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נתוני יחידת אתג”ר:

התחדשה 
מגמת 
הירידה 
בגניבות 

הרכב
 סך הגניבות ב-2016 הוא הנמוך 

ביותר ב-4 השנים האחרונות ועומד 
על סך של 14,983 רכבים גנובים 

 בבחינת הרכבים הפרטיים 
החדישים, מארבעת השנתונים 

האחרונים בלבד, מצטיירת תמונה 
הפוכה – עלייה של כ-40% בגניבות 

הרכבים הפרטיים החדשים

התחדשה מגמת הירידה בגניבות הרכב – כך 
עולה מנתונים של יחידת אתג”ר – היחידה 
המשטרתית למאבק בגניבות רכב )איתור 
היחידה  נתוני  פי  על  רכב(.  גנבי  ותפיסת 
לסיכום 2016 – סך הרכבים שנגנבו ב-2016 
עומד על 14,983 – ירידה של 6.4% לעומת 
רכב. מדובר  כלי   16,018 נגנבו  בה   2015
בירידה של 10.5% לעומת 2013, שבה נרשמו 

16,745 גניבות. 
החדישים,  הפרטיים  הרכבים  בבחינת 
בלבד,  האחרונים  השנתונים  מארבעת 
מצטיירת תמונה הפוכה – עלייה של כ-40% 
בגניבות הרכבים הפרטיים החדשים – 2,710 
גניבות ב-2016 לעומת 1,945 גניבות ב-2015 

)2,129 ב-2014(. 
המחוז עם מספר הגניבות הגדול ביותר הוא 
מחוז מרכז, בו נגנבו בשנת 2016 5,377 כלי 
רכב )5,350 ב-2015(, אחריו מחוז תל אביב 
עם 3,042 גניבות )3,702 ב-2015( ו-2,026 

גניבות במחוז דרום )1,975 ב-2015(. 
 64.6% כי  עולה,  רכב  סוג  לפי  בפילוח 
מהרכבים שנגנבו הם רכבים פרטיים, 13.3% 
- רכבים מסחריים, 13.7% - רכב דו-גלגלי 

ו-5% מהגניבות – משאיות.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il
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גניבות כלי רכב פרטיים חדישים ב-2014-2015-2016

כלל גניבות הרכב ב-4 השנים האחרונות
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האוצר. לפי אתר  הביטוח  חברות  מכלל   2016 בשנת  י'  קרן   -  2003-1992 בין השנים  פוליסות שהופקו   - מנהלים  ביטוחי  בתשואות 
כל התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על הדירוג והתשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות 
שתושגנה בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. המידע לעיל אינו ייעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב 
בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. תשואה ממוצעת שנתית 2016-2014, 2016-2012 וסטיית תקן במונחים שנתיים 2016-2012 
 ,4.48% - מנורה  ו-4.43%,   7.25% ,4.29% - מגדל   .4.47% ,7.53% ,4.80% - בהתאמה: הפניקס 5.26%, 8.00%, 4.75%. הראל 
בע"מ. לביטוח  אוצר: 0011. הפניקס חברה  קוד  גוף מוסדי 520023185.  ו-4.64%. מספר   7.19% ,3.96% - כלל  ו-4.64%.    7.46%

בתשואות ביטוחי מנהלים פוליסות משתתפות ברווחים

2.64%

כלל

6.14%

הפניקס

4.9%

הראל

4.34%

מגדל

3.66%

מנורה

גם ב – 2016 גם ב – 3 השנים האחרונות
וגם ב – 5 השנים האחרונות

במקום הראשון
שוב

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדוק שיש לך הפניקס.
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פרופ’ שלמה מור יוסף, מנכ”ל הביטוח הלאומי, על אתגר העוני בגיל הפנסיה:

 מור יוסף התייחס גם לגיל הפרישה הצעיר של נשים - שלא יחזיק מים  מנכ”ל משרד 
הבריאות, משה בר סימן טוב: חייבים להעלות את דמי ביטוח הבריאות  אנחנו רוצים 

לעשות את זה דרך הסיעוד. אם נגבה עוד חצי אחוז מהציבור - הציבור ירוויח יותר

מי שיש לו פנסיה צוברת, 
יראה פחות כסף בזקנה

“מי שיש לו פנסיה בפנסיה 
צוברת, יראה פחות כסף בזקנה 
עוני  יותר  נראה בעתיד  ולכן 
בזקנה”, כך מתאר פרופ’ שלמה 
הביטוח  מנכ”ל  יוסף,  מור 
הלאומי את האתגר של הביטוח 
הלאומי בנושא העוני בגילאי 

הפנסיה. 
כלכליסט  בכנס  לדבריו, 
שהתקיים היום, “ניסינו בשנים 
האחרונות לעשות מהלך של 
השלמת הכנסה לקשישים כדי 

לקרב אותם לקו העוני, אלא שהקו בורח כי 
השכר עולה כל שנה”. 

