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איתי ברדה, מנכ”ל הלמן אלדובי גמל ופנסיה:

אין שאלה האם רפורמת ברירת המחדל 
תצליח, אלא רק עד כמה היא תהיה דרמטית

 ברדה: כל מי שרוצה לעשות מהלכי גיוס משמעותיים חייב לעבוד עם סוכנים, כך 
אני מאמין  סוכנים שיש להם את היכולת לשווק את הקרן הזו מקבלים כלי חשוב

“סוכני ביטוח שקיבלו מאתנו את 
האפשרות לשווק את קרן פנסיית 
ברירת מחדל - מקבלים כלי חשוב 
לארגז הכלים שלהם”, כך סבור איתי 
ברדה, מנכ”ל חברת הפנסיה והגמל של 
בית ההשקעות הלמן אלדובי. קרנות 
הפנסיה של הלמן אלדובי, ומיטב דש 
נבחרו לפני כחצי שנה להוביל את אחת 
הרפורמות החשובות והמשמעותיות 
שנעשו בשנים האחרונות בתחום 
כל אחת משתי הקרנות  הפנסיה. 
שנבחרו יכולה לשמש כקרן ברירת 

מחדל עבור המעסיקים, אולם בתחום אחד בחרו 
שתי החברות לפעול באופן שונה: מיטב דש בחרה 
שלא לתגמל סוכני ביטוח והלמן אלדובי בחרה 

לשווק בעזרתם וגם לתגמל אותם. 
בעולם  הגדולה  לריכוזיות  מתייחס  ברדה 
הפנסיה ואומר: “הריכוזיות הגדולה שיש היום 
בשוק הפנסיה לא יכולה להימשך, והכשל הזה 
יתוקן. אין שאלה האם רפורמת ברירת המחדל 
תצליח,  אלא רק עד כמה היא תהיה דרמטית”. 

•  מה תמונת המצב מבחינתכם בכל הקשור 
לרפורמה?

ברדה: אנחנו מרוצים מאוד מקצב ההתקדמות, 
ומרגישים מגמת הצטרפות שהולכת ומתגברת 
בכל הגורמים הקשורים בנושא, ובעיקר בקרב 
המעסיקים. כמות המעסיקים שפונים הולכת 

וגדלה, וזה מעיד על כך שיש הרבה 
מעסיקים שטרם מכירים את החוק 
החלים  החדשים  החובות  ואת 
מעסיקים  שיותר  ככל  עליהם. 
ולחובות  לרפורמה  מתוודעים 
שהוטלו עליהם, כך יותר עמיתים 

מצטרפים. 

• אתם החלטתם לעבוד עם סוכני 
ביטוח גם בקרן ברירת המחדל. 

ברדה: אכן, כל מי שרוצה לעשות 
מהלכי גיוס משמעותיים חייב לעבוד 
עם סוכנים. כך אני מאמין. הסוכנים מוסיפים 
את הערך הגבוה ביותר בשרשרת הערך בענף ועל 
כן גם בזכייה שלנו אנחנו פועלים עם הסוכנים 
ומפיצים בעזרתם את הבשורה לכל המעסיקים 

והעמיתים.
בהתחלה הייתה התנגדות, אבל כעת יש הפנמה 
והבנה שהרגולטור שינה את הכללים ופנסיית 
ברירת מחדל זו עובדה שיצרה מציאות חדשה 
בפנסיה. בעקבות כך אנחנו מקבלים המון פניות 
ממנהלי הסדרים, סוכנויות וסוכנים שמעוניינים 
לקבל מאתנו את האופציה לשווק את קרן ברירת 
המחדל וההצטרפויות רק הולכות וגדלות. יש 
הבנה שמי שינסה להתנגד לזה רק יפסיד לקוחות.

בנוסף לסוכנים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו 
מקבלים המון פניות מיועצים שמפנים ומחברים 
אותנו למעסיקים. הפעילות מתעצמת מיום ליום, 

זה פשוט מדהים.

התגמול  על  השפיעה  הרפורמה  כיצד   •
לסוכנים?

ברדה: ברור שהתגמול הוא לא כמו שהיה 
בעבר, עם זאת, במודל שלנו הם מרוויחים בשורה 
התחתונה יותר וזה מה שחשוב לסוכן. בנוסף יש 
גם ערכים מוספים אחרים שהם ערך חשוב לסוכן. 
סוכנים שיש להם את היכולת לשווק את הקרן 
הזו מקבלים כלי חשוב. סוכן הביטוח יודע לייצר 
את הפתרונות ללקוח. הסוכנים שעובדים אתנו 
שותפים למציאות החדשה ואני רואה בהם את 

הסוכנים שיצלחו כל שינוי בענף לאורך שנים. 
 )הראיון המלא יפורסם במהדורה מיוחדת של 

פוליסה שתופיע בכנס ביטוח חיים ופנסיוני(

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

איתי ברדה, מנכ”ל 
חברת הפנסיה והגמל 

של הלמן אלדובי

www.psagot.co.il |  psagot.co.il | 1-700-707-610

לדבורה ואלי שטרק

בת ליערה ויואב שטרק
מאיה

ברכות חמות 
להולדת הנכדה

והפיננסיםגיטה ואריק לביא הפנסיה  הביטוח  עיתון 
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Council Of Bureaux, ארגון  ארגון 
האו”ם, המפעיל את שיטת  בינלאומי מטעם 
“הכרטיס הירוק” לביטוח רכב במדינות זרות, 
הגיש תביעה בבית המשפט השלום בתל אביב 
בסך של כ-710 אלף שקל, נגד איגוד חברות 
התאגיד המנהל של  ונגד  הביטוח בישראל 
המאגר לביטוחי רכב חובה - הפול, המנהלים 
את הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי. 
התביעה הוגשה בטענה להפרת התחייבויותיהן 
על פי החוקה המהוה חוזה מחייב בין החברות 

בארגון.
לטענת התובע, הנתבעות לא תיקנו הפרות 
אלו חרף התראות רבות שניתנו להן בכתב. כך, 
בין היתר, נטען בתביעה, הפרו הנתבעות את 
התחייבותן לשלם תשלומים שנתיים לארגון 
ומשכך הטיל עליהן הארגון בהתאם להוראות 

החוקה חובה לתשלומים נוספים.
לטענת הארגון, החל מ-2015 ועד היום נהנה 
הסניף הישראלי מהמוניטין הבינלאומי שמקנה 
לו החברות בארגון בלי לשלם את חובותיו 
השנתיים ובכך הסניף הישראלי מתעשר שלא 

כדין על חשבון הארגון.
בית המשפט מתבקש להורות לנתבעות לשלם 

לתובע את מלוא התשלומים השנתיים בהם 
הן חייבות לשנים 2015-2017 ואת התוספות 
הנדרשות על פי הוראות החוקה, וכמו כן להצהיר 
כי לא ניתנה הודעת פרישה כדין מהארגון על 
ידי הסניף הישראלי וכי הסניף הישראלי ייוותר 
חבר בארגון עד תום השנה הקלנדרית שתחול 
12 חודשים ממועד הגשת הודעת פרישה כדין 
בהתאם להוראות החוקה, על כל המשתמע מכך.

גדעון  בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד 
וינבוים ומאיה כ”ץ הילברג נאמר, כי התובע 
פועל כגוף ריכוזי-בינלאומי בתחום ביטוח 
הרכב לנזקי צדדים שלישיים באמצעות יישום 
 The green card“( שיטת הכרטיס הירוק
system”( וכי מדינות המעוניינות להשתתף 
בשיטת הכרטיס הירוק נדרשות להקים סניף 
מקומי של הארגון במדינתן או לבחור מבטח 

קיים שיפעל כסניף זה. 
על פי כתב התביעה, הסניף המקומי רשאי 
להנפיק לנהגים במדינה בה הוא פועל, תעודת 
ביטוח שתבטח אותם בביטוח צד ג’ כאשר הם 
נוהגים ברכבם במדינות זרות ושיש בהן סניף 
מקומי של הארגון. זאת, ככל שקיים הסכם 

בילטראלי בין המדינות.

