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היסטוריה בענף הביטוח והפנסיה: 
אושרה סופית ההפרדה בין 

עמלות סוכני הביטוח לדמי הניהול
נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ: אנו מצפים כי חברות הביטוח 

יגבשו מודל תגמול לסוכני הביטוח שיתבסס על הפרמיה, צבירה ועמלת השיווק
מליאת הכנסת אישרה אתמול )יום ב’( 
בקריאה שנייה ושלישית את החוק להפרדת 
תגמול סוכן הביטוח מדמי הניהול. 61 תמכו 
בחוק ללא מתנגדים. החוק ייכנס לתוקף 

החל מאפריל 2017.
לשכת סוכני  נשיא  אריה אברמוביץ, 
אישור הצעת החוק  הביטוח, בעקבות 
בכנסת: “הגיעה העת בה סוכני הביטוח 
יתוגמלו בהתאם לעבודתם ובמנותק מדמי 
הניהול. הפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול 
היא מהלך היסטורי פורץ דרך בענף הביטוח 

ואני גאה להיות מי שהוביל אותו. כעת אנו 
מצפים כי חברות הביטוח יגבשו מודל תגמול 
לסוכני הביטוח שיתבסס על הפרמיה, צבירה 
ועמלת השיווק. אני מבקש להודות לחברי 
הכנסת שהרימו את הכפפה לשם כך – יו”ר 
ועדת הכספים משה גפני, וחברי הוועדה מובילי 
בירן  מיכל  מיקי זוהר, ח”כ  הצעת החוק ח”כ 

וח”כ עמר בר לב”. 
על פי החוק, עמלת ההפצה המשולמת לסוכן 
לא תחושב בזיקה לדמי הניהול שחברה מנהלת 
גובה מעמיתיה. זאת, על מנת למנוע הטיה מצד 
הגופים הפיננסיים כלפי סוכנים פנסיוניים כדי 
שימליצו ללקוחותיהם על מוצרים פנסיוניים 

שדמי הניהול שלהם גבוהים.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: “מטרת 
חוק זה היא למנוע הטיה מצדם של הגופים 
הפיננסיים כלפי סוכנים פנסיוניים על מנת 
שימליצו ללקוחותיהן על מוצרים פנסיוניים, 
שדמי הניהול שלהם גבוהים. למרבה הצער, 
שיטת התגמול של הסוכנים הפנסיוניים הרווחת 
בישראל מתבססת על אחוז מתוך דמי הניהול 
המשולמים על ידי הלקוח לגוף הפיננסי. שיטה 
זו המונהגת על ידי הגופים הפיננסיים יוצרת 
תמריץ עבור הסוכנים הפנסיוניים להמליץ 
דווקא על מוצרים, שדמי הניהול שלהם גבוהים 
יותר. נורמה בעייתית זו לעיתים מגיעה לכדי 
אילוץ הסוכנים הפנסיוניים להמליץ על מוצרים 

יקרים יותר, אם ברצותם לזכות בתגמול 
הפוגע  עיוות,  זהו  עבודתם.  על  כלשהו 
בציבור החוסכים, ויש לתקנו” – כך בהצעת 

החוק שאושרה. 
ח”כ זוהר: ההצעה הזו מגנה על הציבור, 
ועוזרת לסוכני הביטוח לפעול על פי עיקרון 
של טובת הלקוח ולא שסוכן הביטוח יפעל 
לפי בצע כסף. אופן החישוב מציב את הסוכן 
יש חברות  בסיטואציה בלתי אפשרית. 
שלא מתגמלות כלל את הסוכן, כאשר 
הוא מציע דמי ניהול נמוכים. זה אבסורד. 
בעזרת ההצעה נוכל לעזור לסוכן לתת שירות 
טוב יותר לאזרח ולא למטרות האישיות שלו. 
ח”כ בירן: זהו יום משמעותי ומרגש במיוחד 
נבחרתי לכנסת, המאבק  בו  עבורי. מהיום 
הפרלמנטרי העיקרי שלי הוא המאבק לפנסיה 
הוגנת וראויה לאזרחי ישראל. היום התקדמנו 
צעד נוסף במאבק זה. הצעת החוק פותרת את 
ניגוד העניינים המובנה של סוכני הביטוח בין 
לבין טובת המבוטחים.  יכולתם להתפרנס 
בזכותה, חוסכים רבים יוכלו לחסוך עד מאות 
שלהם.  הפנסיה  מחסכונות  שקלים  אלפי 
המאבק על החיסכון הפנסיוני של תושבי מדינת 
ישראל הוא כנראה לא הפופולרי ביותר, אבל 

זהו המאבק על עתידו של דור שלם”.
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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח
ומשה גפני, יו”ר ועדת הכספים של הכנסת
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חשש בפיקוח על הביטוח: חברות ביטוח 
לא מיישמות כראוי את חוזר כתבי השירות

 במכתב שנשלח לחברות מעלים אנשי הפיקוח חשש כי חברות הביטוח לא מציגות את מחיר כתב 
השירות בנפרד ממחיר הפוליסה – כפי שמחייב החוזר, וכן מתנות רכישת פוליסות ברכישת כתב שירות 
– בניגוד להוראות החוזר  בפיקוח רואים בחומרה קביעת עמלה לסוכן המותנית במכירת כתב שירות 

בפיקוח על הביטוח חוששים, 
כי חברות ביטוח לא מיישמות 
כראוי את חוזר הנהגת כתבי 
שירות. במכתב שנשלח לארבע 
חברות ביטוח נכתב, כי בפיקוח 
החברות  לפיו  מידע  התקבל 
אינן מקיימות את הנחיות חוזר 
5)א(,  בסעיף  השירות  כתבי 
לנקוט  החברות  את  המחייב 

בשתי פעולות:
א. להציג את מחיר כתב השירות 

בנפרד מהפוליסה.
ב. לא להתנות רכישת פוליסת 

ביטוח ברכישת כתב שירות. 
החברות נדרשות לפרט את נהלי החברה 
ואופן היערכותה ליישום החוזר, וכן להעביר 

את הנתונים הבאים:
1. סך פוליסות רכב-רכוש שהופקו או חודשו 

באוקטובר-נובמבר 2016.
2. סך הפוליסות הללו שנמכרו ללא כתב שירות 

לשירותי דרך.

3. פירוט הפרמיה הממוצעת לפוליסות שנמכרו 
עם ובלי כתבי שירות. 

לייצר תחרות  נחושים  ברשות שוק ההון 
למרות  ללקוח.  אמיתית  בחירה  ולאפשר 
זאת, לצד מקרה הקיצון בו חברה כלל לא 
מאפשרת מכירת פוליסת רכב-רכוש ללא כתב 
שירות, קיימים מספר מקרים בשטח האפור, 

כגון מתן הנחות לפוליסות עם 
כתבי השירות או עמלות תלויות 

במכירת כתב השירות. 
למתן  מתייחסים  בפיקוח 
הנחה בעת רכישת פוליסה עם 
כתב שירות כאל סוגיה פרשנית, 
ובוחנים כל מקרה לגופו – בעיקר 
מנגד –  ההנחה.  שיעור  לפי 
אנשי הפיקוח רואים בחומרה 
מהלכים לקביעת עמלה התלויה 
במכירת כתב שירות. הנושא, כך 
סבורים ברשות, מטופל במסגרת 
החוזר שמסדיר את נושא טובות 
ההנאה לסוכני הביטוח. בכל 
מקרה, כאשר מדובר במקרה בו חברה אינה 
מאפשרת רכישה של ביטוח רכב-רכוש ללא 

כתב השירות – מדובר בהתניה אסורה. 
עוד נודע לפוליסה, כי לא מדובר בפניות 
הראשונות שנעשו בפיקוח לחברות ביטוח 

בנושא זה. 
בחברות הביטוח סירבו להתייחס לנושא.

