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ייצוגיות נגד איילון, הפניקס, ביטוח ישיר וביטוח חקלאי:

החברות לא מגלות למבוטח ביוזמתן 
כי הגעה למדרגת גיל או ותק בנהיגה 

מזכה בהפחתה בפרמיה
בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חברות הביטוח 
איילון, הפניקס, ביטוח ישיר וביטוח חקלאי 
בהיקף מצרפי מוערך של 12.25 מיליון שקל 
כלפי כל אחת מהן. נטען שהחברות הפרו את 
חובתן לגלות באופן יזום למבוטחיהן בפוליסת 
ביטוח רכב מכול סוג שהוא, כי הם עתידים 
להגיע במהלך תקופת הביטוח לגיל ו/או ותק 
נהיגה המזכה בהפחתת דמי ביטוח, וכפועל 
יוצא מכך הם לא קיבלו את ההפחתה האמורה. 
הפניקס דיווחה על כך לבורסה היום )יום א’( 

וביטוח ישיר דיווחה על כך ב-5 לינואר.
בבקשה נטען, כי קיימת פרקטיקה מקובלת 
בקרב חברות הביטוח וסוכני הביטוח מטעמן, 
כי מקום בו מבוטח מעדכן את חברת הביטוח 
במהלך תקופת הביטוח כי הוא חצה את יום 
ההולדת המהווה גבול של מדרגת גיל, מעדכנת 
חברת הביטוח את הפוליסה ומעניקה למבוטח 
החזר פרמיה בהתאם למדרגת הגיל, והדברים 
נכונים גם לגבי חציית מדרגה של ותק בנהיגה. 
בדרך כלל העדכון מתבצע על דרך הפקת תוספת 
לפוליסה, וכי מסמך ה”תוספת”, באמצעותו 
מבוצע העדכון, הינו מסמך מובנה המופק מתוך 
מערכת הפקת הפוליסות של חברות הביטוח.

מתברר כי הדברים מתנהלים באורח שונה. 
בבקשה נטען, כי חברות הביטוח וסוכנויות 
הביטוח מטעמן אינן מגלות למבוטחיהן את 
המידע הרלבנטי הדרוש על מנת לעמוד על 
זכויותיהם, אלא רק כאשר המבוטח כבר למד 
בעצמו על מדרגות הגיל או הוותק ועל כך שהוא 
משלם תשלום ביתר, והוא מבקש לדעת האם 

יש פתרון לבעיה זו.
ונתנאלה  דנה  בכלל זה טוענים המבקשים, 
וייסברג יהלומי, הדר וברק נירנברג, כי החברות 
כי הם  יזום  אינן מגלות למבוטחיהן באופן 
עומדים לחצות מדרגת גיל או ותק נהיגה במהלך 
תקופת הביטוח באופן המזכה בהפחתת דמי 
ביטוח, וכי אינן מגלות באופן יזום כי הם רשאים 
לעדכן פרטים אלה לאחר חציית מדרגת הגיל 

או הוותק ולקבל החזר פרמיה.
נוהג בענף  בבקשה נאמר, כי שעה שקיים 
הביטוח הרכב לאפשר עדכון הכיסוי הביטוחי 
תך כדי תקופת הביטוח ולקבל החזר פרמיה, הרי 
שעל חברת הביטוח לאפשר את יישום זכויות 
המבוטחים באופן שאיננו מפלה ואיננו מקפח.

בבקשה,  נאמר  הפסוקה,  ההלכה  פי  על 
חובותיה של חברת הביטוח כלפי המבוטחים 
הינן חובות מוגברות, הכוללות בין היתר חובת 

הנמסר  כי המידע  וידוא  חובת  יזום,  גילוי 
למבוטח הובן על ידו וחובות של תום לב, אמון, 

נאמנות וזהירות מוגברות.
לדברי המבקשים, כאשר הדרך המקובלת 
בענף הביטוח היא לאפשר את עדכון הגיל 
והוותק והוזלת הפרמיה, הרי שמחובתה לגלות 
זאת באופן יזום או לנקוט באופן יזום בצעדים 
למניעת התוצאה בה מבוטחים שאינם ערים לכך 
ימשיכו לשלם תשלום ביתר עבור כיסוי לא נחוץ.

בבקשה שהוגשה באמצעות משרד עוה”ד בך, 
לדרמן ושות’ נטען, כי כתוצאה מהפרת חובות 
אלה ממשיכים המבוטחים לשלם פרמיה ביתר 
עבור כיסוי ביטוחי שלא נחוץ להם. בית המשפט 
מתבקש לחייב את החברות להשיב למבוטחיהן 
את מלא סכומי הפרמיה שנגבו מהם ביתר וכן 
להורות להן לתקן את מדיניותן מכאן ואילך 
ולגלות באופן יזום את המידע האמור קודם 
ובמסמכי הפוליסה,  להתקשרות בפוליסה 
וכן בהודעה נפרדת לפני חציית מדרגת הגיל 

או הוותק.
בביטוח ישיר נכתב בדיווח, כי הטענות העולות 
מהבקשה נראות דומות לתביעה ייצוגית אחרת 
ונדחתה ב-3  נגד הנתבעת  שכבר התנהלה 

בנובמבר 2016.
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תחום הביטוח מציב את עצמו במקום 
השלישי בין תחומי התביעות הייצוגיות
עו”ד תמי גרינברג ממשרד לויתן, שרון ושות’: היה מצופה מהפיקוח להתערב לא רק לטובת מבוטחים 

אלא גם כשהדבר נדרש על מנת למנוע המשך הליכי סרק שהוצאותיהם יגולגלו לכתפי המבוטחים

על פי נתונים סטטיסטיים מהשנים האחרונות 
-  כפי שהוצגו ביום ג’, ה-3 בינואר 2017 בכנס 
השנתי השביעי לתובענות ייצוגיות, שאורגן 
על ידי מרכז “הלכה ומעשה” - תחום הביטוח 
מספר  של  בהיבט  השלישי  במקום  נמצא 
לענף, אחרי תביעות  הייצוגיות  התביעות 
צרכניות ותביעות נגד רשויות. מבחינת מספר 
התביעות הייצוגיות המוגשות, תחום הביטוח 
ניירות ערך,  קודם לדיני עבודה, בנקאות, 

הגבלים עסקיים ומפגעים סביבתיים.
חלה  שב-2016  עלה  שהוצגו  מהנתונים 
עלייה של 8.3% במספר התביעות הייצוגיות 
המוגשות. למעשה, בכל יום עבודה מוגשות 
לזכור  יש  ייצוגיות.  לאישור  בקשות  כ-6 
שגם  ייצוגיות שאינן בתחום הביטוח רלוונטיות 
לחברות הביטוח, שכן לנתבעים רבים קיים 
ביטוח חבות )חבות המוצר, אחריות מקצועית, 
צד שלישי או ביטוח נושא משרה( שמופעל עם 

הגשת התביעה הייצוגית.
שעסק  פאנל  התקיים  הכנס  במסגרת 
בתובענות ייצוגיות נגד חברות ביטוח וזאת 
מהותיות  החלטות  מספר  לנוכח  במיוחד 
שהוגשו  בתביעות  לאחרונה  שהתקבלו 

