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התחרות בתחום ביטוחי הבריאות מחריפה

פסגות משיקה את “חוסן” – 
פוליסת ביטוח מחלות קשות

 הפוליסה מכסה 53 מחלות קשות, במקום כ-33 בחברות אחרות  גיא אילוז, מנכ”ל פסגות ביטוח: 
לאחר ניתוח מפורט של הפוליסות המרכזיות שמשווקות על ידי הסוכנים, הבנו שהם לא מספקות 
מענה נרחב די הצורך, והחלטנו לפתח מוצר משלנו אשר יהיה מקיף ויספק את הכיסוי הטוב ביותר 

מרחיבה  ביטוח  פסגות 
את פעילות הביטוח ונכנסת 
ביטוח  לתחום  לראשונה 
הבריאות, עם השקת פוליסת 
הקשות  המחלות  ביטוח 
“חוסן”. כניסתה של פסגות 
יה  צפו הבריאות  לתחום 
התחרותיות  את  להגביר 
בתחום זה, כפי שקרה כאשר 
פסגות החלה לשווק ביטוחי 

חיים.
בפסגות ביטוח מציינים, כי 
מדובר בפוליסה החדשנית, 
ביותר  והרחבה  המקיפה 
הרחבה  שמהווה  בתחום, 

כך  הפוליסה,  פסגות.  של  החיים  לביטוח 
מוסיפים בחברה, קיבלה לאחרונה את אישורו 
על הביטוח. הפוליסה תושק  הפיקוח  של 
בימים אלו לאחר שפסגות נערכה לקליטת 
המבוטחים, הן בהיבט התפעולי והחיתומי 

והן מבחינת ביטוח המשנה.  
ביטוח:  גיא אילוז, מנכ”ל פסגות  לדברי 
“ההחלטה לבנות את המוצר החדש הגיעה 
במוצר  הסוכנים  של  הצורך  זיהוי  לאחר 
איכותי שיספק פתרון שלא קיים כעת בשוק. 
לאחר ניתוח מפורט של הפוליסות המרכזיות 

שמשווקות על ידי הסוכנים, 
הבנו שהם לא מספקים מענה 
והחלטנו  הצורך,  די  נרחב 
לפתח מוצר משלנו אשר יהיה 
מקיף ויספק את הכיסוי  הטוב 

ביותר”. 
ם  י נ י י צ מ ך  כ  , ה ס י ל ו פ ה
הפוליסה  הינה  בפסגות, 
ביותר  והרחבה  המקיפה 
בשוק  כיום  הקיימות  מבין 
קשות  מחלות   53 מכסה   –
רפואיים חמורים  ואירועים 
בלעדיים  כיסויים  )לרבות 
לצנתור טיפולי, סרטן מקומי 
נמרץ  בצוואר הרחם, טיפול 
מתוך  ועוד(.  מלאכותית  הנשמה  הדורש 

מחלות אלה – 16 מחלות הן בכיסוי בלעדי 
בפסגות. זו החברה היחידה שמכסה צנתור 
)לבבי( טיפולי. הפוליסה מאפשרת  כלילי 
ריבוי תביעות כנגד מחלות שונות מקבוצות 
מחלות שונות, כאשר קיימת אפשרות לרכישת 
פוליסה מורחבת עם כיסוי של 150% מסכום 

הביטוח שנרכש למחלת הסרטן. 
עוד מציעה פסגות פוליסה מותאמת לילדים, 
כיסוי  לרכוש  יכול  הורה  כאשר במסגרתה 
נוסף לילדים בתעריף מוקטן )כניסה עד גיל 
17 וניתן להמשיך בתעריף מוקטן עד גיל 25(, 
כיסוי לתינוקות מרגע שחרורם מבית החולים 
וכיסוי מחלות ייעודיות לילדים, לרבות סכרת 

נעורים, פוליו והפטיטיס.
בנוסף החברה מאפשרת הצהרת בריאות 

מקוצרת לילדים.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים
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.. פרטים בהמשך.

לירון דוויק,
אתך באבל הכבד 

במות האם

גיטה ואריה לביא

ג’ני דוויק
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

גיא אילוז, מנכ”ל פסגות ביטוח
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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

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף 
מיליון שקל   1.85 מצרפי מוערך של 
בתל  המחוזי  המשפט  לבית  הוגשה 
אביב נגד מגדל בטענה לגביית סכומים 
שלא כדין מלקוחות הנוטלים הלוואות. 
בכך מצטרפת מגדל לגל ייצוגיות בנושא 
כלל ביטוח, הפניקס,  שהוגשו גם נגד 
הראל ומנורה מבטחים )פוליסה, גיליון 

2223, מה-19 בפברואר 2017(.
 המבקש, אילן בן חור, מבוטח של מגדל 
בפוליסת ביטוח חיים תלוית תשואה, 
טוען כי נטל ממגדל שתי הלוואות, וכי 
בין תנאי ההלוואות נקבע תשלם חד 
פעמי של “דמי עריכה” בשיעור של 1% 

מסכום ההלוואה ולא יותר מסך של 95 שקל 
בגין כל הלוואה.