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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הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר
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עיצום כספי בסך 2 מיליון שקל הוטל 
על חברת אבידר בשל העברת כספי 

הפנסיה של העובדים ללא ידיעתם

סלינגר  דורית  הביטוח  על  המפקחת 
על  עיצום כספי  ב’ השבוע  ביום  הטילה 
חברת אבידר, שמספקת שירותי כוח אדם. 
העיצום הכספי, בסך 2 מיליון שקל, הוטל 
בעקבות ממצאי ביקורת של הרשות שוק 
ההון, שהעלו כי החברה העבירה את כספי 
הפנסיה של עובדיה לגופים עסקיים אתם 
היא התקשרה ללא ידיעת העובדים וקבלת 
הסכמתם. בנוסף, ועל מנת למנוע פגיעה 
בעובדים, הורתה הממונה למעסיק ולגופים 
אליהם הועברו הכספים, להחזיר את כספי 

העובדים לקרנות שבחרו העובדים.
ממשרד האוצר נמסר, כי לעובדים בחברת 
בעקבות  ממשיים  נזקים  נגרמו  אבידר 
העברת ההפקדות. “2,500 העובדים שילמו 
איתם  בגופים  יותר  גבוהים  ניהול  דמי 
התקשר המעסיק, נגבו מהם עלויות ביטוח 
מיותרות וכפולות והיקף הכיסוי הביטוחי 

שלהם נפגע” – כך נמסר.
לגופים  המעבר  כי  בפיקוח,  ציינו  עוד 
שהיו  מהעובדים  לחלק  הזיק  החדשים 
להם תכניות ביטוח עם זכויות מובטחות. 
עובדים אלה לא היו יכולים לקבל תנאים 
דומים בגופים אותם בחר המעסיק. לכן, 
העובדה שהמעסיק העביר את כספם לגופי 
גרמה להם  עבורם,  הפנסיה שהוא קבע 

להפסדים כספיים.
סלינגר הודיעה לחברת אבידר, כי תסכים 
לגרוע מהקנס כ-600 אלף שקלים, והעיצום 
הכספי יופחת לכ-1.4 מיליון שקל, במידה 
שהמעסיק יתקן את הנזק שגרם לעובדים, 
יעניק לעובדים ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי 

ולא יבצע את ההפרה בשנית.
סלינגר: “רשות שוק ההון פועלת לשמירת 
זכויותיהם הפנסיוניות של העובדים, ומגנה 
על המבקשים להצטרף לקרנות הפנסיה 
המתאימות להם. כפי שמעסיק לא קובע 
עליו  הבנק,  ינוהל חשבון  היכן  לעובדיו 
לאפשר להם לבחור את הגוף שינהל את 
ונבצע  כספי הפנסיה שלהם. אנו נמשיך 
ביקורות עומק, במטרה לוודא כי מעסיקים 
מאפשרים את חופש הבחירה לעובדיהם”.
אלי אבידר, בעל השליטה באבידר, מסר 
בתגובה: הוטל עיצום כספי של 1.47 מיליון 
שקל. בכוונתנו להגיש ערעור. לא נעשתה 
מצד אבידר כל התניה. הפיקוח מפרש את 
החוק בצורה לא נכונה. כל הפעולות נעשו על 
ידי חברת הביטוח איילון וסוכנות הביטוח 

דורות, ללא ידיעתנו.
אריה קלמנזון, מנכ”ל ובעלים של דורות: 

20, שנוגע  “העיצום הוטל על רקע סעיף 
ליחסים שבין המעסיק לעובדיו. לסוכנות 

הביטוח המבצעת אין כל נגיעה לכך”. 
תגובת איילון לא התקבלה עד למועד 

סגירת הגיליון. 

עיצום דומה הוטל על
חברת נס טכנולוגיות –

ובוטל על ידי בית המשפט

חברת אבידר אינה החברה הראשונה עליה 
הוטל עיצום מסוג זה. באוגוסט 2016 ביטל 
בית משפט השלום בתל אביב עיצום כספי 
בסך 787 אלף שקל, שהוטל על חברת נס 
טכנולוגיות )פוליסה, גיליון 2134 מה-14 
ביולי(. העיצום הוטל בעקבות תלונה של 
עובד חברת נס, שטען כי החברה עיכבה 
את העברת כספי הגמל שלו לחברת מיטב 

דש )פוליסה, גיליון 2078 מה-9 במרץ(. 
בית  בפני  אז  הציגה  טכנולוגיות  נס 
בין  מיילים  חליפת  של  תמליל  המשפט 
והטבות,  לבין מנהל תחום שכר  העובד 
כותב המנהל לעובד: “אנחנו עדיין  שבו 
לא ערוכים לעבודה ישירה עם ‘מיטב-דש’. 
עד כה אפשרנו אך ורק עבודה ישירה מול 
סוכן הביטוח ב’נס’. אבל משום שזה צורך 

שאנחנו מבינים שקיים בקרב עובדי ‘נס’, 
אנחנו פועלים בנושא”.

סלינגר לא השתכנעה מנימוקי החברה 
וקבעה כי היא שללה מהעובד את זכותו 

לבחור חיסכון פנסיוני. 
כאמור, חברת נס הגישה ערעור על כך 
לערעור אמרה  לבית משפט. בתשובתה 
סלינגר, כי בית המשפט אינו אמור להתערב 
בשיקול דעתה ויש לדחות את טענת נס, כי 
היא הייתה זקוקה לזמן. לטענתה, החוק 
נחקק ב-2005 ועל כן היה לחברה מספיק 
במהלך  לדבריה,  לכך.  להיערך  כדי  זמן 
השימוע התברר כי לכאורה, המקרה של 

העובד הנדון לא היה מקרה יחיד.
שופטת השלום תמר בר אשר צבן ציינה 
בפסק הדין: “החוק אומר בעברית פשוטה, 
תנאי  לעובד  להציב  למעסיק  אסור  כי 
אשר על פיו זכותו של העובד על פי החוק 
‘לבחור, בכל עת, קופת גמל’ מוגבלת לקופה 

מסוימת...”. 
נמצא  השופטת הגיעה למסקנה, שלא 
בסיס לקביעה כי היה בהתנהלותה של נס 
משום הצבת תנאי להעברת כספי החיסכון 
מקופת גמל אחת אל זו שבחר העובד. לכן, 
לא היה מקום להטיל על נס טכנולוגיות 

עיצום כספי.

 המפקחת על הביטוח דורית סלינגר הורתה להחזיר את הכספים לקרנות שבחרו 
העובדים  אלי אבידר, בעל השליטה באבידר, מסר בתגובה: בכוונתנו להגיש 

ערעור, לא נעשתה מצד אבידר כל התניה. הפיקוח מפרש את החוק בצורה לא נכונה

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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בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתן 
 ,)”1 שייבע בת שבע פרופיס )“התובעת  של 
יחדיו  2”( שיוצגו  ואיריס רובין )“התובעת 
על ידי עו”ד חיים דוד, נגד בית החולים אסף 
מדינת ישראל  הרופא )“בית החולים”(, ונגד 
)“המדינה”(, שיוצגו יחדיו על ידי עו”ד רויטל 
ארז. בית החולים והמדינה הגישו הודעת צד 
דורטק טכנולוגיות כניסה בע”מ  שלישי נגד 
גלעד ברמן.  )“החברה”(, שיוצגה על ידי עו”ד 
פסק הדין ניתן בדצמבר 2016, בהיעדר הצדדים, 

מפי השופט רמי חיימוביץ.
באחד הימים הגיעה התובעת 1 אל בית החולים 
במטרה לבצע טיפול רפואי. טרם הטיפול הרפואי, 
היא סבלה ממגבלות שונות שחייבו אותה להיעזר 
בהליכון ובמטפלת צמודה. לאחר שסיימה את 
1 אל דלת  ניגשה התובעת  הטיפול הרפואי 
היציאה האוטומטית באחת המחלקות בבית 
החולים )“הדלת”(, שהותקנה על ידי החברה. 
כשהגיעה לדלת היציאה, היא נסגרה על ההליכון 
וכתוצאה מכך היא נפלה ונחבלה )“האירוע”(. 
בעקבות האירוע חלה הידרדרות קשה במצבה 
הבריאותי של התובעת 1 ובין השאר, היא רותקה 
לכיסא גלגלים. התובעת 2 היא הבת של התובעת 
1. התובעות עתרו לבית המשפט, שיורה למדינה 
ולבית החולים לפצות אותן בגין הנזקים שנגרמו 