מור יוסף מפנה את האצבע לנושא תשתיות 
הבריאות החסרות. העתיד, לדבריו, הוא בית 
חולים בית ולא אשפוז בית. “אנחנו מטפלים 
בהכי הרבה זקנים. 22% מהאוכלוסייה מעל 
גיל 65 מטופלים על ידי ביטוח לאומי ושירותי 
הרווחה וזה הרבה מעל מדינות ה-OECD. יש 

אפשרות להשקיע בעוד מיטות 
ולבנות עוד בתי חולים ותאמינו 
צריך  בקצב.  יעמדו  לא   - לי 
לעבור לבית חולים בית, טיפול 
דחוף שייעשה בבית, צריך מוקד 
ולטיפול דחוף,  למעקב כרוני 
צריך שירות אמבולנסים ייעודי 
ואחיות  ומערכת של רופאים 
לטיפול השוטף. זה יכול להיות 
חלק  או  ייעודי  חולים  בית 
ממערך קופות החולים, אבל 
הכמות שאפשר לטפל בבית היא 
פי חמישה ממה שאפשר לתת בבתי החולים - 

וחוסכים את כל הבינוי”.
מור יוסף התייחס גם לצורך להתמודד עם גיל 
הפרישה הצעיר של הנשים בישראל, “שלא יחזיק 
מים” והזהיר כי “הרזרבות עומדות להסתיים 

בשנים הקרובות”.
“האתגר הגדול ביותר בזקנה הוא האתגר 
הכלכלי, האיתנות הפיננסית”, אמר מור יוסף. 

הקשישים  לאחוז  נגיע   2050 “ב- לדבריו, 
שנמצאים כיום ב-OECD ובני 85 מעלה יהוו 4% 
מהאוכלוסייה. בין  2015 ל-2060 יירשם גידול 
של 75% באוכלוסייה בגילאי אפס עד 65. הבעיה 
המרכזית שלנו היא שההוצאות לאוכלוסייה 
מבוגרת יעלו באופן יחסי בצורה משמעותית”.

מנכ”ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, 
טווח מערכת  “בראייה ארוכת  בכנס:  אמר 
הבריאות לא תוכל להתמודד עם זה שהצינור 
התקציבי היחיד שלה מגיע מהממשלה. נהיה 
ביטוח הבריאות.  חייבים להעלות את דמי 
אנחנו רוצים לעשות את זה דרך הסיעוד, כי 
אנחנו יכולים להוכיח שאם נגבה עוד חצי אחוז 
מהציבור - הציבור ירוויח יותר. הוכחנו את זה 
בנושא טיפולי השיניים - במימון ציבורי של חצי 
מיליארד שקל, חסכנו לציבור בין 800 מיליון 
למיליארד שקל. בסיעוד אנשים משלמים הרבה 
ולא מקבלים את התוצר בסוף.  מאוד כסף 
ולקבל את השירות  צריך ללכת  כשהקשיש 

מחברת הביטוח, הוא לא מקבל את זה”.

חדש! חדש! חדש!

בדיקת עמלות היקף 2016 מול כל חברות הביטוח

החודש מבצע
 ₪5,000
+ מע”מ לחברה

סוכן יקר, הגיע הזמן שאתה תחשב 
את זכאותך בגין עמלות ההיקף

הגמ”ח מגיע!

Email: info@idan.biz / 03-7255950 .רחוב הסדנאות 4, הרצליה פיתוח / טל. 09-9563006 / פקס

פרופ’ שלמה מור יוסף,
מנכ”ל הביטוח הלאומי



15  בפברואר 2017                                                                                                                   עמוד 4 / 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!

השאלות שנדונו: האם עלה בידי התובע להוכיח שסדרת התקלות שהובילו 
להכרזת הרכב כ”אובדן כללי”, שייכת כולה לאירוע הבסיסי שבו נפרץ 

הרכב בניסיון לגנוב אותו? האם התובע זכאי לפיצוי לפי מלוא שווי הרכב? 
נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
תביעתו של גבריאל סופר )“התובע”(, שיוצג 
על ידי עוה”ד דורון קמיר, נגד שירביט חברה 
ויורם אפרתי  )“שירביט”(  לביטוח בע”מ 
עו”ד  ידי  2”(, שיוצגו שניהם על  )“הנתבע 
חגי הוכהויזר   ופז מוזר וכנגד שלום – מרכז 
יפו מורשה מיצובישי ארביב  שירות ת”א 
דוד  ידי עו”ד  )“החברה”(, שיוצג על  בע”מ 
צמח.  פסק הדין ניתן בינואר 2017, מפי הרשם 

הבכיר אבי כהן.
עובדות המקרה: מדובר בתביעה כספית 
בסדר דין מהיר, בגין נזקי רכב באירוע שבו 
נפרץ הרכב בניסיון לגניבתו.  התובע הינו בעל 
הרכב מושא התביעה )טנדר( אשר שימש אותו 
בעבודתו כקבלן שיפוצים. שירביט היא מבטחת 
הינו  התובע  כאשר  מקיף,  בביטוח  הרכב 
המבוטח היחיד בפוליסת הביטוח שהוצאה 
2 הינו שמאי רכב,  ידי שירביט. הנתבע  על 
שביצע פעולות שמאות רלוונטיות לרכב מטעם 
שירביט כ”שמאי חוץ” הנכלל ברשימת שמאים 
שפירסמה שירביט. שמאי כזה הוא בעל הגדרה 
ומעמד מיוחדים לפי הפוליסה שבנדון. החברה 
היא חברה המנהלת מוסך לרכבים, בו טופל 
הרכב, כאשר מוסך זה שימש כ”מוסך הסדר” 
לפי פוליסת הביטוח שהוציאה שירביט. הרכב 
הוכרז על פי חוות דעת שמאי הרכב ויקטור 
עידן כרכב ב”אובדן כללי” )רכב שעלות תיקון 