עוד נטען בתביעה, כי הנתבעות משמשות, כל 
אחת בנפרד או שתיהן במשותף, כסניף הישראלי 
של הארגון וכי הסניף הישראלי שנרשם במכתב 
ההתחייבות של מדינת ישראל לארגון ב-1968 
הוא  איגוד חברות הביטוח, המיוצג בתביעה על 
יוסף הלוי. אולם פרטי ההתקשרות  ידי עו”ד 
שנמסרו לארגון הם אלו של “הפול” וכי מבירור 
שערך בא כוח הארגון נודע לו, כי ככל הנראה 
שתי הנתבעות משמשות כסניף הישראלי, 
כאשר האיגוד עומד ב”חזית” ומציג עצמו כסניף 
הישראלי הרשמי. הארגון מציין, כי בכל מקרה 
קיים קשר הדוק ותיאום בין הנתבעות בכל 
הנוגע לפעילותו של הסניף הישראלי והן נושאות 
באחריות ביחד ולחוד בכל הנוגע לחובותיו של 

הסניף ובכלל זה בתשלום סכום התביעה.
“התאגיד המנהל של מאגר  מהפול נמסר: 
לביטוח רכב חובה, הפול, מעולם לא היה חבר 
בכרטיס הירוק והתביעה כלפיו חסרת שחר כך 

שדינה להידחות על הסף”.
על  “האיגוד מצר  איגוד חברות הביטוח: 
התביעה שאיננה במקומה. לא ברורים לאיגוד 
מניעיו של הכרטיס הירוק בהגשת התביעה. 

מלוא ההגנה תיפרש בפני בית המשפט”.

 התובע, Council Of Bureaux, פועל כגוף בינלאומי בתחום ביטוח הרכב לנזקי צד ג’ באמצעות שיטת 
ה”כרטיס הירוק” ולטענתו, החל מ-2015 נהנה הסניף הישראלי מהמוניטין בלי לשלם את חובותיו  הפול: מעולם 

לא היינו חברים בכרטיס הירוק והתביעה כלפינו חסרת שחר  איגוד חברות הביטוח: התביעה איננה במקומה

תביעה נגד איגוד חברות הביטוח והפול: הפרו 
את החוזה עם מפעילת שיטת “הכרטיס הירוק”

2 0 1 7 ם  י ר ו פ

נשף פורים
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11.3.17  | מוצ"ש 
פרטים בהמשך...
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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

בית המשפט השלום בתל אביב קיבל תביעה 
לביטוח  סוכנות  קיל  נגד  שהגיש מבוטח 
)2002( ונגד הכשרה וקבע כי הסוכנות הפרה 
את חובתה בכך שלא הודיעה למבוטח על 
סיום תוקף הפוליסה ועל כך שלא ניתן עוד 

לחדשה.  
השופט הבכיר אלי ספיר קבע בפסק דינו 
ב-23 בינואר 2017, כי אין לקבל את גישת 
התובע לפיה אין כל חובה להודיע על פקיעת 
פוליסת הביטוח, במיוחד כשמדובר על תקופה 

ארוכת שנים של עשייה בין הצדדים. 
התובע, בעל מונית שמוניתו נשדדה ונגרם 
לה נזק כבד, גילה לאחר האירוע, כי ביטוחי 
שבוטחה  המונית,  של  והחובה  המקיף 
שלושה  במשך  בתוקף  היו  לא  בהכשרה, 
הודיעה  לא  וכי סוכנות הביטוח  חודשים 

לו על כך. 
הסוכנות טענה, כי לא מוטלת עליה כל חובה 
שבדין ליידע את התובע על סיום הפוליסה 
ואי האפשרות לחדשה עקב ריבוי תביעות 

של המבוטח. לדבריה, מעבר לחובתה, נעשו 
מספר ניסיונות ליצור עמו קשר, שלא צלחו. 
בנוסף טענה הנתבעת, כי התובע היה רשלן 

ומדובר באשם תורם מרבי. 
והגיע  דן בטענות הצדדים  בית המשפט 
למסקנה, כי אין לאמץ את גרסת הסוכנות, 
שיוצגה על ידי עו”ד דביר דמנד, כי אין עליה 
כל חובה להודיע על תום פוליסת הביטוח. 
נגזרת רק מתוקף היחסים  זו אינה  “חובה 
המקצועיים שבין סוכן הביטוח ובין המבוטח, 
אלא גם מחובת האמון אותה חב סוכן הביטוח 

כלפי לקוחו”, כתב השופט ספיר.  
עוד לדבריו: “לאחר שבחנתי את הטענה, 
הגעתי למסקנה, כי אין לקבלה. על הנתבעת 
גם בהנחה  הייתה מוטלת חובת ההודעה. 
שנעשו מספר ניסיונות שלא צלחו, אין בכך 

כדי לפטור את הנתבעת מחובתה”. 
“... היה על הנתבעת לשלוח לתובע מבעוד 
מועד מכתב רשום, המסביר בדיוק מדוע 
לא ניתן לחדש לו את הביטוח ו/או לעשות 

פוליסה חדשה באמצעות הסוכנות ולתת לו 
זמן סביר כדי שיוכל לעבור לסוכן ביטוח אחר 

ולרכוש עבורו ביטוח”, קבע השופט. 
לעניין רשלנותו התורמת של התובע, שיוצג 
על ידי עו”ד טל ביבר, קבע בית המשפט, כי 
30%: “מדובר בנהג מונית  היא עומדת על 
מקצועי, שכל עיסוקו וכל פרנסתו קשורים 
בנושא הרכב... אני מבין שמבוטח סומך על 
חברת הביטוח או על סוכן הביטוח, אך נשאלת 
השאלה מה הגבול? עד מתי נפטור את הנהג 
מהחובה לשים לב שהוא נוסע בלי ביטוח”. 
נקבע, כי על הסוכנות לשלם לתובע פיצוי 
70% מנזקיו, סכום של כ-27 אלף  בשיעור 
שקל. כמו כן ישולמו לתובע הוצאות בסך 
2,500 שקל ושכר טרחת עו”ד בסכום  של 

של כ-11 אלף שקל. 
בשל נסיבות התיק, התביעה נגד הכשרה 

נדחתה ללא צו להוצאות. 
תגובת קיל סוכנות לביטוח לא התקבלה 

עד לסגירת הגיליון.

 התובע, בעל מונית שנשדד, גילה לאחר האירוע כי ביטוחי המקיף והחובה לא היו בתוקף וכי הנתבעת לא 
הודיעה לו על כך  הנתבעת טענה, כי לא מוטלת עליה כל חובה שבדין ליידע את התובע על סיום הפוליסה 

בית המשפט: סוכנות הביטוח חייבת 
להודיע למבוטח כי הפוליסה לא בתוקף
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 בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט השלום בו התקבלה טענת המשיב, כי פגיעתו, בעת 
הכנת חולה שכוב על אלונקה באמבולנס, מהווה תאונת דרכים כמשמעותה בחוק  לטענת המערערת, 

בית משפט שגה בקביעתו, מאחר שקביעה זו מהווה סטייה מההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו 
כבית משפט לערעורים אזרחיים, נדונה בקשת 
רשות הערעור של ש. שלמה חברה לביטוח 
ידי עו”ד  בע”מ )“המבקשת”(, שיוצגה על 
מ’ שירין ועו”ד ע’ ינון, נגד י.א. )“המשיב”(, 
שיוצג על ידי עו”ד ת’ בכר ועו”ד י’ אברהימי, 
)“מד”א”(  דוד אדום תל אביב  מגן  ונגד 
והראל חברה לביטוח בע”מ – )“הראל”( – 
שיוצגו יחדיו על ידי  עו”ד שטיין. ההחלטה 
השופטת  ידי  על   2016 בנובמבר  ניתנה 

אביגיל כהן.
עובדות המקרה: מדובר בבקשת רשות ערעור 
על פסק דינו של בית משפט השלום בת”א 
מה-13 באוקטובר 2016. במסגרת פסק הדין 
התקבלה טענת המשיב, כי פגיעתו, בעת הכנת 
חולה שכוב על אלונקה לאמבולנס, מהווה 
“תאונת דרכים” כמשמעותה בחוק פיצויים 
התשל”ה–1975  דרכים,  תאונות  לנפגעי 
)“חוק הפלת”ד”(. המשיב הגיש תביעה לנזקי 
גוף לפי חוק הפלת”ד. המשיב שימש כנהג 
אמבולנס וכפרמדיק והתבקש להסיע חולה 
מקופת חולים לבית החולים. בעת שהחולה 
שכב על אלונקה, המשיב פתח את הדלתות 
האחוריות של האמבולנס, החל בדחיפת 
האלונקה פנימה ואז נפגע - עובדות אלה אינן 
שנויות במחלוקת )“האירוע”(. בית משפט 
השלום קבע, כי האירוע מהווה תאונת דרכים 

