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 Wobi השיקה מנוע לאיתור פוליסות בריאות – תשווק 
פוליסות של כלל ביטוח, איילון, הכשרה ושירביט

 לקוחות שנדרש עבורם ייעוץ יופנו לסוכנות מדנס  מנכ”ל wobi שרון גילר: המטרה המרכזית שלנו 
 :wobi שמיר קמינסקי, המשמש כיועץ של  היא להראות ללקוחות אילו כיסויים ביטוחיים יש להם

הפוליסות החדשות שהושקו לאחר הרפורמה ב-2016 טובות מהפוליסות הקיימות – מכל בחינה
בימים אלה מנוע לאיתור  Wobi משיקה 
פוליסות בריאות. המנוע יאפשר לכל לקוח לקבל 
פירוט מלא של כל פוליסות הבריאות בהן הוא 
מחזיק – פוליסות פרט, פוליסות קבוצתיות 
וכיסויים של קופת החולים. ובמקרים בהם 
המערכת תזהה כי קיימת אפשרות לשפר את 
מצבו של הלקוח – תציע Wobi ללקוח פוליסות 
ושירביט.  הכשרה  איילון,  כלל ביטוח,  של 
במקרים בהם חלה הרעה במצבו הבריאותי של 
הלקוח, או כאשר המערכת תחליט כי נדרש 
ייעוץ פרטני – תפנה Wobi את הלקוח לסוכנות 

הביטוח מדנס.
יתייחס  שיופיע  המידע 
יים  הכיסו ג  וסו להיקף 
קיימים  הביטוחיים, האם 
בכיסויים שברשותו חוסרים 
משלם  כמה  כפילויות,  או 
המבוטח ומהן האלטרנטיבות 
שיעניקו לו את אותו הכיסוי, 
אך תוך חיסכון משמעותי 
לעומת  בתשלום הפרמיה, 
התשלום שהוא משלם כיום.

גילר  שרון   Wobi מנכ”ל 
אמר היום במפגש עיתונאים 
כי  השירות,  השקת  לרגל 

מדובר באחד מהפרויקטים המורכבים של 
Wobi, שכלל בין היתר הזנת אלפי פוליסות 

ישנות וחדשות לתוך המערכת, ניתוח שלהן 
והצגת כיסויים חלופיים שישפרו את מצבו של 

הלקוח. 
 Wobi עו”ד שמיר קמינסקי, המשמש כיועץ של
לתחום הבריאות, הסביר כי הרקע למהלך הוא 
הרפורמה שערכה המפקחת על הביטוח בתחום 
הבריאות. לדבריו, בניגוד למסרים שמעבירות 
חברות הביטוח, הפוליסות החדשות טובות 
מהפוליסות הקודמות לאין שיעור, בעיקר כיוון 
שהן מתעדכנות באופן אוטומטי, וכוללות את 
הכיסויים החדשניים ביותר בתחומי הרפואה. 

לדבריו, חברות הביטוח פועלות לשמר את 
התיקים הקיימים, כיוון שהם 
כוללים כיסויים נמוכים יותר, 

במחירים גבוהים יותר.
מערכת  את  הציג  הוא 
ההשוואה וציין כי היא פועלת 
לפי ששת הכיסויים שנמכרים: 
ניתוחים בחו”ל,  ניתוחים, 
תרופות, השתלות, מחלות 
קשות ואמבולטורי – “בכל 
פרמטר המערכת מציגה את 
הכיסויים שבידי הלקוח,  כולל 
חוסרים וכפילויות, ומציעה 
עדיפים,  כיסויים  ללקוח 
במחירים נמוכים יותר”. קמינסקי הדגיש כי 
כפלי ביטוח מוצגים רק בין ביטוחים פרטיים, 

ולא מול קופות החולים. 
גילר התייחס למודל העסקי של המערכת, 
ואמר כי Wobi אינה סוכן רגיל בכך שהיא אינה 
מתיימרת לטפל בלקוח לאורך זמן, אלא לקבל 
עמלה חד פעמית בלבד – “הלקוח הוא לקוח 
של חברת הביטוח. לסוכן ביטוח אין שום ערך 

בתהליך מימוש הביטוח”.
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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

אופן הצגת הכיסויים הביטוחיים 
Wobi במערכת

 למשרד מצטרפים ארבעה עורכי 
דין בהם עו”ד שלומי הדר, שמצטרף 
כשותף  המשרד ייקרא מעתה ג’ון 
גבע, הדר ושות’ – עורכי דין ומגשרים

משרדו של עו”ד 
ג’ון גבע מתרחב

משרדו של עו”ד ג’ון גבע, המתמחה בתחום 
הביטוח, מתרחב. למשרד מצטרפים, החל מה-1 
במרץ 2017, ארבעה עורכי דין, בהם עו”ד שלומי 
הדר, שמצטרף כשותף. המשרד ייקרא מעתה 

ג’ון גבע, הדר ושות’ – עורכי דין ומגשרים. 
במסגרת זו מתרחבים תחומי הפעילות בהם 
עוסק המשרד. לתחומי הביטוח, רגולציה, נזיקין 
וליטיגציה מתווספים כעת דיני עבודה, קניין 
רוחני )לרבות לשון הרע, הוצאת דיבה וכיו”ב( 

ונדל”ן, ותחום הליטיגציה יחוזק.
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יצא סגן נשיא  בפסק דין שניתן החודש, 
בשן,  ירון  השופט  השלום,  משפט  בית 
כלל ביטוח והמבוטחת  בביקורת קשה נגד 
שלה, שנתבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי. 
לדבריו, “זה המקום להעיר שההגנה נוהלה 
נהגו  שהנתבעות  רק  לא  מבישה.  בדרך 
בעקביות כאילו סדרי הדין לא קיימים, אלא 
הן התעלמו מהחלטות  שבמהלך המשפט 
רבות וגרמו לכך שתביעה בסדר דין מקוצר 
נמשכה ארבע וחצי שנים... התופעה הנפוצה 
מדי, של חברת ביטוח שפשוט משתמטת 
מתשלום כספים מחייבת בדיקה מערכתית. 
הזכות לעסוק בביטוח ניתנת כידוע ברישיון 
מהמדינה, ומן הראוי לבדוק מדי פעם, אם 

ניתנה למי שראוי לאמון כזה”. 
דברי השופט נאמרו בהקשר להתנהלות 
כלל ביטוח בתביעה של המל”ל בסדר דין 
מקוצר נגד כלל ביטוח ומבוטחת. המוסד טען 
ששילם גמלת סיעוד בגין נזק גוף שסבלה 
המבוטחת-הנפגעת בתאונת דרכים בשנת 
2005 ועתה חייבות הנתבעות לשפותו בגין 
תשלום אותה גמלה, הן מכוח הסכם והן מכוח 

סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי.