דרור  עו”ד  ידי  על  נוהל  הפאנל  כנגדן. 
סברנסקי  ממשרד אגמון ושות, שתיאר את 
ההחלטה שניתנה על ידי השופטת שטמר בעניין 
השימוש בלוחות תמותה ישנים )ת.צ -5848
שבמסגרתה  דרור נ’  מגדל(  08-07 אורן 
נגד חברת  ייצוגית  נדחתה בקשה לאישור 
ביטוח על אף שנקבע כי חברת הביטוח הטעתה 
את המבוטחים בכך שלא גילתה להם על אודות 
השימוש בלוחות כאמור. בית המשפט קבע, 
שמכיוון שכל המבטחות השתמשו בלוחות 
ישנים, לא הייתה אלטנרטיבה זולה יותר בשוק 

ולכן - אף אם הייתה הטעיה, לא נגרם נזק.
עו”ד מיכאל בך, המייצג תובעים בתביעות 
ייצוגיות, לרבות נגד מבטחות, הציע שכאשר 
ביטוח,  חברת  של  פעולה  בשיטת  מדובר 
שננקטת על ידה בכל הענפים, ניתן יהיה לאשר 
ייצוגית כנגד חברת ביטוח לגבי כל הענפים 
על ידי תובע ייצוגי אחד. כמו כן ציין עו”ד בך, 
שכאשר התנהלות המבטחת חורגת באופן ברור 
מהוראות הדין, אין כל טעם בפנייה מוקדמת 

לחברת הביטוח, טרם הגשת התביעה.
שמסיימת בימים  עו”ד ליאורה הירשהורן, 
אלו את עבודתה רבת השנים באגף שוק 

על  שיקולי הפיקוח  את  הסבירה  ההון, 
הביטוח בהתערבות בהליכי תובענות ייצוגיות 
והדגישה  שהפיקוח רואה עצמו כמי שבא 
לסייע בתביעות למבוטחים הזקוקים לתמיכה, 
בניגוד לחברות הביטוח שנעזרות במיטב 

משרדי עוה”ד.
עו”ד תמי גרינברג ממשרד לויתן, שרון ושות, 
המייצגת חברות ביטוח בייצוגיות, סקרה את 
הפסיקה מהשנים האחרונות, שצמצמה את 
היקף קבוצת התובעים לכאלו שאירע להם 
מקרה ביטוח בשלוש השנים שקדמו להגשת 
התביעה הייצוגית, גם אם עילות התביעה הן 
בנזיקין או בחוק עשיית עושר ולא במשפט. 
עו”ד גרינברג ציינה, כי היה מצופה מהפיקוח על 
הביטוח להתערב לא רק לטובת מבוטחים, אלא 
גם כשהדבר נדרש על מנת למנוע המשך הליכי 
סרק שהוצאותיהם יגולגלו לכתפי המבוטחים.
בסיום דבריה העלתה עוה”ד  גרינברג את 
יעניקו לחברות  האפשרות, שבתי המשפט 
6 לפקודת הנזיקין,  הביטוח את הגנת סעיף 
חוקית  הרשאה  סמך  על  פעלו  בו  מקום 
מהפיקוח או אמונה סבירה ובתום לב בקיומה 

של הרשאה כאמור.

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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הלמן אלדובי זכתה במכרז הפנסיה 
של מכבי; כלל ביטוח ומנורה מבטחים 

נבחרו לספק את קרנות ההשתלמות

הלמן אלדובי זכתה במכרז 
והרופאים  הפנסיה לעובדים 
העצמאים של מכבי. כלל ביטוח 
זכו במכרז  מבטחים  ומנורה 
ההשתלמות  קרנות  לניהול 
הניהול  דמי  מכבי.  לעובדי 
שנקבעו במכרז: 0% מהצבירה 
ו-1.49% מההפקדות בפנסיה. 
בקרנות ההשתלמות הציעה 
כלל ביטוח דמי ניהול בשיעור 
 – מבטחים  ומנורה   0.23%

 .0.3%
במכבי ציינו כי המכרז נתן 

משקל משמעותי לא רק לדמי הניהול אלא גם 
למרכיב השירות. על המתמודדים היה להתחייב 
לסטנדרט שירותי במענה לכל פנייה של עובד 
שחבר בקרן )SLA(. כך למשל, מחויבת הלמן 
אלדובי לאפשר לכל עובד שהצטרף לקרן, 
להיפגש עם נציג מטעמה בצמתי קבלת החלטות 
אישיים או מקצועיים הרלוונטיים לביטוח 
הפנסיוני שלו. עוד התחייבה החברה לנוכחות 
טלפונית  ובזמינות  במכבי  מטעמה  עובד 

מיטבית עבור העובדים.
במכבי מציינים כי “ההישג הגדול של המכרז 
הוא בהפחתת דמי הניהול בסכומים שמגיעים 
למאות שקלים לשנה לכל עובד. חשוב גם 
להדגיש כי דמי הניהול לקצבאות בעת פרישה 
יעמדו על  0.2% במקום 0.5% כמקובל ברוב 
קרנות הפנסיה”. לפי תחשיב שביצעו במכבי, 
החיסכון הפנסיוני לעובד בן 30 בשכר חודשי 
יגדל בכ-132 אלף שקל  10,000 שקל  של 

בעקבות המכרז. 
עוד נמסר, כי בקרנות ההשתלמות הביא 
המכרז החדש של מכבי להוזלה משמעותית 
עד  כיום   0.8% של  משיעור  הניהול  בדמי 
ל-0.3% במנורה ול-0.23% בכלל - “המשמעות 
לפי התחשיב של מכבי יכולה להגיע למאות 

שקלים נוספים”.

רמי דרור, מנכ”ל הלמן-אלדובי: “אנו שמחים 
וגאים על הזכייה במכרז זה, שהינו אחד ממכרזי 
הפנסיה הגדולים והיוקרתיים בישראל ומודים 
על כך להנהלת מכבי. קרן הפנסיה שלנו מדורגת 
במקומות הראשונים מבחינת איכות השירות 
הניתן לעמיתים ובטוחני שגם עובדי מכבי 

שירותי בריאות ייהנו מכך”.
ותנאי  מיכל הדס, מנהלת מחלקת פרט 
ולבני  לעובדים  להביא  “הצלחנו  העסקה: 

המשפחה הישג גדול שיחסוך 
שקלים.  אלפי  מאות  להם 
היה  אותנו  שהנחה  המוטו 
לך  ש ד  י ת ע ל ם  י ג א ו ד ‘  –
ולמשפחתך’ -  לעובדי קבוצת 
מכבי ולמשפחותיהם ולרופאים 
של  העצמאיים  והמטפלים 

מכבי”.

גלגולו של מכרז

המכרז האמור בו זכתה הלמן 
אלדובי בניהול קרן הפנסיה של 
מכבי הוא הנוסח השני 
של המכרז הפנסיוני 
של הקופה ל-2017. 
פרסמה  בפברואר 
סח  ו נ ה ת  א י  ב כ מ
)פוליסה,  הראשון 
2066 מה-10  גיליון 
בפברואר 2016(, שנפסל על ידי הפיקוח על 
הביטוח כיוון שהוא פורסם בזמן שרפורמת 
קרן ברירת מחדל, שקובעת את אופן עריכת 

מכרזים פנסיוניים, הייתה בשלבי התהוות. 
לכן פרסמה מכבי באוגוסט )פוליסה,  2156 
מה-1 בספטמבר( את המכרז החדש, בהתאם 
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 דמי הניהול שנקבעו במכרז: 0% מהצבירה ו- 1.49% מההפקדות בפנסיה  כלל ביטוח הציעה 
דמי ניהול בשיעור 0.23% ומנורה מבטחים –  0.3% קבוצת מכבי מונה כ-14 אלף עובדים

 

 
 