על פי חוק הפלת”ד.
ידי  על  הוגשה  הערעור  רשות  בקשת 
המבקשת בלבד ועניינה בקביעה, כי אירוע 
הפגיעה מהווה “תאונת דרכים”. המבקשת 
טענה, כי בית משפט השלום שגה בקביעתו, 
כי האירוע מהווה “תאונת דרכים”, מאחר 
שקביעה זו מהווה סטייה מההלכה שנקבעה 
בבית המשפט העליון במקרה דומה. לפיכך 
יש לבטל את פסק הדין של השלום. מד”א 
והראל מבקשים להורות על דחיית הבקשה. 
לטענתם, בית משפט השלום צדק כשקבע, 
כי האירוע מהווה “תאונת דרכים” לאחר 
שסקר פסיקה ענפה והגיע למסקנה לפיה 
האירוע שונה בנסיבותיו מההלכה שנקבעה 

בבית המשפט העליון.
פסק הדין: בית המשפט מצא לנכון ליתן 
לגופו,  ולדחות את הערעור  רשות לערער 
מהנימוקים הבאים: בית המשפט המחוזי 
סבר, כי במקרה זה האירוע הוא אכן “תאונת 
דרכים” כמשמעותו בחוק הפלת”ד. לפיכך 
יש לדחות את הערעור. בפסק דינו של בית 
משפט השלום נסקר המצב המשפטי בסוגיה 

ולפסיקה. בית משפט  דנן, בהתאם לחוק 
לרכב”  ה”כניסה  כי שימוש  השלום קבע, 
מתקיים גם מקום בו הנפגע אינו מי שנכנס 
לרכב אלא אדם אחר. בית המשפט המחוזי 
קבע, כי אמנם מתקיימים מקרים בהם אירוע 
מסוים מהווה תאונת דרכים אף שהנפגע אינו 
בעצמו המשתמש ברכב. עם זאת, הכללת 
המקרה של פגיעה באדם עקב כניסת אדם 
אחר לרכב בגדר “תאונת הדרכים” מהווה 
פרשנות מרחיקת לכת, שאינו עולה בקנה 
אחד עם מטרות חוק הפלת”ד, שנועדו להצר 

את גבולות המונח “תאונת דרכים”.
כוונת  כי  קבע,  המחוזי  המשפט  בית 
המחוקק, בהקשר של שימוש בכניסה וירידה 
מרכב, היא כי הפגיעה תהיה של המשתמש 
ולא של אדם אחר שנפגע כתוצאה  עצמו 
מכניסתו או ירידתו של אחר מהרכב ולאור 
האמור, האירוע אינו מהווה “תאונת דרכים”. 
צוין, כי בית משפט השלום הבהיר, שנסיבות 
המקרה שנדון בבית המשפט העליון שונות 
מענייננו, הואיל ושם האלונקאי לא היה אמור 
להיכנס לאמבולנס ולהמשיך בנסיעה. נקבע, 
כי בנסיבות העובדתיות בענייננו, פעולותיו 
של התובע בהכנסתו של החולה לאמבולנס הן 
חלק בלתי נפרד, ראשוני והתחלתי בכניסתו 

שלו לאמבולנס לצורך נסיעה.
הודגש, כי במקרה דנן, היה צורך בנסיעה 
עצמה כיוון שלא ניתן היה להעניק לחולה 
נזקק במקום בו  את הטיפול הרפואי שלו 
נמצא ונפסק בהקשר זה, כי “לא הוכח ואף 
לא סביר נוכח מצבו הנטען של החולה, כי 
המקרה הנדון הוא אחד מהמקרים הנדירים 
ויוצאי הדופן בהם תבוטל הנסיעה”. מדובר 
במסקנה פשוטה העולה בקנה אחד עם השכל 
העובדתית  מהתשתית  ומתבקשת  הישר 
עוד  השלום.  משפט  בית  בפני  שהונחה 
נקבע, כי השימוש הינו למטרה תעבורתית 
וכי אלמלא פציעתו של המשיב, הנסיעה לא 
הייתה מתרחשת. בית המשפט המחוזי הסכים 
למסקנת פסק דינו של בית משפט השלום 
וסבר, כי הוא יישם נכונה את ההלכה הפסוקה 
על הנסיבות העובדתיות הרלוונטיות במקרה 
הספציפי. לפיכך, בית המשפט המחוזי לא 
מצא לנכון לחזור פעם נוספת על הנימוקים 
שנכתבו בפסק הדין ופסק, כי דין הערעור 

להידחות.
לסיכום: בית המשפט המחוזי נתן רשות 
לערער למבקשת ואולם הערעור נדחה לגופו. 
נפסק, כי המבקשת תישא בהוצאות ובשכר 
טרחת עורכי הדין של המשיב, מד”א והראל.

האם פגיעה בעת הנחת אלונקה 
באמבולנס מהווה תאונת דרכים?

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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יצירתיות – גם בפוליסת מחלות קשות

נו  א ר  ש א כ
מתיישבים לכתוב 
על פוליסת ביטוח 
חדשה אנו צריכים 
לשאול את עצמנו 
ת.  ו ל א ש ר  פ ס מ
בי  ג ל ה  נ ו ש א ר ה
- אין טעם  הצורך 
לכתוב על פוליסת 
לא  כאשר  ביטוח 
לרכוש  צורך  קיים 
אותה, כאשר לא קיים סיכון ששווה להשקיע 
לגדר אותו.  כסף על מנת לקנות אותו או 
השאלה השנייה היא בנושא העלות - לעיתים 
קיימים סיכונים כאלה שעלות הגידור שלהם, 
עלות הקנייה שלהם, הופכת בלתי משתלמת 

לרוכש. 
כאשר אנו עוסקים בפוליסת מחלות קשות, 
אין ספק שהצורך קיים. כאשר אדם חולה 
מסלול  את  שמשנה  מחלה  קשה,  במחלה 
חייו, הוא זקוק לכסף. להרבה כסף ולא תמיד 
או  בריאות  שפוליסת  מוגדרות  למטרות 

פוליסת א.כ.ע יכולות לתת להן מענה. 
ואכן, פוליסת מחלות קשות היא הפוליסה 
החשובה ביותר שאדם צריך לרכוש על מנת 
פוליסה  להגן על עצמו בעת מחלה, לאחר 
שמכסה תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות. 
ועכשיו נשאלת השאלה השנייה והיא נושא 
העלות. העלות, או במילים אחרות הפרמיה 
שהצרכן יידרש לשלם, היא פועל יוצא של מספר 
אירועי הביטוח המכוסים ואופן הגדרת מקרה 
הביטוח בכל אחד מהאירועים. ככל שהגדרת 
מקרה ביטוח תהיה רחבה יותר, הסיכון למבטח 
יהיה גדול יותר והפרמיה תהיה יקרה יותר. ככל 
שהגדרת מקרה הביטוח תהיה מצומצמת יותר, 
הסיכון יהיה מגודר יותר והפרמיה נמוכה יותר. 
גם  יש  הפרמיה  את  קובעים  אנו  כאשר 
משמעות למספר אירועי הביטוח המכוסים, 
אבל  מכסה,  שהפוליסה  המחלות  מספר 
בפוליסת מחלות קשות שלושת האירועים 

השכיחים, שמשפיעים בצורה הגדולה ביותר 
על הפרמיה, הם סרטן, אירוע מוחי והתקף לב. 
תפקידו של המנסח לדאוג לכך שהגדרת 
מקרה הביטוח תהיה כמה שיותר חד ערכית 
וברורה. ככל שמקרה הביטוח יותר חד ערכי, 
הסיכוי למחלוקות עתידיות מול המבטח קטן. 
כאן נשאלת השאלה של הציפייה. ציפייה של 
מבוטח סביר, הדיוט, מפוליסת מחלות קשות 
שהוא רכש, היא לתת פיצוי כספי בכל מקרה 
של מחלה קשה כהבנתו שלו. מצד אחר, ככל 
וככל  שנצמצם את הגדרת מקרה הביטוח, 
שנגדיל את מספר הסייגים לכל מקרה ביטוח 
וככל שנקבע יותר חריגים לכל מקרה ביטוח, 
נגדיל את הפער בין הציפייה של המבוטח לבין 

מה שהפוליסה מכסה בפועל. 
ואכן, המבטח הטוב צריך לייצר שיווי משקל 
לבין  ההדיוט  הצרכן  של  הציפיה  בין  נכון 
ההיתכנות הביטוחית לבנות מוצר ביטוחי 

