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והפיננסיםשיחת                עם עקיבא קלימן, מנכ”ל תמורה ויו”ר פורום מנהלי ההסדרים הפנסיוניים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

הניתוק בין העמלה לדמי הניהול 
עלול לפעול לרעת הסוכנים

  חברות הביטוח יפרסמו תכניות בדמי ניהול קבועים, ולסוכן לא תהיה שום השפעה עליהן
 החברות ישלמו עמלה לפי צפי הרווחים מהתכנית, והרווחים הם תוצאה של גובה דמי הניהול

הניתוק בין העמלה לדמי הניהול עלול לפעול 
עקיבא קלימן,  לרעת הסוכנים – כך סבור 
תמורה,  הפנסיוני  ההסדר  מנהלת  מנכ”ל 
מנהלי  פורום  ויו”ר  ביטוח,  כלל  מקבוצת 

ההסדרים הפנסיוניים. 
ביוזמת  לחוק שעבר לאחרונה  בהתייחס 
תשלום  על  האוסר  הביטוח,  סוכני  לשכת 
עמלות הקשור לדמי הניהול, אומר קלימן כי 
מדובר בניתוק דקלרטיבי – “הרי חברת ביטוח 
יכולה לשלם עמלה רק מההכנסות, שתלויות 

בדמי הניהול שהיא גובה”. 

• אז מה יקרה בפועל?
תכניות  יפרסמו  הביטוח  חברות  קלימן: 
ניהול קבועים, ולסוכן לא תהיה שום  בדמי 
השפעה עליהן. גובה העמלה ישתנה עד שהוא 
יגיע לשיווי משקל שהחברה תוכל גם למכור 

וגם להרוויח. 

עם  לדעתך  יהיה  הזה  המשקל  ושיווי   •
הסוכנים בפנים או בחוץ?

קלימן: אני לא חושב ששיווק ישיר זול יותר 
משיווק באמצעות סוכני ביטוח. חברות הביטוח 
חברות  כמו  שיווק  על  מוציאות  הישירות 
קלאסיות. ובנושא הזה חייבים לשאול – האם 

נכון להפקיר את הלקוח לדיון 
ניגוד  ישיר עם חברה, שיש לה 
עניינים מובנה אתו? פה בדיוק 
טמון היתרון של סוכני הביטוח.

• כיצד הפרדת העמלות מדמי 
סוכנויות  על  תשפיע  הניהול 

ההסדר?
קלימן: החוק ימתן את ירידת 
הולכת  הרווחיות  המרווחים. 
ויורדת כי סוכנים מוכנים לקבל 
פחות עמלה על מנת להוריד את 

דמי הניהול. 

יקבלו  נגיע למצב שהסוכנים לא  • האם 
מהחברות תגמול על פנסיה?

קלימן: סוכני הביטוח עובדים מאוד קשה ולא 
הגיוני שמבקשים מהם לעבוד ולא לקבל עמלה. 
חברות שלא ישלמו עמלה לסוכן על הפנסיה – 

לא יקבלו תפוקה מהסוכנים בפנסיה. 

• האם יש ניגוד אינטרסים בין פורום מנהלי 
ההסדר ללשכת סוכני הביטוח?

קלימן: ברוב הנושאים יש זהות אינטרסים בין 
פורום מנהלי ההסדר ללשכת סוכני הביטוח. 

לסוכנויות  כי  הוקם  הפורום 
גדולות יש צרכים מיוחדים. 

הכנסת  למשל, בדיון שערכה 
הסליקה –  דמי  ממשק  על 
אותו  להחיל  הלשכה  ביקשה 
רק על סוכנויות גדולות, עקב 
בממשק,  הטכנולוגי  הסרבול 
הביטוח.  לסוכני  בעיה  היוצר 
מנגד, אני טענתי כי החוק נחקק 
על  ישלם  שהמעסיק  מנת  על 
התפעול הפנסיוני והעובד ישלם 
נס החוק השיג  ובדרך  פחות, 
את  בדיוק  ועשה  מטרתו  את 
זה. אין צורך לבטל את החוק, 
אלא לפתור את הנושא הטכנולוגי בהבנה עם 
רשות ההון וחיסכון, כך שכל הסוכנים יוכלו 

להמשיך ולעבוד בתחום.