עקב האירוע.
כי בדלת  להגנתן,  והחברה טענו  המדינה 
האוטומטית הותקנו מספר מנגנוני בטיחות ולא 
ייתכן שהדלת נסגרה על התובעת 1. לשיטתן, 
יותר הגיוני שהיא איבדה את שיווי משקלה 
בגלל מצבה הרפואי ללא קשר לדלת. עוד נטען, 
כי הן פעלו ככל יכולתן להתקין דלתות בטוחות, 
בהתאם לתקני הבטיחות. יתירה מזאת, אם 
יתברר, כי הדלת אכן נסגרה על התובעת 1, אזי 
מדובר במקרה נדיר שלא ניתן היה למנוע אותו 

באמצעים סבירים.
המדינה טענה בנוסף, כי היא הסתמכה על 
המקצועיות של החברה שתתקין דלתות טובות 
ומתאימות לבית החולים. מנגד טענה החברה, 
כי היא התקינה את הדלתות בהתאם לדרישות 
המדינה ועל פי תקני הבטיחות הקיימים. זאת 
ועוד, ממועד התקנת הדלת ועד מועד האירוע 
חלפו כחמש שנים, שבמהלכן תחזוקת הדלת 

הייתה באחריות בית החולים.
בית המשפט נדרש לדון בשאלת האחריות 
1 נפלה  להתרחשות האירוע. האם התובעת 
עקב מצבה הבריאותי? לחלופין, האם הדלת 
שהותקנה הייתה לא בטיחותית מספיק באופן 

שהובילה לנפילתה של התובעת 1?
בית המשפט קבע תחילה, כי העדות שמסרה 
בנוסף,  ואמינה.  ברורה  הייתה   1 התובעת 
המטפלת של התובעת 1, שליוותה אותה והייתה 
עמה ביום האירוע בבית החולים, מסרה עדות 

שחיזקה את גרסתה. בית המשפט בחן את חוות 
הדעת של מומחי הבטיחות מטעם הצדדים 
להליך, שעסקו בתקינות הדלת ובמנגנוני ההגנה 
שלה. בהתאם לחוות הדעת של המומחים התברר, 
כי לחיישני הדלתות יש “שטח מת” והם אינם 
מזהים אדם העומד בקרבת הדלת. במקרה כזה, 
הדלת עלולה להיסגר באופן אוטומטי גם כאשר 
אדם עומד בתווך שבין הדלתות. אמנם בדלת 
מותקנת מערכת שמטרתה למנוע את סגירת 
הדלת על אדם, אולם מדובר במערכת ששולחת 
קרן נקודתית ולא מערכת שמזהה גוף לכל גובה 
הדלת. לפיכך, סביר בהחלט שהדלת נסגרה על 

ההליכון של התובעת 1.
בית המשפט הוסיף, כי המדינה והחברה לא 
הוכיחו, שהתובעת 1 סבלה באותו היום ממצב 
רפואי שהיה עלול להוביל לנפילתה. התובעת 
1 העידה, כי באותו היום היא חשה בטוב ולא 
סבלה, למשל, מסחרחורות. בית המשפט קבע, כי 
ממכלול הראיות עולה שהדלת נסגרה על ההליכון 

של התובעת 1 ובשל כך היא נפלה ונחבלה.
באשר לאחריות המדינה נקבע, כי היא מחויבת 
לדאוג לבטחונם של הבאים בשערי בית החולים. 
למרות זאת, המדינה אינה יכולה למנוע כל מפגע. 
אולם, על המדינה לנקוט באמצעים סבירים 
למניעת סיכונים צפויים. אמנם המדינה התקינה 
דלתות בהתאם לתקן הכללי, אך היה עליה לנקוט 
במשנה זהירות עת מדובר בדלתות המותקנות 
בבית חולים, שהינו מקום ציבורי אליו מגיעים 
מדי יום אנשים רבים, שחלקם הגדול חולים. 

בהקשר זה נקבע, כי המדינה לא בדקה אם התקן 
הכללי מתאים מבחינה בטיחותית לבית החולים. 
בנוסף, המדינה לא הציבה דרישות מיוחדות 
לחברה ולא ביצעה אפיון בטיחות כראוי. עצם 
העובדה שהמדינה כלל לא שקלה את הצורך 
בהתאמת דלת עם מנגנון בטיחות מתאים לבית 
החולים מוביל למסקנה, כי היא התרשלה. עוד 
הוכח, כי קיים אמצעי בטיחות יעיל וזול יחסית, 

שהתקנתו הייתה מונעת את האירוע.
המדינה גם לא הוכיחה, כי תיחזקה את הדלת 
כראוי, דבר שעשוי היה למנוע את האירוע. הדלת 
מחייבת תחזוקה שוטפת ובדיקות תקופתיות. 
המדינה לא הציגה כל מסמך בעניין התחזוקה. 
המסקנה מכל האמור הינה שהמדינה התרשלה 
בטיפול בדלתות ורשלנות זו הובילה להתרחשות 
האירוע. בשל כך נקבע, כי המדינה אחראית 

לנזקים שנגרמו לתובעת 1.
שהדלת  הוכח  לא  כי  ציין,  המשפט  בית 
ידי החברה הייתה פגומה או  שהותקנה על 
תקולה. כמו כן, המדינה לא דרשה מהחברה 
להתקין מנגנוני בטיחות מתאימים או מיוחדים 
לבית החולים. המדינה לא הייתה יכולה לצפות 
שהחברה תיזום בעצמה את הפעולות הללו. 
לפיכך נקבע, כי דין ההודעה שנשלחה לחברה 

כצד שלישי להליך, להידחות.

פוליסה: “אנו  תגובת אסף הרופא לבקשת 
צעדינו  נשקול את  הדין  לומדים את פסק 

בהמשך”. 

המדינה לא דאגה לתחזוקה של דלת 
אוטומטית בבית החולים - האם היא התרשלה?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט נדרש לדון בשאלת האחריות להתרחשות האירוע  האם התובעת נפלה עקב 
מצבה הבריאותי או שהדלת שהותקנה הייתה לא בטיחותית דיה באופן שהוביל לנפילתה

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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 לנוכח קמפיין אגרסיבי שמתנהל לאחרונה נגד חברות הביטוח בכלל ונגד חברת 
כלל ביטוח בפרט, בכל הקשור לביטוח הסיעודי - אומנם שליש מתביעות הסיעוד 

שמוגשות לחברות הביטוח נדחות, אבל האשם העיקרי הוא משרד האוצר ולא חברות 
הביטוח  בכל מקרה של תביעה, אסור להרים ידיים ויש להתייעץ עם מומחים בתחום

האם בכלל צריך ביטוח סיעודי ומה 
הקשר לחבר הכנסת איציק שמולי

בריא לדעת

ות  ע ו ב ש ב
נו  א ם  י נ ו ר ח א ה
ין  י פ מ ק ל ם  י ד ע
אגרסיבי שמנהלת 
גד  נ ת  ר ו ש ק ת ה
הביטוח  חברות 
בכלל וכנגד חברת 
כלל ביטוח בפרט, 
בכל הקשור לביטוח 

הסיעודי.
להתעלם  קשה 
מהעובדה, שהקמפיין מובל בין היתר על ידי 
חבר הכנסת איציק שמולי מהמחנה הציוני, 
שחרט על דגלו את הטיפול בנושא הסיעודי. 
הקמפיין האגרסיבי מכפיש תעשיה שלמה 
שעוסקת בהבטחת עתידו של האדם לקראת 

היותו מבוגר, חולה  וסיעודי.
הביטוח הסיעודי הוא ביטוח חשוב ביותר, 
חייו  את  לסיים  לאדם  לאפשר  שתפקידו 
בכבוד תוך שמירה על צלם אנוש, והקמפיין  
האגרסיבי עלול לשפוך את התינוק עם המים 
ולגרום לציבור  שלא לרכוש ביטוח סיעודי, 
מתוך מחשבה מוטעית, שברגע האמת, חברת 

הביטוח לא תשלם את תגמולי הביטוח. 
הקמפיין המתוזמן והמאורגן מורכב מכתבות 
פופוליסטיות ולא מקצועיות, שמטרתן היחידה 
היא לייצר רייטינג ועיתונות צהובה. כאשר יש 
לומר, כי עיקר האשמה בשערורייה שחובקת 
את תעשיית הביטוח הסיעודי מוטלת על 