מכלול נזקיו עולה על 60% משווי הרכב(.
השאלות שנדונו בפסק הדין: האם עלה בידי 
התובע להוכיח שסדרת התקלות שהובילו 
להכרזת הרכב כ”אובדן כללי”, שייכת כולה 
לאירוע הבסיסי שבו נפרץ הרכב בניסיון לגנוב 
אותו? האם התובע זכאי לפיצוי לפי מלוא שווי 
הרכב, בשים לב לכך שהכרזת האובדן הכללי 
בנזקים שאין חולק  גם  נעשתה בהתחשב 

שאינם שייכים לאירוע זה? 
פסק הדין: בית המשפט קבע, כי כל הנזקים 
אכן שייכים לאירוע הפריצה, משמע לאותו 
“מקרה ביטוח” אחד ויחיד, שבגינו הוגשה 
התביעה כנגד שירביט. לפיכף, שירביט מחויבת 
מקרה  בגין  ביטוח  תגמולי  לתובע  לשלם 
כי היה מקום  הביטוח שבנדון. עוד נקבע, 
להכריז על הרכב כרכב באובדן כללי ואולם 
התובע לא זכאי לפיצוי גם בגין נזק הפח, שאינו 
רלוונטי לאירוע הפריצה. קביעה הפוכה הייתה 
נוגדת את העיקרון הבסיסי של השבת המצב 

לקדמותו ומייצרת פיצוי יתר בלתי מוצדק.
כי נחשף לפרקטיקות  ציין,  בית המשפט 
מטרידות של מנגנון תיקון רכב מבוטח במוסך 
הסדר באמצעות שמאי חוץ ובפיקוח שמאי 

יוכרז  ראשי של חברת הביטוח, כך שהרכב 
ויימכר למוסך או  כרכב ב”אובדן להלכה” 
על ידי המוסך. בית המשפט לא מצא לנכון 
להכריע בסוגיה זו. עם זאת צוין, כי שירביט 
והנתבע 2 נקטו בגישה מתעתעת ולא ראויה 
כלפי התובע וכלפי בית המשפט. אמירה זו 
נכתבה לאחר ששירביט והנתבע 2 חזרו בהם 
בשלב מאוחר של ההליך מעמדתם המקורית 
שבכתב הגנתם. כאמור, לטענתם דין התביעה 
והם פטורים מכל תשלום  נגדם להידחות, 
לתובע. בית המשפט הוסיף, כי הוא איפשר 
לשירביט ולנתבע 2 להגיש מסמך שיסביר את 
הסתירות השונות שעלו בגרסתם. למרות זאת, 
הוגש מסמך סתום שאינו מסביר את הזגזוג 

הברור והמביך בעמדותיהם.
הדרמטי  השינוי  כי  קבע,  המשפט  בית 
בעמדתה של שירביט )שרק בשלב מאוחר 
בהליך הודתה בחבותה הביטוחית(, מחזק 
את הרושם הכללי שהיא נקטה בגישה כוחנית 
כלפי התובע וניסתה לאלצו לוותר על המגיע לו, 
דווקא ברגע מצוקתו. בנסיבות הללו מצא בית 
המשפט, שאין מנוס מכתיבת פסק דין מנומק. 
נקבע, כי מהנסיבות שהוכחו בפני בית המשפט, 
עולה כי שירביט נהגה בכוחניות ובאופן בלתי 
ראוי כלפי התובע וניסתה לאלצו, )כמעט עד 

סוף הדרך(, לוותר על המגיע לו. 

קריאת  לאור  גם  כי  סבר,  המשפט  בית 
לתיקון,  ההסבר  בדברי  הראשי  המחוקק 
שהוכנס לאחרונה לסעיף 28 א לחוק חוזה 
ההרתעה  את  להגביר  במטרה  הביטוח, 
הביטוחית, ראוי לחייב את שירביט בריבית 
יש לחייב את  כי  נקבע,  זאת  מיוחדת. עם 
שירביט בשיעור המירבי שהיה נהוג עד לתיקון 
החקיקה האחרון )משמע לריבית פי שלושה 
משיעור הריבית החוקית הרגילה(. נדגיש, כי 
לאחר תיקון החקיקה האחרון, בית המשפט 
רשאי לחייב חברות ביטוח בריבית מיוחדת 
בשיעור של עד פי עשרים מהריבית הקבועה 

בחוק.
לסיכום: בית המשפט קיבל את התביעה נגד 
שירביט באופן חלקי ודחה את התביעה נגד 
יתר הנתבעים. בית המשפט קבע, כי על שירביט 
לשלם לתובע את סכום הנזק המוכח בסך 
21,170 שקל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית 
מיוחדת מיום הגשת התביעה, ה-20 באפריל 
2015, ועד יום התשלום המלא בפועל. כמו כן, 
על שירביט לשלם לתובע סך של 8,880 שקל 
בגין הוצאות חוות דעת ועדות השמאי בצירוף 
הפרשי הצמדה וריבית וסך של 10,000 שקל 