• כיצד אתה רואה את רפורמת ברירת מחדל?
קלימן: קרנות ברירת מחדל מיועדות רק למי 
שאין מי שייפגש אתו ויעשה לו הליך שיווק 
פנסיוני. ברירת מחדל יכולה להיות מסוכנת, 
כיוון שאין שום התאמה אישית. היא מתאימה 
ללקוח הממוצע, כאשר הפרמטר היחיד שנשקל 

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

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

)המשך בעמוד הבא(

עקיבא קלימן,
מנכ”ל תמורה ויו”ר פורום 

מנהלי ההסדרים הפנסיוניים
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הניתוק בין העמלה לדמי הניהול עלול לפעול לרעת הסוכנים

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

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il

פתרונות 
מלאים 

בביטוח כללי

מגוון מסלולי 
התקשרות 

ורכישה

ניהול מכירות 
ומבצעים 
פנימיים

גיוס והכשרת 
כ"א למשרד 

הסוכן

ליווי מקצועי 
ופיתוח 

עסקי לסוכן 
הביטוח

קשר אישי 
ומשפחתי

 One stop
 shop

בביטוח חיים

תמיכה 
ביישום 

הרגולציה 
במשרד הסוכן

BEST PRICE
המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

הוא פרמטר דמי הניהול, שהוא חשוב, אבל 
בא לידי ביטוי בעיקר לאחר שנים רבות כאשר 
נצבר סכום גבוה בקרן. מעבר לדמי הניהול יש 
עוד פרמטרים רבים שסוכן הביטוח מתחשב 
בהם בעת עריכת תכנית פנסיונית. למשל: 
גודל קרן הפנסיה, מצב משפחתי, תשואות, 
יתרון/חיסרון מול פוליסת קצבה, שילוב בין 

תכניות ועוד.
תכנית פנסיונית שנעשית ללא התחשבות 
בפרמטרים אלה, היא תכנית חסרה.  לעובד 
יש אינטרס להיפגש עם סוכן ביטוח ולהתאים 

את התכנית לצרכיו האישיים.

השפעת  את  מרגישים  אתם  האם   •
הרפורמה?

קלימן: תמורה, או כל מנהל הסדר, בנויים 
על פגישות עם הלקוחות, ולכן ההשפעה עלינו 
קטנה. בשנה שעברה עשינו 50 אלף פגישות. 
ברירת המחדל שלנו היא לפגוש את העובדים, 

ולהתאים להם את התכנית.

שסוכני  היא  שעולות  הטענות  אחת   •
הביטוח, ובעיקר מנהלי ההסדר הפנסיוני 

– מסנדלים את הרפורמה. 
קלימן: האם זו באמת הצעה טובה – להעביר 
את כולם לקרנות ברירת מחדל? הרי לא כולם 
בנויים לתהליכים דיגיטליים מול קרן הפנסיה 
ואם המעסיק שולח את העובדים  שלהן, 

לקרן ברירת מחדל, הוא לא מקבל שירותי 
זו  תפעול. אני סבור שללכת למנהל הסדר 
הדרך היעילה ביותר לטפל בענייני הפנסיה. 
קיימת טענה כי  יש ניגוד עניינים מובנה בין 
העובד למעסיק בתחום הפנסיוני, אך אם 
הוא קיים, הוא בטל בשישים לעומת ניגוד 
העניינים בין המעסיק לעובד בתחום השכר. 
אני מעולם לא נפגשתי עם מעסיקים שרוצים 

לפגוע בעובדים שלהם. 
היא  מזהים  שאנחנו  התופעות  אחת 
שמעסיקים מוכנים לשלם למנהל ההסדר 
דמי תפעול מעבר לנקוב בחוק, על מנת להוזיל 
לעובדים את דמי הניהול. וזה תהליך שהחל 

לפני שהחוק עבר. 