נודע למבקש, בעקבות טיוטת  לאחרונה 
עמדת ממונה: “גביית דמי טיפול בהלוואות” 
הממונה על שוק ההון, ביטוח,  שהוציאה 
וחיסכון ב-1 בינואר השנה, כי על פי הדין 
אסור היה לה למגדל ולגופים כדוגמתה לגבות 
“דמי עריכה” או כל תשלום אחר שהוא מעבר 
להוצאות ישירות ודמי ניהול. בטיוטה נכתב: 

“גבייה של דמי טיפול...  בקשר להוצאות 
שנגרמו מהקמת ההלוואה או מהטיפול בה, 
אינה עומדת בהוראת חוק הפיקוח על שירותים 

פיננסיים”.
לטענת המבקש, מגדל פעלה בניגוד להוראות 
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים וגבתה 
ממנו דמי עריכה בסך של 190 שקל ועל כן 
עליה להשיב לידיו את דמי העריכה שנגבו וכך 
גם לגבי כלל לקוחות מגדל אשר כלפיהם היא 

נהגה באותו האופן, תוך שהיא מציגה 
בפניהם מצג כאילו היא זכאית לגבות 
דמי עריכה, וכן תוך הפרת חובת הגילוי 

מכוח דיני הגנת הצרכן.
לדברי המבקש, אלמלא ההטעיה ברור 
היו משלמים דמי  כי המבוטחים לא 
עריכה אם היו יודעים שאלה נגבים שלא 
כדין, וכן לא היו מתקשרים בעסקה אם 
היו יודעים על דבר ההטעיה. לטענתו, 
מגדל התעשרה על חשבונם של לקוחותיה 
שלא כדין, שכן גבתה והרוויחה בניגוד 
לחוק סכומים ניכרים ממבוטחיה, ויש 
להורות לה להשיב את מלוא הסכומים, 
דהיינו כל עמלה או דמי עריכה או דמי 

טיפול או דמי הקמה ששולמו בניגוד לדין.
שחר  בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד 
סקברר ונמרוד גרון נאמר, כי בהתחשב בכך 
שסכום דמי העריכה שנגבה שלא כדין הינו 95 
שקל בגין כל הלוואה, מסתכם הנזק המצרפי 
לכלל הקבוצה המיוצגת ב-1.85 מיליון שקל.

לתביעות  תגיב  “מגדל  מגדל:  תגובת 
משפטיות בבית המשפט ולא בערוצי המדיה 

השונים”.

 תביעות ייצוגיות בנושא הוגשו גם נגד כלל ביטוח, הפניקס, הראל ומנורה מבטחים 
 הוגשו בעקבות פרסום הטיוטה של עמדת הממונה בנושא בראשית השנה

ייצוגית נגד מגדל בטענה לגביית 
תשלומים שלא כדין בגין טיפול בהלוואות

בית מגדל
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המחלוקת בין הצדדים היא בשאלה האם חברת הביטוח נהגה כדין עת לא הכירה בקיומה של ירידת 
ערך מסחרית לרכב שניזוק בתאונה, להבדיל מירידת ערך טכנית, בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב 

בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתה 
של אורית חליאואה )“התובעת”(, שיוצגה על 
ידי ב”כ עוה”ד דואל, נגד שומרה חברה לביטוח 
בע”מ )“חברת הביטוח”(, שיוצגה על ידי ב”כ 
עו”ד נחמיאס. פסק הדין ניתן בדצמבר 2016, 

מפי הרשם הבכיר קייס נאשף.
התובעת היא בעלים של  עובדות המקרה: 
בחברת  המבוטח  רכב  ידי  על  שנפגע  רכב 
)“הרכב”( בתאונת דרכים מה-30  הביטוח 
ביולי 2014 )“התאונה”(. הצדדים אינם חלוקים 
לנסיבות התאונה ושאלת האחריות  ביחס 
להתרחשותה, וחברת הביטוח פיצתה כבר את 
התובעת בסכומים שאינם שנויים במחלוקת. 
המחלוקת נסובה סביב ראש הנזק של ירידת 
הערך והיקפה. התובעת טענה, כי חברת הביטוח 
לא פיצתה אותה בגין ירידת ערך כפי שקבע 
וכן לא הכירה בקיומה של  השמאי מטעמה 
ירידת ערך מסחרית. כאשר התברר לתובעת, כי 
השמאי שמוליק ליבמן משמש כשמאי מטעם 
חברות ביטוח ומצוי ברשימת שמאי החוץ של 
חברות הביטוח, היא פנתה לשמאי מטעמה, חיים 
שריקי, לצורך עריכת חוות דעת עצמאית. בתוך 
כך גילתה התובעת עד כמה קופחה, שכן שיעור 
ירידת הערך שקבע שריקי היה 15.26% לעומת 

4.75% שקבע ליבמן.
השאלות שנדונו בפסק הדין: ליבת המחלוקת 
בין הצדדים היא בשאלה האם חברת הביטוח 
נהגה כדין עת לא הכירה בקיומה של ירידת ערך 
מסחרית, להבדיל מירידת ערך טכנית, בגין נזקי 
רכוש שנגרמו לרכב בעקבות התאונה. המחלוקת 
בגדר תיק זה היא מחלוקת בין גישות שונות 

של שמאים.
פסק הדין: בית המשפט קיבל את התביעה 
במלואה וקבע, כי עדותה של התובעת מקובלת 
עליו לחלוטין והיא הותירה עליו רושם מהימן 
ביותר. בית המשפט דחה את טענת חברת 
הביטוח כאילו התובעת עושה שימוש לרעה 
בהליכי משפט וכי תביעתה נגועה בחוסר תום לב. 
נקבע, כי לא נפל בדרך התנהלותה של התובעת 
רבב כלשהו וכי מוטב אילו טענות אלה לא היו 
מועלות כלל ועיקר. הצורך בהשגת חוות דעת 
נוספת ועצמאית התעורר אצל התובעת על 
רקע נסיונותיה למכור את הרכב. ניסיונות אלו 
כשלו, ולפיכך אין ולא היה כל מקום להאשימה 
בטענות חוסר תום לב או ניצול לרעה של הליכי 

משפט, כאמור.
בית המשפט בחן את סוגיית ירידת הערך 
המסחרית להבדיל מירידת הערך הטכנית וקבע, 
כי בחינת עדותו של השמאי שריקי מקובלת 
עליו אולם בחינת עדותו של השמאי ליבמן לא 
הותירה עליו רושם דומה. בית המשפט קבע, כי 