על פי פסק הדין, ובלי להיכנס לפרטיו, “לא 
בכדי מחה התובע בסיכומיו על שהנתבעות 
עוררו בסוף הדרך טענות חדשות, שהיה בולם  
באיבן בחקירה נגדית של המצהירה או היה 
מביא לגביהן ראיות וטיעון, אילו נכללו בהגנה 
שהותרה. כאן, בוודאי ניסו הנתבעות לקפח 
דיונית של התובע”. השופט מסביר  זכות 
מכך  התעלמו  “הנתבעות  כי  הדין,  בפסק 
שהן מתגוננות בסדר דין מקוצר, לא טרחו 
לבקש להתגונן בטענות חדשות, אפילו גילו 
את הרלבנטיות שלהן באיחור, ולכן איבדו 
את הזכות לטעון אותן”. לדברי השופט, גם 
טענות נוספות שהעלו הנתבעות באיחור הן 
“טענות סרק, שהועלו כאמצעי סחבת של 

נתבעות הנאחזות בקש”.
הנתבעות  בהגנת  כי  נפסק,  לסיכום 
 80% מהן  לקבל  זכאי  התובע  ממש.  אין 
התלות  הערכת  לפי  ששילם  מהסכומים 
הראשונה בתוספת ריבית הסכמית ובסה”כ 
81,533 שקל. סכום זה יישא הפרשי הצמדה 
ועד  התביעה  הגשת  מיום  כדין  וריבית  

התשלום המלא בפועל. 
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “פסק הדין 

ביטוח  כלל  לידינו בשבוע שעבר.  התקבל 
מבקשת לציין כי מדובר במחלוקת שבינה 
לבין הביטוח הלאומי עקב תביעת שיבוב 
הסכמות  שעניינה  הלאומי,  הביטוח  של 
ספציפיות אליהם הגיעו הצדדים בעבר ובכל 
החברה  בין  במחלוקת  מדובר  לא  מקרה 
למבוטחיה. נדגיש כי התביעה מול המבוטחת 
שולמה  השיבוב  תביעת  הוגשה  שבגינה 
במלואה, הרבה קודם להתדיינות המשפטית 
הלגיטימית בינינו לבין הביטוח הלאומי. כלל 
ביטוח פועלת בהגינות מרבית ורואה חשיבות 

עליונה במתן שירות הוגן ללקוחותיה”.

 לדברי סגן נשיא בית משפט השלום, השופט ירון בשן: “התופעה הנפוצה מדי, של חברת ביטוח שפשוט משתמטת 
מתשלום כספים, מחייבת בדיקה מערכתית. הזכות לעסוק בביטוח ניתנת כידוע ברישיון מהמדינה, ומן הראוי לבדוק 

מדי פעם, אם ניתנה למי שראוי לאמון כזה”  כלל ביטוח: לא מדובר במחלוקת בין החברה למבוטחיה. נדגיש כי התביעה 
מול המבוטחת שבגינה הוגשה תביעת השיבוב, שולמה במלואה, הרבה קודם להתדיינות המשפטית הלגיטימית

ביקורת נוקבת בפסק דין נגד כלל ביטוח על 
סחבת והשתמטות מתשלום כספים לתובע
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המפקחת פונה לציבור הרחב להתייעצות:
מהו מודל העמלה האופטימלי לסוכני הביטוח?

פשרה בייצוגית נגד מנורה מבטחים בטענה 
להעלאת דמי ניהול לעמיתים ללא הודעה מוקדמת 

נוכח כניסתו הקרובה לתוקף של החוק שמפריד 
בין עמלות סוכני הביטוח לדמי הניהול )ב-1 
המפקחת על הביטוח דורית  באפריל( פונה 
את  ומבקשת  לציבור,  נדיר  בצעד  סלינגר 
התייחסותו למספר מודלים שונים של עמלות. 
הציבור מתבקש להתייחס ליתרונות ולחסרונות 

במודלים עצמם, וכן למידת הישימות שלהם.
המודלים המוצגים בנייר ההתייעצות:

1. העמלה משולמת לסוכן ישירות על ידי 
הלקוח – בין אם כסכום חד פעמי או כתשלום 
חודשי קבוע. העמלה תשולם מחשבונו הפרטי 

של הלקוח.
2. העמלה נקבעת בהסכם בין הסוכן ללקוח, 
הגוף  שגובה  הניהול  דמי  ומשולמת מתוך 
המוסדי. העמלה תיקבע כשיעור מתוך הצבירה 
וכשיעור מתוך ההפקדות בלבד, אך ללא קשר 
לגובהם של דמי הניהול. במסמכי הצירוף יינתן 
גילוי לעמלת ההפצה והיא תשולם כל זמן שקיים 

ייפוי כוח לבעל הרישיון.
3. העמלה משולמת לסוכן על ידי גוף מוסדי 
קבוע  ושיעור  הצבירה  מסך  כשיעור קבוע 
מסך ההפקדות, ובשיעור אחיד מכל הגופים 

המוסדיים, וללא קשר לגובהם של דמי הניהול.
4. עדכון העמלה לסוכן לגבי לקוחות שצירף, 
יהיה בהפחתת העמלה בלבד, לגבי עמלות 
עתידיות בלבד, לפחות שלוש שנים לאחר הצירוף 

למוצר הפנסיוני על פי בחינת כלל העסקאות 
שנעשו בהתאם להסכם בתקופה הנבחנת, 
ולפי קריטריונים אשר אינם מבוססים על דמי 

הניהול הממוצעים.

בבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה הודעה 
על הסכם פשרה בייצוגית נגד מנורה מבטחים 
ניהול  דמי  להעלאת  בטענה  וגמל  פנסיה 
לעמיתים, ללא הודעה מוקדמת כמתחייב על פי 
הדין )פוליסה, גיליון 1857 מה-30 באוקטובר 
2014( – כך דיווחה השבוע )יום א’( מנורה 

מבטחים לבורסה. 
כי  הצדדים שהגיעו לכדי פשרה, הסכימו 
יבוצעו החזרי הטבות לעמיתי קרנות הפנסיה 

שבניהול החברה, הנמנים על סוגים שונים 
שפורטו בהסכם. 

סכום ההטבה הכולל עליו הסכימו הצדדים 
הוא כ-2.7 מיליון שקל. 900 אלף שקל ישולמו 
לעמיתים שהיו צד להסכם הנחות פרטני, בגין 
 1.1  ;2010-2012 העלאת דמי ניהול בשנים 
מיליון  שקל ישולמו לעמיתים שקיבלו הנחה 
כתוצאה מהסכם הנחות קולקטיבי, בגין העלאה 
בשנים 2008-2012, בקשר עם התקופה שבין 

ועד לתחילת  עזיבת מקום העבודה הקודם 
ו-700 אלף שקל  עבודה במקום עבודה חדש 
ישולמו לעמיתים שקיבלו הנחה כתוצאה מהסכם 
הנחות קולקטיבי, בגין העלאת דמי ניהול, בשנים 
2008-2012, בקשר עם תחילת עבודה במקום 
חדש שאיננו משתייך להסדר הנחות קולקטיבי.  
במנורה מבטחים מציינים, כי ליישום הסכם 
הפשרה, שכפוף לאישור בית המשפט, לא צפויה 

להיות השפעה מהותית על החברה.

בין המודלים המוצעים: הלקוח משלם עמלה מחשבונו הפרטי, עמלה שנקבעת בין 
הסוכן ללקוח אך נגבית על ידי הגוף המוסדי או עמלה שמשולמת לסוכן על ידי 
הגוף המוסדי – כשיעור קבוע מהצבירה ומההפקדות, ללא תלות בדמי הניהול

הצדדים הסכימו כי יבוצעו החזרי הטבות, בסכום של כ-2.7 מיליון שקל לעמיתי קרנות הפנסיה שבניהול החברה 

סקר פוליסה: מהו מודל העמלות המיטבי?
נוכח פניית המפקחת על הביטוח דורית סלינגר לציבור הרחב, בשאלה מהו מודל העמלה 

המיטבי, עורך פוליסה סקר על מנת לשקף את עמדת הקוראים. 
קוראי פוליסה מוזמנים להיכנס לאתר פוליסה בכתובת www.polisa.news ולהשתתף בסקר. 