שכר טרחת עו”ד. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

חברת הביטוח נקטה בגישה כוחנית 
כלפי המבוטח - בית המשפט חייב 

אותה בריבית מיוחדת

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

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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ביטוח סייבר – מורה נבוכים קצר
ר  ב י י ס ח  ו ט י ב
הוא ענף בהתהוות. 
י  נ בסיכו הגידול 
הסייבר הוא מהיר 
ח  ו ט י ב ה ק  ו ש ו
מטבעו(  )השמרן 
מתקשה להתמודד 
ם  י נ ו כ י ס ה ם  ע

החדשים.
ח  ו ט י ב ה ק  ו ש ל
 – ף  ס ו נ י  ש ו ק
טראומות מהעבר שהביאו לקריסת מבטחים, 
כמו טראומת האסבסט. עדיין, מדובר בסיכון 

מהותי שעל שוק הביטוח לתת לו פתרונות.
בעוד טראומת האסבסט מקורה במספר לא 
רב של מבוטחים, מה שאפשר לחברות הביטוח 
להתעלם )כמעט( לחלוטין מהצורך להמשיך 
ולבטח בפני הסיכון, אין כך לגבי סיכוני סייבר. 
כאן שוק הביטוח אמור לספק פתרונות )הן 
כספיים והן טכנולוגיים(, ו”הפופיק רועד לו”. צד 
אחר, גם מודעותם של ארגונים לצורך בקיומו 
של ביטוח זה עדיין אינה רבה )מה שמעט מקל 
על המבטחים(. היות שביטוח הסייבר, כך נראה, 
הופך להיות “הדבר הבא” בענף הביטוח, אנסה 

לפשט את מהותו.
השאלה הראשונה שעולה לעניין ביטוח סייבר 
היא “מה זה נותן לי בכלל” ? הרי יש לי ביטוח 
צד ג’, ביטוח רכוש ולעיתים אף ביטוח אחריות 
מקצועית. מדוע יש בו צורך? הרי הוא “מסובך”, 
עליי למלא שאלון באנגלית, משך הזמן ממועד 
המצאת הטפסים ועד קבלת ההצעה אינו מהיר, 

ולקינוח – הפרמיה אינה נמוכה...
אכן, קשה יותר לקבל הצעה לביטוח סייבר 
מאשר לביטוח בפני תסכונת אש. הדבר נובע, 
בין היתר, מכך שחברות הביטוח עצמן עדיין 
לא גיבשו כללי חיתום לסיכוני סייבר, ואין 
ברשותן נתוני עבר מוצקים כדי לקבוע כללים 
לבחינת הסיכונים הביטוחיים. מדובר ב”סיכון 
בהתהוות” והתפתחותו היא מהירה. כמעט 
לכל פריצה יש פתרון, ואז תתגלה פרצה חדשה 

וחוזר חלילה.
אנסה לפשט את עיקרי ביטוח זה, המשלב 
תחומי ביטוח שונים, על מנת להקל על הקורא 

את ההתמצאות בו. 
ביטוח אחריות מקצועית היה והינו “ביטוח 
סל” בפני חבות שמקורה בנזקים פיננסיים 
טהורים הנובעים ממקצועיותו של המבוטח. 
לביטוח זה, שאין לו מתכונת אחידה, נוספו 
)או חריגים, תלוי  במהלך השנים הרחבות 
במבטח( לחבות בגין הפצת וירוסים למערכות 
מחשוב של לקוח, לחבות בגין חדירה לא מורשית 
למערכות של לקוח ולחבות בגין אבדן מידע של 
לקוחות. הרחבות אלו כונו באופן קולקטיבי 
“הרחבת אבטחת רשת”. בהמשך הדרך נוספה 

גם הרחבה לחבות בשל דליפת מידע. 
אבל פתרון זה היה טלאי על גבי טלאי. ביטוח 
זה קיים רק בחלק מהארגונים )ולרוב הארגונים 
אין פוליסה לביטוח בפני אחריותם המקצועית, 

וגם לאלה שערכו פוליסה, החריגה זו לעיתים 
חבות בשל כשלי מחשב(. כאן נולד מוצר חדש 
- פוליסה נפרדת לכיסוי חבות כלפי צדדי ג’ 
ואף בפני הפרת  עקב סיכוני אבטחת רשת 

חובת הפרטיות.
4 ביטוחים  פוליסת סייבר מודרנית מכילה 

עיקריים אותם נפרט בקצרה:
1. חבות מקצועית; 

