח על הביטוח: ענף פנסיוני  שיצר 
ויעיל.  טכנולוגי, דיגיטלי, שקוף, מהיר 
במסגרת הרפורמה נדרשים סוכני הביטוח 
להעביר את התפעול הפנסיוני לגורם חיצוני 

שיתמקד בתפעול.  
במסגרת התמודדות של סוכנות דורות 
עם השינויים הרגולטוריים, הוקמה בשלהי 
להעניק  שנועדה  דורותנט,  2015 חברת 

לסוכני הביטוח שירותי תפעול פנסיוני. בשיחה 
אורון  פוליסה, מסביר מנכ”ל החברה  עם 
קלמנזון כיצד דווקא בתקופה של חוסר וודאות 
וחוסר יציבות בענף הביטוח – דווקא סוכני 
דורותנט מגדילים את הרווחיות: “אנחנו מבינים 
שכדי להרוויח היום - סוכן הביטוח חייב לחשוב 
בגדול והוא חייב להיות יזם. לא עוד סוכן שרודף 
ורץ אחרי לקוח בודד, אלא ‘מנהל פרויקט’. 
הסוכן מקבל מאתנו צוות מיומן שמלווה אותו 
מתהליך הפגישה עם הלקוח בשטח ועד תהליך 
ההפקה של ההצעה בחברה. אנחנו מייתרים את 
הצורך של הסוכן להתעסק ב’מנהלות’ ובניירת 

ומפנים לו את הזמן להיות בשטח”.

בדורותנט מסבירים, כי הפעילות של החברה 
כל תחומי העשייה של הסוכן  את  כוללת 
ומשלבת טכנולוגיה מתקדמת ושיטות עבודה 
חדשות, בראייה של ענף הביטוח של המחר. 
התוצאות של השינויים הללו מורגשות היטב 
בחברות הביטוח. בחברה מציינים, כי סוכנים 
שעובדים בשיתוף פעולה עם דורותנט סיימו 
את חודש דצמבר עם תפוקה ממוצעת של 
מעל 300 אלף שקל - גידול של מאות אחוזים 

מהתפוקה הרגילה שלהם. 
ענת משולם, המנהלת המקצועית של החברה, 
מסבירה: “השינוי בא לידי ביטוי במה שהסוכן 
מתעסק בפועל. אנחנו ה-BackOffice שלו 

לכל דבר ועניין ואחראים גם על הטיפול 
בניירת וגם בטיפול בלקוח ויודעים לתת מענה 
לכל בעיה בתחום התפעול והמענה היומיומי”. 
סוכנת הביטוח עדי אבני מקוטב סוכנות 
לביטוח, שנעזרת בשירותי החברה בתקופה 
האחרונה, מעידה: “אני עובדת עם דורותנט 
כארבעה חודשים והשינוי מורגש מעל לכל 
ספק. אני עוסקת בלמצוא עסקים חדשים 
שאר  כל  את  עבורי  משלימה  ודורותנט 
העבודה. בזכות זה הצלחתי למכור החודש 
כמעט מיליון שקל פרמיה, מה שבעבר היה 

התפוקה שלי בשנה שלמה”. 
ברשימת הלקוחות של דורותנט נמנים גם 
סוכנים ותיקים אחרים, בהם אורי פיינה ודב 
בקר, שאחרי שנים שתחום ביטוחי המנהלים 
היה שולי עבורם - הם מכרו בחודשים האחרונים 
עשרות הצעות לביטוח מנהלים בשיתוף פעולה 

עם דורותנט. 
“היכולות של דורותנט להתאים את הסוכן 
ל’עולם החדש’, להעניק לו את הכלים לניצול 
ההזדמנויות שנקרות בפתחו ולסייע לו לצלוח 
בקלות את השינויים הרבים המתרחשים בענף, 
הם הסיבה העיקרית להישגים הרבים אליהם 
הגיעו הסוכנים בחודשים האחרונים. ניתן לומר 
שבדורותנט לא רק חושבים על העתיד, אלה 

מעצבים אותו כבר היום” – סיכם קלמנזון.