 3עמוד 
 

את קרנות  ספקנבחרו לשל מכבי; כלל ביטוח ומנורה מבטחים אלדובי זכתה במכרז הפנסיה הלמן 
 ההשתלמות

 
כלל ביטוח *  בפנסיה מההפקדות 1.49%-מהצבירה ו 0%משנה: דמי הניהול שנקבעו במכרז: 

 אלף עובדים  14-מונה כקבוצת מכבי *  0.3% –ומנורה מבטחים  0.23%הציעה דמי ניהול בשיעור 
 

 מנורהו כלל ביטוח. מכבי של ם העצמאיםרופאיהו םעובדיזכתה במכרז הפנסיה ל אלדוביהלמן 
 0%דמי הניהול שנקבעו במכרז:  זכו במכרז לניהול קרנות ההשתלמות לעובדי מכבי. מבטחים

כלל ביטוח הציעה דמי ניהול בשיעור רנות ההשתלמות בק .בפנסיה מההפקדות 1.49%-מהצבירה ו
 .0.3% –ומנורה מבטחים  0.23%

המכרז נתן משקל משמעותי לא רק לדמי הניהול אלא גם למרכיב השירות. על במכבי ציינו כי 
. כך (SLAהמתמודדים היה להתחייב לסטנדרט שירותי במענה לכל פניה של עובד שחבר בקרן )

מטעמה בצמתי  נציגלמשל, מחויבת הלמן אלדובי לאפשר לכל עובד שהצטרף לקרן, להיפגש עם 
קבלת החלטות אישיים או מקצועיים הרלוונטיים לבטוח הפנסיוני שלו. עוד התחייבה החברה 

 עבור העובדים.נוכחות עובד מטעמה במכבי ובזמינות טלפונית מיטבית ל
ההישג הגדול של המכרז הוא בהפחתת דמי הניהול בסכומים שמגיעים במכבי מציינים כי "

דמי הניהול לקצבאות בעת פרישה יעמדו על  ם להדגיש כי למאות שקלים לשנה לכל עובד. חשוב ג
סכון הפנסיוני ילפי תחשיב שביצעו במכבי, הח ."כמקובל ברוב קרנות הפנסיה 0.5%במקום  0.2%

 בעקבות המכרז.  שקלאלף  132-יגדל בכ שקל 10,000בשכר חודשי של  30לעובד בן 
בקרנות ההשתלמות הביא המכרז החדש של מכבי להוזלה משמעותית בדמי הניהול עוד נמסר כי 
המשמעות לפי התחשיב של מכבי "  -בכלל  0.23%-במנורה ול 0.3%-כיום עד ל 0.8%משיעור של 

 ."יכולה להגיע למאות שקלים נוספים
אחד ממכרזי שהינו , זה יה במכרזיאנו שמחים וגאים על הזכ" אלדובי:-, מנכ"ל הלמןרמי דרור

מדורגת  שלנוהפנסיה הגדולים והיוקרתיים בישראל ומודים על כך להנהלת מכבי. קרן הפנסיה 
במקומות הראשונים מבחינת איכות השירות הניתן לעמיתים ובטוחני שגם עובדי מכבי שירותי 

 ."יהנו מכךבריאות י
: "הצלחנו להביא לעובדים ולבני המשפחה הישג העסקה ותנאי פרט לקתמח מנהלת, מיכל הדס

דואגים לעתיד שלך ' – גדול שיחסוך להם מאות אלפי שקלים. המוטו שהנחה אותנו היה
 ."ולרופאים והמטפלים העצמאיים של מכביולמשפחותיהם לעובדי קבוצת מכבי   - 'פחתךולמש

 
 שיקבלו עובדי מכבי תנאי קרן הפנסיה

 
דמי ניהול  התנאים

 מהפקדה 
דמי ניהול 

 מצבירה 
תחזית חסכון לפי שכר של 

 (67עד  30)מגיל  שקל 10,000
 67בגיל לאחר פרישה הקצבה 

   (שקל 10,000של לפי שכר )
  שקל 13,697  שקל 2,676,560 0% 1.49% הלמן אלדובי
  שקל 12,977 2,544,035 0.23% 1.2% תנאים כיום 

 
 

 שיקבלו עובדי מכבי קרנות השתלמותתנאי 
 

 דמי ניהול חברה
 0.23% ביטוח כלל

 0.3% מבטחים מנורה
 0.8%-כ מצב נוכחי 

 
 

 ביניים: גלגולו של מכרז
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איתי ברדה, מנכ”ל הלמן 
אלדובי גמל ופנסיה

רמי דרור, מנכ”ל 
הלמן אלדובי

רן סער, מנכ”ל מכבי

תנאי קרן הפנסיה שיקבלו עובדי מכבי

תנאי קרנות השתלמות 
שיקבלו עובדי מכבי

בבית הדין הארצי לעבודה הוגש ערעור 
בגין דחיית שתי בקשות לאישור תביעה 
ייצוגית נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל 
שהוגשו בטענה, כי החברה החזירה כספי 
פיצויי פיטורין שהופקדו בקרנות הפנסיה 
של התובעים, למעסיקיהם, לכאורה, בניגוד 
להוראות הדין. )פוליסה, גיליון 2194 מה-
13 בדצמבר 2016( – כך הודיעה בשבוע 

שעבר )יום ה’( מנורה לבורסה. 
הכוונה להחזר פיצויים אוטומטי למעסיק 
בניגוד לצו הרחבה פנסיית חובה. בית הדין 
בבאר שבע דחה ב-11  האזורי לעבודה 
בדצמבר 2016 את הבקשות וקבע כי אינן 

מתאימות להתברר כתביעות ייצוגיות.
את  לומדת  היא  כי  דיווחה  החברה 

הערעור. 

ערעור בעקבות דחיית 
ייצוגית נגד מנורה 
בנושא השבה של 

כספי פיצויים למעסיק
זאת לאחר שבית הדין האזורי לעבודה קבע 
כי התביעה אינה מתאימה להתברר כייצוגית
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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!

בבית המשפט המחוזי בתל אביב נדונה תביעתה 
של נחמיה לחוביץ בע”מ )“התובעת”(, שיוצגה על 
ידי עו”ד מ. קפלנסקי, נגד יורם שמואלי )“הנתבע”( 
והפניקס חברה לביטוח בע”מ )“חברת הביטוח”(, 
שיוצגו יחדיו על ידי עו”ד ש. קין, נגד השמירה 
טכנולוגיות מיגון )1971( בע”מ )“חברת המיגון”(, 
שיוצגה על ידי עו”ד נ. קפשוק ונגד ר. נציגת עזבון 
המנוח ח. ז”ל )“העיזבון”(, שיוצגה על יד עו”ד 
אלישע אטיאס ממשרד עורכי דין אטיאס-נוה-כהן. 
פסק הדין ניתן בדצמבר 2016, בהיעדר הצדדים, 

מפי השופטת חדווה וולצקי.
התובעת היא חברה העוסקת ביבוא ושיווק של 
מוצרי בשר ודגים קפואים ופועלת באזור התעשייה 
באשדוד. לטענתה, באחד הלילות נפרץ העסק בו 
פעלה, כאשר אלמונים התגברו על מערכות המיגון 
מפני פריצה של המקום וגנבו מלאי בשר בהיקף 
גדול. בבוקר שלאחר האירוע, מינתה התובעת 
חברת שמאות, חברת חקירות ומומחה אזעקות, 
במטרה לבדוק את נסיבות האירוע ולהעריך את 