היה מקום לקבוע ירידת ערך מסחרית מאחר 
שסיכוייו של רכב פגוע, כמו במקרה זה, להימכר 
לאחר תאונה קשה, אינם גבוהים. טעם זה לבדו 
מצדיק הכרה בקיומה של ירידת ערך מסחרית 
ואין מקום שהתובעת תישא בעצמה בנזק נוסף 

מקום שסיכוייה למכור את הרכב נמוכים.
בית המשפט הדגיש, כי הדעת אינה יכולה 
לשאת  אמור  והמזיק  כזו,  מסקנה  לסבול 
בתוצאות עוולתו, לרבות תשלום פיצוי בגין 
ירידת ערך מסחרית. לפיכך, עדות השמאי ליבמן 
מוכיחה עד כמה נחוצה הכרה בקיומה של ירידת 
הערך המסחרית, שכן ככל שרכב תקין וללא עבר 
תאונתי נתקל בקשיי מכירה ובשים לב לעקרון 
השבת המצב לקדמותו, הרי שיש לפצות את 
התובעת באופן המחזיר אותה למצב הדברים 
הקודם. בית המשפט ציין, כי טענת חברת הביטוח 
והשמאי ליבמן, אשר שללה את קיומה העקרוני 
של ירידת הערך המסחרית – מוטב אילו כלל 

לא הייתה מועלית.
בית המשפט סקר את הפסיקה בנושא וקבע, כי 
ירידת ערך של רכב אינה רק ירידת ערך “טכנית” 
- “אובייקטיבית” אלא גם ירידת ערך מסחרית. 
ירידת הערך של רכב בעת התאונה משקפת גם 
את הפיחות של הרכב בעיני רוכשים פוטנציאליים 
בשל התאונה. מסקנת בית המשפט היא, כי 
בהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה, יש מקום 
להכיר בפיצוי בגין ירידת ערך מסחרית וכי אין 

ולא היה כל מקום לטענת שמאי ההסדר בעניין זה. 
בית המשפט הוסיף, כי לא הוצג בפניו טעם מדוע 
חברת הביטוח לא טרחה לשלם לתובעת את יתרת 
הסכום שאינו שנוי במחלוקת בגין ירידת הערך. 
נדגיש, כי בפועל שולם סכום השווה ל 4% בגין 
ירידת ערך ולא 4.75% בהתאם לחוות דעתו של 
השמאי ליבמן. התנהלות זו אינה מקובלת, וזאת 
בלשון ההמעטה, שכן לא הוצג כל הסבר מדוע 
חברת הביטוח בחרה לעכב את ביצוע התשלום 

אף שלא הייתה מחלוקת בעניין זה.
בהתנהלות  מדובר  כי  קבע,  המשפט  בית 
שרירותית מצד חברת הביטוח שמיאנה משך 
תקופה ארוכה לשלם את הסכום הנ”ל אף שהיא 
שילמה לתובעת את יתרת הסכום שלא היה שנוי 
במחלוקת. מדוע דינו של הסכום הנוסף שונה 
מדינו של הסכום האחר שלא היה שנוי במחלוקת 
ואשר שולם בפועל לתובעת. הדבר נלקח בחשבון 

במסגרת פסיקת הוצאות ההליך.
לסיכום: בית המשפט חייב את חברת הביטוח 
לשלם לתובעת סך של כ-16 אלף שקל בצירוף 
שכר טרחת עו”ד בסך 5,000 שקל. חברת הביטוח 
חויבה בשיעור האגרה והוצאות ההליך בסך 
2,000 שקל )עקב אי תשלום הסכום שלא היה 
שנוי במחלוקת(, לרבות הוצאות בגין שכר עדים 
ועריכת חוות דעתו של השמאי מטעם התובעת.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט פסק כי קיימת 
ירידת ערך מסחרית בניגוד 
למה שקבעה חברת הביטוח

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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תחום הביטוח לא יחמוק מטרנספורמציה דיגיטלית

רולפס  מורטן  בישראל  ביקר  לאחרונה 
Morten Rohlfes, מנהל פיתוח עסקי לתחומי 
תווכה )Middleware( ופלטפורמת יישומים 
ברד האט EMEA, ונועד עם לקוחות בתחום 

הפיננסי. 
מורטן רולפס בטוח, כי תחום הביטוח לא 
יחמוק מטרנספורמציה דיגיטלית: “בביטוח 
יכולת לבוא עם מוצרים ושירותים  חייבים 
חדשים מהר יותר מאשר המתחרים, לכן צריך 
הרבה רעיונות, התנסויות וטעויות כדי להגיע 
למעמד מנצח. הטכנולוגיות שלנו מסייעות 

בכך”.
רולפס מנהל צוות מכירות בחברה בתחומי 
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה של מוצרי 
 Red Hat OpenShift  -  Platform-תווכה ו
 )PaaS( פלטפורמה כשירות as a service
של רד האט. הפלטפורמה משמשת לפיתוח 
ופריסה מהירים של יישומי ענן, והיא זכתה 
למחמאות בדוח של חברת המחקר IDC על 

יתרונותיה הכלכליים והחזר ההשקעה שלה.
20 אנשי מכירות  הצוות של רולפס כולל  
ייעודיים ו-60 יועצים  שמטפלים בסביבות 
 )PoC( מורכבות, ומבצעים הוכחות היתכנות
 ,Red Hat OpenShift-בקרב לקוחות תווכה ו
יישומים –  כשהמיקוד הוא במודרניזציית 

טרנספורמציה דיגיטלית. 
רולפס מסביר, כי למספר חברות גדולות 
יש ברד האט נציג שמטפל רק בהן. “כשלקוח 
זקוק לפתרון עסקי, היועץ מגיע יחד איתו, הם 
דנים יחד על הצרכים ואיש המכירות ממשיך 

בתהליך”, הוא אומר. 

בשנים  הפיננסים  בתעשיית  קרה  מה   •
האחרונות מבחינה טכנולוגית?