בדורותנט מייתרים את הצורך של הסוכן להתעסק ב”ִמנהלות” ובניירת ומפנים לו את הזמן להיות בשטח

מנכ”ל דורותנט אורון קלמנזון מסביר כיצד יכולים סוכני הביטוח להגדיל את הרווחיות

מבטחים ומבוטחים

ענת משולם, המנהלת 
המקצועית של דורותנט

אורון קלמנזון,
מנכ”ל דורותנט

  
 

03-5493622  ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884
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לוי רחמני, בעל השליטה באיילון, לפוליסה:

צפויים שינויים ארוכי טווח 
בהרכבי הדירקטוריונים של איילון 

בעקבות פרישת יונל כהן

סוכני הצפון השתתפו במשדר שבו נאספו 
יותר ממיליון שקלים למען ילדים חולי סרטן

לאחר שיונל כהן סיים את כהונתו כיו”ר איילון ביטוח מונתה 
נחמה רחמני-סברון כמ”מ יו”ר לאותה ישיבת דירקטוריון 

“בזמן הקרוב צפויה השלמת מימוש 
אופציית ה-Call שעומדת לי לרכישת 
מלוא האחזקות במניות שבידי קבוצת 
ב-1  הודעתי  עליה  ואשר  ‘אופק-דן’ 
בדצמבר 2016, ולאחר ההשלמה צפויים 
שינויים פרסונליים ארוכי טווח בהרכבי 
הדירקטוריונים” – כך אמר לוי רחמני, 

בעל השליטה באיילון, לפוליסה. 
בעקבות שאלות פוליסה בכל הקשור 
לזהות יו”ר איילון אחזקות מאז פרישתו 
של ד”ר יצחק לקס באוגוסט )פוליסה, 
  )2016 גיליון 2149 מה-18 באוגוסט 
אירית שטרן ב-29  למינויה של  ועד 
2202 מה-1  2016 )פוליסה,  בדצמבר 

בינואר 2017(, וכן לגבי מחליפו של יונל 
כהן שסיים תפקידו כיו”ר איילון ביטוח 

)פוליסה, 2186 מה-24 בנובמבר(. 
בישיבות  כאשר  כי  מסר,  רחמני 
סיים  מאז  שהתקיימו  הדירקטוריון 
היו”ר הקודם את תפקידו שימשה שטרן 
כמ”מ היו”ר לניהול אותן ישיבות. עוד 
“בישיבת הדירקטוריון  כי  הוא מסר 
האחרונה של איילון ביטוח שהתקיימה 
2016, זמן קצר ביותר  ב-28 בדצמבר 
לאחר שמר יונל כהן סיים את כהונתו, 
מונתה הדירקטורית גב’ נחמה רחמני-
אותה  לניהול  היו”ר  כמ”מ  סברון 

ישיבה”.

יותר מ-100 סוכנים מכל רחבי הארץ 
השתתפו ביום ה’ שעבר במשדר החנוכה 
המסורתי של רדיו חיפה למען גיוס כספים 
לבית החולים בני ציון בחיפה. השתתפות 
הנהיג  אותה  למסורת  הפכה  הסוכנים 
יו”ר  ליאור רוזנפלד עם כניסתו לתפקיד 
לפני  בלשכת סוכני הביטוח  סניף חיפה 

שלוש שנים. 
במשדר, שעסק השנה באיסוף תרומות 
להקמת יחידה לטיפול בסרטן הדם לילדים, 

נאספו יותר  ממיליון שקל.
רוזנפלד: “סוכני הביטוח פתחו את הלב 

ואת הכיס זאת השנה השלישית ותרמו 
ביד רחבה ובלב חם. מה ששימח אותי לא 
פחות הוא שהשתתפנו במשדר לצד גופים 
הקבלנים,  התאחדויות  כמו  מכובדים 
התעשיינים, אנשי הייטק, והתייצבנו בראש 
מורם ובגאווה, תוך אזכור לשכת סוכני 
הביטוח במשדר כמובילה בתרומות למען 

המטרה הקדושה הזאת”.
מנהל המרכז הרפואי בני ציון ד”ר אמנון 
רופא:  “כבוד ותודה ללשכת סוכני הביטוח 
שמתייצבת כאן כל שנה ולסוכנים שתורמים 

בנדיבות למען הילדים בקהילה שלנו”. 

מבטחים ומבוטחים

לט
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יו 
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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

ליאור רוזנפלד )משמאל( וד”ר אמנון רופא

לוי רחמני, בעל השליטה באיילון