גובה הנזקים שנגרמו לה.
לאחר קבלת הממצאים פנתה התובעת לחברת 
הביטוח, שביטחה אותה בפוליסת ביטוח מסוג 
“אש מורחב” ודרשה לקבל תגמולי ביטוח בסך 
של כ-3.9 מיליון שקל. חברת הביטוח דחתה את 
דרישת התובעת הואיל ולטענתה לא קוימו דרישות 
המיגון בהתאם לפוליסה. כמו כן נטען, כי אף אם 
היה כיסוי לאירוע, הוא מוגבל ל- 500 אלף שקל 

בלבד. בשל כך הוגשה התביעה למחוזי. 
התביעה הוגשה נגד חברת הביטוח בדרישה לשלם 
את התגמולים מכוח הפוליסה. כמו כן נתבעה גם 
חברת המיגון, שהתקינה אצל התובעת מערכות 
מיגון וסיפקה לה שירותי מוקד וסיור בטענה שהיא 
התרשלה בהתקנת המערכות ובביצוע פעולות על פי 
החוזה עמה. התביעה הוגשה גם נגד הנתבע, שהינו 
סוקר סיכונים מטעם חברת הביטוח, בטענה כי 
התרשל בקביעתו לפיה מערכות המיגון של התובעת 
עונות על דרישות הפוליסה. התביעה הוגשה גם 
נגד נציגת העיזבון של סוכן הביטוח ז”ל בטענה כי 
הוא התרשל בכל הקשור להנפקת הפוליסה, הן 
לעניין התנאים והן לעניין גובה הכיסוי. כיצד פסק 

המחוזי במקרה דנן?
בית המשפט המחוזי ציין, כי התובעת הציבה 
במקום העסק שלה גלאי שהינו נחות ביעילותו 
מהגלאי שדרשה חברת הביטוח. בשלב זה עלתה 
השאלה, האם הנתבע נתן אישור, לפיו המערכת 
על דרישות חברת  עונה  שהתקינה התובעת 
הביטוח. לאחר בחינת הראיות צוין, כי התובעת 
ביצעה החלפה של גלאים והנתבע לא היה ער לכך. 
בית המשפט קבע, כי התובעת לא קיימה אחר 

דרישת מיגון זו. 
למרות זאת נקבע, כי התובעת לא הייתה צריכה 
ליידע את הנתבע על החלפת הגלאים. הנתבע 
ביקר במקום מספר פעמים והיה עליו להבחין בכך. 

התנהגות הנתבע מצטיירת כאישור לכך שמערכת 
האזעקה עונה על הדרישות של חברת הביטוח. 
הואיל והנתבע הוא שלוח של חברת הביטוח אזי 

אישורו מחייב אותה. 
עוד נקבע, כי התובעת לא עמדה בדרישת מיגון 
נוספת, לפיה במקרה של הפעלת מערכת האזעקה 
במקום העסק, על נציג שלה להגיע למקום. בית 
המשפט ציין, כי קיימת סבירות גבוהה ביותר, שלו 
נציג של התובעת היה מגיע למקום העסק מיד 
עם קבלת ההתראה ממערכת האזעקה, הוא היה 
מגלה את הפריצה או את ההיערכות אליה. נקבע, 

כי לתובעת יש אחריות בגין אי קיום דרישה זו.
בהתאם להלכה של בית המשפט העליון, חברת 
הביטוח אינה יכולה להסתפק בהוכחה, כי התובעת 
לא עמדה בהפעלת אמצעי מיגון ובכך להתנער 
מחבותה. על חברת הביטוח להוכיח, כי מבטח סביר 
אחר לא היה מסכים לבטח את התובעת, אפילו בגין 
פרמיה גבוהה יותר. בית המשפט המחוזי קבע, כי 
חברת הביטוח לא הוכיחה כאמור ולכן התובעת 

זכאית לתגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה.
בעניין המחלוקת לגבי סכום הביטוח נקבע, כי 
התובעת שכרה את שירותיו של יועץ ביטוח. היועץ 
נשכר, בין השאר, לצורך עריכת מפרטי ביטוח, לרבות 
קביעת סכומי הביטוח. היועץ המליץ לתובעת לקבל 
את ההצעה של חברת הביטוח, כאשר הצעה זו כללה 
פיצוי בגין נזקי פריצה בסכום של 500 אלף שקל. 
נקבע, כי היועץ הוא שלוח של התובעת וסכומי 
הביטוח שהוא ביקש מחייבים אותה. לפיכך, 
התובעת ידעה על סכום הביטוח בפוליסה. בית 

המשפט המחוזי הביע תמיהה, מדוע התובעת לא 
הגישה את התביעה גם נגד היועץ.

בית המשפט המחוזי ציין, כי סוכן הביטוח ז”ל פעל 
בקשר ישיר מול היועץ. לאחר שהיועץ היה מעורב 
בקביעת סכומי הביטוח, יכול היה הסוכן להניח, כי 
הדבר נעשה באישור התובעת. בפסק הדין נכתב 
כך: “לא נפל כל פגם בהתנהלותו )הכוונה לסוכן( 
אל מול התובעת וככל שלתובעת היו טענות היה 
עליה להפנותם ליועץ הביטוח”. לפיכך נקבע, כי אין 

להטיל אחריות על העיזבון.
בית המשפט התרשם, כי חברת המיגון לא מילאה 
אחר דרישות המיגון, כפי שהוצגו בפניה במסגרת 
סקר ההגנות. הואיל וסביר, כי בקיום הדרישות 
הנזק היה נמנע או קטן, הרי שחברת המיגון פעלה 
ברשלנות ולא עמדה בהתחייבויותיה כלפי התובעת. 
עם זאת, אחריותה של חברת המיגון מוגבלת 
לסכום של כ-8,000 שקל, בהתאם לחוזה שכרתה 

עם התובעת.
לסיכום האמור, בית המשפט קבע, כי על חברת 
הביטוח ועל הנתבע לשלם לתובעת סכום של 500 

אלף שקל בניכוי השתתפות עצמית.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט העליון.

תגובת השמירה טכנולוגיות מיגון לבקשת פוליסה: 
“כנגד החברה הוגשה תביעה על סך של כשלושה 
מיליון שקל. בסופו של הליך שהתנהל מספר שנים 
התקבלו מרבית טענות החברה והיא חויבה בסכום 

של 8,000 שקל בלבד מתוך סכום התביעה”.

פעולות של יועץ ביטוח שהוסמך 
על ידי המבוטח מחייבות אותו

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 לטענת התובעת, באחד הלילות נפרץ העסק בו פעלה, כאשר אלמונים התגברו על מערכות המיגון וגנבו 
מלאי בשר בהיקף גדול  המבטחת דחתה את דרישת התובעת כי לטענתה לא קוימו דרישות המיגון 

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך



8  בינואר 2017                                                                                                                   עמוד 5 / מתוך 9
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

החידושים בחוק התקציב 
בתחום הפנסיוני

זרקור לעולם הפנסיוני 

חוק ההתייעלות 
הכלכלית )תיקוני 
שגת  לה חקיקה 
יב  צ ק ת ה י  ד ע י
התקציב  לשנות 
 ,)2018 ו-  2017
כפי שאושר על ידי 
הכנסת לאחרונה, 
התייחסות  כולל 
שא  ו נ ל ה  ב ח ר
מעסיק  הפקדות 
של  פנסיונית  בתכנית  הפיצויים  למרכיב 
עובד. התייחסות המהווה מהפיכה של ממש 

בזכויות העובד.
בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה במשק 
מבצע מעסיק הפקדות שוטפות, מדי חודש, 
לזכות תכנית פנסיונית על שם העובד. ההפקדה 
השוטפת נחלקת בין החלק המנוכה מן העובד 
ומועבר לחלק תגמולי העובד בקופת גמל 
לקצבה, חלק מעסיק המופקד לחלק תגמולי 
המעסיק וחלק המופקד על חשבון פיצויים. 