רולפס : הבנקים וכל תחום הפיננסים שואפים 
להאיץ את ביצוע הטרנספורמציה דיגיטלית 
בהגבלות  פעם  לא  נתקלים  אך  ונספחיה, 
חוקים  פי  על  נוהגים  הבנקים  הרגולציה. 
המקשים על אימוץ טכנולוגיות חדשות. צריך 
להבין שאנשים צעירים קונים ביטוח ובנקאות 
באופן שונה לגמרי – הם קונים אונליין, משווים 
הצעות אונליין, ומשתפים מידע והחלטות עם 
חברים. הדמוגרפיה המשתנה ומשפיעה על 
התעשייה, והריביות הנמוכות בעולם הוציאו 
ומוציאות מהשוק שחקנים מסוימים. הכל 

צריך להיות חסכוני ומתמחה. 
גנריים, ובארה”ב  יותר  בגרמניה הבנקים 
ובנקים  להשקעות  בנקים  בין  הפרדה  יש 
את  לקדם  מנסים  באירופה  לחסכונות. 
הדיגיטציה גם בביטוח: במקרה של תאונה, 
מצלמים את הנזק בסמארטפון ושולחים, ואז 
מקבלים הערכה לפיצוי הכספי לו זכאים. כדי 
לקבל הצעת מחיר, מספיק לשלוח מספר זהות 
או את מספר המכונית, ומקבלים מיד הצעה 

– לעומת הזמן הארוך שנדרש לשם כך בעבר. 
360 מעלות –  דוגמה אחרת היא שירות 
כשהכל ידוע על הלקוח והאינטראקציות שלו 
עם הבנק או חברת הביטוח, כולל אם הוא 
ויוכל להשפיע  משפיע ברשתות חברתיות, 
על חבריו להצטרף לבנק או לרכוש פוליסת 
 cross( ביטוח. בביטוח, נושא ערוצים צולבים
נפוץ פחות מאשר בבנקאות,   )channels
אך גם כאן יש חשיבות לניתוח כל הנתונים 
באמצעות טכנולוגיות ביג דאטה ואנליטיקס. 
מי שמזוהה כמרבה בטיסות, זקוק לשירות 

ביטוחי שונה ממי שאינו עושה זאת.

• מה תפקיד הטכנולוגיה בנושאים אלה?
רולפס: בביג דאטה או שירות 360 מעלות, 
חשובה לבנק או חברת הביטוח היכולת לחפש 
ולגשת לענן, במקביל למיינפריים הוותיק או 
כלי אחר. לשם כך צריך טכנולוגיה היברידית 
שתוכל לרוץ על כל המערכות והטכנולוגיות. 
Red Hat OpenShift מאפשרת זאת מעצם 
היותה פלטפורמה –כשירות. עקב הרגולציה, 
חברות ביטוח לא פועלות בענן אלא במרכזי 
המחשבים שלהן )data centers(, אך הן לא 
יכולות להגיע לכל הפלטפורמות האחרות, 
ברד האט, שמובילה  נעזרות  הן  כך  ולשם 
במכירות PaaS באירופה. בבנקאות, ארבעה 
משישה הבנקים הגדולים בסקנדינביה הם 
לקוחותינו, וכך גם הבנקים הגדולים בגרמניה 

ובבריטניה. 

שבעזרתה  טכנולוגיה  של  דוגמה  יש   •
עשיתם שינוי?

רולפס: עשינו שינוי אצל לקוח שהיה זקוק 
לגישה מהירה לנתונים כדי לפעול בענן עם 
ערוץ 360 מעלות, בו צריך מיידיות של המידע. 
הקריאה והכתיבה הקיימת בוצעו מול מסד 
נתונים שהעביר את הנתונים לפלטפורמה 
יש מוצר  זמן. לרד האט  – תהליך הדורש  

נתונים, שעוזר להבטיח  לווירטואליזציית 
שפתרון התוכנה, מקור הנתונים והמקור במדיה 
החברתית יסונכרנו ביניהם, והגישה תהיה 
רק מהרשת החברתית כדי לזרז את התהליך. 

• במה מתחילים בבנקים ובחברות ביטוח 
בטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם?

רולפס: 60-70% מתחילים בפיתוח יישומים 
בנקאיים ובתחום הביטוח לנושאי תביעות 
י20%. מיישמים יישום   - Web עבור סביבת 
ולהסב  לענן,  ורוצים להתאים אותו  קיים 

.PaaS לפתרון מבוסס קונטיינר שירוץ על

• למה השימוש בקוד פתוח כל כך נפוץ היום?
רולפס: בעבר דובר על חיסכון בעלויות. היום, 
יש שינוי דרמטי בסיבות לכך.  משתמשים 
בפתרון קוד פתוח כי זה הכי מאובטח, חזק 
ויעיל. כל החידושים בפיתוח באים היום מספקי 
קוד פתוח. לפעמים מנמ”רים מספרים לנו, 
ששימוש בקוד פתוח מביא לחברות עובדים 
מוכשרים שפשוט לא רוצים לעבוד עם סביבות 

קנייניות. 
ביטוח  בחברות  פגשנו  בהם  מצבים  היו 
פתרון  דרש  השיווק  בהם  מקרים  ובנקים 
מהיר, ומפתחים עברו לקוד פתוח אף בלי 
רשות הארגון, כדרך היחידה והיעילה לעמוד 

בדרישות כאלה. 

בתחום  העתיד  את  רואה  אתה  איך   •
פעילותך?