ממשלת ישראל ובעיקר על משרד האוצר.
כ-30% בתביעות הביטוח בתחום הסיעודי 
נדחות על ידי חברות הביטוח - על כך אין 

מחלוקת, ועכשיו נשאלת השאלה: למה? 
אחד העקרונות החשובים והמנחים ביותר 

בתעשיות הביטוח הוא מקרה ביטוח חד ערכי. 
ככל שההגדרה של האירוע שבגינו אמורה 
חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח 
ברורה יותר, יקטנו החיכוכים והעימותים בין 
המבטח למבוטח. במקרה של סיעוד, הגדרת 

מקרה הביטוח היא כמעט בלתי אפשרית.
כיצד ניתן לבדוק באופן אובייקטיבי ברמה 
חד ערכית, האם אדם יכול להתלבש ב-50% 

או להתרחץ ב-50% וכיוצא בזה?
זו, קיים טווח אפור נרחב, שנתון  מסיבה 
לפרשנות, וכל פרשנות יכולה להתקבל. ככל 
שהטווח האפור רחב יותר, כך המבטח יכול 
לתת למצבו של המבוטח את הפרשנות הנוחה 
לו והמבוטח יכול לתת למצבו את הפרשנות 
30% תביעות שנדחות  שלו, והתוצאה היא: 

על ידי חברות הביטוח.
במצב הנוכחי, מומלץ מאוד לכל מבוטח 
שתביעתו הסיעודית נדחית, לא להרים ידיים 

ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי 
ניתן  כיצד  לבחון  מנת  על 
לקבל את תגמולי הביטוח, 
כיצד ניתן לשכנע שהפרשנות 
יותר  ונכונה  עדיפה  שלו 
מהפרשנות שניתנה למצבו 
חברת  ידי  על  התפקודי  

הביטוח. 
וי  א ר  , ך ו ר א ה ח  ו ו ט ב
שהמפקח על הביטוח ישנה 
את הגדרת מקרה הביטוח 

לחולה הסיעודי, כך שניתן יהיה לקבוע את 
יותר.  תנאי הזכאות בצורה אובייקטיבית 
ישנם בשוק מספר מודלים, שמאפשרים בחינה 
 ADL יותר ממבחן ה-  תפקודית מדויקת 
המקובל אצלנו, מבחן שבודק שישה פרמטרים 

בלבד. כל מה שצריך זה משרד אוצר שיתעסק 
קצת יותר בעיקר וקצת פחות בטפל. 

ועד אז, טוב תעשה התקשורת אם תקפיד 
שלא לשפוך את התינוק עם המים ולשכנע 
את עם ישראל שהביטוח הסיעודי הוא ביטוח 
מיותר, ושחברות הביטוח הם אויב העם. אין 
ספק, חברות הביטוח אינן טלית שכולה תכלת, 
אבל המרחק מכאן ועד קמפיין צהוב, שקרי, 
מגמתי, רווי שנאה ומפלג המרחק רב מאוד.

שו  ע י ב  ו ט ו ת  ו ר ש ק ת ה ה  ש ע ת ב  ו ט
הפוליטיקאים אם יבחרו לשים גבול למחיר 
שהם מוכנים לגבות מהציבור, רק על מנת 
לקבל יותר רייטינג וליהנות מיותר חשיפה 

תקשורתית. 

ועוד משהו... הדלת המסתובבת
של סל התרופות

בימים האחרונים היינו עדים לפרסום רשימת 
התרופות שנכנסות לסל הבריאות. שלא 
נתבלבל, הכנסת התרופות החדשות 
לסל אינה מייתרת את הצורך בביטוח 
בריאות פרטי לתרופות. שימו לב! 
שנכנסת  חדשה  תרופה  כל  על 
ומגיעה  לסל, מפותחת 
לשוק תרופה יקרה חדשה 
נכללת  שאינה  נוספת, 
זו תישאר  בסל. תרופה 
מחוץ לסל כשלוש שנים 

בממוצע עד שתיכנס לסל וחוזר חלילה.

אודי פרישמן, לשעבר סגן מנהל בית  ד”ר 
החולים “אסותא” וסמנכ”ל “הפניקס”. מנכ”ל 

חברת הייעוץ “פרש קונספט”

מאת ד”ר אודי פרישמן

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
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 הפוליסה מעניקה הנחה בביטוח המקיף לנהגים 
צעירים ללא עבירות תנועה  מיועדת לגילאי 19-23, 

בעלי רישיון נהיגה של שנתיים לפחות  טובי שמלצר, 
משנה למנכ”ל שלמה: מדובר בפוליסה ייחודית לחברה

 שמעון מירון, מנכ”ל הכשרה: בשנה הקרובה 
יינתן דגש מיוחד על הרחבה ושיפור תחום 

ביטוחי הבריאות והסיעוד  במקביל הוחלט 
להפסיק את מסלול ההפקדות השוטפות בבסט 
אינווסט בלבד ולאפשר רק הפקדות חד פעמיות ה  ק י ש מ ה  מ ל ש

ה  ש ד ח ה  ס י ל ו פ
זהיר”,  “צעיר  בשם 
ה  ח נ ה ה  ק י נ ע מ ה
משמעותית בביטוח 
ם  י ג ה נ ל ף  י ק מ ה
צעירים ללא עבירות 
הפוליסה  תנועה. 
י  א ל י ג ל ת  ד ע ו י מ
19-23, בעלי רישיון 
שנתיים  של  נהיגה 

באישור  המחזיקים  לפחות, 
היעדר  על  התחבורה  ממשרד 

נקודות. 
משנה  שמלצר,  טובי  לדברי 
למנכ”ל שלמה ביטוח, “הפוליסה 
לסוגיית  נותנת מענה אידיאלי 
מחירי הביטוח הגבוהים לנהגים 
במדד  שימוש  תוך  צעירים, 
התחבורה  משרד  של  הנקודות 

כאינדיקטור לזיהוי 
 . ם י ר י ה ז ם  י ג ה נ
ה  ס י ל ו פ ב ר  ב ו ד מ
לחברה,  ייחודית 
ל  מ ג ת ל ה  ד ע ו נ ש
הנוהגים  צעירים 
 , ת א ז ת  ו ר י ה ז ב
למדיניות  בהמשך 
ק  פ ס ל ה  ר ב ח ה
ח  ו ט י ב ת  ו נ ו ר ת פ
אישית  מותאמים 

לקהלי יעד שונים”.
כחברה  כי  נמסר,  משלמה 
להיות חברת  דגלה  על  שחרטה 
בישראל,  המובילה  הסוכנים 
מפנה החברה משאבים מרובים 
וקידום הסוכנים שלה,  לפיתוח 
ואף הובילה לפריצות דרך רבות 
בתפיסת סוכן הביטוח בישראל 

ומקומו בעולם הביטוח.

שלמה משיקה את 
פוליסת “צעיר זהיר”

הכשרה מפסיקה לשווק 
ביטוח תאונות אישיות

ה  ר ש כ ה ת  ר ב ח
ק  ו ו ש ל ה  ק י ס פ מ
ת  ו נ ו א ת ח  ו ט י ב
בחברה   . ות אישי
שהמהלך  אומרים, 
ממערך  חלק  הינו 
השינויים שמתוכננים 
 . ה ב ו ר ק ה ה  נ ש ב
ע   ב ו נ ך  ל ה מ ה
שצברה  מהפסדים 

החברה בתחום זה, וניסיון לשפר 
את הרווחיות בתחום החיים.

מהחברה נמסר כי ב-2016 מכרה 
החברה ביטוחי תאונות אישיות 

בהיקף של כ-10 מיליון שקל.
כי התקבלו   בחברה מציינים, 
אסטרטגיות,  החלטות  מספר 
אשר  “סגירת” מוצרים  ביניהן 
הרווחיות:  שיפור  על  הכבידו  

אישיות,  תאונות 
אשר מציג בעקביות 
ת  ו כ ו מ נ ת  ו א צ ו ת
ריבוי תביעות  עקב 
ביחס לפרמיה נמוכה 
ורמת שחלוף גבוהה 
של המוצר. במקביל 
הוחלט להפסיק את 
ההפקדות  מסלול 
בבסט  השוטפות 
רק  ולאפשר  בלבד  אינווסט 

הפקדות חד פעמיות. 
שמעון מירון, מנכ”ל הכשרה: 
“בשנה הקרובה יינתן דגש מיוחד 
על הרחבה ושיפור תחום ביטוחי 
החברה  והסיעוד.  הבריאות 
בראשותי מתעתדת השנה להשקיע 
מאמצים רבים לפתח את תחום 
הבריאות, סיעוד ומחלות קשות”.