אנשים לשרות אנשים
גם גילאי 40

חובה
לעשות באיילון!
תעריף ביטוח חובה אטרקטיבי ביותר!
בכל סוגי הרכבים בכל שכבות הגיל   

http://www.polisa.news
http://www.polisa.news
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 התובע דרש לפצותו בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו בעקבות תאונת דרכים  לטענת הנתבעת, 
הרכב הפוגע נמכר לנתבע עוד קודם לתאונה, על ידי המבוטח שלה ומאחר שפוליסת הביטוח 

היא חוזה אישי בינה לבינו, הרי במועד המכירה )טרם התאונה( הפוליסה התבטלה מאליה

בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתו 
של תומר גולסטני )“התובע”(, שיוצג על ידי עו”ד 
אסף חן, נגד יגאל בן אבו )“הנתבע”(, שלא היה 
הראל חברה לביטוח בע”מ  מיוצג בהליך, ונגד 
הראל  )“חברת הביטוח”(, שיוצגה על ידי עו”ד 
חסון. פסק הדין ניתן בדצמבר 2016, מפי הרשם 

הבכיר קייס נאשף.
עובדות המקרה: התובע הוא בעלים של רכב, 
התובע מהנתבע ומחברת הביטוח לפצות אותו 
בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכבו בעקבות תאונת 
דרכים )“התאונה”(. התובע טען, כי הנתבע רכש 
את הרכב הפוגע ומשכך הוא זכאי לפיצוי. אין 
מחלוקת בין הצדדים ביחס לנסיבות התאונה 
על חברת  ומוסכם  ולאחריות להתרחשותה 
הביטוח, כי האחריות לקרות התאונה מוטלת על 
הרכב הפוגע. חברת הביטוח טענה, כי הרכב הפוגע 
נמכר עוד קודם לתאונה, לנתבע, על ידי המבוטח 
שלה, שמואל ישראל )“המבוטח”(. משכך, ובהיות 
פוליסת הביטוח בגדר חוזה אישי בין המבטחת לבין 
המבוטח שלה, הרי במועד המכירה )טרם התאונה( 

פוליסת הביטוח התבטלה מאליה. 
השאלה שנדונה בפסק הדין: המחלוקת הינה 
בשאלה האם כאשר אדם מוכר רכבו לצד שלישי, 
אקט המכירה כשלעצמו מביא, בהכרח, לפקיעת 
הכיסוי הביטוחי במישור היחסים בין המוכר לבין 
חברת הביטוח וזאת בהיות פוליסת הביטוח בגדר 

חוזה אישי.
פסק הדין: בראשית דבריו, ציין בית המשפט, כי 
חברת הביטוח כשלה בהוכחת טיעוניה במישור 
הפורמלי והמהותי והדגיש, כי מצופה היה שהיא 
תנקוט במלוא האמצעים על מנת להוכיח את 
טיעוניה. אמצעים אלה כוללים זימון כל העדים, 
ובראש ובראשונה המבוטח והנתבע, אולם היא לא 
עשתה כן והסתפקה בעדותו של החוקר הנופלת 

לגדר עדות מפי השמועה. 

הימנעותה של חברת הביטוח מהזמנת אותם עדי 
מפתח רלבנטיים אמורה להיזקף לחובתה ודי היה 
בכך כדי להביא לדחיית טיעוניה. למרות זאת, בית 
המשפט נדרש לבחינה עניינית של טענות ההגנה. 
בית המשפט העיר, כי טענותיה של חברת הביטוח, 
הנסמכות על אקט המכירה כעילה לפקיעת הכיסוי 
הביטוחי, מהוות לכאורה הרחבת חזית אסורה, שכן 

טענות אלו לא נטענו בכתב ההגנה.
בית המשפט ניתח את היסודות העובדתיים של 
הטענה בדבר מכירת הרכב הפוגע לפני התאונה 
וקבע, כי הגם שהחזקה ברכב הפוגע עברה לנתבע, 
הרי התמורה לא שולמה בפועל. בסופו של דבר 
התמורה שולמה, לא על ידי הנתבע אלא על ידי 
הערב, וזאת ככל הנראה לאחר קרות התאונה. 
כעולה מעדותו של המבוטח בפני החוקר - הנתבע 
לא שילם לו את התמורה, לא בוצעה בפועל העברת 
בעלות ברכב הפוגע וזו גם הייתה הסיבה מדוע לא 

בוטלה פוליסת הביטוח בחברת הביטוח.
בית המשפט קבע, כי אי ביטול הפוליסה לא נבע 
עקב היסח הדעת או טעות טכנית של המבוטח. 
נהפוך הוא, מדובר בהחלטה מושכלת ומחושבת 
מראש של המבוטח. בית המשפט הגיע למסקנה, כי 
העסקה לא הושלמה עד תום, הגם שהחזקה ברכב 
נמסרה לכאורה לידי הנתבע. הואיל וכך, ניתן לומר 
שהבעלות ברכב נותרה בידי המבוטח ולפיכך אין זה 
מקרה קלאסי של טענה להיעדר זיקת ביטוח. בית 
המשפט מציין, כי אף אילו הצדדים היו משלימים 
את העסקה, כלומר הנתבע היה משלם את מלוא 
התמורה והייתה מתבצעת העברת בעלות ברכב 
הפוגע, ואין זה המקרה שלפנינו, הרי בפסיקה 
קיימים ניצנים לגישה חדשה, לפיה גם במקרים 
כאלה פוליסת הביטוח אינה פוקעת מאליה, כפי 

שטענה חברת הביטוח.
בית המשפט סקר את הפסיקה, החל בהלכת 
מריואת בבית המשפט העליון, שקבעה, כי מכירת 

הרכב על ידי המבוטחת מביאה לפקיעת הפוליסה. 
המחוקק קבע חריג בסעיף 13 לפקודת ביטוח רכב 
מנועי, ולפיו שינוי בעלות ברכב אינו פוטר מבטח 
בביטוח חובה לנזקי גוף, אלא אם התקיימו נסיבות 
מסוימות. יודגש, כי הוראה זו, מתייחסת לביטוח 
נזקי גוף ואינה מתייחסת לביטוח נזקי רכוש. מלשון 
הן למדים על הלאו: התיקון החקיקתי שנערך ביחס 
לפוליסות ביטוח חובה העוסקות בנזקי גוף, לא נערך 
לגבי פוליסות רכוש וממילא ההלכה שנקבעה בעניין 
מריואת שרירה וקיימת. זאת גם עמדת המלומד 

ירון אליאס בספרו “דיני ביטוח”.
הגישה הרווחת בפסיקת בתי המשפט המחוזיים 
מצדדת בהמשך תחולתה האפקטיבית של הלכת 
מריואת “שביטוח רכב מנועי הוא ביטוח אחריות 
אישי, המכסה את חבותו של בעל הרכב ושל מי 
שנהג ברכב ברשותו. לאחר שהרכב נמכר והחזקה 
בו הועברה לקונה, אין המוכר עוד בגדר בעל 
זכויות ברכב ואין הוא מי שרשאי להתיר שימוש 
בו... וממילא חברת הביטוח שנטלה על עצמה את 
האחריות לבטח את מוכר הרכב, ואת מי שנוהג 
בהיתר ממנו, אינה נושאת בשלב זה באחריות 

לתאונת דרכים מכוח הפוליסה”.
מנגד, יש המחזיקים בדעה שונה, כגון המלומד 
שחר ולר בספרו “חוק חוזה הביטוח”: “העברת 
הנכס המבוטח אינה שוללת ‘אוטומטי’ את זכותו 
של הנעבר לתגמולי ביטוח, אלא אם כן מוכיחה 
המבטחת שהייתה נמנעת, מנימוקים סבירים 
מלבטח את הבעלים החדש. שאלת המפתח היא 
האם שינוי הבעלות בנכס גרר החמרה של הסיכון”. 
גישה זו אומצה במספר פסקי דין ואין עדיין פסיקה 

חד משמעית ומחייבת בנדון. 
לסיכום: בית המשפט חייב את חברת הביטוח 
לשלם לתובע סך של 6,946 שקל בצירוף שכר טרחה. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי. 