2. חבות בקשר עם מדיה;
3. אבטחת רשת – הן חבות כלפי צד ג’ והן נזק 

למבוטח עצמו;
4. פגיעה בפרטיות – הן חבות כלפי צד ג’ והן 

נזק למבוטח עצמו.
המבוטח  של  חבותו   – מקצועית  חבות 
ג’ הנובעת מהיפר חובה מקצועית  כלפי צד 
בביצוע השירותים הניתנים על ידו. הדבר עשוי 
להתבטא בחבות בשל מתן שירותים טכנולוגיים, 
כגון בתחום התוכנה והייעוץ, וגם בתחומים 
המסורתיים כגון עריכת דין, אדריכלות והנדסה. 
חבות מדיה – חבות הנובעת מהפרת קניין 
רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחרי ותביעות 
בגין לשון הרע. פוליסת צד ג’ רחבה )דוגמת 
נוסח “ביט”( כוללת כיסוי מסוים )בד”כ עד 
200 אלף שקל( ל”פגיעה אישית” החלה על 
חבות בשל חדירה לתחום הפרט, כולל פגיעה 
בפרטיות, לשון הרע, וכן על חבות בשל הפרה 
בתום לב של חובת סודיות, אך לרוב, לא בפני 
הפרת זכויות קניין רוחני. הרחבה מצומצמת זו, 
הנכללת רק בפוליסות צד ג’ מורחבות, מקבלת 

מקום של כבוד בפוליסת הסייבר העצמאית.
אבטחת רשת ופגיעה בפרטיות – כיסויים אלה 
חלים הן על חבותו של המבוטח כלפי צד ג’, והן 
על הנזק הכספי הישיר שנגרם למבוטח עצמו, מה 
שמכונה “נזקי צד א’”. “נזק צד א’” משמעותו 
כיסוי ההוצאות הישירות של המבוטח הכרוכות 
במתן מענה לכשל האבטחה או הפריצה, בעוד 
הכיסוי לחבות כלפי צד ג’ נותן מענה לתביעות 
מצדדי ג’, לרבות תביעות מצד רשויות וגופי 
חקירה. ניתן לתמצת את הכיסויים המצורפת.
נשמע נפלא – אך איפה “האותיות הקטנות”?

תתי גבול אחריות - חברות הביטוח נוטות 
לצמצם את הכיסוי למספר רכיבים מתחת 
לגבול האחריות של הפוליסה. דוגמה: הגבלה 
של הכיסוי להוצאות הכרוכות בבדיקה הפורנזית 

או לתשלום ההוצאות של העברת ההודעות 
לנפגעים הפוטנציאליים )Notification(. יש 
לשאוף שלא יכללו בפוליסה תתי גבול אחריות 

לרכיבים שונים. 
השתתפות עצמית - יש לתת את הדעת לגובה 
ההשתתפות העצמית בנזקים, העלולה להיות 
גבוהה, ובמקרה של תתי גבול אחריות לרכיבים 
מסוימים של הכיסוי, שאפשר שתאיין הביטוח.

השתתפות עצמית למקרה אובדן תוצאתי 
– הכיסוי לאובדן רווחים כפוף להשתתפות 
עצמית הנקובה בשעות ואפילו בימים, כאשר 
12 ל-48 שעות. מטרתו  נע על בין  הממוצע 
וחובתו של העסק לעשות הכול כדי להתאושש 
מאירוע הסייבר, ולכן יש לתת דגש לכך שהכיסוי 
לאובדן רווחים יחול רק בגין ההפסד שניתן 
לייחס אותו במישרין להשבתת הרשת מעבר 

לתקופת ההשתתפות העצמית.
העדר כיסוי לאירועים סמויים שהחלו קודם 

תחילת הביטוח, אך אינם ידועים למבוטח.
ואילו כיסויים נחוצים לא נכללים בפוליסה?

1. נזק למוניטין החברה - אובדן מוניטין עקב 
אירוע סייבר אינו בר ביטוח.

אובדן הכנסות עתידיות – לדוגמה: עקב   .2
אירוע סייבר אבד האמון בחברה וכתוצאה 
מכך הלקוחות מתרחקים ממנה ולא רוכשים 

מהאתר שלה יותר.
העלויות   – המערכת  לשדרוג  הוצאות   .3
ושיפור  הכרוכות בשדרוג מערכת המחשוב 
המערכות כך שיעמדו בפני מתקפת סייבר, 

אינן מכוסות.
4. פיחות בשווי הקניין הרוחני של החברה – 
לדוגמה: סימני מסחר שלא נרשמו או תכניות 
עסקיות שדלפו והפכו למידע ציבורי ואיבוד 

היתרון התחרותי של החברה.
לסיכום: ביטוח הסייבר אינו תחליף לניהול 
מדיניות  קיום  המחשוב,  מערכות  של  נכון 
מחשוב, הגנות בפני מתקפות סייבר או בניית 
 DRP )Disaster תכנית להתאוששות עסקית
Recovery Plan(. אך פוליסת סייבר “נכונה” 
המותאמת לעסק המבוטח, היא מכשיר פיננסי 
רב עוצמה היכול להושיע אותו ממשבר פיננסי. 

הכותב הוא עו”ד, מנהל תיקים בכיר במשרד 
אורי אורלנד, משרד יועצים לניהול סיכונים.

מאת עו”ד ליעד לק

פוליסה מארח

 ? מה מכוסה צד א' צד ג' כיסויים
 רשלנות, היפר חובה מקצועית לא כן חבות מקצועית

 הפרת זכויות קניין רוחני למעט פטנטים לא כן חבות מדיה
חדירה לא מורשית, הפצת וירוסים ותוכנות  כן כן אבטחת רשת

זדוניות, גניבה והשמדת מידע. סחיטת סייבר, 
 אבדן הכנסות

מידע שנחשף עקב פריצה, אבדן מכשיר, עובד  כן כן פגיעה בפרטיות
 סורר, אבדן מסמכים.