במחיר שיהיה לו ביקוש. 
הפוליסה החדשה של פסגות ניסתה לעשות 
את זה והצליחה במידה רבה. לא אופטימלי, 
לא הכי טוב שאפשר, אבל בהחלט עומד בצורה 
מכובדת בתחרות מול חברות הביטוח האחרות 

שמשווקות מוצר כזה.
נגד  חוצץ  יצאתי  מעשור  למעלה  לפני 
לקבוע  דאז  הביטוח  על  המפקח  החלטת 
הגדרות מינימום בפוליסות השונות בתחומי 
אז,  טענתי  הקשות.  והמחלות  הבריאות 
ואני חושב שהמציאות הוכיחה כי צדקתי, 
שהגדרות מינימום יקבעו את חברות הביטוח 
על המינימום ולא יגרמו להם לכתוב ולייצר 
הגדרות טובות יותר ולא ייצרו תחרות. ואכן 
כך היה. התחרות בענף הבריאות הפכה להיות 

כמעט רק תחרות על המחיר. 
שינויים   - לשנות  וניסתה  פסגות  באה 
שנעשו לאחרונה פה ושם גם על ידי חברות 
אחרות - אבל בפוליסה של פסגות הכול מרוכז 

בפוליסה אחת. 
השינוי החשוב ביותר שעשתה החברה הוא 
בהגדרת התקף לב. המפקח על הביטוח קבע 

בהגדרת המינימום שפרסם כי תנאי הכרחי 
לקיומו של התקף לב זו עלייה ברמות חומר 
ההתקף  בזמן  לדם  שמופרש  מסוים  כימי 
שנקרא טרופונין, לרמה של אחת ומעלה. זו 
יוצרת מצב שהרוב  רמה תיאורטית ובעצם 
הגדול של החולים המבוטחים שיעברו התקף 

לב לא יקבלו פיצוי.
באה פסגות וקבעה, שמספיקה עלייה ברמת 
הטרופונין לרמה הגבוהה מערך התקן במעבדה 
בה בוצעה הבדיקה, על מנת שתוכר כחיובית 
לצורך מקרה הביטוח. אין ספק חידוש מרענן 
וחשוב לטובת המבוטחים. למען ההגינות יש 
לציין כי יש כבר כמה חברות ביטוח נוספות 
שאימצו שינוי זה ומי שלא אימץ – אני ממליץ 

לא לרכוש את הפוליסות שלו. 
בפוליסה של פסגות ניתן לראות יצירתיות 
האירועים  מספר  נוספים.  בתחומים  גם 
יותר מהמינימום שנקבע  גדול  המבוטחים 
ידי האוצר. התוספות אומנם עוסקות  על 
במחלות נדירות מאוד, אבל אם חלילה אדם 
יחלה באחת המחלות הללו ויקבל פיצוי, כבר 

עשינו את שלנו.
נוסף שאנו מוצאים בפוליסה של  חידוש 
פסגות היא הזכאות לסכום ביטוח קטן יותר 
בגין אירועים ביטוחיים שקיימים בפוליסה, אך 
מוגבלים בסייגים. למשל, במקרה של סרטן 
מקומי, יקבל המבוטח 15% מסכום הביטוח 
שהיה מקבל לסרטן אשר עונה על הגדרת 

מקרה הביטוח באופן מלא.
מאוד,  סבירה  בפוליסה  מדובר  כאמור, 
פוליסה שעומדת בצורה מכובדת מול יריבותיה 
לא מספיק  רק חבל שהשוק עצמו  בשוק, 
מתחרה והחברות לא מייצרות מוצרי ביטוח 
אטרקטיביים, חדשניים, כאלה שבהם לא יהיה 
פער בין הציפיה הסבירה של המבוטח לכיסוי 

בפועל של הפוליסה.

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

חברת הייעוץ “פרש קונספט”

בריא לדעת

מאת ד”ר אודי פרישמן

פסגות הודיעה לאחרונה כי החלה לשווק פוליסת מחלות קשות ללקוחותיה, בחנתי 
את הפוליסה ובהחלט מדובר במוצר ראוי שהסוכן יכול להציע ללקוחותיו בלב שקט

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

www.polisa.news
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התקבל  דופן  יוצא  דין  פסק 
לאחרונה על ידי השופט ד”ר גיא שני 
מבית משפט השלום בראשון לציון. 
השופט פסק פיצויים בסכום של 
יותר מחצי מיליון שקל לעיזבונו של 
מנוח שנהרג בעת שרכב על אופניו 
על כביש החוף בשעות החשיכה 
ונפגע מאמבולנס שפגע בו והרגו, 
במהלך חורף שנת 2009. התביעה 
הוגשה נגד נהג האמבולנס וכנגד 
כלל ביטוח, מבטחת האמבולנס 

בביטוח חובה. 
לנסיעתו חסרת זהירות זו של המנוח, נרקומן 
בעברו - קדמה שיחת טלפון, בה מסר לאשתו 
)התובעת( כי הוא יוצא בדרך על מנת להורגה, 

לאחר שנמלטה ממנו לבית הוריה. 
עיזבון המנוח, שהגישה  בתביעה מטעם 
ועו”ד  פייל  דוד  עו”ד  האלמנה באמצעות 
איתן פרגו, נטען כי מדובר בתאונה על פי חוק 
הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים - “המנוח הינו 
‘נפגע’, שנגרמו לו ‘נזקי גוף’ כמשמעותם של 
מונחים אלה בחוק”. האלמנה תבעה פיצויים 
בסכום המקסימלי הקבוע בחוק תאונות 
הדרכים, וטענה כי המנוח, בן 32 במותו, נגמל 

משימוש בסמים, עסק בשיפוצים 
והיה בתחילת דרכו המקצועית, 
ולפיכך מגיע לה פיצוי בגין הפסדי 
השתכרות עבור שנות ההשתכרות 

האבודות. 
מנגד טענה כלל ביטוח, כי המנוח 
היה מכור לסמים ומובטל וכי לא 
הוצג ולו תלוש שכר אחד ממנו ניתן 
ללמוד על פוטנציאל ההשתכרות 
שלו, ולפיכך הפיצוי לא אמור להיות 

כה גבוה. 
לפי התביעה, בזמן התאונה היה הגבר אדם 
צעיר, עובד שיפוצים במקצועו המצוי בתחילת 
נתונים מתאימים  ובעל  דרכו המקצועית, 
להתקדם מבחינה מקצועית, ולהרוויח סכומים 
גבוהים למחייתו. “לפיכך הוא תובע בשמו, 
באמצעות עזבונו, פיצויים בגין אובדן יכולת 
השתכרות ‘בשנים האבודות’, עד הגיעו לגיל 
67, בגין אובדן פנסיה וקצבת זקנה, וכן בגין 

כאב סבל והוצאות בגין קבורה ומצבה”.
לעניין הנזק של הפסד ההשתכרות בשנים 
האבודות, הוסכם בין הצדדים כי תוחלת החיים 
66 שנים,  של המנוח לולא התאונה הייתה 
בהתאם לחוות דעתו של מומחה מטעם בית 

המשפט בתחום הנוירוטוקסיקולוגיה, פרופ’ 
יורם פינקלשטיין )קיצור של 30% מתוחלת 
החיים הכללית עקב שימוש בסמים(. מכאן, 
שהשנים האבודות מתייחסות ל-34 שנים 

בלבד. 
טענות העיזבון, בדבר הכנסתו של המנוח טרם 
התאונה, מושתתות על הכנסות לא מדווחות, 
שלדברי האלמנה ואחיו של המנוח יכלו להגיע 
ל-8,000 שקלים בחודש. אלא שהשופט קבע 
כי אין תשתית ראייתית ממשית לשכר זה, 
במיוחד לאור העובדה שקיבל גמלאות הבטחת 
הכנסה ועקב היעדר עדים התומכים בגרסה זו.
חרף כך, קבע השופט כי אין להניח שהמנוח 
היה חסר יכולת השתכרות וכי דבר לא אבד 
לו בשנים האבודות, פרט לתגמולי הבטחת 
הכנסה. נקבע, כי על אף היותו של המנוח מכור 
לסמים, ועל אף שהכנסתו המוצהרת היחידה 
הייתה גמלת השלמת הכנסה, אין לפסוק כי 
לא נגרם נזק לעיזבון בשל הפסדי שכר בשנים 
האבודות. השופט פסק פיצויים בסכום של 
עו”ד,  בצירוף שכר טרחת  506,850 שקל, 
הגבוה בהרבה מהסכום אותו הייתה מוכנה 

לשלם חברת הביטוח.
בכלל ביטוח בחרו לא להגיב.