מכירת רכב לצד שלישי אינה מביאה 
אוטומטית לפקיעת הכיסוי הביטוחי

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

אנשים לשרות אנשים

הכי זולים בנהגים ותיקים

    חובה
לעשות באיילון!
תעריף ביטוח חובה אטרקטיבי ביותר!
בכל סוגי הרכבים בכל שכבות הגיל   
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לפרטים נוספים פנה/י למפ"ע שלך בכלל ביטוח

CARCINOMA IN SITU במקרה של גילוי גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים של סרטן שד* 
| מוקדם  בשלב  שאובחן  הערמונית  סרטן  של  מגילוי  כתוצאה  ניתוח  ביצוע   ו/או 

האמור הנו מידע כללי בלבד | התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים מופיעים 
בתנאי הפוליסה | בכל מקרה של סתירה יגברו תנאי הפוליסה | ההצטרפות לפוליסה כפופה 

לחיתום רפואי ואישור החברה | ט.ל.ח

בכלל ביטוח

"מדיכלל מחלות קשות 32 | 2016" של כלל ביטוח מאפשר קבלת 
פיצוי של עד 600,000 ₪, בקרות אחד מ-32 מחלות או אירועים 

רפואיים קשים

שומרים על 
המשפחה

 בעלות חודשית

משתלמת במיוחד

 P פיצוי במלוא סכום הביטוח שנרכש גם במקרה ביטוח שני
     וזאת לאחר 180 יום בלבד מקרות האירוע הראשון

P פיצוי נוסף בגובה 25% מסכום הביטוח שנרכש בגין מקרה סרטן שני
P פיצוי בגובה של 15% מתגמולי הביטוח ועד 50,000 ₪ במקרה של "סרטן  מוקדם"*

 P מספר המחלות בקרות מקרה הביטוח הראשון המביא לביטול הפוליסה,   
     הנו הנמוך ביותר מבין המתחרים
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בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי 
מוערך של 9.7 מיליון שקל הוגשה נגד פסגות 
קופת גמל ופנסיה, איילון פנסיה וגמל והפניקס. 
זאת, בטענה לגביית דמי טיפול ממקבלי הלוואות 
שהינם עמיתים וצדדים שלישיים שאינם עמיתים 
לרבות תאגידים, בניגוד לדין, בהעדר הרשאה 
חוקית, ובניגוד לעמדת הממונה על שוק ההון 
הביטוח והחיסכון )פוליסה, גיליון 2200, מה-1 

בינואר 2017(.
בכל הנוגע לפסגות נטען בבקשה, שהוגשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב על ידי עמותת צדק 
פיננסי, כי פסגות גבתה מהעמיתים עמלות בגין 
הטיפול בהלוואות שהעניקה להם תחת הכינוי 
“עמלת עריכת מסמכים”. עוד עולה מטפסי 
ההלוואה, כי פסגות גובה “עמלת פירעון מוקדם” 

בסך 60 שקל.
בהתייחס לאיילון פנסיה וגמל נטען בבקשה, כי 
בעבור העמדת הלוואה גובה איילון “עמלת פתיחת 
תיק” בסך 200 שקל. עוד נאמר בבקשה, כי גם 
הפניקס נוהגת להעמיד הלוואות למבוטחים או 
לצדדים שלישיים מכספי החיסכון שבניהולה, וכי 
בעבור העמדת הלוואה גובה הפניקס “דמי עריכת 

תיק” בסך 150 שקל.
לטענת המבקשת, על המשיבות נאסר לגבות 
דמי טיפול, והואיל וגביית דמי טיפול או עמלת 
גבייה אינן נכללות בגדר דמי הניהול או הוצאות 
שקיימת הרשאה חוקית לגבייתן בדין, הרי שהן 
אסורות בגבייה ואינן עומדות בהוראת הסעיף 

הרלוונטי בחוק.
לדברי המבקשת, לא ניתן לגלגל על העמיתים 
את ההוצאות הכרוכות בטיפול בהלוואה, וכי לשם 
כך משולמים למשיבות דמי ניהול. המבקשת 
מציינת, כי בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
)קופות גמל( קיימות שתי דרישות מצטברות על 
מנת שחברה תוכל לגבות תשלומים מהעמיתים 
והחוסכים. האחת - קיומה של הרשאה חוקית 
לתשלום, והשנייה - קיומה של הסכמה חוזית, הן 
לעצם גביית התשלום והן לשיעורו. באופן זה בדיוק, 
כפי שאין תוקף לתשלום הנגבה בהרשאה חוקית 
אולם ללא הסכמה חוזית, כך אין תוקף לתשלום 
הנגבה בהסכמה חוזית אולם ללא הרשאה חוקית.
עוד נטען בבקשה, שהוגשה באמצעות עוה”ד 
יעקב שפיגלמן ועמית עידו, כי הגופים המנהלים 
את החסכונות הפנסיוניים כבר מתוגמלים על 

פעילות זו באמצעות דמי הניהול שהם מקבלים 
על ההפקדה ועל הצבירה, וכי התשלומים בגין 
הקמת ההלוואה או הטיפול בה, המשולמים 
ישירות לחברות המנהלות, מהווים טובת הנאה 
המתקבלת במישרין על ידן בקשר לניהול קופת 
גמל, ולפיכך התשלומים אינם חוקיים ויש להשיבם 

במלואם ללווים. 
תביעה זו מצטרפת לגל ייצוגיות נגד חברות 
הביטוח בטענה לגביית תשלומים שלא כדין בגין 
טיפול בהלוואות )פוליסה, גיליון 2223 מה-19 
בפברואר 2017(. ייצוגיות בנושא הוגשו נגד כלל 
ביטוח, הפניקס, הראל ומנורה מבטחים, בהמשך 
לטיוטת עמדה שפרסמה המפקחת בתחילת 
2017, בה נכתב: “גבייה של דמי טיפול...  בקשר 
להוצאות שנגרמו מהקמת ההלוואה או מהטיפול 
בה, אינה עומדת בהוראת חוק הפיקוח על שירותים 

פיננסיים.”
ממיטב דש נמסר: “מדובר בתביעה שהוגשה 
כנגד איילון גמל ופנסיה. אנו לומדים את הפרטים, 
אליהם נתייחס בערכאות המשפטיות”. תגובת 
פסגות לא התקבלה עד סגירת הגיליון. בהפניקס 

בחרו לא להתייחס.