כספי הפיצויים של העובד שחל עליהם 
סעיף 14: ראשית נקבע במסגרת חוק פיצויי 
פיטורים, שכספי הפיצויים שהופקדו בקופת 
גמל לקצבה יהיו שייכים לעובד, ולמעסיק לא 
תהיה כל זכות למשוך אותם )אלא אם פוטר 
העובד בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא 
תשלום פיצויים(. במקביל נקבע, שהפקדות 
מעסיק למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה 
על שם העובד יבואו במקום פיצויי פיטורים 

שהעובד זכאי להם. 
כלומר, מצד אחד כספים שמפקיד מעסיק 
לרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה משמעותם 
שהמעסיק שילם לעובד את הפיצויים להם 
הוא זכאי בעצם ההפקדה לקופה ולא מוטלת 
עליו חובה להשלים תשלום נוסף של פיצויים 
בעת סיום העסקת העובד )אין המעסיק נדרש 
לשלם פיצויים לפי שכר אחרון של העובד כפול 
מספר שנות העבודה שלו ועצם ביצוע הפקדות 
מדי חודש על כל השכר בשיעור 8.33% מהווה 
ביצוע מלוא התחייבויותיו לתשלום פיצויים 

לעובד בעת סיום העסקתו(. 
מצד אחר, העובד זוכה לצבירת כספי פיצויים 
על שמו ואין לו סיבה לחשוש שאם יעזוב את 
יאבד את הפיצויים שצבר  מקום העבודה 
במהלך השנים בהן עבד באותו מקום עבודה.

מבקש  כאשר  פיצויים:  כספי  משיכת 
הפקיד  שמעסיקו  כספים  למשוך  עובד 
לזכותו במרכיב הפיצויים בקופת גמל, לאחר 
נדרש  יחסי עובד מעביד, הוא  שהסתיימו 
161 של  וטופס  להמציא אישור ממעסיקו 

רשות המסים החתום על ידי המעסיק. 

במהלך השנים, בעיקר כאשר סיום העבודה 
לא נעשה עם הגעת העובד לגיל פרישה אלא 
במהלך שנות העבודה, נצברו כספים בחשבון 
העובד בקופה שמשיכתם בידי העובד לאחר 
חוסר  עקב  רבים  בקשיים  נתקלת  שנים 
יכולתו של החוסך להמציא את טפסי השחרור 
הסתיימו  מעביד  עובד  יחסי  מהמעסיק. 
תקופה ארוכה קודם לכן, לא ניתן לאתר את 
המעסיק, המעסיק סגר את עסקיו וכו’. על 
מנת להתמודד עם סיטואציה זו נקבע משך 
הזמן שבו יכול המעסיק למשוך את הכספים 

שנצברו בקופה בחזרה אליו. 
המעסיק יידרש להמציא תוך שלושה חודשים 
ממועד סיום יחסי עובד מעביד הודעה לקופת 
לגבי העובד הליך  הגמל לקצבה שמתנהל 
לקביעת קיומן של נסיבות המצדיקות פיטורים 
בלא תשלום פיצויים לפי החוק, ולהודעה זו 
יצרף המעסיק אישור על קיום הליך כאמור. 
ככל שהסתיימו יחסי עובד מעביד לפני תום 
2016, ניתנת אפשרות למעסיק למסור הודעה 
ועל קיומן של  על סיום יחסי עובד מעביד 
נסיבות המצדיקות שלא לשלם לעובד פיצויים. 
מעסיק נדרש לעשות זאת תוך שנתיים מסיום 
יחסי עובד מעביד או ב-1 בינואר 2018, לפי 
המאוחר שבהם.  המשמעות היא, שניתנת 
למעסיקים שהות לבחינת אופן סיום העסקתם 
של עובדים בתקופה שלפני 31 בדצמבר 2016. 
ככל שישנם עובדים שאינם זכאים לתשלום 

פיצויים, יכול המעסיק להודיע לחברה המנהלת 
את קופת הגמל, כי מתנהל הליך לבדיקת 
לא  כדי שהחברה  וזאת  לפיצויים  זכאותו 
תשחרר את הכספים לטובת העובד. לאחר 
כספי  משוחררים  הודעה  ללא  זה,  מועד 
הפיצויים לעובד גם ללא שחרור מן המעסיק 

)כמובן בכפוף לסיום יחסי עובד מעביד(. 
תקרת הפקדה למרכיב הפיצויים: כל אדם 
המפקיד כספים בקופת גמל ובקרן השתלמות 
נהנה מהטבות מס, אך אלו ניתנות עד תקרת 
ניתנה לעובד  הפקדה. לעומת זאת, עד כה 
לחלק  כספים  הפקדת  במועד  מס  הטבת 
פיצויים בקופת גמל ללא כל תקרת הפקדה. 
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית תוקנה 
פקודת מס הכנסה ונקבעה תקרה להטבת 
המס בשל הפקדת מעסיק לפיצויי פיטורים 
בגובה משכורתו של העובד ביום ההפקדה 

או 32 אלף שקל, הנמוך מביניהם.   
זאת אומרת, הפקדות לרכיב הפיצויים בקופת 
גמל לקצבה על שכר הגבוה מ-32 אלף שקל 
ייחשב כהכנסת עבודה ולכן יחויב במס השולי 
החל על הכנסת העובד. הכספים שיופקדו 
לרכיב הפיצויים מעל התקרה כאמור יסווגו 
כתשלומים פטורים, שמשמעותם אפשרות 

החוסך לקבל קצבה פטורה ממס. 

יו”ר “אינטרגמל”, יועץ ומרצה  הכותב הוא 
בתחום החיסכון הפנסיוני.

מאת איציק אסטרייכר

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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בעקבות תביעת אחריות מקצועית של עורכי דין בעסקת מקרקעין

 לאחר עסקת נדל”ן שתוכננה אך לא יצאה לפועל, הוגשה תביעת אחריות מקצועית נגד שני עורכי 
הדין שטיפלו בעסקה  התביעה נגד עו”ד יחזקאל ביניש נדחתה לאחר שהתובעים לא הוכיחו כי 
הוא ייצג אותם בתיק וטענת המרמה נגדו נדחתה  התביעה נגד עו”ד עמיאל מקובסקי התקבלה 

והוא חויב לפצות את התובעים ב-265 אלף שקל - לאחר ייחוס אשם תורם של 15% לתובעים 

התובעים לא הוכיחו כי עורך הדין ייצג אותם 
– תביעת הרשלנות המקצועית נדחתה

בבית המשפט השלום בנצרת ניתן פסק דין 
בתביעה שהוגשה על סך של כ-600 אלף שקל, 
בין היתר נגד עו”ד יחזקאל ביניש ועו”ד עמיאל 
מקובסקי,שעניינה רשלנות מקצועית נטענת 

בעסקת מקרקעין.
ל.מ רויאלטי בע”מ, חברה פרטית  התובעת, 
והתובע  ליאור מרקוביץ  שבבעלות הנתבע 
שלמה יעקב שטיינמץ, ביקשו לערוך  הנוסף 
עסקת מקרקעין סבוכה בנוגע לקרקע במושע 
בין  )בעלות משותפת במקרקעין(, המצויה 
השכונות הערביות שועפט ובית חנינה והשכונות 
היהודיות רמות ורמת שלמה - עסקה שבסופו 