עו”ד דוד פייל

 נקבע כי על חברת הביטוח לפצות את אלמנתו ביותר מחצי מיליון שקל עבור שנות 
השתכרות אבודות  כלל ביטוח טענה, כי המנוח היה מכור לסמים ומובטל וכי לא הוצג תלוש 
שכר אחד ממנו ניתן ללמוד על פוטנציאל ההשתכרות, ולפיכך הפיצוי לא אמור להיות כה גבוה

פסק דין: כלל ביטוח תפצה אלמנה שבעלה 
נדרס על ידי אמבולנס בדרכו להרוג אותה

 www.elifim-ins.co.il | e-mail: info@elifim.co.il | 03-5157200 | 20

כנס סוכני אליפים
הדר סיטי טאוור, רמת גן, 9:00-14:00

בתוכנית:
תעשיית הביטוח - לאן?

להיות סוכן בעולם המחר
הזדמנויות בביטוח עסקים

צנרת, שמאים, מוסכים - חדשות בתחום
ביטוח בריאות – סיפור אישי

נוסעים לחו”ל - עושים ביטוח

להרשמה: אינה 03-5157200

יום שני, 6.3.2017

ההזמנה מיועדת לכלל הסוכנים ומותנית ברישום מוקדם

יף
כל

רן 
ם: 

לו
צי
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 AIG פיטרה 10,000 
עובדים בארה”ב

ברקשייר 
האתווי 

פתח משרד 
בלונדון

ארה”ב: למבטח אין חובה לייעץ למבוטח 
לרכוש גבולות אחריות גבוהים יותר

)נכון  צמצמה   AIG האמריקאית  המבטחת 
בניו  העובדים  מצבת  את   )2016 בדצמבר  ל-31 
קיצוץ   –  56,400 של  לסך   15% של  בשיעור  יורק 
של 10,000 עובדים. מצבת העובדים בשנת 2008 
)שנת המשבר הכלכלי, שהביא את AIG למצב של 
חדלות פירעון( הייתה 116 אלף. חלק מכוח האדם 
ופעילויות,  בנות  חברות  של  מכירה  עקב  פחת 

תהליך שהחל ב-2009.
חברה   AIG מכרה  האחרונה  בשנה  רק 
לוידס  של  מבטח  ברוקרים,  חברת  למשכנתאות, 
מניידת  החברה  וארגנטינה.  יפן  בצ’ילי,  ונכסים 

פעילויות לאזורים בהם עלות כוח האדם זולה יותר 
סוף  עד  העבודה,  תכנית  פי  על  משרות.  ומצמצם 
דולר  מיליארד   1.6 של  קיצוץ  יתבצע   2017 שנת 

בהוצאות. 
AIG הציגה הפסד בסך של 3.04 מיליארד דולר 
את  להקטין  כדי   .2016 שנת  של  האחרון  ברביע 
הלחץ על המבטח נערכו לאחרונה מספר חוזי ביטוח 
 Berkshire Hathaway עם  היתר  בין  משנה, 
 Swiss דולר(,  מיליארד  כ-10  העסקה  )היקף 
ו-Hannover Re שסייעה בשחרור הון   Re AG

בהיקף של 1 מיליארד דולר.

מכר  )ארה”ב(  בקליפורניה  הפועל  מבטח 
המבוטח  את  לידע  בלי  מטריה  פוליסת 
בפוליסה  הכלולים  האחריות  גבולות  על 
האחריות.  גבולות  הגדלת  על  להמליץ  ובלי 
המבוטח, שהיה מעורב בתאונה, ביקש לתבוע 

את המבטח על רשלנותו, לכאורה. 
בתי  ופסיקת  קליפורניה  חוקי  פי  על 
המשפט, לסוכן הביטוח יש חובה להבטיח כי 
פי  על  וגבולות האחריות הם  תכנית הביטוח 

דרישות החוק. על פי הפסיקה, סוכן הביטוח 
למבוטח  ייעץ  שלא  בכך  חובתו  את  הפר  לא 
גם  למבטח  האחריות.  גבולות  את  להגדיל 
אין חובה להמליץ למבוטח על תכנית ביטוח 
ביטוח  תכנית  על  לייעץ  פרטנית,  או  זמינה 
הנמכרת אצל מבטח אחר או להודיע למבוטח 

שהתכנית הביטוח אינה מתאימה לצרכיו. 
אם  חלים  אינם  אלו  כללים  כי  נפסק,  עוד 
סוכן הביטוח הציג באופן שגוי או לא הציג כלל 

את היקף הכיסוי הביטוחי של המוצר שנמכר, 
או  מסוימת  ביטוח  תכנית  ביקש  המבוטח 
חלה  המבוטח  על  כי  מעריך  הביטוח  שסוכן 

חובה נוספת כתוצאה של הסכם. 
שתכסה  ביטוח  לפוליסת  המבוטח  דרישת 
טובה  הכי  “הפוליסה  של  לרכישה  או  “הכל” 
אינה  מלא”  כיסוי  “עם  פוליסה  או  שיש” 
מטילה חובה על סוכן הביטוח להציג לו את 

כל תכניות הביטוח הקיימות.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

75568_190x135_z.indd   13 12/22/16   12:43

 Berkshire האמריקאי  המבטח 
 HathawaySpecialty Insurance
ח)BHSI( פתח משרד חדש בלונדון, כדי 

לתת שירות בבריטניה ובמדינות דרום 
ואיטליה.  צרפת  ספרד,  כולל  אירופה, 
הפעילות  כנשיא  ישמש  בולד  טום 
ידי  על  אוישו  כבר  התפקידים  ושאר 

צוות מקצועני ביטוח.
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 חוקרי מעבדת קספרסקי חקרו את אפליקציות הרכב שמאפשרות חיבור בין המכוניות לפלאפון 
והמסייעות לנהג לקבל מידע על מיקום הרכב, נעילת הדלתות והתנעה  האם יצרני הרכב 

מאבטחים את האפליקציות האלה מפני איומי סייבר או שהן חושפות למעשה את הרכב לגניבה?

 לטענת התובעת, בעוד שהפוליסה מזכה את המבוטח מהמשך תשלום פרמיות, 
בתקופה בה איבד את כושר עבודתו המוחלט, החברה, ממשיכה בגבייתן  עוד נטען, 
כי כאשר המבוטח דורש החזר, דרישתו נדחית בשל טענת התיישנות של שלוש שנים

מאבדים שליטה ברכב – חששות 
מהתקפות סייבר על רכבים מקושרים

בניגוד לפוליסת הבריאות: הפניקס ממשיכה 
לגבות פרמיות בעת אובדן כושר עבודה מוחלט

מעבדת קספרסקי ביצעו מחקר בו  חוקרי 
בדקו את ההגנה של אפליקציות הרכב,שהופכות 
לפופולריות יותר ויותר, מפני איומי סייבר. 
אפליקציות אלו מאפשרות לנהגים לחבר בין כלי 
הרכב לאינטרנט ובכך לשלוט מרחוק במערכות 
רכב חיוניות. כך, האפליקציה מאפשרת גישה 
דרך הפלאפון למערכות נעילת דלתות והתנעה 
ומסלולו   כלי הרכב, לקבלת מיקום הרכב 
ולשליטה במכשור נוסף בתוך המכונית. אולם 
לצד הנוחות שהאפליקציה מעניקה, החוקרים 
גילו כי היא חשופה למתקפות סייבר בקלות 

יחסית.
מכילות  שהאפליקציות  גילו  החוקרים 
מספר פרצות אבטחה. החשש מפני מתקפת 
סייבר אף מתחזק לנוכח העובדה כי מדובר 
באפליקציות פופולריות ביותר, שחלקן הגיעו 
עד ל-5 מיליון הורדות מחנות האפליקציות. 
חורי אבטחה ביישומונים מאפשרים גישה 
למערכת המולטימדיה של הרכב, לגנוב הרשאות 

וגניבת  של משתמשים, חשיפה לסיסמאות 
נתוני משתמשים בקלות. בנוסף, יש חשש כי 
בעזרת מתקפת סייבר וניצול פרצות האבטחה 
באפליקציה, גורם זר יוכל לקבל שליטה על 
הרכב, לפתוח דלתות, לכבות את האזעקה 

ובאופן תיאורטי אף לגנוב את הרכב. 
“המסקנה המרכזית של המחקר היא, שבמצב 
הנוכחי, אפליקציות לרכבים מקושרים אינן 

ערוכות לעמוד במתקפות קוד זדוני”, אומר 
ויקטור שבצייב, מומחה אבטחה במעבדת 
קספרסקי. לדבריו, “אנו צופים כי יצרני רכב 
יצטרכו לנקוט באותה הדרך בה נוקטים היום 
הבנקים ביחס לאבטחת האפליקציות שלהם. 
בהתחלה, אפליקציות לבנקאות לא הכילו את 
כל מאפייני האבטחה שצוינו במחקר שלנו. 
כעת, לאחר מגוון מקרים של התקפות נגד 
אפליקציות בנקאיות, בנקים רבים שיפרו את 
אבטחת המוצרים שלהם. ליצרנים עדיין יש 
זמן לעשות את הדברים נכון. כמה זמן יש להם 
בדיוק?  אנחנו לא יודעים. היקף אפשרויות 

ההתקפה הוא באמת עצום”.
החוקרים מייעצים למשתמשים של אפליקציות 
רכב, שמעוניינים להגן על רכבם ועל הנתונים 
האישיים שלהם מפני מתקפות סייבר אפשריות, 
לשמור על גרסאות ההגנה שמגיעות עם המכשיר 
ולהתקין פתרונות אבטחה מוכחים שמגנים 

מפני תקיפות סייבר.

בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה 
ייצוגית בסך של  בקשה לאישור תביעה 
הפניקס בטענה, כי  כ-30 מיליון שקל נגד 
בעוד שפוליסת הבריאות מזכה את המבוטח 
בה  בתקופה  פרמיות,  תשלום  מהמשך 
איבד את כושר עבודתו המוחלט, החברה, 
ממשיכה  מצבו,  על  מלא  מידע  שקיבלה 
בגביית הפרמיות. כמו כן נטען, כי כאשר 
החזר,  ודורש  זו  לזכות  לב  שם  המבוטח 

דרישתו נדחית בשל טענת התיישנות של 
שלוש שנים - כך דיווחה הפניקס לבורסה 

ביום ה’ בשבוע שעבר. 
 7 ב- התביעה  את  שהגישה  התובעת, 
בפברואר 2017, מבקשת לייצג כל מבוטח של 
הפניקס, שהוא או בן זוגו היו זכאים בשבע 
יהיו זכאים בעתיד  השנים האחרונות או 
לשחרור מהמשך תשלום פרמיות ביטוח 
בריאות, שהעבירו לחברה מידע על מצבם וזו 

לא הפסיקה ביוזמתה את התשלום. כמו כן, 
הקבוצה השנייה שמבקשת התובעת לייצג 
היא כל מבוטח או בן זוגו כאמור, שדרשו 
או ידרשו החזר פרמיות ששולמו ושפנייתם 
נדחתה בטענת התיישנות, המבוססת על 

תקופת התיישנות של שלוש שנים. 
התקבלה  התביעה  כי  מציינת,  החברה 
במשרדיה ב-23 בפברואר 2017 וכי בשלב 

זה היא לומדת את פרטי התביעה. 

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

סייבר

ייצוגית בהיקף כ-30 מיליון שקל: 
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בקשה  הוגשה  המחוזי  המשפט  בבית 
האישור  מבקשת  התובעת  להסתלקות 
מנורה  נגד  הייצוגית  התביעה  ולדחיית 
מבטחים, שהוגשה בטענה כי החברה מטעה 
את מבוטחיה בעת מענה לפניות או תביעות 
בגין עילות הנובעות מנכות מתאונה או מחלה 
וכי היא שוללת את זכאותם של המבוטחים 
לתגמולי ביטוח בטענת התיישנות. זאת, 
בניגוד להוראת תיקון מספר 6 לחוק חוזה 
2104 מה-9 במאי  ביטוח )פוליסה, גיליון 
2016( - כך דיווחה מנורה מבטחים לבורסה 

בשבוע שעבר. 
6 לחוק,  התובעת טענה, כי תיקון מספר 
שהוחל מ-18 במרץ 2014, קובע שתקופת 
הביטוח  תגמולי  לתשלום  ההתיישנות 
מתחילה מהיום בו קמה למבוטח הזכות 
חוזה  תנאי  לפי  ביטוח  תגמולי  לתבוע 
הביטוח, ולא שלוש שנים מיום קרות מקרה 

הביטוח.
לדבריה, מנורה מבטחים משיבה לפניות 
ולתביעות לתשלומי תגמולי ביטוח, כי “על 
פי חוק חוזה ביטוח ועל פי הוראות הפוליסה 
חלה התיישנות על בקשה לתשלום תגמולי 
קרות  מיום  שנים  שלוש  לאחר  הביטוח 
מקרה הביטוח”. לטענתה, התשובה של 
מנורה בהסתמך לכאורה על החוק, גורמת 
למרבית המבוטחים, אם לא לכולם, לזנוח 
את תביעתם, שכן הם סבורים כי במקרים 
בהם חלה התיישנות מיום מקרה הביטוח 

אין הם זכאים לקבלת תגמולים. 
בחלוף עשרה חודשים מהגשת התביעה, 
ב-22 בפברואר 2017, הוגשה לבית המשפט 
התובעת  להסתלקות  בהסכמה  בקשה 
מבקשת האישור ולדחיית תביעתה האישית 
כלפי מנורה מבטחים. הבקשה כפופה לאישור 

בית משפט. 

בקשת הסתלקות מייצוגית נגד מנורה 
מבטחים בנושא שלילת זכאות של 

מבוטחים לתגמולים בטענת התיישנות 

הסתלקות מייצוגית 
נגד אקסלנס גמל 
על גביית הוצאות 

ניהול השקעות  התובעת טענה כי החוק קובע שתקופת ההתיישנות לתשלום 
תגמולים מתחילה מהיום בו קמה למבוטח זכות התביעה, לפי 

תנאי חוזה הביטוח, ולא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח 
 לדבריה, תשובת הנתבעת גורמת למבוטחים לזנוח תביעתם, 
שכן הם סבורים כי במקרים בהם חלה התיישנות מיום מקרה 

הביטוח אין הם זכאים לקבלת תגמולים 

 תביעה זהה במהותה נגד החברה 
הוגשה כבר בעבר  תביעות 
נוספות בנושא הוגשו נגד 10 
חברות ביטוח ובתי השקעות, 

בהיקף של יותר מ-3 מיליארד שקל 
בית המשפט המחוזי מרכז אישר את בקשת 
התביעה  לאישור  מהבקשה  ההסתלקות 
הייצוגית נגד אקסלנס נשואה גמל, שהוגשה 
בטענה לגביית הוצאות ניהול השקעות שלא 
בזמן שזהה  כדין, בעקבות תביעה קודמת 
לבורסה  הפניקס  דיווחה  כך   – במהותה 

בשבוע שעבר. 
תביעות נוספות בטענה כאמור הוגשו נגד 
10 חברות ביטוח ובתי השקעות, בהיקף של 
יותר מ-3 מיליארד שקל )פוליסה, גיליון 2204 

מה-4 בינואר 2017(. 
טענתם המרכזית של התובעים היא, שהחברות 
לא יידעו את החוסכים ולא קיבלו את הסכמתם 
לגביית הסכום הנוסף, שמצטרף לדמי הניהול 

אותם הסכימו החוסכים לשלם.
 2017 בית המשפט אישר ב-23 בפברואר 
את ההסתלקות מהתביעה הנוספת שהוגשה 
נגד אקסלנס גמל ומחק את הבקשה לאישור.
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 Seegnature-ו GetmeIns הסטארטאפים
זכו בתחרות Insurtech לטכנולוגיות ביטוח

JVP   החליטה להכפיל את הפרס ולהציע השקעה של כשני מיליון דולר לזוכים בתחרות 
 כרטיס כניסה למרכז החדשנות של Kamet, זרוע ההשקעות של Ventures AXA, הוענק 

Leo בתואר חביב הקהל, שנבחר על ידי עובדי רשות שוק ההון,  זכה הסטארטאפ  Jones-ל
ים  פ א ט ר א ט ס ה
 G e t m e I n s
כו  ז  S e e g n a t u r e - ו
 Insurtech בתחרות 
וח  ט י ב ת  ו י ג ו ל ו נ כ ט ל
קרן  ידי  על  שנערכה 
ההשקעות JVP, ובחסות 
ענקית הביטוח הצרפתית 
AXA. קרן JVP החליטה 
להכפיל את הפרס ולהציע 
השקעה של כשני מיליון 