דירקטוריון הכשרה אישר רכישת שירותי דרך 
ממסי שירותי דרך וגרירה  וגרירה מאת חברת 
לפוליסות ביטוח הרכב אותן מוכרת החברה – כך 
דיווחה החברה לבורסה שלשום. חברת ממסי 
אלי  נמצאת בשליטת בעל השליטה בהכשרה 

אלעזרא )באמצעות אלבר(. 
עוד מצוין בדיווח, כי ההתקשרות עם חברת 
ממסי החלה לראשונה לקראת סוף שנת 2011 
הדירקטוריון.  ידי  על  שנה  בכל  ומאושרת 
התקשרות עם ממסי היא במקביל להתקשרות 
קיימת של החברה עם צד שלישי שאינו קשור 
זהים  לחברה, אשר מעניק לחברה שירותים 
לאלו המוענקים על ידי ממסי. תנאי ההתקשרות 
המוצעים עם חברת ממסי עדיפים לחברה מאלו 

של הצד השלישי.
בדיווח נמסר, כי על פי סיווג ההתקשרות על ידי 
ועדת הביקורת כהתקשרות שאינה חריגה וכן על 
בסיס נתונים שהובאו בפני חברי הדירקטוריון 
ביחס להתקשרות דומה עם צד ג’ שאינו קשור 
לבעל השליטה בחברה ו/או לחברה, קבעו חברי 
הדירקטוריון כי ההתקשרות היא בתנאי שוק, 

לטובת החברה, ותנאיה הוגנים וסבירים: 
1. מכירת שירותי דרך וגרירה הינה פעולה במהלך 
העסקים הרגיל של החברה אשר מציעה למבוטחיה 
הרוכשים פוליסות רכב את השירותים האמורים. 
2. ההתקשרות עם ממסי הינה בתנאי שוק. 
זאת בהתבסס על נתונים אשר הוצגו בפני חברי 
ועדת הביקורת המעידים על כך שעלות השירותים 

אף עדיפה על העלות המשולמת לחברה שאינה 
קשורה לחברה.

3. בשים לב להיקף ההתקשרות ולטיבה, הרי 
שאין בה כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות 

החברה, רכושה או התחייבויותיה.
יצוין כי על פי חוזר כתבי השירות, מחויבת 
חברת הביטוח לאפשר ללקוחותיה בחירה בין 

שני ספקי שירות.

תביעה זו מצטרפת לגל ייצוגיות נגד חברות הביטוח, שהוגשו בהמשך לטיוטת עמדה שפרסמה המפקחת בנושא

ייצוגית נגד הפניקס וקופות הגמל והפנסיה של 
פסגות ואיילון: גובות דמי טיפול ממקבלי הלוואות 

דירקטוריון הכשרה אישר רכישת שירותי דרך וגרירה 
מחברת ממסי, שנמצאת בשליטת אלי אלעזרא

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

במקביל החברה התקשרה עם חברה נוספת שמעניקה לה שירותים 
זהים, אך על פי דיווח החברה, תנאי ההתקשרות עם ממסי עדיפים



28  בפברואר 2017                                                                                                                   עמוד 7 / מתוך 10
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

רובוט לביש

יצרן הרכב טסלה ימכור את הרכב האוטונומי, כולל ביטוח

השפעה של רובוטים 
לבישים על תביעות ביטוח

נשמע כמו מדע בדיוני? שימוש בשלד חיצוני או רובוט 
ומבטחים  יותר  טובה  שיקומית  רפואה  מאפשר  לביש 
מוכנים לממן אותם במטרה להקטין את עלות התביעות. 
המבטח הבריטי RSA טוען, כי הוא המבטח הראשון אשר 
מימן שלד חיצוני כדי לשקם נכות ארוכת טווח של מבוטח. 
הן  לעשות  המבטח  שעל  ההחלטות  המבטח,  נציג  לדברי 
בתחום העלויות של הטכנולוגיה לעומת החיסכון המושג 
מוערכת  חיצוני  שלד  של  עלות  המתמשכים.  בטיפולים 
לסייע  יכול  השלד  אולם  לתביעה,  ליש”ט  אלף  ב-430 
להשיג  יותר,  גבוהה  במהירות  לפעילות  לחזור  למבוטח 
את  ולהקטין  יותר  קצר  זמן  בפרק  עצמאות  למבוטח 

הוצאות השיקום בשיעור של 50%. 
השימוש ברובוטים לבישים או בשלד חיצוני הוא מורכב. 
הרופאים המטפלים צריכים להיות משוכנעים כי האביזרים 
יסייעו להחלמתו המהירה של הנפגע. מצד אחר, טכנולוגיה 
החדשנית  הטכנולוגיה  נפגע.  לכל  מתאימה  אינה  זו 
לעמוד  שיכול  כוח  ולייצר  לנוע  לנפגע  לסייע  מאפשרת 
לשימושו של הנפגע. הטכנולוגיה מתחברת למפרקים של 

בוכנות  חשמליים,  מנועים  כמו  אמצעים  ובעזרת  הנפגע 
אוויר וקפיצים, היא יכולה לסייע לו בתנועה. 

 Medical Devices: Evidence and האחרון  בדיווח 
Research נמסר, כי 76% מהמטופלים שהשתמשו בשלד 
חיצוני ואביזרים לבישים יכלו לנוע ללא סיוע פיזי מאדם 
אחר מיד עם סיום תכנית ההכשרה. הדוח בדק 14 מקרים 
חיצוני  ששלד  ומצא  מטופלים   111 של  אוכלוסייה  מתוך 
בטווח  בבטחה  לנוע  שדרה  עמוד  לנפגעי  מאפשר  ממונע 

ארוך. 
השימוש בשלד חיצוני כבר נדון בפסיקה. מבטח בארה”ב 
חויב לכסות עלות רכישה של שלד חיצוני )69,500 דולר( 
מאחר שהוא נחוץ לנפגע מבחינה רפואית. חברת המחקר 
כי היקף הפעילות של טכנולוגיה  ABI Research צופה 
זו יגיע בשנת 2025 להיקף של 1.8 מיליארד דולר, לעומת 
68 מיליון בהווה. המבטחים צריכים להפנים את העובדה 
אלא  אחד,  לכל  ומתאימה  אחידה  אינה  שהטכנולוגיה 
שלו  ליכולת  ובכפוף  פרטני  באופן  נפגע  לכל  מותאמת 

להתמודד עם הטכנולוגיה. 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

75568_190x135_z.indd   1 12/22/16   12:42

ונשיא    Tesla טסלה  מנכ”ל  מאסק  אילון 
מתכננים  הם  כי  אשרו  מק’ניל  ג’ון  החברה 
לרבות  רכב,  למכירת  התכנית  את  להרחיב 
ביטוח, גם לגבי המכוניות הנוהגות את עצמן. 

שתפחית  ביטוח  תכנית  ליצור  היא  המטרה 
באופן משמעותי את עלויות הביטוח. 