עקב  צד א'הוצאות 
 אירוע סייבר

משפטית לעניין חובות כלפי בדיקה פורנזית של הפריצה, קבלת חו"ד 
הרגולציה ויידוע הנפגעים הפוטנציאליים, הוצאות למשרד דוברות, 

 תוצאתי(נזק אבדן רווחים והוצאות מוגדלות בעת השבתת הרשת  )
 צד א' הוצאות

הכרוכות בטיפול 
 בתביעת צד ג'

 עקב אירוע סייבר

חברות הגנה משפטית, פיצויים וסכומי פשרה עקב הפריצה, חבות כלפי 
האשראי בגין עלויות הנפקה מחדש של כרטיסי אשראי, הוצאות 

רשויות ותשלום עיצומים כספיים של הכרוכות במענה לחקירות 
   במקרים מסוימים

 
 

סוגי הכיסויים בפוליסות סייבר



15  בפברואר 2017                                                                                                                   עמוד 7 / 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!

בהמלצת בית המשפט המחוזי מרכז הגיעו 
ומניב ראשון - תאגיד  איילון,  כלל ביטוח, 
המים בעיר ראשון לציון, לידי הסדר בנוגע 
לתוצאות המכרז של התאגיד לעריכת ביטוחיו, 
שבו זכתה איילון. על פי ההסדר יתקיים שימוע 
לכלל ביטוח ולאיילון, בגדרו תהיה רשאית 
מניב  כל אחת מהן להודיע לתאגיד המים 
ראשון האם יש בהצעתה הסתייגויות מתנאי 
המכרז מהן היא מוכנה לחזור. זאת, כפוף לכך 
שאיילון לא תהיה רשאית לחזור בה מאותן 
ההסתייגויות עליהן ויתרה במהלך השימוע 

שנערך לה.
בהסדר נקבע, כי היה וכלל ביטוח ואיילון 
יחזרו בהן מכל הסתייגויותיהן, אזי זכייתה 
של איילון במכרז תיוותר על כנה בהיותה 
ההצעה הזולה. עוד נקבע, כי אם רק אחת מבין 
השתיים תחזור בה מכל הסתייגויותיה, היא 
תהיה הזוכה במכרז, ללא קשר לגובה הצעתה. 
היה ויוותרו הסתייגויות בהצעותיהן של כלל 
ביטוח ואיילון לאחר השימועים, באופן שלדעת 
יועצת הביטוח של תאגיד מניב תיווצר תוצאה 
מובהקת לגבי התאמת ההצעות לדרישות 
המכרז, אזי ההצעה התואמת ביותר לדרישות 

המפרט תהיה ההצעה הזוכה במכרז. 
ורדה מרוז נתנה תוקף של פסק  השופטת 
כי בהיעדר  וציינה בהחלטתה,  דין להסדר 
החלטה אחרת תמשיך איילון לספק למניב 

את שירותי הביטוח.
למכרז שפרסמה מניב הוגשו הצעותיהן של 
ועדת המכרזים  ואיילון בלבד.  כלל ביטוח 

החליטה לפני חודש על הצעת איילון כעל 
ההצעה הזוכה במכרז. כלל ביטוח לא השלימה 
עם ההחלטה והגישה לפני כשבועיים עתירה 
כי בהליכי  ולקבוע  לבית המשפט להצהיר 
המכרז נפלו פגמים חמורים, היורדים לשורשו 
של הליך ומחייבים את ביטולה של החלטת 
ועדת המכרזים של מניב, שלטענת העותרת 
אינה עומדת בדרישות הדין ובדרישות המכרז 

ומשכך יש לבטלה.
עוד התבקש בית המשפט לקבוע, כי בהצעה 
נפלו פגמים חמורים המחייבים  של איילון 
את פסילתה, וכי הצעתה נגועה בתכסיסנות, 
ולהכריז על הצעתה של כלל ביטוח כהצעה 

הזוכה במכרז.
בתגובת מניב לעתירה נאמר, כי בהתאם 
לחוות דעת מקצועית הצעתה של כלל ביטוח 
כללה הסתייגויות מהותיות, ואילו בהצעתה 
של איילון נכלו הסתייגויות זניחות. לדברי 
מניב, בנסיבות אלו, משעה שכלל ביטוח בחרה 
להגיש הצעה הכוללת הסתייגויות מהותיות, 
הרי שהלכה למעשה היא קיבלה כבר בשלב 
הזכות  שמורה  למניב  כי  ההצעות  הגשת 
להתייחס להצעות במידה של גמישות, שכן 
אחרת הייתה כלל ביטוח מעידה על עצמה כי 

הגישה הצעה שדינה להיפסל.
לטענת מניב, כלל ביטוח אינה רואה פסול 
בקבלת הצעה המסתייגת מתנאי המכרז, 
על  תלין  כי  לה  מה  כן,  לעשות  ומשבחרה 
את  לקבל  המכרזים  ועדת  של  החלטתה 
הצעת איילון? כן טענה מניב כי מטענות כלל 

ביטוח עולה שהיא הייתה זו שהגישה הצעה 
תכסיסנית. 