רולפס : המצב היום הוא, שארגונים גדולים 
רבים ביצעו פרויקטים של הוכחת היתכנות 
)PaaS( עם POC )פלטפורמה כשירות בענן(, 
אך עדיין 95% מעומס העבודה שלהם נמצא 
במערכות הוותיקות. הכיוון יהיה שהם יעבירו 
מערכות מסוימות ל-PaaS, אחרות יישארו 
כפי שהן, וחלק יעבירו לענן באמצעות שימוש 
בקונטיינרים. רבים משותפינו הגדולים עובדים 
איתנו בליווי לקוחות לביצוע פרוייקטי העברת 

 .PaaS-עומסי עבודה גדולים ל
הטרנספורמציה  הלקוחות,  מבחינת 
הדיגיטלית תתפתח, ולו מהסיבה הפשוטה 
מהבית  להם  שיש  והחוויה  הניסיון  שאת 
ומתחומים אחרים, הם רוצים גם בבנקאות 
ובביטוח. לחלק מהחברות הוותיקות קשה 
לעשות זאת, אך הן נאלצות לכך מפני שהן 
וגופים  מייקרוסופט  אפל  חוששות שגוגל, 

אחרים יכנסו לבנקאות וביטוח. 
מני צרפתי, מנהל אדריכלי פתרונות ברד 
האט, מציין כי בישראל קורה בדיוק אותו 
דבר. “לכל הבנקים יש יוזמות טרנספורמציה 
דיגיטלית. בביטוח יותר שמרנים. יש יוזמות 
לא  אך  לסוכנים,  גישה  למתן  המכוונות 

ללקוחות”. 

בענף הביטוח חייבים יכולת לבוא עם מוצרים ושירותים חדשים מהר יותר מאשר 
המתחרים, לכן צריך הרבה רעיונות, התנסויות וטעויות כדי להגיע למעמד מנצח

והפיננסיםשיחת                עם מורטן רולפס, מנהל פיתוח עסקי לתחומי תווכה ופלטפורמת יישומים ברד האט הפנסיה  הביטוח  עיתון 

ביטוח וטכנולוגיה

מורטן רולפס
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 שחיקת ההכנסות מתפעול קופות גמל הקטינה את הכדאיות הכלכלית של 
 הבנקים למכור שירותי תפעול - דבר שיחזק את כוחם של אלו שיישארו בשוק

 עליית מחירים גם תגדיל את האטרקטיביות לגופים חוץ בנקאיים להיכנס לשוק

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח,
כולל פוליסות, חומר שיווקי

והצעות מחיר.
מומחיות בתרגום דוחות כספיים

של חברות ביטוח.
נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח. 

כדאי לקבוע פגישת היכרות:
052-4757622

jmtargum@gmail.com

העשור  במהלך 
העשור   , ן האחרו
וץ  מ י א ר  ח א ל ש
מסקנות ועדת בכר, 
אל  י צ נ ט ו פ ר  צ ו נ
לניגוד עניינים שלא 
כן  לפני  היה מוכר 
ומשרד האוצר פועל 
בשנה האחרונה כדי 
הנזק  את  לצמצם 
צר  ו ו י ה ל י  ו ש ע ש
לחוסכים בקופות גמל וקרנות השתלמות.    

פרסום מסקנות ועדת בכר, אימוצן וחקיקת 
יצרה  עליהן  המתבססת  חוקים  מערכת 
מציאות חדשה, שבמסגרת מאמר זה אתמקד 

בהיבט אחד שלה. 
עשרות  לאורך  נוהלו  אשר  הגמל  קופות 
שנים בידי הבנקים נמכרות ועוברות לידי בתי 
השקעות וחברות ביטוח. ניהול קופות גמל 
לאורך שנים רבות בידי הבנקים התבסס על 
מערכות מחשוב שמאפשרות ניהול חשבונות 
החוסכים בתכניות גמל והשתלמות בהתאם 
מחשוב  מערכות  הקמת  החוקי.  להסדר 
ועדכונן לאורך השנים, במקביל לתמורות 
החיסכון  בשוק  התרחשו  אשר  העצומות 
הפנסיוני, התבססו על הידע הרב והניסיון 
העצומים  המשאבים  ועל  בבנקים  שנצבר 

שיש בידיהם.   
לכן, היה ברור שגם כאשר בתי השקעות 
נכנסים לשוק קופות הגמל ומציעות תכניות 
משלהן, קופות גמל בניהולן לציבור הרחב, הם 
יכולותיהם בניהול השקעות  מתבססים על 
לצד הישענות מוחלטת על מערכות מחשוב 
תפעוליות של הבנקים. כך, כל בתי ההשקעות, 
עוד לפני ועדת בכר, אשר הקימו חברות לניהול 
קופות גמל, רכשו שירותי תפעול מהבנקים. 

החלטה שנוחה לשני הצדדים

מסקנות ועדת בכר והחקיקה אשר חייבה 
הגמל  קופות  את  למכור  הבנקים  את 
וטובה  לוותה בהחלטה שנוחה  שבניהולם 
הייתה לשני הצדדים - המוכר )הבנק( והקונה 
)בית ההשקעות(. הקונה את קופות הגמל 
מהבנק רוכש שירותי תפעול מהבנק על מנת 
להמשיך ולהישען על מערכות מחשוב, ידע 
וניסיון שיש בבנק בתחום ניהול קופות גמל, 
כאשר הגוף הרוכש מציע אלמנטים אחרים 
בניהול קופות גמל - ניהול כספי החוסכים, 

השקעות ושיווק, מכירות והפצה.  
הבנקים  עוצמת   עם  להתמודד  מנת  על 
והחשש שאלו ינצלו את כוחם במתן שירותי 
תפעול לחברות החדשות לניהול קופות גמל, 
הוגבל שיעור עמלת התפעול שמותר לבנק 

גמל  לניהול קופות  ולקבל מחברה  לגבות 
בשיעור של 0.1% מהיקף הכספים המנוהל 

על גבי מערכות התפעול. 
ואומנם, כל מכירה של קופות גמל מהבנקים 
לחברת ביטוח או בית השקעות, לצד הסכם 
המכירה, לווה בהסכם לרכישת שירותי תפעול 
על ידי הגוף הקונה תוך התחייבות לשלם דמי 
תפעול שנתיים בשיעור 0.1% מהיקף הנכסים 
המנוהל על ידי החברה לניהול קופות גמל על 