טסלה  בונה מיזמים משותפים עם מבטחים 
 . InsureMyTesla בשם  ומובילים  קיימים 

מיזם  נעשה  קונג  בהונג  היצרן  פעילות  בגין 
 AXA General המבטח  עם  משותף 
 - באוסטרליה  הפעילות  ובגין   Insurance

.QBE Insurance עם המבטח
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מבטחים ומבוטחים
אושר בקריאה ראשונה:

מליאת הכנסת אישרה 
אתמול )יום ב’( בקריאה 
ראשונה את הצעת החוק 
)יש  פרי  יעקב  ח”כ  של 
סת  נ כ י  ר ב ח ו  ) ד י ת ע
תישלל  לפיה  נוספים, 
מקופת  לקצבה  זכאות 
גמל ממי שביצע עבירת 
ביטחון. בנוסף, מחבל לא 
יהיה זכאי לקצבת נכות 
מפעילות  נגרמה  זו  אם 
מעורב,  היה  בה  הטרור 
אה  צ ו ת כ ת  ו מ י ם  א ו

מהעבירה שביצע, לא תהיה לשאריו 
ביטוח או שאירים  זכאות לתגמולי 
)פוליסה, גיליון 2215 מה-31 בינואר 
2017(. עם זאת, בכל מקרה, הכספים 
שחסך מהפרשותיו שלו יוכלו לשמש 
את משפחתו, אך בניכוי של 35% מס, 
כפי שנהוג במקרים של פדיון מוקדם 

בקופת גמל. 
37 חברי כנסת תמכו ו-12 התנגדו. 
העבודה  לוועדת  תועבר  ההצעה 

והרווחה. 
ח”כ פרי: “אין ספק, שהידיעה של 
מחבלים שמשפחותיהם יקבלו כספים 
מהרשות הפלסטינית, מעודדת אותם 
הגיע העת  ישראלים.  לרצוח  לצאת 
לשלול את הזכויות שמעניקים חוקי 
העבודה של ישראל. מניסיוני למדתי 
להיות  יכולה  כלכלית  הרתעה  שגם 
אפקטיבית. מחבל צריך לדעת שמעבר 
לפגיעה בו גם הסביבה שלו תיפגע וכך 
הוא יחשוב פעמיים אם לצאת לפיגוע. 

מעבר להרתעה יש כאן פן 
ערכי. הציבור הישראלי 
אינו מוכן ואינו צריך לממן 
מכיסו מחבלים היוצאים 
לרצוח אזרחים ישראלים 
ות  י ל א י צ ו ס ת  ו י ו כ ז ו
מחבל  לשאריו.  או  לו 
עוד  אינו  להרוג  שיוצא 
חלק מהחברה בישראל 

ומהאמנה החברתית”.
פריג’  עיסוואי  ח”כ 
)מרצ(: “אתם ביש עתיד 
להראות  חייבים  כאילו 
שאתם חלופה לראש הממשלה ולכן 
זולגים ימינה. הפעם הלכתם כמה צעדים 
רחוק מדי. סל כלים היה מאז ומתמיד, 
זה הרתיע? זה פגע? במקום שתנסו 
לחשוב מחוץ לקופסה, אתם מנסים 
ההולך  מהמיינסטרים  חלק  להיות 
ומתהווה. למה לעצור פה? אנס לא צריך 
לשלול לו קצבאות? ומה עם פדופיל? 

למה להגיב על טעות בעוד טעות?”. 
יחיא  חאג’  חכים  אל  עבד  ח”כ 
)הרשימה המשותפת(: “אתם חושבים 
שמה שלא הולך בכוח ילך ביותר כוח. 
מה שיפתור את הבעיה זה שלום ופתרון 
מדיני. לא שמעתי אותך אומר את 
אותם דברים על ברוך גולדשטיין ועל 
אלה ששרפו את משפחת דוואבשה. 
מי שביצע את המעשה או שהוא הרוג 
ובריח, במי  או שהוא מאחורי סורג 
פוגעים כאן? בילדים שלו. אם הכוונה 
היא הרתעה, זה לא יעבוד, אם הכוונה 
היא נקמה, אז תגידו את זה בלי ליפות”. 

מחבלים לא יהיו 
 רוני ששון מונה לסגן זכאים לקצבת פנסיה

מנהל מערך העסקים 
של כלל ביטוח

 37 חברי כנסת תמכו ו-12 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת 
העבודה והרווחה  ח”כ יעקב פרי )יש עתיד(: הציבור 

הישראלי אינו צריך לממן מחבלים היוצאים לרצוח אזרחים 
ישראלים  ח”כ עבד אל חכים חאג’ יחיא )הרשימה 

יעקב זכריה )צ’יקו(, המשנה למנכ”ל המשותפת(: אם הכוונה היא הרתעה זה לא יעבוד
ומנהל מערך העסקים בכלל ביטוח: מדובר 

בתוספת כוח משמעותית למטה המערך 
וכתובת נוספת עבור סוכני הביטוח שלנו

רוני ששון מונה לסגן מנהל מערך העסקים של כלל 
ומנהל מרחב  בכיר  כיהן כסמנכ”ל  כן  לפני  ביטוח. 
ירושלים והדרום. ששון הגיע מחברת מגדל לפני כ-4 
שנים והוביל את המרחב להישגים, הן בתחום הפנסיוני 

והן בתחום האלמנטרי. 
רן ברעם, שהיה מנהל סניף באר שבע בכלל ביטוח  
בשנה שחלפה, החליף את ששון כמנהל מרחב ירושלים 
והדרום. ברעם, בעל ניסיון של כ-20 שנה בתחום הביטוח 
והפנסיה שימש במהלך הקריירה בתפקידי ניהול שונים 

בתחום המכירות.
מכלל ביטוח נמסר, כי ששון, ניהל את מרחב ירושלים 
והדרום בארבע השנים האחרונות בהצלחה מרובה. 
בתחילת מרץ 2017 יעבור ששון למטה המערך שבבניין 
וישמש כסגן מנהל מערך העסקים. בשנים  עתידים 
האחרונות עבר מרחב ירושלים והדרום בכלל ביטוח 
שינויים רבים. בימים אלו עורכת החברה מתיחת פנים 
נרחבת בסניף ירושלים במטרה לספק לסוכני המרחב 

ולעובדי החברה סביבת עבודה חדשה ונעימה.
יעקב זכריה )צ’יקו(, המשנה למנכ”ל ומנהל מערך 
העסקים של כלל ביטוח: “רוני ששון בא מהשטח, מכיר 
את צורכי הסוכנים והוא יעבוד לצדי בתחומי התפעול, 
הגבייה והעמלות. מדובר בתוספת כוח משמעותית למטה 
המערך וכתובת נוספת עבור סוכני הביטוח שלנו. אין לי 
ספק שמרחב ירושלים והדרום ימשיך לצמוח בהובלתו 
של רן ברעם, שניהל את סניף באר שבע בהצלחה רבה.” 
לשכת  רוני שטרן, לשעבר סגן נשיא  סוכן הביטוח 
סוכני הביטוח, התייחס למינוי ואמר: “לרבים היה ברור 
שמדובר במנהל מוערך שיתקדם. רוני ששון הוא חרוץ, 
חדור מטרה, עם כריזמה ויושרה והצליח לחבר את עובדי 
המרחב לסוכנים ולהיפך. בטוחני שמערך העסקים בכלל 

ביטוח יצא נשכר מתרומתו”.