טובי שמלצר,
שמעון מירון, מנכ”ל הכשרהמשנה למנכ”ל שלמה

כדאי לדעת
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נמשכת מגמת הירידה בעלויות 
התיקון  עלות  הרכב.  ני  תיקו
הממוצעת ב-2016 הייתה נמוכה 
תיקון  לעלות  ביחס   12% ב-
על  שעמדה   ,2008 ב- ממוצעת 
1,115 שקל והייתה העלות הגבוהה 
נתונים  פי  2002. על  ביותר מאז 
רכב ממוצעת  עלות תיקון  אלה, 
שנים  שבע  במשך  ופחתה  הלכה 

מאז 2008.
ניהול  גמא  מנתוני  עולה  כך 
קה  י ל ס ב ת  ק ס ו ע ה  , ה ק י ל ס ו

מוקדמת של שוברי תשלום בכרטיסי אשראי 
והמרתם למזומן מידי למוסכים ובתי עסק 
קמעונאיים. נתונים אלה מבוססים על כ-1.1 
שבוצעו  ברכב,  וטיפולים  תיקונים  מיליון 
במהלך 2016 ביותר מ-600 מוסכים ברחבי 

הארץ.

ב-2016 עלות תיקון וטיפול רכב ממוצעת 
980 שקל, זאת בדומה ל-2015  עמדה על 
- 990 שקל ול-2014 - 992 שקל. ב-2013 
עמדה עלות תיקון ממוצעת לרכב על 1,013 
שקל ומכאן שעלות תיקון לרכב הוזלה בשלוש 

שנים בכ-3%.    

לדברי אריאל גנוט, מנכ”ל גמא, 
תיקון  בעלות  היציבות  מבטאת 
רכב ייצוב בעלות העבודה, עלייה 
שימוש  בשל  העבודה  ביעילות 
הולך ורווח בציוד לאבחון ותיקון 
תקלות, המזרז את הטיפול ברכב 
ירידה  וכן  טיפול  שעות  ומקטין 
מסוימת במספר התיקונים הכבדים 
באיכות  עלייה  עקב  והיקרים, 
הרכב, הצערת גילו בשל גידול ניכר 
ברכישת רכב חדש והרחבת טווח 
האחריות שמעניקים יצרני הרכב.

עוד עולה מהנתונים, כי ב-2016 חלה עלייה 
8% במספר הכניסות למוסכים  בשיעור של 
לעומת מספר הכניסות ב-2015, אך עלייה 
ועלייה  בשיעור של כ-36% ביחס ל-2011 
תלולה מאוד ביחס ל-2008 - 83%, המשקפת 

את הגידול הניכר במצבת כלי הרכב.

גמא ניהול וסליקה: נמשכת מגמת 
הירידה בעלויות של תיקוני הרכב 

 עלות התיקון הממוצעת ב-2016 הייתה נמוכה ב-12% ביחס לעלות הממוצעת 
ב-2008 - כך עולה מנתוני חברת הסליקה  המידע מבוסס על נתונים של כ-1.1 מיליון 

תיקונים וטיפולים ברכב, שבוצעו במהלך 2016 ביותר מ-600 מוסכים ברחבי הארץ

עלייה ביעילות העבודה בשל שימוש בציוד לאבחון ותיקון תקלות במוסכים

יה
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העתיד כבר כאן

כחלק מהארגון מחדש מכר הבנק, 
בשבוע שעבר, את אחזקותיו 

בבנק בולגרי ובבנק טורקי

היום מוצע מגוון גדול של תותבות, החל בתותבות לגפיים המונעות באמצעות 
סוללות וכלה בתותבות המתאימות לפעילויות ספורטיביות מגוונות

יותר מ-30 עובדים במחלקת תביעות 
יותקן  ובמקומם  יפוטרו  יפנית  בחברה 
מערך ממוחשב המשלב בינה מלאכותית 
)AI(, שביכולתו לחשב תשלומים לבעלי 

הפוליסות. 
 Fukoku Mutual היפני  המבטח 
מערך  כי  מאמין   Life Insurance
תפוקת  את  יגדיל  החדש  המחשוב 
על  החזר  יקבל  והוא  ב-30%  העבודה 
ש-34  נראה  שנתיים.  בתוך  ההשקעה 
עובדי מחלקת התביעות יפוטרו בחודש 
מרץ הקרוב. המבטח מצפה לחסוך כ-1 
שהמערכת,  לאחר  שנה  ליש”ט  מיליון 
תותקן.  ליש”ט,  מיליון   1.4 שעלותה 

כ-100  היא  המערכת  של  התחזוקה  עלות 
אלף ליש”ט לשנה. 

מערכת  על  מבוסס  המחשוב  מערך 
שמסוגלת   IBM של   Watson Explorer

לחשוב כבן אנוש )לטענת IBM(. מערך 
אלף  ב-132  לטפל  אמור  המחשוב 
מסמכים  אלפי  ולקרוא  בשנה  תביעות 
רפואית  היסטוריה  רפואיים,  ואישורים 
האישור  את  כירורגיות.  ופרוצדורות 

הסופי ייתן, בשלב זה, בן אנוש.
Nomura Research Institute צופה, 
כי עד שנת 2035 מחצית מכל המשרות 
יפן  של  הביטוח  בתעשיית  המאוישות 
יתבצעו על ידי מחשבים או שהן יכולות 
פי  על  מחשבים.  באמצעות  להתבצע 
באוניברסיטת  שנערכה  מחקר,  עבודת 
כל  של  )משוער(   47% אוקספורד, 
מאחר  בסיכון,  הן  בארה”ב  המשרות 
שתוך עשרים שנה אפשר יהיה להחליף את 

האדם במחשב. 

רובוטים מחליפים 
עובדים בתחום הביטוח

ההתפתחות הטכנולוגיות 
בתחום התותבות מחייבת 
שינוי גישה בתחום התביעות

הבנק הלאומי של 
יוון מוכר את זרוע 

הביטוח שלו

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

בחינה של תביעות בעקבות קטיעת אברים 
בגוף האדם מצביעה על גידול בשווי הדרישות 
המשמעותיים  הגורמים  אחד  הכספיות. 
ההתפתחות  היא  התביעות  שווי  על  המשפיע 
שבעבר  בעוד  התותבות.  בתחום  הטכנולוגית 
היום  מוצאים  אנו  קטן,  היה  התותבות  מגוון 
לביצועים  המיועדות  תותבות  של  גדול  מגוון 
המונעות  לגפיים  בתותבות  החל  שונים, 
באמצעות סוללות וכלה בתותבות המתאימות 
ותותבות  מגוונות  ספורטיביות  לפעילויות 

המותאמות מבחינה קוסמטית. 
מקרה שהיה בבריטניה בשנת 2014 ממחיש 
היה   28 בן  אדם  זה.  בתחום  השינויים  את 
לפגיעה  שגרמה  אופנוע,  בתאונת  מעורב 
קשה ברגלו השמאלית. הפגיעה חייבה ביצוע 
קטיעה מתחת לברך. הנפגע היה פעיל במספר 
מקצועות ספורט, בנוסף להיותו מדריך טניס. 
רכיבה  לפני הפציעה הוא פעל בתחום הסקי, 

על אופני הרים, ריצה, שחייה וגלישה על שלג. 
כי  הוחלט  המשפט  לבית  שהוגשה  בתביעה 
הנפגע זכאי ל-14 תותבות שונות, כדי שיוכל 
עלות  התאונה.  שלפני  חייו  באורח  להמשיך 
התותבות הסתכמה בסך כ-4.5 מיליון ליש”ט. 
גפיים  אובדן  של  בתחום  השכיחה  התביעה 
צורך  הנפגע  תותבות.  ל-5   4 בין  כוללת 
תותבות נפרדות לשימוש במים, ספורט, ריצה 
היא  כזו  לתביעה  הממוצעת  העלות  וסקי. 
התותבות  את  לחדש  יש  ליש”ט.   165,852
אחת לחמש שנים, כך שהתביעה מושפעת גם 
מאיכות חיי הנפגע, גילו ותוחלת חייו. המבטח 
לאחר  קצר  זמן  הנפגע  עם  קשר  ליצור  חייב 
המקרה  לפני  חייו  אורח  את  להבין  התאונה, 
ולסייע לו להתאים תותבות שיתאימו ויסייעו 
שלא  כך  נאותה,  בצורה  חייו  את  להמשיך  לו 
ייפול לנטל על הציבור או, לחלופין, על ביטוח 

אובדן כושר העבודה. 