גבי המערכת התפעולית.  
עם סיום תקופת ההסכמים הראשונה החל 
מתפתח שוק תחרותי בתחום תפעול קופות 
גמל, וגופים מנהלים החלו לנהל משא ומתן 

עם בנקים לגבי רכישת שירותי תפעול.  
באותה עת של סיום תקופת הסכם התפעול 
הראשונה פורסמה הוראה שאסרה על חברה 
יותר מקופת גמל  לניהול קופות גמל לנהל 
לניהול  חברה  אם  משמע,  סוג.  מכל  אחת 
לתגמולים  גמל  קופת  ניהלה  גמל  קופות 
אחת אשר תופעלה בבנק אחד וקופת גמל 
לתגמולים נוספת אשר תופעלה בבנק אחר, 
היא נדרשה למזג בין הקופות, כלומר להחליט 
על בנק אחד בו תנוהל קופת הגמל הממוזגת. 
בשוק  התחרות  את  הגדילה  זו  הוראה 
התפעול ועמלת התפעול החלה לקטון משיעור 
מקסימלי של 0.1%, שהיה המחיר המקובל 

והרגיל, עד לכדי 0.025%-0.03%. 
פגיעה  המהווה  התפעול,  עמלת  שחיקת 
תפעול,  שירותי  המעניק  הבנק  בהכנסות 
התקבלה בקרב הבנקים כי אלו נהנו מהכנסות 
נוספות, הכנסות אשר נבעו מתפעול קופות 
גבי המערכות שלהם. קופת גמל  הגמל על 
שתופעלה בבנק גם ביצעה את מרבית פעילות 
ניירות הערך שלה באותו בנק וכפועל יוצא 
הכנסות   - לבנק  נוספות  הכנסות  הניבה 

מפעילות בניירות ערך. 

פוטנציאל לניגוד עניינים

ערך משולמות  ניירות  העובדה שעמלות 
על חשבון החוסכים בקופת הגמל ואילו את 
המנהלת  החברה  משלמת  התפעול  עמלת 
עניינים.  לניגוד  פוטנציאל  לכאורה  יוצרת 
החברה המנהלת את קופת הגמל יכולה לנהל 
מו”מ עיקש עם הבנק לגבי עמלת התפעול, 
כי אותה היא משלמת, ובמקביל לצ’פר את 
בניירות ערך אשר עלותם  הבנק בפעילות 
מושתת על החוסכים.                                               

פוטנציאל זה לניגוד עניינים טופל לאורך 
הטיל  אשר  האוצר,  משרד  ידי  על  השנים 
את  המנהלים  הגופים  על  גדולה  אחריות 
החיסכון הפנסיוני. אלו נדרשו לקיים מכרז 
בורסה  בין ארבעה חברי  מדי שלוש שנים 
לפחות, על מנת להשיג את התנאים הטובים 

ביותר לטובת החוסכים ולפעול באמצעות חבר 
הבורסה אשר העניק את התנאים המיטיבים.
בסוף שנת 2016 חתם שר האוצר על תקנות 
שמהוות מהלך נוסף בקרב שמנהל המשרד 
מול כל פוטנציאל לניגוד עניינים. חברה לניהול 
קופות גמל הוגבלה בשיעור הפעילות שמותר 
לה לבצע באמצעות חבר בורסה - בנק אשר 
מעניק לו שירותי תפעול. גוף מוסדי רשאי 
לשלם עמלות ברוקראז’ בשיעור שלא יעלה 
על 20% מכלל עלות פעילות הברוקראז’ שהוא 
משלם,  לבנק ממנו הוא רוכש שירותי תפעול 
לקופות הגמל שבניהולו. שחיקת ההכנסות 
מתפעול קופות גמל הקטינה את הכדאיות 
הכלכלית של הבנקים למכור שירותי תפעול. 
בהכנסות  לזכות  שלהם  היכולת  הקטנת 
המגמה  את  להעצים  עלולה  ערך  מניירות 
יציאת הבנקים   - שהחלה להתפתח בשוק 

מתפעול קופות גמל. 
בשנים האחרונות כבר יצאו משוק התפעול 
יציאת  המשך  יהב.  ובנק  דיסקונט  בנק 
הבנקים תעצים את כוחם של אלו אשר יישארו 
בשוק והמגמה של הירידה בעמלת התפעול 

תיעצר ואולי אף תשנה את כיוונה.     
ולתחזק  רגולציה, ההכרח להמשיך  ריבוי 
ולפתח מערכות מחשוב משמעותיות מחייב 
הקצאת משאבים רבים - דבר שכמעט אינו 
ודאי לא  אפשרי לגופים המוסדיים בשוק, 
לבתי ההשקעות אשר לפחות הגדולים שבהם 
מצויים על המדף, ממתינים לרוכשים שיגיעו 

או שיקבלו אישור מהרגולטור.  
זו רק שאלה של זמן עד שבנקים נוספים 
יעזבו את התחום, דבר אשר יחזק את כוחם 
מחירים  ועליית  בשוק,  שיישארו  אלו  של 
לגופים חוץ  גם תגדיל את האטרקטיביות 
גופים אשר  בנקאיים להיכנס לשוק. אולי 
של  והקמה  פיתוח  הוא  מומחיותם  תחום 

מערכות מחשוב.

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

משרד האוצר נלחם בניגודי העניינים
זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר
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לוידס אישר את מינוי 
ברוס קרנגי בראון כיו”ר

תעשיית הביטוח נמצאת בפיגור 
בכל הקשור ליכולות הדיגיטליות

לוידס אישר אתמול, יום ד’, את מינוי 
ברוס קרנגי בראון כיו”ר שוק הביטוח. 
יוני  בחודש  תהיה  לתפקיד  הכניסה 
זה, קרנגי  2017. כפי שפורסם במדור 
ומגוונים  בראון מילא תפקידים רבים 
בלוידס  בתעשיית הביטוח הבריטית. 