של יום לא יצאה לפועל. 
התביעה הוגשה נגד עו”ד ביניש שיוצג בהליך 
על ידי עו”ד דרור פרידנרייך ממשרד עו”ד עמוס 
על  שניצקי ושות’, נגד עו”ד מקובסקי שיוצג 
ידי משרד אהוד שטיין וכן נגד צדדים נוספים 
שהתביעה נגדם התקבלה משלא הגישו כתבי 
ולימים  )שמעון חייט מתווך העסקה  הגנה 
גם שותף של התובעים בעסקת המקרקעין, 
אמין מוסא שהחזיק בייפוי כוח מהבעלים של 
המקרקעין ווליד טנוס שבזמנים הרלבנטיים 

לתביעה פעל כעו”ד וייצג את מוסא(.
2016 על  בפסק הדין שניתן ב-22 בדצמבר 
ידי השופט שכיב סרחאן היה על בית המשפט 
כגון: מי היה  להתייחס לשאלות משפטיות 
עורך דינם של התובעים בכל הזמן הרלבנטי 
יחסי  נוצרו  כי  ניתן לקבוע,  לעסקה? האם 
עו”ד-לקוח גם בין התובעים לבין עו”ד ביניש 
בנסיבותיה הספציפיות של העסקה או שמא 
עו”ד מקובסקי ייצג את התובעים? מהו היקף 
הזהירות, המיומנות והאחריות החלה על המייצג 
של התובעים? האם הייתה בהתנהלות של עו”ד 
ביניש מול התובעים משום תרמית? כמו כן, 
האם יש מקום להחיל על התובעים אשם תורם?

לטענת התובעים, עו”ד ביניש ייצג אותם, וזאת 
גם לאור העובדה שביניש ידע שהתובעים הם 
שותפים של שמעון חייט, המתווך שיוצג בעסקה 
על ידי עו”ד ביניש. התובעים טענו, כי נוצרו בינם 
לבין עו”ד ביניש יחסי עורך דין-לקוח “לאור 
מכלול נסיבותיה של עסקת המקרקעין ומשכך 

הוא חב להם חובת זהירות ואמון”.
עוד נטען, כי אם בית המשפט יקבע כי לא 
התקיימו יחסי עו”ד-לקוח, עדיין מוטלות על 
עו”ד ביניש חובות זהירות ומיומנות כלפיהם 
בנסיבותיה המיוחדות של  וזאת בהתחשב 

התביעה. 
מספר  על  תביעתם  את  ביססו  התובעים 
עוולות: רשלנות, תרמית, הפרת חובת הנאמנות 

וחובות השלוח. 
לטענת התובעים, עו”ד ביניש לא ביצע את 

עליו לבצע  היה  הבדיקות ההכרחיות אותן 
במסגרת אחריותו המקצועית וטיפולו בעסקת 
המקרקעין. לטענתם, אם עו”ד ביניש היה מבצע 
את הבדיקות שהיה עליו לבצע, היה מגלה, כי 
החלק במושע מוקנה לאפוטרופוס לפי הוראות 
חוק נכסי נפקדים בשל טענות של לפחות שני 
אנשים הטוענים לבעלות במושע על הקרקע וכן 
על טענותיהם של צדדים שלישיים לקיומן של 

עסקאות נוגדות במקרקעין. 
כן טענו התובעים, כי אם יתברר שעו”ד ביניש 
ידע ולא גילה לתובעים במועד על הטענות הנ”ל, 

עליו לפצותם מכוח עוולת התרמית. 
כי  התובעים,  טענו  מקובסקי  עו”ד  כלפי 
התקיימו ביניהם יחסי עורך דין-לקוח בעסקת 
המקרקעין וכתוצאה מהתרשלותו המקצועית 

נגרמו להם הנזקים כשהעסקה כשלה. 
עו”ד ביניש טען בהליך, כי הוא ייצג בעסקה 
יחד עם עו”ד גידי קורן רק את מר שמעון חייט 
כמי שהיה מתווך העסקה וכי מעולם לא ייצג את 
התובעים בעסקה. כמו כן טען, כי הדגיש בפני 
התובעים, כי המצב המשפטי של המקרקעין 
סבוך ויש להסיר מספר מכשולים עד שניתן 

יהיה לרשום הערת אזהרה לטובתם. 
עו”ד מקובסקי טען, כי עו”ד ביניש ייצג את 
התובעים ותפקידו היה לקבל מידע מעו”ד 
ביניש ולייעץ לתובעים ולפקח על התקדמות 

עסקת המקרקעין.
את  בהרחבה  סקר  המשפט  שבית  לאחר 
המסגרת הנורמטיבית בעניין יחסי עו”ד-לקוח, 
הוא פנה לנסיבות הספציפיות של התביעה 
ודחה את טענת התובעים לפיה עו”ד ביניש 
ייצג אותם. נקבע, כי הטענה הנ”ל היא טענה 
בעלמא שהופרכה באופן מוחלט על ידי הראיות 

שהוגשו בתיק. 
בית המשפט קיבל את עדותו של עו”ד ביניש 
וקבע כי עדותו סבירה ומהימנה ונתמכת בראיות 
לרבות עדותו של עו”ד קורן. להבדיל, קבע, עדויות 
התובעים, שטיינמץ ומרקוביץ ועו”ד מקובסקי, 

אינן סבירות ואינן מהימנות על בית המשפט. 

השופט סרחאן קבע, כי התכתובות שהוצגו 
בתיק וההתכתבויות בין עו”ד מקובסקי לתובעים 
מוכיחות, כי לא עו”ד ביניש ייצג את התובעים. 
עוד קבע, כי ייצוג התובעים בעסקת המקרקעין 
על ידי עו”ד מקובסקי הוסדר בחוזה ייצוג בכתב 
וכי לפי ניסיון החיים, ההיגיון והשכל הישר, אילו 
עו”ד ביניש ייצג אותם בעסקת המקרקעין, היו 
התובעים דואגים להסדיר את עניין הייצוג, כולל 

שכר טרחה, בחוזה בכתב. 
בית המשפט בחן את הסכם השותפות שנערך 
בין התובעים לבין שמעון חייט ונוסח על ידי 
עו”ד מקובסקי וקבע, כי על פי האמור בהסכם 
השותפות, עו”ד ביניש ועו”ד קורן שמשו רק 
ואינם  כנאמנים לפי הסכם הנאמנות בלבד 

מייצגים את התובעים. 
בית המשפט בחן את טענת התרמית שיוחסה 
לעו”ד ביניש וקבע כי התובעים לא הוכיחו את 
יסודותיה של עוולת התרמית ולא הרימו את נטל 
ההוכחה המוגבר על צד הטוען לקיום תרמית. 
השופט קבע כי התובעים לא פעלו על פי הייצוג 
של עו”ד ביניש אלא פעלו לאחר התייעצות עם 

מייצגם - עו”ד מקובסקי.
על מנת לתמוך את טענתם בנוגע לעוולת 
התרמית המיוחסת לעו”ד ביניש הזמינו התובעים 
לעדות את הנתבע מוסא והנתבע טנוס, אולם 
בית המשפט קבע ביחס לעדויות שהן בלתי 
קבילות הואיל והן טענות בעל פה נגד מסמכים 
בכתב והן בלתי סבירות ובלתי מהימנות. ביחס 
ליתר הטענות כלפי עו”ד ביניש נקבע, כי לא מצא 