איילון טענה בתגובה לעתירתה של כלל 
ביטוח, כי דווקא כלל ביטוח, שביטחה את 
תאגיד מניב לפני זכייתה שלה במכרז ומעלה 
טענות סרק על אי עמידת הצעתה בתנאים 
זו שלא עמדה  הפורמליים של המכרז, היא 
בתנאים הפורמליים של המכרז ולשיטתה של 

כלל ביטוח די בכך בכדי לפסול את הצעתה.
כי התנהלותה של כלל  עוד טענה איילון, 
ביטוח נגועה בחוסר תום לב, בהצגת מידע 
חלקי ומסולף, כולל הסתרת העובדה שכלל 
השתתפה במכרז קודם שבוטל וידעה היטב 
מהם נהלי המכרז שהיא טוענת בעתירה שיושמו 
“במפתיע”, והצגת תרחיש על מהלך המכרז 
שהינו בדוי. עוד טענה איילון: “כלל מלינה על 
‘פגמים’ כביכול שדבקו בהצעת איילון, בעוד 
שהצעת כלל לוקה באותם ‘פגמים’, ובהיקף 
נרחב יותר. טענות כלל, לגופן, חסרות בסיס: 
טענת ה’תכסיסנות’ נסתרת לאור ההוראות 
הברורות שנקבעו במכרז לגבי האופן בו יוערכו 
ההצעות, וטענת כלל המבוססת על מצג כאילו 
פרמיה לביטוח עבודות הקמה נקבעת בסכום 
קבוע, ולא כשיעור מהיקף העבודות, היא טענה 
תמוהה, בהיות כלל חברת ביטוח ותיקה שגם 
ביטחה את מניב לפני המכרז, ויודעת היטב 
כיצד הפרמיה נקבעת”. לסיום נטען, כי מאזן 
הנוחות נוטה לטובת איילון, לאחר שהחלה 
בראשית החודש בביטוח נשוא המכרז ועל כן 

המדובר במעשה עשוי.

כלל ביטוח, איילון ותאגיד המים 
בראשל”צ הגיעו להסדר לגבי תוצאות 

המכרז לעריכת הביטוח של התאגיד

http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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 Willis Re מסכם את הנזקים הקטסטרופליים: 

נזקי הטבע המבוטחים לשנת 2016 
מוערכים בסך של 39.5 מיליארד דולר

שריפה במפעל סוללות של סמסונג

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הנזק הגדול ביותר בארה”ב: הוריקן “מתיו” שפגע ביבשת אמריקה בראשית אוקטובר 

השריפה פרצה באתר הפסולת של המפעל, אליו הושלכו גם 
סוללות המיועדות לדגם נוט 7, שהורד מהמדפים והוחזר ליצרן

לאחרונה  פרסם   Willis Re הביטוח  ברוקר 
את סיכום נזקי הטבע הקטסטרופאליים לשנת 

 .2016
על פי הפרסום, נזקי הטבע הקטסטרופאליים 
של  בסך  מוערכים   2016 לשנת  המבוטחים 
39.5 מיליארד דולר. נזקי שנת 2016 עצרו את 
של  מסך  שירד  הנזקים,  בהיקף  הירידה  מגמת 
123 מיליארד דולר בשנת 2011 לסך של 23.0 
מיליארד דולר בשנת 2015. הנזקים הכלכליים 
השנה  של  הטבע  נזקי  יותר.  הרבה  גבוהים  היו 
שחלפה הביאו למותם של יותר מ-10,000 בני 

אדם. 
ההוריקן  היה  בארה”ב  ביותר  הגדול  הנזק   •
באוקטובר  ה-1  בין  ביבשת  פגע  אשר  “מתיו” 
 2.3 של  בהיקף  לנזקים  וגרם  באוקטובר  ל-8 

מיליארד דולר.
גרמה  במאי  שהייתה  יער  שריפת  בקנדה,   •
מיליארד   3.5 של  בהיקף  מבוטחים  לנזקים 

דולר.
לקראת  באירופה  שפגעו  סערות  שתי   •
 2.48 של  בהיקף  נזקים  הסבו  מאי  חודש  סוף 

מיליארד דולר. 
• רעידת האדמה שפגעה ביפן בחודש אפריל 
גרמה לנזקים מבוטחים בסך של 4.8 מיליארד 

דולר.
• רעידת אדמה שפגעה באקוודור ב-16 אפריל 
גרמה לנזקים מבוטחים המוערכים בטווח שבין 

325 מיליון דולר ל-800 מיליון דולר. 
בכתובת למצוא  נוכל  המלא  הדוח   את 
http://tinyurl.com/gilad-catloss2016

שריפה  פרצה   2017 בפברואר  ב-8 
מפעל   -  Samsung SDI Co Ltd-ב
הממוקם  סמסונג  קבוצת  של  הסוללות 
פרצה  השריפה  שבסין.  טיאנג’ין  בעיר 
הושלכו  אליו  המפעל,  של  הפסולת  באתר 
שהורד   ,7 נוט  לדגם  המיועדות  סוללות  גם 
מהמדפים והוחזר ליצרן עקב התפרצות אש 