ח”כ יעקב פרי )יש עתיד(,
יוזם ההצעה

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

www.polisa.news
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מגדל השיקה מוצרי סיכונים חדשים 
– מזור לסרטן וריסק משולב

גד מילר, מנהל מכירות חיסכון ארוך טווח, בריאות ופיננסים ארצי: סוכני מגדל 
נהנים מהמוצרים הטובים ביותר בענף, כגון ריסק משולב ומזור לסרטן, לטובת 

מתן מעטפת הגנות המותאמת לצורכי כל לקוח והגדלת פעילותם העסקית במגדל
מגדל השיקה מוצרי סיכונים חדשים 
וריסק משולב - בכנסי  – מזור לסרטן 
סוכנים בחיפה ובירושלים. בכנסים שנערכו 
לאחרונה חשפה החברה בפני סוכניה את 
שני מוצרי הסיכונים החדשים. כמו כן חשפה 
מגדל את שולחן העבודה החדש לסוכן, 

שאותו תשיק במהלך חודש מרץ. 
ממגדל נמסר כי “‘מזור לסרטן’ הינה 
תכנית חדשה בביטוח מחלות קשות של 
מגדל המעניקה פיצוי כספי במקרה של 
גילוי מחלת הסרטן ולמעשה מעניקה את 

הכיסוי הרחב ביותר למקרי סרטן”. 
ביחס לריסק משולב, במגדל מסבירים כי 

“זהו ביטוח חיים למקרה פטירה בפרמיה משתנה 
בשנים הראשונות לביטוח, אשר מתקבעת 
בהמשך התקופה, בהתאם לכללים”. בחברה 
מדגישים כי “במסגרת פתרון חדש ובלעדי זה, 
למרות שהפרמיה מתקבעת בגיל מסוים ואינה 
מתייקרת עוד, היא אינה עולה בשום שלב על 
תעריף הספר של ביטוח ריסק בפרמיה משתנה 

במגדל, וזאת גם בגילאים צעירים”. 
כי “מתוך  ומציינים במגדל  עוד מוסיפים 
חתירה להתאים את המענה הנכון לכל לקוח 
ובהמשך למגוון מוצרי הריסק הקיימים, מגדל 
מאפשרת לסוכן למכור את ‘הריסק המשולב’ 
גם כחלק מתכנית ‘מגדלור לחיים’ - ביטוח 
חיים עם חיסכון בכל תכניות הביטוח השונות, 
וזאת במקום סכום הריסק שנקנה עד היום 
ב’מגדלור’ – כולו או חלקו. בכך, שילוב ‘ריסק 
משולב’, שעלויותיו זולות באופן משמעותי, 
ככיסוי נוסף בתכנית ‘מגדלור לחיים’, מאפשר 
ללקוח לרכוש סכומי ריסק נכונים ומתאימים 
יותר, ללא צורך להתפשר ולרכוש סכום נמוך 
יותר מהדרוש; לשמר את הריסק לאורך התקופה 
ללא הכרח לבטלו בגילאים המבוגרים, בהם הוא 
חשוב ונדרש; ולקבל תחזית צבירה משופרת”. 
חידוש נוסף מבית מגדל מתייחס לשולחן 
העבודה החדש לסוכן, שאותו תשיק החברה 
בהדרגה בסוכנויות הביטוח בתקופה הקרובה. 
רועי אזרד, מנהל מחלקת הדיגיטל של מגדל, 
מתקדמת  עבודה  מערכת  “זוהי  כי  מציין 
ואינטראקטיבית, המבטיחה שורת יתרונות 
לטובת עבודת הסוכן, לרבות: גישה למידע מכל 
סוגי המכשירים - מחשבים נייחים וניידים, 
טאבלטים וסמארטפונים; ממשק משתמש חדש, 
נגיש, נוח וידידותי מאוד; שולחן עבודה מאוחד 
לחיסכון ארוך טווח ולביטוח כללי; פילוח תיק 
הלקוחות לביצוע מכירות חדשות; מנגנון חיפוש 
היקפי - 360 מעלות; ביצוע פעולות עצמאיות - 
אפשרות להשלמת חסרים, תהליכים, העלאת 
קבצים, שידור בקשות לחברה ועוד; ושליטה 

והתאמה אישית לכל משתמש”. 
על רקע חידושים אלו הדגישו בכנס בחיפה 

שלמה מנור, מנהל המרחב, ויוסי אביב, מנהל 
המכירות במרחב, את שיתוף הפעולה הפורה 
הקיים בין מגדל לבין סוכניה ואת החשיבות 
בניצול פוטנציאל המכירות של מוצרי הסיכונים 
לפרט. בנוסף, הוענקו במסגרת הכנס תעודות 
וגביעים לסוכנים המצטיינים על ידי טלי ברץ, 
מנהלת מכירות סיכונים במרחב, אשר  סקרה 
ופירטה בפני הסוכנים על אודות ההרחבה 
הנוספת של הכיסוי בביטוח מחלות קשות 

של מגדל.  
גם בכנס בירושלים התייחסו עודד רפפורט, 
מנהל המחוז ועופר בקר, מנהל המכירות במחוז, 
לפוטנציאל הרב הקיים במכירות חדשות של 
מוצרי הסיכונים לפרט. פנינית אברך-חברוני, 
מנהלת מכירות בריאות וריסק במרחב ירושלים, 

העניקה תעודות וגביעים לסוכנים מצטיינים 
והתייחסה בדבריה למגדל מזור לסרטן. 
זאת, במקביל להמשך מבצע משתלם 
להתבגר במגדל בביטוח מחלות קשות מזור 
מורחב, המעניק הנחה מיוחדת ללקוחות 
בגילאים מבוגרים - ובכך מאפשר להם 
לשמור על הביטוח לאורך זמן. אברך-חברוני 
הדגישה בפני הסוכנים, כי הוספת ‘מגדל 
מזור לסרטן’ למבצע תאפשר גם בתכנית 
זו להעניק ללקוחות שגילם אינו עולה על 

45 הנחה מיוחדת. 
בתוך כך, נשאו דברים בכנסים גד מילר, 
מנהל מכירות חיסכון ארוך טווח, בריאות 
ופיננסים ארצי, עו”ד שרונה תושייה-פישר, 
מנהלת ביטוח בריאות, דורון מושקוביץ, מנהל 
מכירות ארצי - בריאות וריסק, ורועי אזרד, 
מנהל הדיגיטל. בדבריהם הציגו בפירוט מנהלי 
התחומים את היתרונות הבולטים לטובת הסוכן, 
הן במגוון הזדמנויות המכירה והן במערכת 

העבודה המתקדמת שפיתחה מגדל. 
נהנים  מגדל  “סוכני  ואמר:  סיכם  מילר 
מהמוצרים הטובים ביותר בענף, כגון ריסק 
ומזור לסרטן, לטובת מתן מעטפת  משולב 
הגנות המותאמת לצורכי כל לקוח והגדלת 
פעילותם העסקית במגדל. זאת, בצד מערכת 
עבודה חדשה, התורמת להתייעלות עבודת 
משרד הסוכן, שיפור השירות ללקוחות ומיצוי 
הפוטנציאל העסקי האדיר בשיתוף הפעולה 

עם מגדל”.

מבטחים ומבוטחים

גד מילר, מנהל מכירות חיסכון ארוך טווח, 
בריאות ופיננסים ארצי, בכנס

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

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

עמלה מלאה!
רק בפוליסת בסט

של שירביט
מסלול אטרקטיבי לנהגים טובים

    כיסוי רעידת אדמה
    כולל נזקי אש!

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

כל הסיכונים תכשיטים עד 20% 
ללא תוספת תשלום

ביטוח דירה
כיסוי אשפוז

עד 1.6 מיליון $
פוליסת נסיעות לחו"ל כולל:

חילוץ מהשטח, החזר דמי ביטול
מרגע הנפקת הפוליסה

ביטוח נסיעות חו״ל

מקבלים יותר
ומשלמים פחות!