ממש ביתר טענותיהם של התובעים. 
בהמשך נקבע, כי עו”ד מקובסקי הוא שייצג 
את התובעים ובנסיבות העסקה מוטלת עליו 
חובת זהירות מוגברת כלפי התובעים. עוד נקבע, 
כי היה על עו”ד מקובסקי לעדכן את התובעים 
בדבר משמעותו ונפקותו המשפטית של סעיף 

22 לחוק נכסי נפקדים. 
השופט קבע, כי על עו”ד מקובסקי לפצות 
את התובעים בסך של כ-265 אלף שקל. זאת, 
לאחר שניכה לתובעים אשם תורם בשיעור 15%. 

jmtargum@gmail.com
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חיימה עדר הגיש לבית המשפט המחוזי 
בתל אביב תביעה נגד הראל וביקש להצהיר, 
כי החלטתה של חברת הביטוח לשנות באופן 
חד צדדי ובדיעבד, לאחר קרות מקרה הביטוח, 
את תנאי הביטוח שיש לו אצלה, אינה כדין 

ומשכך היא בטלה מעיקרה.
בתביעה נאמר, כי בין הצדדים נכרת חוזה 
ביטוח בריאות “פריפרד פלטינום” וכי טרם 
עריכת הביטוח מילא עדר הצעה לביטוח יחד 
וענה תשובות מלאות  עם הצהרת בריאות, 
וכנות על כל השאלות שנשאל עליהן. לדבריו, 
הוא שילם כדבעי את פרמיית הביטוח ובשלהי 
חודש ספטמבר 2015 שלח להראל, בהתאם 
לנהליה, תביעה לאישור הכיסוי ולהחזר הוצאות 
כולל בלוטות  כריתה רדיקלית,  ניתוח  של 
של הערמונית, וזאת עקב סרטן הערמונית 

שחלה בו.
על פי התביעה, הראל דחתה את התביעה 
ועל פי  בנימוק כי במסגרת בירור התביעה 
המידע הרפואי שהתקבל אצלה הסתבר כי 
עדר לכאורה לא גילה לה, כי טרם הצטרפותו 
לביטוח הייתה קיימת לגביו אבחנה לפיה הוא 
לכאורה סבל מבעיות במערכת השתן ומערכי 

PSA גבוהים.
בתביעה נאמר, כי תוצאת אי הגילוי הנטען 
הייתה בהחלטת הראל לשנות באופן חד צדדי 
ובדיעבד את תנאי החיתום של התובע ולהוסיף 
לפוליסה שלו מתחילה ולאחר קרות מקרה 
הביטוח החרגה, לפיה “כל מקרה ביטוח הנובע 
או הקשור בערמונית לא יכוסה בפוליסה, לא 

לעבר ולא לעתיד”.
לדברי הראל, ההחרגה האמורה הייתה נקבעת 
בפוליסה מלכתחילה, לו המצב הרפואי היה 
מתקבל בחברה בעת ההצטרפות לביטוח, וכי 
אילו הייתה יודעת על המידע הרפואי שהתובע 
לא גילה לה, היא הייתה מקבלת אותו לביטוח 
רק עם ההחרגה האמורה, ולכן היא נאלצת 

לדחות את תביעתו.
בתביעה נאמר, כי לטענת הראל, החלטתה 
החד צדדית לשנות את תנאי הביטוח באמצעות 
לזכותה  בהתאם  הייתה  ההחרגה  הוספת 
ובהתאם לחוק. עם זאת, הראל נמנעה מלפרט 
את המקור החוקי לזכותה הנטענת. לדברי 
התובע, הוא המציא להראל, בניסיונו להניח 
את דעתה, אבחנה מאת פרופ’ עופר יוספוביץ’, 
מומחה לכירורגיה אורולוגית, לפיה אין קשר 

בין הפרעות בהטלת שתן לבין מחלת סרטן 
הערמונית וכי על פי תוצאות הביופסיה יותר 
משלוש שנים לאחר קבלתו לביטוח, לא הייתה 

אצלו כל עדות לסרטן.
לדברי התובע באמצעות עו”ד אילן אורגד, 
ההחרגה  את  לאלתר  לבטל  סירבה  הראל 
שהוספה לפוליסה, אף שסעד עצמי זה לא קיים 
לה, לא על פי ההסדר הייחודי שנקבע בחוק 
חוזה הביטוח ולא על פי דיני החוזים הכלליים.
התובע מציין, כי הראל ניכסה לעצמה סעד 
עצמי שלא קיים לה בדין ואף טענה כי הפרת 
בכוונת מרמה  נעשתה  הגילוי מצדו  חובת 
ומשכך קמה לה הזכות לבטל את חוזה הביטוח 
בכללותו, וכי רק משום טוב לבה היא החליטה 
רק לשנות את תנאי הביטוח ולא לבטל את 

החוזה.
בית המשפט מתבקש לקבוע, כי החלטת 
הראל לשנות באופן חד צדדי ובדיעבד את תנאי 
הביטוח אינה כדין ובטלה. לחלופין מתבקש 
בית המשפט לקבוע, כי ההחרגה לא תחול על 
מקרה הביטוח שכבר קרה, אלא אם בכלל, רק 

על מקרי ביטוח עתידיים. 
בהראל בחרו לא להגיב לידיעה.

תביעה נגד הראל: מבוטח מבקש 
להצהיר כי ההחלטה לשנות חד צדדית 

ובדיעבד את תנאי הביטוח, אינה כדין
בתביעה נאמר, כי הראל דחתה תביעה לאישור הכיסוי ולהחזר הוצאות של ניתוח כריתה עקב סרטן, כי הסתבר לה 

שהמבוטח לא גילה לה מידע רפואי, שאם הייתה מודעת לו, הייתה מחריגה אותו בפוליסה, כפי שנעשה בדיעבד

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | אגף אלמנטרי

www.menoramivt.co.il   * 2000    03-7107788    03-7107777    6100802 ,אלנבי 115, תל-אביב

לפרטים נוספים פנו למחוזות

 מעבירים הילוך 
גם ברכב רכוש

חדש  תעריף רכב 
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המבטח הבטיח לרוכשי הפוליסות אפס ניירת ושירות מידי

סוכנות הביטוח Suva החליטה כי נהגי אובר הם בחזקת שכירים כי הם צפויים לעיצומים אם יפרו 
את נהלי אובר והנהגים אינם יכולים לקבוע את מחיר הנסיעה ואת תנאי התשלום באופן עצמאי

מחיר העסקה 20.6 מיליון 
ליש”ט, שישולמו במזומן

 Lemonade האמריקאי  המבטח 
את  משנה   Insurance Company
גבוה  רף  קביעת  תוך  בתביעות  עולם הטיפול 
להתמודדות של המתחרים. המבטח, שהוקם 
בשנת 2016, הבטיח לרוכשי פוליסות “אפס” 

ניירת ושירות מידי.
 בתביעה שטופלה לאחרונה הודיע המבוטח  
יורק,  בניו  החמישית  בשדרה  שרכש  מעיל  כי 

בשווי של 979 דולר - נגנב. המבוטח השתמש 
ביישומון של המבטח, שמחייב אותו גם לדבר 
למצלמה ולתאר את האירוע. מערך המחשוב 
שימוש  תוך  התביעה  את  סקר  המבטח  של 
בטכנולוגיה של בינה מלאכותית ואלגוריתמים 
לאחר  אושרה  התביעה  הונאות.  של  בתחום 
שלוש שניות ותגמולי הביטוח הועברו מידית 
לחשבון הבנק של המבוטח. הטכנולוגיה היא 

של הסטארט אפ הישראלי לימונייד.
תביעות  טכנולוגית.  כה  אינה  המציאות 
אנוש  לבני  מועברות  המבטח  של  אחרות 
בסופו  התהליך  אך  ואישור,  נוספת  לסקירה 

של דבר מהיר ויעיל. 
במקביל נמסר על ידי המבטח, שהחל לפעול 
בניו יורק, כי הגיש בקשה לפעול בכל מדינות 

ארה”ב. 