במכשירי הטלפון. 
כיבוי  מכוניות   19 בסיוע  הכבאים   110

השתלטו על האש במהירות. לא נגרמו נזקים 
לבני אדם וכן לא הייתה השפעה על תהליכי 
 Samsung SDI Co Ltd .היצור של המפעל
 Amperex Technology הסיני  והמפעל 
 7 לנוט  הפגומות  הסוללות  את  יצרו   Ltd
 5.3 של  לירידה  לסמסונג  שגרם  אירוע   -

מיליארד דולר ברווח התפעולי. 
סמסונג השקיעה 130 מיליון דולר בפיתוח 
החברה  הסוללות.  בתחום  אבטחה  אמצעי 

את   2017 באפריל  ב-21  להשיק  אמורה 
להחזיר  שאמור   S8 החדש  המוביל  הדגם 
לצרכני סמסונג את האמון במוצרי החברה 
אפל  ולהתחרות במכשירים הסלולריים של 

 .Huawei ושל
הערה: בעיר טיאנג’ין ארעה ב-12 באוגוסט 
למותם  גרמה  אשר  בנמל  התפוצצות   2015
של 173 בני אדם ולנזקים גדולים לסחורות 

ולמבנים.

בשירותי דרך אין בערך – רק 

הוריקן מתיו

סא
נא

ם: 
לו

צי

http://tinyurl.com/gilad-catloss2016
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הפניקס ערכה כנס פתיחת שנה באשכול 
צפון תחת הכותרת “מובילים יחד”

הפניקס ערכה היום )יום ד’( כנס סוכנים 
באשכול צפון, בהשתתפות יותר מ-100 סוכני 
ביטוח, וגורמים בכירים מהפניקס ומלשכת 
סוכני הביטוח. בכנס השתתפו בין היתר, משנה 
למנכ”ל ומנהל חטיבת הלקוחות בהפניקס 
אורן אל - און, משנה למנכ”ל ומנהלת חטיבת 
הבריאות דפנה שפירא, סמנכ”ל בכיר ומשנה 
למנהל תחום ביטוח כללי שלמה מילר, סמנכ”ל 
אייל אוחיון, מ”מ  בכיר ומנהל אשכול צפון 
נשיא לשכת סוכני הביטוח אורי צפריר ויו”ר 

סניף חיפה בלשכה ליאור רוזנפלד. 
אייל אוחיון הציג את התוצאות של האשכול 
בתחום  והתמקד   2016 בשנת  בראשותו 
השירות. כמו כן, הציג את השינוי והמהלך 
האסטרטגי שערכה החברה בתחום התפעולי 
תרמו  אלו  “שינויים  באשכול.  והשירותי 
לתוצאות הגבוהות שקיבל האשכול בסקר 
שביעות רצון של הסוכנים, שהוביל לסטנדרט 

חדש של שירות באשכול” – כך אוחיון.

על  דיבר  און   - אל  אורן 
הפניקס  שבין  השותפות 
לסוכני הביטוח שלה. עוד 
הוא התייחס למקומו של 
שנים,  חמש  בעוד  הסוכן 
והציג את הכלים שהפניקס 
מנת  על  לסוכנים  נותנת 
לסוכנים  אותם  להפוך 
וחדשניים –  דיגיטליים 
כולל פלטפורמות דיגיטליות, 
וכן מוצרים חדשניים, בהם 

“הפניקס צעיר”. 
דפנה שפירא סקרה את 
היתרונות של מוצרי ביטוח 
הבריאות של הפניקס, תוך 

מיקוד בפוליסת התרופות “תרופות אקסטרה” 
ופוליסת ביטוח המחלות הקשות “מרפא”. 

שלמה מילר ניתח את הרפורמה בביטוח חובה 
שנכנסה לתוקף ב-2017, והציג את תעריפי 

האטרקטיביים  הפניקס 
בביטוח חובה. חגי שרייבר, 
של  הנוסטרו  תיק  מנהל 
הפניקס, הציג את מדיניות 
קס  י נ פ ה ל  ש ה  ע ק ש ה ה
ואת הישגי החברה בתחום 
נאור צמח, מנהל  ב-2016. 
אשכול  מכירות,  יחידת 
בנושא  צפון, נשא הרצאה 
והציג  מכירות”  “מיקודי 
כיוונים עדכניים במכירות 

ביטוח חיים. 
על  דיבר  צפריר  אורי 
השימוש  של  החשיבות 
וציין  דיגיטליים,  בכלים 
לחיוב את שיתוף הפעולה של הלשכה עם 
ידי  על  המועלות  בעיות  בפתרון  הפניקס 
סוכנים, וציין כי הוא, כמרכז הנושא בלשכה, 

זוכה לשיתוף פעולה עם הנהלת הפניקס.

הכנס נערך בהשתתפות יותר מ-100 סוכנים ובכירי הפניקס ולשכת סוכני הביטוח, בהם מנהל 
חטיבת הלקוחות בהפניקס אורן אל - און, מנהלת חטיבת הבריאות דפנה שפירא, משנה למנהל 

תחום ביטוח כללי שלמה מילר, מנהל אשכול צפון אייל אוחיון ומ”מ נשיא הלשכה אורי צפריר

מבטחים ומבוטחים

אייל אוחיון בכנס סוכני הביטוח בצפון
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