רואים את מינויו כצעד חשוב בהתמקדות 
באתגרים החדשים של תאגיד הביטוח 
בעולם, ההתמודדות עם עזיבת בריטניה 
את האיחוד האירופי והשינויים הצפויים 
בחקיקה של ארה”ב לאחר מינויו של 

דונאלד טראמפ לנשיא.

הביטוח  תעשיית  דיגיטציה,  של  במונחים 
אחרים  פיננסיים  שירותים  אחרי  מפגרת 
עולה  כך  דיגיטליות.  טכנולוגיות  ביישום 
 Willis ידי  על  לאחרונה  שפורסם  מסקר 
דגם  הסקר   .)WLTW(י  Towers Watson
הביטוח.  בתעשיית  בכירים  מנהלים   200
 42% החיים,  ביטוח  בתחום  פועלים   42%
והתאונה  הרכוש  ביטוח  בתחום  פועלים 
הבריאות.  ביטוח  בתחום  פועלים  ו-16% 
אסיה  בארה”ב,  פועלים  שנדגמו  המבטחים 

ואירופה המזרח התיכון ואפריקה.
 9% מהנשאלים סוברים כי תעשיית הביטוח 
נמצאת לפני מגזרים פיננסיים אחרים באימוץ 
טכנולוגיות דיגיטליות. 33% סוברים שמידת 
האימוץ  דומה ואילו 58% סוברים שתעשיית 
פיננסיים  מגזרים  אחרי  מפגרת  הביטוח 

10% סוברים שהפיגור הוא  אחרים )מתוכם 
כי  סוברים  מהנשאלים   42% משמעותי(. 
המורכבות של דרישות הרגולציה מפריעה 
ליישום יכולות דיגיטליות של המבטח. 32% 
מהנשאלים סוברים כי משך הזמן הארוך הדרוש 
ליישום הטכנולוגיות מהווה חסם לאימוץ 
ו-32%  חדשניות  דיגיטליות  טכנולוגיות 
חושבים שהבעיה היא בהתנגדות של הלקוחות. 
24% חושבים שגודל ההשקעה הנדרש  רק 
ליישום הדיגיטציה מהווה חסם ליישום. רק 
יש מנהל דיגיטציה  ל-42% של המבטחים 
ארגוני Chief Digital Officer, כשב-55% 
וב-23%  למנכ”ל  מדווח  הוא  מהארגונים 
מהארגונים הוא מדווח למנהל התפעול הראשי.

45% מהנשאלים צופים שחברות טכנולוגיה 
Google( יכנסו לתוך תעשיית  גדולות )כמו 

הביטוח בחמש השנים הקרובות. 62% סוברים 
שכניסת חברות הטכנולוגיה תהיה ביצירת 
שותפויות לפיתוח יכולות שיווק והפצה, 59% 
סוברים כי השותפות תהיה במטרה לספק 
יכולות טכנולוגיות חדשות ואילו 57% סוברים 
כי חברות הטכנולוגיה יכנסו לשותפות עם 
מבטחים כדי לפעול תחת המותג שלהם. 37% 
מהנשאלים לא רואים השפעה של הדיגיטציה 
וסוכנים(  )ברוקרים  הביטוח  מתווכי  על 
בשנתיים הקרובות ואילו 4% רואים השפעה 
של עד 20% מהמתווכים. אולם בטווח של 10 
שנים רק 11% סוברים שלא תהיה השפעה על 
 10 המתווכים ו-58% צופים השפעה )בתוך 
שנים( על 60% – 21% של מתווכי הביטוח. 

בכתובת:  למצוא  נוכל  המלא  הדוח  את 
https://tinyurl.com/gilad-WLTW

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

75568_190x135_z.indd   12 12/22/16   12:43

ברוס קרנגי בראון

https://tinyurl.com/gilad-WLTW
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בבית המשפט השלום בנצרת 
נדחתה תביעתו של מואיד חטיב 
מנורה מבטחים  נגד  שהוגשה 
ונגד המבוטח סעיד אבו נעאג’, 
בטענה לנזק רכוש שנגרם לרכבו 

בעת תאונה.
שרונה צור  הרשמת הבכירה 
גינור דחתה את התביעה בטענה, 
כי התובע לא הרים את הנטל 
המוטל עליו להוכחת תביעתו 
נסיבות  לסוגיית  ביחס  וזאת 

אירוע התאונה, האחריות וביחס לנזק. 
התובע הגיש את התביעה בסכום של כ-40 
אלף שקל. לטענתו, בעת שהחנה את רכבו 
בסמוך למסגד בכפר כנא, נסע המבוטח 

אחורנית ופגע ברכבו.  
תביעתו  את  לקבל  יש  כי  טען,  התובע 
במלואה, מאחר שעמד בנטל ההוכחה של 
התביעה וכי הנתבעת לא הוכיחה, כי היא 
פטורה מאחריותה החוזית כלפיו. כמו כן, 
טען כי גרסתו תואמת את הודעתו של הנהג 

הפוגע ביחס לנסיבות אירוע התאונה. 
אמיתי  עו”ד  ידי  על  הנתבעת, שיוצגה 
יש לדחות את התביעה  כי  סביון טענה, 
מאחר שמדובר במסירת עובדות כוזבות 
ביחס למקרה הביטוח כדי להוציא ממנה 
כספים במרמה. לטענתה, מדובר במקרה 

מבוים. 
נמנע  בכדי  לא  כי  עוד טענה הנתבעת, 
התובע מלהזמין את הנהג המבוטח כעד. 
לדבריה, הימנעות מהבאת עדים רלוונטיים 