דולר לזוכים בתחרות. כרטיס כניסה למרכז 
Kamet, זרוע ההשקעות של  החדשנות של 
Ventures AXA, הוענק ל-Jones. בתואר 
חביב הקהל, שנבחר על ידי עובדי רשות שוק 
.Leo  ההון, ביטוח וחיסכון,  זכה הסטארטאפ
GetmeIns, הפועלת בתחום מניעת הונאות, 
 Loss פיתחה פלטפורמה ייחודית להורדת
Ratio של חברות הביטוח. החברה מיישמת 
את המתודולוגיה המודיעינית לעולם הביטוח 
על מנת למנוע הונאות לפני התרחשותן או 
לזהותן מבלי לשלם הון עתק לחוקרים פרטיים. 
המודל של getmeIns הנו “מודיעין כשירות” 
המתוכנן לחזות הונאות כבר במעמד הקנייה. 
על מנת לאפשר זאת אנו משלבים דיסציפלינות 
רבות, כגון: ניתוח קשרים, מקורות גלויים, 

עיבוד אותות, פוטוגרמטריה ואחרות.
Seegnature –  פיתחה את פלטפורמת 
 customer engagement -הדור הבא ל
המאפשרת לחברות להגדיל אחוזי סגירת 
עסקאות ולהימנע מצורך במפגש פיזי על ידי 
הסרת חסמים בשלב סגירת העסקה. החברה 
מספקת פתרון רב ערוצי מבוסס ענן לעריכת 
וחתימת מסמכים ואימות זהות )לפי חוק איסור 
הלבנת הון(, הנותן מענה גם לתהליכים בשירות 
עצמי של לקוח וגם לתהליכים בזמן אמת מול 
נציג חברה. החברה זכתה לאחרונה במקום 
הראשון בתחרות הסטרטאפים של ישראכרט 
וכבר החלה לעבוד עם 4 מ-5 חברות הביטוח 

המובילות בארץ תוך 5 חודשים מההשקה.
 – Jones לסטאראפ  הוענק  נוסף  פרס 
של  החדשנות  למרכז  להצטרף  הזדמנות 
 AXA Kamet,  חממת הסטרטאפים של 
Ventures לחברות Early stage הפועלת 
גינה  סטפן  בפאריס.  את הפרס העניקו: 
)Stéphane Guinet( מייסד ושותף מנהל, 

.Kamet-ומייקל נידם, שותף ב
Jones מאפשרת לעסקים קטנים לקנות 
בלחיצת כפתור ביטוח שנעשה זול יותר ככל 
שהם צוברים יותר ניסיון. כיום בעלי עסקים 
חדשים נאלצים לשלם פי שלושה על ביטוח, 
אולם ביטוח הוא תנאי חובה כאשר עסק 
רוצה לחתום על חוזה עם לקוח. הפלטפורמה 

של החברה רושמת ביטוח צד ג׳ עבור כל חוזה 
בנפרד באמצעות לחיצה אחת במובייל.

את תואר חביב הקהל, שנערך בשיתוף רשות 
דורית  שוק ההון, ביטוח וחיסכון, העניקה 
סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
ל-Leo.  בחירת חביב הקהל נערכה על ידי 
כ-150 מעובדי רשות שוק ההון, והקהל שנכח 
באירוע הגמר. עובדי הרשות קיבלו מראש 
מידע על כל חמשת הסטרטאפים והתבקשו 

לדרג את המתמודדים.
ליאו הוא עוזר אישי לכל ענייני הביטוח. 
ובינה  דאטה  ניתוח  על  מתבסס  השירות 
פוליסות  למשתמשים  ומציע  מלאכותית 
המותאמות לצרכים שלהם ובדיוק בזמן בו 
להן. הסטארטאפ מתכוון לשנות  יזדקקו 
 ,Y-לחלוטין את חווית הביטוח של דור ה
ומפשט אותה דרך חוויית משתמש נוחה. ליאו, 
שפותח כצ’אט-בוט וכרגע פועל על פלטפורמת 
פייסבוק מסנג’ר, מתזכר את המשתמש לפני 
מועד סיום הפוליסה, שולח עדכונים חכמים 
ומסייע בתהליך התביעה. ליאו כבר עובדים 
בשיתוף פעולה עם מגוון חברות ביטוח בארה”ב.

גדי תירוש, שותף מנהל קרן JVP: “חברות 
הביטוח יצטרכו להשתנות בקצב שהכלכלות 
החדשות שצומחות סביבנו מתפתחות. מגוון 
האפליקציות שקיבלנו לתחרות והזוכים עצמם 
ביססו את הביטחון שלנו שישראל תהווה כר 

מוצלח לחדשנות גם בתחום זה”.
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח 
בעולמות  טכנולוגיות  “הטמעת  וחיסכון: 
המציאות,  כורח  היא  והחיסכון  הביטוח 
שמתרחשת לנגד עינינו ומשנה את התייחסותנו 
למוצרי הביטוח והחיסכון. חברות הטכנולוגיה 
מקרבות את היום שבו נרכוש ביטוח, נבצע 
נקבל  או  תאונה  על  נדווח  רפואי,  חיתום 
תגמולים בלחיצת כפתור על המכשיר הנייד 
שלנו. לרשות שוק ההון עניין רב בהטמעת 
טכנולוגיה חדשנית בכלל, ובפרט בתחומים 

שתחת אחריותנו הרגולטורית”.
 :KAMET-סטפן גינה, מייסד ושותף מנהל ב
“הביטוח הוא תעשייה מאוד איטית אבל 
Kamet  מחוייבת לעבוד עם יזמים וליצור 

מודלים חדשים. יחד עם 
יזמים מצוינים אנו בונים 
מודל שיכול להתחרות או 
 AXA-להשלים את מה ש
עושה  ביטוח  כחברת 
באופן גלובלי.  אתם עוד 
הרבה  די  אותנו  תראו 
מאוד  אנחנו  בישראל, 
נהנים מהאנרגיה ומרוח 

היזמות בארץ הזו”.
 Insurtech-תחרות ה
הושקה בנובמבר 2016. עשרות סטרטאפים 
הגישו את מועמדותם לתחרות, מתוכם העפילו 
 Leo, Click-Ins  :לגמר חמישה סטרטאפים
Jones ,TrueNorth,ו- Seegnature. כ-80 
סטארטפים ניגשו לתחרות, מרביתם מישראל 
)90%( בנוסף הוגשו הצעות מארה”ב )7%( 
ואירופה )3%(. המיזמים ייצגו חתך מגוון של 

תחומים:
 H e a l t h  I T  ) 1 9 % ( ,  c u s t o m e r
 engagement )16%(, Risk Management
 )14%(, Cyber Security )14%(, AI
 )8%(, Big Data )7%(, Blockchain
 )5%(, Automotive )4%(, Customer
 Management )4%(, IOT )4%(, Analytics
 )3%(, Distribution )1%(, Wearables

.)1%(
הזוכים נבחרו על ידי צוות שיפוט הכולל את: 
פרנסואה   ,JVP יואב צרויה – שותף בקרן 
 AXA Strategic רובינה – שותף מנהל 
 ,Kamet מייקל נידם – שותף ,Ventures
הביטוח  על  המפקחת   – סלינגר  דורית 
עמית הראל – מנהל חדשנות  ושוק ההון, 
ברק מלניק – סמנכ”ל פיתוח   ,Deloitte-ב
עסקי בארניקס, רולי בר – מפירמת HFN ופז 

יצהר –  מסטארטאפ נשיין סנטרל.
 :GetMeIns יוג’ין גרינברג מייסד ומנכ”ל
“זה כבוד עצום לזכות בתחרות של קרן הון 
סיכון הכי משמעותית בישראל, כך שעבורנו 
מדובר בפרס כפול. אנחנו מתכוונים להוסיף 
לליבת העסקים שלנו את תחום ה-AI, לעשות 
גיוסים נוספים בישראל, ועד סוף השנה לפתוח 
נציגות פיתוח עסקי בארה”ב עם לפחות שלושה 

לקוחות פעילים”.
 :Seegnature יאיר רביד מייסד ומנכ”ל
“הפלטפורמה שבנינו מאפשרת לחברות להסיר 
חסמים בשלב סגירת העסקה בעסקאות 
את  להשיק  לנו  תעזור  הזכייה  מורכבות. 
הפלטפורמה שלנו בשוק הפיננסים בארה”ב, 
והבנקים בחוף  ובמיוחד לחברות הביטוח 
המזרחי. אנחנו מתכוונים לפתוח פעילות של 
צוות המכירות בארה”ב כאשר הפיתוח יישאר 

בישראל”.