המעסיקים,  הגיעו  אליו  המנגנון  אז   •
הוא  הביטוח  על  והפיקוח  ההסתדרות 

מנגנון טוב?
קלימן: זה היה הנוסח הראשון של ההסכם, 
אבל חברי הכנסת והרגולטור חשבו שצריך 
להכניס גם מרכיב של דיווחים ובסוף הנושא 
הסתבך, כי הממשק שנוצר מאוד מורכב.  אין 
סיבה להטיל על הסוכנים והחברות לנהל 
ממשקים כל כך מורכבים - לא צריך להקשות 

יותר ממה שצריך.
אני חושב שהדרך להימנע מכל התסבוכת 
של הקיזוזים היא לפעול בדרך ההפוכה: סוכן 
הביטוח יגבה 0.6 מהמעסיק וידאג להוזיל את 

דמי הניהול לעובד לפחות ב-0.6.

• אילו עוד נושאים נמצאים על סדר היום 
שלך?

הפיקוח מוביל מהלך של הוצאת  קלימן: 
מספר הפוליסה מממשק המעסיקים, ושיופיע 

רק מספר הזהות. 

• מה הדרישה שלכם?
אנחנו לא מבינים מדוע אי אפשר  קלימן: 
להשאיר את השדה כשדה רשות. הרי אם 
לא נעביר לחברת הביטוח את הדיווח כולל 
נכון.  יפוצל  פוליסות – הכסף לא  מספרי 
הסיבה לכך היא שהתכניות הפנסיוניות עברו 
הרבה שינויים והשתכללו, והפכו להיות מאוד 
בין הרבה סוגים של  ומפוצלות  מורכבות 
תכניות. אנחנו לא רואים כל יתרון שצומח 
בממשק  הפוליסה  מספר  מביטול  לעובד 

מעסיקים.

• מה הייעוד של מנהלי ההסדרים?
הסדרים  כמנהלי  שלנו  העיסוק  קלימן: 
הוא לערוך תכניות מתאימות לעובד ולטפל 
במקצועיות  הדרך  אורך  לכל  בתכניות 
ובמומחיות. מנהלי ההסדר הם המבשרים 
הגדולים של השירות הנכון לעובד ולמעסיק. 
אפשר לסכם ולומר, כי מי שיש לו מנהל הסדר 
מקבל תכנית פנסיונית מותאמת וטובה יותר, 
עם כיסויים רחבים יותר, עם שירות יותר טוב 

ובדמי ניהול נמוכים יותר. כדאי, לא?

)המשך מעמוד 1(
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 בעקבות תחילת ההפקדות לזכות הילדים ניתן ללמוד ש-12 קופות גמל הוקמו 
לצורך קליטת הכספים עבור הילדים, שמנוהלים על ידי חברות ביטוח ובתי השקעות 

 בסוף ינואר הסתכמו הכספים בקופת גמל חיסכון לכל ילד ב-51 מיליון שקל 

רת  ג ס מ ב
יב  צ ק ת ה ק  ו ח
2 0 1 5 - ם  י נ ש ל

שחקיקתו   ,1016
הסתיימה באמצע 
2015, נקבע שהחל 
 2015 מחודש מאי 
ילד  זכאי כל  יהיה 
שגילו בעת חקיקת 
מ-18  קטן  החוק 
חיסכון,  לתכנית 
שאליה יבוצעו הפקדות על ידי הביטוח הלאומי 

המדינה,  המדינה.  תקציב  מתוך 
באמצעות הביטוח הלאומי, תפקיד 
מדי חודש לכל ילד 50 שקל. בהגיעו 
של הילד לגיל 18 יופקד לזכותו מענק 
חד פעמי של 500 שקל וכאשר ימלאו 
לו 21 יזוכה החיסכון של הילד במענק 
נוסף של 500 שקל ובלבד שלא משך 
עד אותה עת כספים מן התכנית 