MORE שירביט
כיסוי השתלות ותרופות מחוץ לסל

במחיר משתלם לכל המשפחה.
פוליסה לתאונות אישיות

ביטוח בריאות

פוליסות קבלנים
וצמ״ה מורחבות! 

מחלקת עסקים מנוסה בכל ענפי 
הרכוש והחבויות, התמחות מיוחדת 

בביטוחים הנדסיים, 
כיסוי עד 100 מיליון ₪ לפרוייקט

ביטוח עסקים משכנתאמשולב בפוליסת מסלול תכולהבלעדי!

חורף חם בשירביט
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 בדיון האחרון של הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח, אליו הוזמנו נציגי ראשי איגוד חברות 
הביטוח, אמר יו”ר האיגוד יאיר המבורגר: מה שהיה הוא לא מה שיהיה – מי שלא יהיה ערוך לבצע 

שינויים מהירים בעסק שלו, לא ישרוד לאורך זמן  מנכ”ל האיגוד ד”ר גיא רוטקופף: פתחנו דף חדש 
ביחסים של האיגוד עם הפיקוח על הביטוח – בעיקר במסגרת העבודה המשותפת על הוראות סולבנסי

יאיר המבורגר: החברות הטכנולוגיות 
מאיימות גם על חברות הביטוח

מבטחים ומבוטחים

במסגרת הישורת האחרונה של דיוני הוועדה 
הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח, שיזם 
נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ, 
חברות  איגוד  ראשי  את  הוועדה  אירחה 
הביטוח – יו”ר הראל יאיר המבורגר, המשמש 
כיו”ר האיגוד וההתאחדות, ומנכ”ל האיגוד 

וההתאחדות ד”ר גיא רוטקופף. 
יאיר המבורגר התייחס לחוסר הוודאות 
המאפיין את עולם הביטוח ולצדו הרגולציה 
החזקה שמופעלת על הענף, ואמר: “אני חסיד 
של רגולציה. גוף שמוכר פוליסות עם הבטחה 
עתידית לציבור חייב רגולטור. כל הרגולטורים, 
שכולם הקשו עלינו את החיים, עשו דברים 
טובים מאוד לענף. מצד שני- אני מוטרד 
מעודף הרגולציה ומחוסר המידתיות שבה”. 
הוא התייחס ספציפית להוראות סולבנסי, 
המכתיבות את הגדלת שיעורי ההון של חברת 
הביטוח, ואמר כי לחברות הביטוח אין מספיק 
מקורות הכנסה על מנת לעמוד בדרישות 
ההון, בייחוד לאור העובדה שהרגולציה פועלת 
להגביר את התחרות ולהפחית את המחירים 
בענף. “הרגולציה לא רואה את חברות הביטוח, 
אלא רק את הלקוח - אבל המצב הפיננסי של 
חברות הביטוח הוא חלק אינטגרלי מהענף”. 
המבורגר התייחס לרווחיות של החברות, 
ואמר כי אמנם חברות הביטוח הגדולות לא 
ירוויחו כמו בעבר, אבל ימשיכו להרוויח. הוא 
לניסיונות למכור חברות ביטוח,  התייחס 
ואמר כי חלק מהסיבות לכך שקשה למכור 
להון,  הירידה בתשואה  הוא  את החברות 
שרחוקה מהתשואה להון המקובלת בחו”ל 

בקרב חברות ביטוח. 
המבורגר התייחס לאיומים נוספים על חברות 
הביטוח, ואמר כי חברות טכנולוגיות כגון גוגל 
ופייסבוק, שמשנות את עולם העסקים כולו, 
מאיימות גם על חברות הביטוח – “מה שהיה 
הוא לא מה שיהיה. מי שלא יהיה ערוך לבצע 
שינויים מהירים בעסק שלו, לא ישרוד לאורך 
זמן”. הוא הדגיש כי לאור המציאות המשתנה 
- הוא אינו רואה חשיבות רבה בחשיבה שנים 
ארוכות קדימה, אלא בעיקר בשמירה על 

גמישות ויכולת לבצע שינויים מהירים. 
ביחס לסוכני הביטוח הוא אמר: “אני מאמין 
שגם בשיטה החדשה אפשר לשלב סוכנים, 
אבל הם גם יצטרכו להשתנות. אני לא מאמין 
בסיסמה Cut the middleman אלא ב- 
Change the middleman. 95% מהסוכנים 
בישראל הם טובים מאוד, אבל הם יצטרכו 
יורדות. בכל  לקבל את העבודה שהעמלות 

מקרה הם יהיו יותר מקצועיים ויותר יועצים, 
ולהמשיך לעבוד קשה”.

לדבריו, הוא נדהם לטובה מכמות הסוכנים 
הצעירים, שהקימו סוכנויות מתמחות, מוקדי 
מכירה, ייעוץ – “זה סוג סוכן אחר ממה שהכרנו 
קודם. אני מאמין שיש שינוי בנושא - הסוכנים 
יהיו יועצים וייגבו עבור זה כסף” – כך המבורגר.

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ שאל את 
המבורגר על עמדתו ביחס לעבודה שיווקית 
סוכנים.  עם  עבודה  לצד  ישירה   – כפולה 
המבורגר השיב כי מדובר במודל מוצלח, וכי 
לצד העבודה עם סוכנים, הראל מבצעת גם 
שיווק ישיר, שמבוצע בין היתר גם בשיתוף 
פעולה עם סוכנים, כולל תשלום עמלות מלאות.  
ליחסי  דבריו  בפתח  התייחס  רוטקופף 
העבודה הטובים עם הפיקוח על הביטוח, 
שהושגו לדבריו במהלך העבודה המשותפת על 
הוראות סולבנסי. “אנו פועלים יחד מתוך הבנה 
שזו רפורמה מאוד חשובה, ויישום מוצלח שלה 
ישפיע לחיוב על עתיד ענף הביטוח בישראל”. 
הוא גם התייחס לצפי לעליית הריבית ואמר כי 
הדבר כבר משפיע לחיוב על חברות הביטוח, 

ובעיקר על היכולות שלהן לחלק דיבידנד – 
הגבלה שהקשתה על חברות הביטוח בתקופה 
האחרונה: “כשנחזור לחלוקה קבועה זה יעיד 
על החוסן של הענף וימשוך לפה משקיעים”. 
הוא גם התייחס לחובה שהמדינה הטילה על 
חלק מבעלי החברות למכור את אחזקותיהם 
הפיננסיות ואמר: “אם המדינה מחייבת בעל 
חברה למכור אותה, היא צריכה לכל הפחות 

לסייע לו לקבל תמורה הוגנת”. 
הוא התייחס למגבלה על שכר הבכירים 
ואמר: “אנחנו רואים איך אנשים טובים עוזבים 
אותנו לטובת תחומים אחרים, וחבל, אנחנו 

צריכים אותם”. 
חברת הוועדה גלית אבישי, מנכ”לית ארגון 
אמון הציבור העלתה הצעה להקמת טריבונל 
ייעודי  להכרעה בתביעות ביטוח. רוטקופף 
התייחס לרעיון ואמר כי זה החלום שלו, אך 
הביע ספקנות בהיתכנות למימוש החלום 
– “אבל אם זה יקרה, אני בטוח כי בחינה 
מקצועית של המקרים שיובאו לאותו בית 
משפט תוכיח עד כמה חברות הביטוח פועלות 

בהגינות”.

בכירי איגוד חברות הביטוח השתתפו בוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח
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