Insurtech-גמר תחרות ה

ביטוח וטכנולוגיה
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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!

מבטחים ומבוטחים

מגדל אירחה  חברת 
לאחרונה את הכנס של 
עמותת נגישות ישראל, 
הפועלת במטרה לשפר 
את איכות חייהם של 
אנשים עם מוגבלויות 
הישראלית.  בחברה 
עורכי   120 מ- יותר 
דין ויועצים משפטיים 
השתתפו  מובילים 

בכנס, שעסק בסוגיות הקשורות בחקיקת 
הנגישות. עוד השתתפו בו חברת הכנסת 
נורית קורן )הליכוד( ונציב שוויון לאנשים עם 
מוגבלות במשרד המשפטים, אברמי טורנו. 
יוחנן דנינו, “מגדל הנגישה  יו”ר מגדל, 
עשרות מבנים שבבעלותה, התאימה את 
אמצעי השירות, את מרכזי קבלת הקהל, 
חדרי הישיבות, שלטים ומשרדים,  ונמצאת 
בעיצומו של תהליך להנגשת המסמכים 
של החברה”. דנינו ציין כי “לא החוק הוא 

שמנחה את מגדל, אלא 
האמונה שכל אדם זכאי 
לקבל  שירות,  לקבל 
הזדמנות שווה, להיות 
לקוח שלנו, להשתלב 
בעבודה אצלנו ולהיות 
מסוגל לנהל את חייו 
בשוויון, בזכות, בכבוד 

ובעצמאות מרבית”.  
ממגדל נמסר, כי הכנס 
הוא חלק משיתוף פעולה פורה המתקיים בין 
החברה לבין עמותת נגישות ישראל זה מספר 
שנים, במסגרתו מסייעת חברת הביטוח 

בקידום מטרותיה החשובות של העמותה. 
בכנס נגישות ישראל הקודם, שאותו אירחה 
2015,  סיפר בעל השליטה  מגדל במהלך 
שלמה אליהו, את סיפורו האישי  במגדל, 
ידי מעסיקו  למשתתפים, כיצד פוטר על 
הראשון בשל היותו נכה, וריגש את הקהל 
)פוליסה, גיליון 1925 מה-23 במרץ 2015(.

ארבעה מתוך שבעת המעורבים בתאונת 
התהפכות של אוטובוס בקובה, בה נהרג 
הישראלי נחום הנקין,  מוחזרים בשעה זו 
לארץ על ידי חברת ביטוח הנסיעות לחו״ל 
PassportCard. כוח הסיוע הרפואי של 
החברה, שנשלח במהלך סוף השבוע מהארץ, 

ילווה את המבוטחים בטיסתם ארצה. 
שלושת הפצועים הנוספים נשארים בשלב 
זה בבית החולים המקומי להמשך טיפול 
ועד לקבלת אישור מהצוות הרפואי בשטח. 

 :PassportCard מנכ״ל  אמיר  יואל 
״שיפור במצב הפצועים הביא לכך שחלקם 
יחזרו כבר היום לארץ והיתר יחזרו ברגע 
בבית  הרפואי  מהצוות  אישור  שיקבלו 
החולים. אנחנו בקשר רציף עם המבוטחים 
ועושים את מירב המאמצים להביא את 
כולם ארצה במהרה. אנחנו משתתפים בצער 
משפחת הנקין על מות נחום  ז״ל בתאונה 
ופועלים על מנת להביא את ארונו לארץ 

בהקדם האפשרי״.

יו”ר מגדל, יוחנן דנינו: מגדל 
הנגישה עשרות מבנים שבבעלותה

ארבעה מבין הפצועים בתאונת האוטובוס 
PassportCard בקובה מוחזרים לארץ על ידי

2,800 עובדי כלל 
ביטוח פתחו בצעדים 

ארגוניים בטענה 
למבוי סתום במו”מ 

על הסדר קיבוצי

גדעון המבורגר, נשיא הראל

 מגדל  אירחה את כנס עמותת נגישות ישראל 
בהשתתפות כ-120 עורכי דין ויועצים משפטיים שעסק 

בסוגיות הקשורות בחקיקת נגישות  דנינו: מגדל נמצאת 
בעיצומו של תהליך להנגשת המסמכים של החברה

 יו”ר ועד העובדים: זו סנונית 
ראשונה בשורה ארוכה של צעדים 
מתוכננים  כלל ביטוח: הנהלת 

החברה מקיימת את הוראות ההסכם 
הקיבוצי בקפידה מיום חתימתו 

כ-2,800 עובדי כלל ביטוח, על חטיבותיה השונות, 
עזבו בשעה 10:00 הבוקר )יום א’( את עמדותיהם 
במטה החברה בקריית עתידים בתל אביב והצטרפו 
לאסיפת הסברה שקיים ועד העובדים בחברה – 
כך נמסר מההסתדרות. עוד נמסר, כי “העבודה 
בחברה תופסק היום לשעתיים כחלק מהצעדים 
הארגוניים שבהם פתחו העובדים, בעקבות המבוי 
הסתום אליו נקלעו הצדדים, נוכח סירובה העיקש 
של ההנהלה לחתום על הסכם קיבוצי חדש בחברה”. 
ועד העובדים בכלל ביטוח, רוני רז, אמר  יו”ר 
הבוקר: “אני מצר על כך שהיינו צריכים להגיע 
למקום הזה, על אף רצון העובדים להגיע להסכמות. 
הנהלת כלל ביטוח בוחרת לחזור שנים אחורה, תוך 
פגיעה באמון שנוצר בין הצדדים והסבת נזק חמור 
למערכת יחסי העבודה בחברה. אסיפת ההסברה 
שמתקיימת היום היא סנונית ראשונה בשורה 
ארוכה של צעדים ארגוניים מתוכננים. אני תקווה 
כי ההנהלה תתעשת ותבין כי העובדים הם הנכס 

העיקרי של החברה”.
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “הנהלת החברה 
מקיימת את הוראות ההסכם הקיבוצי בקפידה 
מיום חתימתו ופועלת בשקיפות מלאה עם ועד 
ועד  פי ההסכם הקיים, התחייב  על  העובדים. 
העובדים לשקט תעשייתי עד ל-31 במרץ 2017 
ואנו קוראים לו לשוב אל שולחן הדיונים במטרה 
להגיע להסכמות אשר יסייעו לחברה להמשיך 
לצעוד לעבר העתיד תוך שיתוף פעולה מלא עם 

העובדים”.

 נשיא הראל גדעון המבורגר, יוזם הכנס: עד כה נרשמו כבר כ-90 מבטחי משנה  השנה 
צפוי להגיע מספר שיא של חתמי לוידס שמעוניינים לעבוד ישירות עם השוק הישראלי

כנס מבטחי המשנה Tel Aviv Re חוזר 
להיערך בשיתוף איגוד חברות הביטוח

 Tel Aviv ,כנס מבטחי  המשנה הבינלאומי בישראל
Re 2017, יתקיים השנה בין התאריכים 15-18 במאי 
ונשיא  הכנס  יוזם  המבורגר,  גדעון  לדברי   .2017
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: “לכנס, שייערך השנה 
בשיתוף עם איגוד חברות הביטוח, נרשמו עד כה כבר 
כ-90 מבטחי משנה. יודגש, כי חלק ממבטחי המשנה 
שנרשמו לא השתתפו כלל בכנסים הקודמים, ויש בכך 

הישג משמעותי”. 
להערכת המבורגר, “השנה צפוי להגיע מספר שיא 
של חתמי לוידס שמעוניינים לעבוד ישירות עם השוק 

הישראלי, וכן - מבטחי משנה, שיגיעו לכנס מאירופה, 
המזרח הרחוק וארה”ב. ההתעניינות בכנס גוברת מדי 
שנה ואנו גאים על כך בשל המשמעות העמוקה של 
עובדה זו מבחינת המשק הישראלי ומבחינת ההשפעה 

על הכלכלה הישראלית, ובכלל זה גם על התיירות”. 
מהראל נמסר, כי כנס ביטוח המשנה בישראל יתקיים 
זו השנה ה-11 ונחשב כיום לאחד מכנסי ביטוח המשנה 
הבינלאומיים החשובים בעולם. הוא נערך במתכונת 
דומה לכנסי בטוח המשנה המתקיימים מדי שנה במונטה 

קרלו, באדן-באדן וסינגפור.

ח”כ נורית קורן ויו”ר מגדל יוחנן דנינו