נוסעים  ומסיעים  פועלים  אשר  נהגים 
 Uber Technologies עם  בשיתוף 
הארגון  של  שכירים  עובדים  הם   Inc
 2016 אוקטובר  בחודש  עצמאיים.  ולא 
נפסק בבריטניה, שאובר צריכה להתייחס 
שכר  להם  לשלם  כשכירים,  לנהגיה 

בימים  חג.  מענק  להם  ולתת  מינימום 
אלו החליטה סוכנות הביטוח השוויצרית 
חובה,  תאונות,  ביטוח  שמספקת   ,Suva
בחזקת  הם  אובר  נהגי  כי  לשכירים, 
שכירים מאחר שהם צפויים לעיצומים אם 
הנהגים  לכך,  מעבר  אובר.  נהלי  את  יפרו 

הנסיעה  מחיר  את  לקבוע  יכולים  אינם 
ואת תנאי התשלום באופן עצמאי. 

אובר, שהוקמה בשנת 2009, מתמודדת 
מדינות  בכמה  לפעול  איסורים  עם 
ומתמודדת עם פסיקה )בעיקר בארה”ב( 

בקשר עם חוקי עבודה ומדיניות תמחור.

 Lemonade סילקה תביעת 
רכוש תוך שלוש שניות

 Cuvva היישומון
מאפשר לרכוש ביטוח 
רכב לפרק זמן של שעה

 BGC רוכש 
Besso את

שווייץ – נהגי Uber בחזקת שכירים 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

לט
בי

יו 
וד

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

על  הודיעו    B.P. Marsh & Partners
בברוקר  )37.94%( אחזקותיהם  למכירת  הסכמתם 

לברוקר   Besso Insurance Group Limited
סיום  עם   .BGC Partners, Inc האמריקאי 
 .BGC השל  מלאה  בבעלות   Besso יהיה  התהליך 

מחיר העסקה 20.6 מיליון ליש”ט, שישולמו במזומן. 
לוידס,  של  עצמאי  ביטוח  ברוקר   –  Besso
הסיכונים  התאונות,  הרכוש,  ביטוח  בתחום  פועל 
רשם   Besso משנה.  וביטוח  והפיננסיים  המקצועיים 
ב-31 בדצמבר 2016 רווח בהיקף של 44 מיליון ליש”ט. 

הסקוטית  ההזנק  חברת 
לרכוש  מאפשרת   Cuvva
של  זמן  לפרק  רכב  ביטוח 
שהשיקה  היישומון  שעה. 
החברה נותן תשובה למקרה 
שאינו  לרכב  זקוק  אדם  בו 
מעסיק  חבר,  )משפחה,  שלו 
קצרה  בהתראה  וכדומה( 

ולמשך זמן קצר. 
הביטוח,  את  לערוך  כדי 

ליישומון  מאשר  המשתמש 
הרישוי  ממשרד  מידע  לקבל 
שעל  מה  כל  הבריטי. 
המשתמש לעשות הוא לצלם 
את מספר הרישוי של הרכב, 
הנהיגה  רישיון  את  לצלם 
מכן  לאחר  עצמו.  את  ולצלם 
השעות  מספר  את  לקבוע 
ולאשר  הביטוח  נדרש  להן 

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

 מגדל צפויה לאשר בקרוב את מינויו של יוסי פרץ למנכ”ל 
הסוכנות, ואת נועם גולד למשנה למנכ”ל אורלן והאחראי 
על חיסכון ארוך טווח  אנשי הנהלת אורלן, חגי, יעל וטל 

לוינסון, ימשיכו ללוות בחודשים הקרובים את הסוכנות

מבטחים ומבוטחים

עו”ד יעל פינקלמן נייגר 
מונתה לסמנכ”ל במנורה 
נייגר  מבטחים. פינקלמן 
עובדת במנורה כתשע שנים 
שונים.  ניהול  בתפקידי 
כמנהלת  עבדה  תחילה 
מחלקת תביעות עסקים, 
ב-2012 מונתה כמנהלת 
מחלקת סיכונים מיוחדים 
וחתמת ראשית, ובתפקידה 
הנוכחי משמשת כסגנית 

מנהל האגף ומנהלת תחום חיתום ותביעות. 
לאחרונה הקימה את מחלקת התביעות של אגף עסקים 
והובילה את הזכייה במכרז אחריות מקצועית של לשכת 
עורכי הדין. במנורה מציינים כי פינקלמן נייגר היא אחת 
מנשות המקצוע המובילות בתחום הביטוח ומביאה 

יכולות ייחודיות בענפי הביטוח העסקי.

לאחרונה הקימה את מחלקת התביעות 
של אגף עסקים והובילה את הזכייה במכרז 

אחריות מקצועית של לשכת עורכי הדין

עו”ד יעל פינקלמן 
נייגר מונתה 

לסמנכ”ל
במנורה מבטחים

אושרה השלמת רכישת 
אורלן על ידי מגדל – 
הבעלות עברה היום

הבעלות על סוכנות 
היום  עברה  אורלן 
למגדל – זאת לאחר 
שהתקבלו אישוריהם 
על  המפקחת  של 
ת  ו ש ר ו ח  ו ט י ב ה
ההגבלים העסקיים 
 7 0 % ת  ש י כ ר ל
הנותרים מהסוכנות, 
 2011 שב- לאחר 

נחתמה עסקה לרכישת 30% מהסוכנות על 
ידי מגדל )פוליסה, 1496 מה-21 ביולי(. 

מגדל צפויה לאשר בקרוב את מינויו של יוסי 
פרץ למנכ”ל הסוכנות, ואת נועם גולד למשנה 
למנכ”ל אורלן, והאחראי על חיסכון ארוך 
טווח. פרץ שימש עד לאחרונה כמנהל החטיבה 
לביטוח כללי במגדל )הוחלף על ידי ניצן צעיר 
הרים(. גולד שימש עד לאחרונה כמנהל מרחב 

סוכנויות, והוחלף על 
גיל שריר. אנשי  ידי 
חגי,  הנהלת אורלן, 
לוינסון,  וטל  יעל 
ת  ו ו ל ל ו  כ י ש מ י
בחודשים הקרובים 

את הסוכנות. 
אודי רובינשטיין, 
ן  ו דירקטורי יו”ר 
 : ר ס מ  , ן ל ר ו א
“העוצמה, האיתנות והמובילות של מגדל, 
בשילוב הייחודיות של אורלן, יעצימו את 
פעילות הסוכנות לטובת הצלחת סוכניה 
ורווחת לקוחותיהם תוך המשך צירוף סוכנים 
רבים נוספים לפעילותה”. המנכ”ל והמייסד 
לוינסון במכתב לסוכנים: “כמו ענף  חגי 
הביטוח כולו - גם אורלן חווה תמורות, ואני 

בטוח שלטובה”. 
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חגי לוינסון

יעל פינקלמן-נייגר

יוסי פרץ