 National Bank הבנק הלאומי של יוון
את  למכירה  הוציא   of Greece – NBG
 .Ethniki Insurance שלו  הבת  החברה 
ומורגן  גולדמן זאקס  יהיו  יועצי המכירה 

סטנלי. 
הביטוח  מחברת  בצער  נפרד  הבנק 
מחויבת  היא  המכירה  אך  שבבעלותו, 
של  מחדש  הארגון  במסגרת  המציאות 
הבנק. כחלק מהארגון מחדש מכר הבנק, 
בבנק  אחזקותיו  את  שעבר,  בשבוע 
 - United Bulgarian Bank הבולגרי 
 610 תמורת   KBC הבלגי  לבנק  נמכר 
2016 מכר הבנק  יוני  יורו. בחודש  מיליון 
הטורקי  בבנק  אחזקותיו  את  היווני 
 2.7 תמורת   Qatar National Bank-ל

מיליארד יורו.

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/

www.polisa.news

המערכת שצפויה לחסוך כמיליון ליש”ט בשנה
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 קיטון מתמשך בכשלים במערכות החשמל  הקבוצה מדווחת על הצטרפות הלקוח המיליון 
לחברה  מתברר כי מתרחשות כמעט פי 3 תאונות לרכבים בצבע ירוק, ביחס לשכיחותם

שגריר: 25% גידול בשירותי דרך וגרירות 
בקטגורית הג’יפים ורכבי הפנאי ביחס ל-2015 

חברת  שגריר,  קבוצת  מנתוני 
כי  עולה  והגרירה,  הדרך  שירותי 
בשנת 2016 סיפקה חטיבת שירותי 
הדרך של החברה יותר מ-300 אלף 
שירותים, מתוכם 56% גרירות ו-44% 
התנעות ותיקוני דרך. המספרים הם 
ללא שינוי ביחס לשנה שעברה. עוד 
ביחס   25% של  גידול  על  מדווח 
2015, מגמה שנמשכת  לסוף שנת 
מ-2014 באופן עקבי ויציב. במסגרת 
זו החברה מציינת שהלקוח המיליון 

הצטרף לחברה.
והגרירות  מניתוח תיקוני הדרך 

ב-2016 מתברר כי כשלים במערכת החשמל 
והאלקטרוניקה עדיין מהווים את המרכיב 
העיקרי בקריאות לתיקון: 34.8% מהקריאות 
5% ביחס ל-2015   – אך מדובר בקיטון של 
)36.6%(, שממחיש את מגמת השיפור בשנים 
 44% האחרונות. ב-2014 תקלות אלה היוו 
וב-2013 46% מהתקלות. הירידה המתמשכת 
בארבע השנים האחרונות בתקלות אלו עומדת 

על 24.3%.
גם בעיות במכלולי המנוע נמצאות בירידה 
קלה של 4.5% ועומדות ב-2016 על 18.7% 
לעומת 19.6% ב-2015. תאונה או גניבה היוו 
ביחס   8% ירידה של   - 13.9% מהקריאות 
ל-2015. תקלות במערכת הגיר והמצמד היוו 

7.3% מהקריאות, דומה לשנה שעברה.
שירותים נוספים : עוד עולה מניתוח הקריאות 
לשירות, כי 1,001 נהגים נתקעו בכביש כתוצאה 
 833 לעומת  מתאים  לא  דלק  סוג  ממילוי 
ב-2015.  1,098 קריאות התקבלו כתוצאה 
מאורות דולקים שגרמו לריקון מצבר לעומת 
830 ב-2015, 641 נהגים נעלו את המפתחות 
בתוך הרכב בלי יכולת לפתוח אותו לעומת 616 
ב-2015, 463 נהגים חולצו משקיעה בחול או 
מים, לעומת 371 בשנה הקודמת. בנוסף: 320 
רכבים נגררו לאחר שעלו באש, 227 קריאות 
התקבלו כתוצאה מאיבוד המפתחות ו-218 
נהגים התקשרו לקבלת עזרה לאחר שנהגו עד 
טיפת הדלק האחרונה ברכב, לעומת 151 בלבד 

ב-2015, גידול של 44%. 
ניצול  ניתוח   : מודל  שנת  לפי  קריאות 
השירותים הראה ש-6% מתוך הרכבים משנת 
הדגם 2016 נזקקו לשירותי דרך וגרירה כבר 
על הכביש. מדובר  בשנה הראשונה שלהם 

בירידה של 10% לעומת 2015.
בשנתון השני )2015(, 10.9% מתוך הרכבים 
נזקקו לשירותי דרך וככל שהשנתון יורד, לרוב 
ניצול שירותי הדרך עולה. בשנתון  שכיחות 
הרביעי )2013( חל שיפור רב של כמעט 100% 
בצריכת השירות, לעומת שנתון שלישי )2014(. 
זה חלק  זו מוסברת בכך שבשנתון  תופעה 
מהרכבים עוברים לבעלות פרטית ובחלקם 

מושבחים על ידי חברות הליסינג טרום מכירה. 
2007 אחד מכל ארבעה רכבים על  בשנתון 
הכביש נזקק לשירותי שגריר. בדגמים ישנים 
יותר, אחד מכל שלושה רכבים נזקק לשירות 

פעם בשנה.
קריאות לפי מיקום גיאוגרפי: מניתוח ניצול 
השירותים לפי מיקום עולה כי 73% מהשירותים 
ניתנים בין גדרה לחדרה. תל אביב רבתי 9% 
לעומת 9.5% בשנה שעברה, 8.3% בירושלים 
ומעלה אדומים, 8.1% בהרצליה רעננה וכפר 
סבא. באזור ראשון לציון, נס ציונה ורחובות 

בצריכה  גידול  חל 
ל-7% לעומת 6.4% 
ל  ו ד י ג  . ד ק ת ש א
נרשם גם בבאר שבע 
לעומת   4.7% ל- 
4.1% בשנה שעברה 
ובאזור הגליל עלייה 
ת  מ ו ע ל  5 . 6 % - ל

5.1% אשתקד.
חלוקה לפי סוגי 
 4 3 . 4 %  : ם י ב כ ר
ם  י ת ו ר י ש ה מ
משויכים לקטגוריית 
המשפחתיות בדומה 
 , ה ר ב ע ש ה  נ ש ל
16.7% לקטגוריית 
 , י נ י מ ר  פ ו ס ה
הג’יפים  קטגורית 

ורכבי הפנאי קפצה ב-25% ב-2016 ועומדת על 
8.4% לעומת 6.7% ב-2015.  7.1% לטנדרים, 
6% לרכבי מנהלים ו- 4.7%  6.7% לוואנים, 

לרכבים מקטגוריית המיני - גידול של 27%.
התפלגות תאונות לפי צבע הרכב: יש קורלציה 
לשכיחות הצבע באוכלוסייה מלבד כמה יוצאים 
2.7% מהתאונות ששגריר מטפלת  מהכלל. 
בהם הם לרכבים בצבע ירוק לעומת השכיחות 
באוכלוסייה שעומד על כ-1%, דבר המעיד על 
כמעט פי שלושה תאונות לרכבים בצבע זה, 

ביחס לשכיחותם.

jmtargum@gmail.com
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 מנורה מבטחים: לא ניתן בשלב זה להעריך את הסיכויים לאישורה כתובענה ייצוגית 
 בחמשת החודשים האחרונים הוגשו תביעות ייצוגיות בהיקף כולל של יותר מ-3 