שכן  המרמה,  בטענת  תומכת 
לדעתה התובע והנהג עשו “יד 

אחת” כנגדה.  
את  כאמור  דחתה  השופטת 
התובע,  כי  בטענה,  התביעה 
חטיב  עו”ד  ידי  על  וצג  שי
ל  ט נ ב ד  מ ע א  ל  , ה מ א ס ו א
התובע,  “התנהלות  ההוכחה: 
 , בעדותו הסתירות  לרבות 
ולא  כבושה  שהייתה  העדות 
רציפה, ההימנעות מזימון הנהג 
או בעל הרכב הפוגע או מי מטעם המוסך 
וכן ההימנעות  אליו הופנה, כנטען, הרכב 
מזימון עד ראיה כלשהו מבין עשרות באי 
עדות  לפי  בסביבה,  נכחו  אשר  המסגד 

התובע, פועלים לחובתו”. 
“בנסיבות המפורטות מצאתי כי התובע 
לא הרים את הנטל המוטל עליו...”, כתבה 

הרשמת הבכירה.  
בית המשפט חייב את התובע בהוצאות 

הנתבעת בסך של 1,500 שקל. 

  לטענת התובע, בעת שהחנה את רכבו בסמוך למסגד בכפר כנא, נסע המבוטח אחורנית ופגע ברכבו
 הנתבעת טענה, שיש לדחות את התביעה כי מדובר במקרה מבוים ובמסירת עובדות כוזבות כדי להוציא 

כספים במרמה  בית המשפט: בנסיבות המפורטות, מצאתי כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו

נדחתה תביעת רכוש נגד
מנורה מבטחים: התובע לא הרים 

את נטל ההוכחה המוטל עליו

http://polisa.news/landing/

www.polisa.news

בית מנורה מבטחים
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מבטחים ומבוטחים

המנכ”ל יואל אמיר: נמשיך לשמור על שירות מקצועי ויעיל במוקדי השירות 
הטלפוניים ובעמדות השירות בנתב”ג, ובנמל רמון שמצפון לאילת, לכשייפתח

מנכ”ל שירביט, גיל ספיר: היתרון של שירביט הוא בהיותה כסירת מנוע זריזה בעולם של ספינות גדולות וכבדות

 PassportCard זכתה במכרז 
לאספקת שירותי ביטוח נסיעות בנמלי 

התעופה הבינלאומיים בישראל

300 סוכני ביטוח השתתפו באירוע פתיחת השנה בשירביט

חברת PassportCard זכתה במכרז של רשות שדות 
התעופה ותהיה ספקית שירותי ביטוח הנסיעות 
לחו”ל עבור היוצאים מנמלי התעופה הבינלאומיים 

של מדינת ישראל בחמש השנים הקרובות.
PassportCard מפעילה עמדת שירות בנתב”ג מאז 
יום הקמתה ובמסגרת המכרז החדש תפעיל החברה 
שני מוקדי שירות בנתב”ג - את העמדה הקיימת 
בטרמינל 3 וכן עמדה בטרמינל 1 )החל מהקיץ הקרוב(. 
בנוסף, יוקם מוקד שירות בשדה התעופה רמון, על שם 
אילן ואסף רמון ז”ל, אשר עתיד להיפתח בסוף השנה.

“אנחנו   :PassportCard מנכ”ל  אמיר,  יואל 
שמחים על הזכייה במכרז של רשות שדות התעופה. 

אנחנו רואים בבחירה בנו הבעת אמון של רש”ת ושל 
לקוחותינו הרבים. נמשיך לשמור על שירות מקצועי 
ויעיל במוקדי השירות הטלפוניים ובעמדות השירות 

בנתב”ג, ובנמל רמון שמצפון לאילת, לכשייפתח”. 
מהחברה נמסר, כי לקוחות PassportCard שטסים 
יכולים  מנמלי התעופה הבינלאומיים של ישראל 
לקבל את הכרטיס הנטען שמציעה החברה בעמדות 
השירות השונות, ומדובר בפתרון ביטוח בזמן אמת, 
בקרות האירוע הביטוחי, תוך הצגה של גישה חדשה, 
שבה ללא הוצאות, ניירת או תהליך תביעות ארוך – 
הלקוחות מקבלים כרטיס שניתן לבצע בו שימוש 

יואל אמיר, מנכ”ל PassportCardמידי בעת הצורך.

שירביט ערכה השבוע אירוע לסוכניה המצטיינים. באירוע  חברת 
פתיחת השנה שנערך בזאפה בהרצליה נכחו כ-300 סוכנים.

עופר גדליהו, מנהל השיווק והמכירות בחברה, ציין בדבריו כי בשנת 
2016 גויסו לחברה כ-110 סוכנים חדשים.

מנכ”ל שירביט, גיל ספיר, סקר את 2016 והתייחס לשנת 2017 בעולם 
הרגולציה והשירות. הוא תיאר את האתגרים הגדולים העומדים בפני 
חברות הביטוח ואת היתרון של שירביט “כסירת מנוע זריזה בעולם של 

ספינות גדולות וכבדות” בתהליך קבלת החלטות מהיר ויעיל. 
עוד ציין ספיר, כי ב-2017 שירביט מתכוונת להמשיך להשתפר ולהיות 
יותר שירותית, יותר שקופה ומהירה ולהמשיך לעבוד בשיתוף פעולה 
עם השותפים האסטרטגיים -  הסוכנים. כמו כן, החברה מתכננת לצאת 

עם מוצרים חדשים ושיפורים טכנולוגיים ודיגיטליים.
באירוע נכחו סוכנים רבים שזו הפעם הראשונה שהם לוקחים חלק 
באירוע של החברה, נוכח הגיוס רחב ההיקף שהתקיים ב-2016. לסיום 

הודה ספיר למנהלי החברה ועובדיה וכמובן לסוכנים.

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון
מפתח תמורת מפתח

איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח
מוסכי הסדר של מספר 

חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 

כנס שירביט בזאפה

קר
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