מיליארד שקל  בטענה לגביית הוצאות ניהול השקעות ללא אישור ויידוע המבוטחים

 התביעה נדחתה לאחר שבית משפט השלום השתכנע, כי הפניקס הוכיחה מרמה של התובעת בתביעת 
תגמולים לפי חוק חוזה הביטוח  התובעת ערערה על פסק הדין וטענה כי לא מסרה ידיעה כוזבת

ייצוגית בהיקף 185 מיליון שקל נגד מנורה מבטחים: 
גבתה הוצאות ניהול השקעות בביטוח מנהלים שלא כדין

ערעור בעקבות דחיית תביעה נגד הפניקס בגין נזק נטען לרכב

ניהול  הוצאות  גבתה  מבטחים  מנורה 
השקעות ממבוטחיה בביטוח מנהלים שלא 
כדין – כך נטען בתביעה ובקשה לאישורה 

כייצוגית, בהיקף של כ-185 מיליון שקל. 
התובעים  טענת  עומדת  התביעה  בלב 
לפיה מנורה מבטחים גבתה הוצאות ניהול 
השקעות בפוליסות ביטוחי המנהלים, וזאת 
ובהיעדר  ולפרמיות,  הניהול  לדמי  מעבר 
הוראה בפוליסה המאפשרת לגבות סכום זה. 
התביעה הוגשה ב-5 בינואר 2017, לבית 
כי  נכתב  המשפט המחוזי מרכז. בבקשה 
תובענות דומות הוגשו כנגד מבטחות אחרות 
ומשכך הוצע על ידי המבקש לשקול איחודן 

או העברתן תחת מותב אחד.
בין היתר,  הן,  עילות התביעה הנטענות 
הפרת הוראות הפוליסה, הפרת חובת האמון, 

הפרת חובת הגילוי והפרת חובת תום הלב 
תוך  מטעה  תיאור  מסירת  ומתן,  במשא 
הפרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
וחוק   ,2005 התשס”ה- גמל(,  )קופות 
)ביטוח(,  פיננסיים  על שירותים  הפיקוח 

התשמ”א-1981. 
הקבוצה אותה מבקש המבקש לייצג הינה 
כל המבוטחים בביטוחי המנהלים ששווקו 
ידי הנתבעת )משתתף ברווחים, מרב,  על 
נגבו מהם הוצאות  וכיו”ב(, אשר  סטטוס 
ניהול השקעות כאשר הפוליסה לא כללה 
הוראה המאפשרת לגבות הוצאות אלו. הנזק 
שנגרם לחברי הקבוצה מוערך על ידי המבקש 

בסך של כ-185 מיליון שקל. 
הסעדים המבוקשים הם, בין היתר, פיצוי 
שנגרמו   הנזקים  בגין  הקבוצה  חברי  של 

הסכומים  כלל  השבת  תוך  לכאורה  להם 
שנגבו לכאורה בניגוד לפוליסה כנטען לעיל, 
והעברתם ישירות ליתרת הכספים הצבורה 
לגבות  הנתבעת  על  האוסר  צו  בפוליסה, 
ישירות ופסיקת  מחברי הקבוצה הוצאות 

גמול לתובע המייצג ושכ”ט לבאי כוחו.
כך לבורסה  על  דיווחה  מנורה מבטחים 
הוגשה  שהבקשה  העובדה  “בשל  וציינה: 
להעריך  זה,  בשלב  ניתן,  לא  אלו,  בימים 
את סיכוייה והסיכויים לאישורה כתובענה 

ייצוגית”. 
הוגשו  האחרונים  החודשים  בחמשת 
תביעות ייצוגיות בהיקף כולל של 3 מיליארד 
ובתי  הביטוח  חברות  מרבית  נגד  שקל 
ניהול  הוצאות  לגביית  בטענה  השקעות, 

השקעות ללא אישור ויידוע המבוטחים.

בבית המשפט המחוזי בנצרת הוגש ערעור 
קירס  דניאל  השופט  של  דינו  פסק  על 
חאולה עונאללה  הדוחה את תביעתה של 
הפניקס לתשלום תגמולי ביטוח בגין  נגד 

נזק נטען לרכב.
המשפט  שבית  לאחר  נדחתה  התביעה 
השלום השתכנע, כי הפניקס הוכיחה מרמה 
בתביעת תגמולים לפי חוק חוזה הביטוח. 
הפניקס טענה כי דין תביעתה של המבוטחת 
להידחות בגין חשד למסירת פרטים כוזבים 
על אודות האירוע התאונתי וכי המבוטחת 
ובן זוגה שנהג ברכב לא שיתפו פעולה עם 
ופרטים  מידע  והסתירו  מטעמה  החוקר 
מהותיים. לטענת הפניקס, מדובר בתביעת 
מרמה במטרה להונות אותה ולקבל ממנה 
תגמולי ביטוח שלא כדין. השופט קיבל את 
טענת החברה והחליט לדחות את התביעה 
ולחייב את התובעת בהוצאותיה של הפניקס 

בסך 15 אלף שקל. 
בעקבות הדחייה הגישה התובעת את ערעור 
בטענה, כי תביעתה נדחתה רק מאחר שבן 
זוגה ביצע לאחר התאונה שיחת טלפון אל 
בעל המוסך בהתאם להנחיית סוכן הביטוח 
שלו ושיחה זו איננה מופיעה בתדפיס השיחות 

הסלולריות של בן זוגה.
לדברי התובעת, אין המדובר בפרט מהותי 
המהווה מסירת עובדה כוזבת הפוטרת את 
המבטחת מחבותה לפי חוק חוזה הביטוח, 
זוגה  בן  יתר הפרטים בגרסתו של  כל  וכי 
שנהג ברכב הנפגע אומתו ומצד אחר כל יתר 
טענות הפניקס בדבר מסירת עובדות כוזבות 

בעניינים אחרים נדחו.

בערעור שהוגש באמצעות עו”ד דוד דרעי 
נטען, כי שופט השלום טעה במסקנתו לפיה 
לטענתה  כוזבת.  עובדה  במסירת  מדובר 
מדובר היה בשיחת טלפון שולית וחסרת 
שולית  שיחה  של  היעדרה  וכי  משמעות 
וחסרת משמעות זו מפלט השיחות של הנהג 
אינו יכול להיחשב כמסירת עובדה כוזבת. 
לדבריה מדובר בפרט שולי מבחינת הנהג 

וסביר כי אדם עשוי שלא לזכור פרט כזה 
בחלוף כשנתיים ממועד התאונה.

בית המשפט מתבקש לקבל את הערעור 
ולהורות על קבלת התביעה ותשלום מלוא 
סכום התביעה או לחלופין, להשיב את התיק 
לבית משפט השלום כדי שיקבע את הסכום 

שיש לחייב בו את הפניקס. 
הפניקס בחרה שלא להגיב. 

שירביט. משקיעים בך יותר!
shivuk@shirbit.co.il  |  www.shirbit.co.il |     מח׳ שיווק 076-8622522 

נהג ותיק מעל 30?
חובה שתבדוק את 
מחירי החובה שלנו!

עמלה מלאה!
רק בפוליסת בסט

של שירביט
מסלול אטרקטיבי לנהגים טובים

    כיסוי רעידת אדמה
    כולל נזקי אש!

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

כל הסיכונים תכשיטים עד 20% 
ללא תוספת תשלום

ביטוח דירה
כיסוי אשפוז

עד 1.6 מיליון $
פוליסת נסיעות לחו"ל כולל:

חילוץ מהשטח, החזר דמי ביטול
מרגע הנפקת הפוליסה

ביטוח נסיעות חו״ל

מקבלים יותר
ומשלמים פחות!

MORE שירביט
כיסוי השתלות ותרופות מחוץ לסל

במחיר משתלם לכל המשפחה.
פוליסה לתאונות אישיות

ביטוח בריאות

פוליסות קבלנים
וצמ״ה מורחבות! 

מחלקת עסקים מנוסה בכל ענפי 
הרכוש והחבויות, התמחות מיוחדת 

בביטוחים הנדסיים, 
כיסוי עד 100 מיליון ₪ לפרוייקט

ביטוח עסקים משכנתאמשולב בפוליסת מסלול תכולהבלעדי!

חורף חם בשירביט
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תביעה נגד אשל סוכנות לביטוח 
ואיילון: הסוכן החתים מבוטח על 
הצעה שקרית לביטוח משכנתה 

 לטענת התובעים, איילון סירבה לשלם תגמולי ביטוח וביטלה את הפוליסה מחמת הפרה של חובת גילוי בגין 
היסטוריה הרפואית  נטען, כי סירובה של איילון הינה תוצאה ישירה של מעשיו של סוכן הביטוח יעקב אשל, 

שהעביר למבטחת טופס הצעה לביטוח משכנתה שאינה חתומה על ידי המבוטח ונטולת היסטוריה רפואית 

בבית המשפט השלום בתל אביב הוגשה 
תביעה בסך של כמיליון שקל נגד סוכן הביטוח 
יעקב אשל, בעליה של אשל סוכנות לביטוח, 
איילון בטענה לפיה אשל החתים את  ונגד 
שמואל בכר ז”ל על הצעת ביטוח  המבוטח 
פוליסת משכנתה והצהרת בריאות שקריות 

ביודעין. 
לדברי התובעים, אלמנתו ויורשיו של המנוח, 
עיקרו של כתב התביעה הינו בגין סירובה של 
איילון לשלם את סכום הביטוח, תוך שהיא 
מבטלת את הפוליסה בשל הפרה של חובת 
הגילוי בגין ההיסטוריה הרפואית של המנוח. 
נטען, כי סירובה של איילון הוא תוצאה ישירה 
של מעשה מרמה והטעייה של אשל, שהעביר אל 
איילון טופס הצעה לביטוח משכנתה שקרית, 
שאינה חתומה על ידי המנוח ונטולת היסטוריה 
רפואית ומסמכים רפואיים המעידים על מצבו 
הרפואי של המנוח וזאת חרף העובדה כי אלו 

היו בפניו.
בתביעה נטען, כי לאחר מותו של המנוח, 
המשנית  המבוטחת  אלמנתו,  ביקשה  עת 
בפוליסה, ויורשיו לממש את תגמולי הביטוח 
על פי הפוליסה, נתגלה מעשה העוולה. לטענת 
התובעים, האחריות על מעשי הסוכן נזקפת אף 
לחובתה של איילון, בהיותו שלוחה של החברה 

על פי דיני השליחות וחוק חוזה ביטוח.
לדברי התובעים, המנוח ורעייתו מעולם לא 
ניסו להסתיר את מצבו הרפואי של המנוח, 
כאלו   - ורבים  שונים  מתחלואים  שסבל 
שבדיעבד הביאו לדחייתו לביטוח אצל איילון, 
וכי המנוח ורעייתו גוללו בפני אשל את מצבו 

הרפואי של המנוח בצירוף תיעוד רפואי.
לטענתם, אשל או מי מטעמו מילא את הצהרת 
הבריאות של המנוח ורעייתו טלפונית, חתם 
על הצהרת הבריאות בשם המנוח והעבירה 
אל איילון תוך מצג שווא, זיוף וכוונת מרמה, 
הן כלפי איילון בהגשת מסמכים רפואיים והן 
כלפי המנוח ורעייתו שהיו סמוכים ובטוחים, 

כי ברשותם פוליסת ביטוח.
עוד נטען, כי בהצהרת הביטוח צוין, שמקצועו 
של המנוח הינו פסיכולוג ומקצועה של רעייתו 
הינו עקרת בית, כאשר בפועל המנוח אינו 

פסיכולוג ורעייתו עובדת במשק בית.
לטענת התובעים, לא היה כל טעם ענייני 
לצרף את רעייתו של המנוח לביטוח משכנתה 
על הדירה שאינה רשומה על שמה, כאשר היא 

לא נטלה כל משכנתה.

בתביעה נאמר, כי הפוליסה הופקה כהלכתה 
כאשר המנוח ורעייתו היו סמוכים ובטוחים 
בקיומה של פוליסה כדת וכדין ואף שילמו את 
הפרמיות כסדרן עד מועד מותו של המנוח. 
בתביעה מצוין, כי גם לאחר קבלת ההודעה 
הפניקס על דחיית הצעה  מחברת הביטוח 
לביטוח משכנתה בחברה, שהועברה אליה לאחר 
כשנה על ידי אשל במטרה לנסות ולקבל פרמיה 
עדיפה, כשהוא מצויד באותו תיעוד רפואי 
שנמסר לו על ידי המנוח, לא טרח אשל לבצע 
כל בדיקה או ביקורת בדבר נכונותה וכשירותה 
של הפוליסה אצל איילון. לטענת התובעים, זאת 
מסיבה ברורה ולפיה באם היה מבצע בדיקה 
יודעים  ורעייתו היו  כלשהי כהלכה, המנוח 

מבעוד מועד כי אין ברשותם פוליסה תקפה.
שי  עו”ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה 
נתן נטען, כי בשל מחדלי הנתבעים נאלצו 
אלמנתו ויורשיו של המנוח למכור את הנכס 

נשוא המשכנתה בשל חובות כלכליים קשים, 
במהירות ובתמורה לסך של כ-2.2 מיליון שקל. 
לסיכום נטען, כי אשל התרשל באופן החתמת 
וביודעין  המנוח ורעייתו על הצעת הביטוח 
ובכוונת מרמה העביר לאיילון הצעת ביטוח 
שקרית נטולת תיעוד רפואי, על מנת להתעשר 
שלא כדין, ולפיכך עליו לשאת בכל הנזקים 
הנובעים מהתנהלותו. עוד נטען, כי איילון לא 
הנהיגה שיטת פיקוח מספקת על עבודתו של 
אשל, שפעל מטעמה, והיא אחראית למחדליו.

בית המשפט מתבקש לחייב את אשל ואיילון 
ויורשיו של המנוח על  לפצות את אלמנתו 
מכלול נזקיהם בגין אי מימוש תגמולי הביטוח, 
ולהצהיר כי הפוליסה שרירה וקיימת ולהורות 
כי לתובעים ישולמו תגמולי הביטוח על פי 

הפוליסה.
תגובת הנתבעים לא התקבלה עד סגירת 

הגיליון.

מבטחים ומבוטחים

ביום  בפגישה שהתקיימה 
שלישי שעבר בין יוסי אשכנזי, 
התאחדות המלאכה  מנכ”ל 
והצפון,  בחיפה  והתעשייה 
יעקב סיני יו”ר ההתאחדות 
סניף  יו”ר  רוזנפלד  וליאור 
חיפה בלשכת סוכני ביטוח,  
הידע  היעדר  סוגיית  עלתה 
בקרב  והפיננסי  הביטוחי 
שרובם  ההתאחדות,  חברי 
בעלי עסקים קטנים בתחום 
המלאכה והתעשייה ומעסיקים 

עד עשרים עובדים.
להנהלת  הציע  רוזנפלד 

ההתאחדות, כי סוכני הצפון יגיעו לסדרת 
הרצאות מקצועיות שיתקיימו במשך שלושה 
חודשים )מפברואר עד אפריל 2017( ויעסקו 
וביניהם: ביטוחי עסקים  נושאים  במגוון 

ימי,  ביטוח  מלאכה,  ובתי 
גמל, קרנות  פנסיה, קופות 
השתלמות, השינויים בהפרשה 
לפיצויים ותגמולים, פנסיית 
חובה, פנסיה לעצמאים, ביטוח 
חיסכון,  לעצמאים,  סיעודי 

פיננסים ועוד.
לשתף  “שמחתי  רוזנפלד: 
מקביל  ארגון  עם  פעולה 
נשתף  ואנחנו  לארגון שלנו 
כמה שיותר סוכנים רהוטים, 
שיודעים להעביר את התכנים, 
ביטוח  על  דגש  שימת  תוך 
אצל סוכן ביטוח חבר לשכה 
בלבד. הרצאות שכאלו נותנות ערך מוסף 
עצמם  ולסוכנים  ללשכה  לתעשיינים, 
ומעצימות את חשיבותה של עשיית ביטוח 

אצל סוכן”.

ליאור רוזנפלד, יו”ר סניף חיפה בלשכה: הרצאות שכאלו 
נותנות ערך מוסף לתעשיינים, ללשכה ולסוכנים עצמם

סוכני הלשכה בצפון ירצו על 
ביטוח ופיננסים בפני חברי 

התאחדות המלאכה והתעשייה

ליאור רוזנפלד,
יו”ר סניף חיפה בלשכה