חיסכון לכל ילד. 
בפני כל הורה אפשרות לבצע מספר 
החלטות בקשר לחיסכון של ילדו. 
ראשית התבקש ההורה להחליט אם 
יבוצעו לתכנית חיסכון  ההפקדות 

בבנק או לקופת גמל.
לאחר מכן מתבקש ההורה להחליט על זהות 
הבנק או קופת הגמל בה יבוצע החיסכון ובאיזה 

מסלול חיסכון.
אם בחר לפתוח חיסכון בבנק, יחליט ההורה 
ריבית  על מסלול חיסכון בריבית קבועה, 
משתנה או צמוד מדד, ואם בחר ההורה לחסוך 
עבור ילדו בקופת גמל, התבקש להחליט על 
מסלול השקעות - רמת הסיכון בה ינוהלו כספי 
הילד. מסלול השקעות לחוסכים המעדיפים 
לכאלה  השקעות  מסלול  או  מועט  סיכון 
המעדיפים סיכון בינוני או לכאלה המעדיפים 

סיכון מוגבר. 

ב-17 בינואר 2017 בוצעה הפקדה ראשונה 
לזכות הילדים שהוריהם נתנו את החלטתם 
2017 יבצע הביטוח  לביטוח הלאומי. )ביוני 
הלאומי הפקדה לזכות הילדים שהוריהם לא 
יתנו את החלטתם עד המועד שנקבע לכך. 
פי קריטריונים  ייעשה על  ביצוע ההפקדה 
שהוגדרו מראש כ”ברירת מחדל” עבור ילדים 
ילדים  לזכות  יבחרו עבורם.  שהוריהם לא 
שגילם נמוך מ-15 תיפתח קופת גמל במסלול 
השקעות לחוסכים המעדיפים סיכון מועט 
ואילו עבור ילדים שגילם גבוה מ-15 יבוצעו 
הפקדות בתכנית חיסכון בנקאית, בבנק אליו 

מועברת קצבת הילדים עבור הילד(.
בעקבות תחילת ההפקדות לזכות הילדים 
ניתן ללמוד ש-12   2017 ינואר  בגין חודש 
קופות גמל הוקמו לצורך קליטת הכספים 
עבור הילדים, שמנוהלים על ידי חברות ביטוח 
ובתי השקעות. בסוף ינואר הסתכמו הכספים 
בקופת גמל חיסכון לכל ילד ב-51 מיליון שקל.
בחירת ההורים מגוונת ומשקפת בחירות 
בבתי השקעות וחברות ביטוח לאו דווקא על 
פי גודלם בשוק החיסכון הפנסיוני. כך, למשל, 
חברת הפנסיה הגדולה בישראל, זו המנהלת 
ביותר בקרנות  הגדול  היקף הכספים  את 

פנסיה חדשות, המחזיקה בנתח שוק של 35% 
מן השוק, מנהלת בחיסכון לכל ילד כספים 
בהיקף של 1.9 מיליון שקל בלבד, המהווה נתח 
שוק של 3.7% או חברת הגמל הגדולה בשוק, 
המחזיקה בנתח שוק של 19% מענף קופות 
הגמל לתגמולים, מנהלת במסגרת חיסכון 
לכל ילד כספים בהיקף של 6.7 מיליון שקל, 

המהווה נתח שוק של 13%.
סוגיה מעניינת היא בחירת ההורים את 
מסלול ההשקעות בקופת הגמל - רמת הסיכון 
בה ינוהלו הכספים. כמעט מחצית מן הכספים 
הופנו למסלול המאופיין בסיכון מוגבר. כ- 8% 
הועברו למסלול בעל סיכון בינוני, 
כ-15% למסלול השקעות המותאם 
ופחות  היהודית  ההלכה  לכללי 
מ-10% למסלול השקעות המיועד 

לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. 
העדפות וטעמי הציבור, כפי שבאו 
לידי ביטוי בבחירה שלהם לאופן 
ניהול כספי החיסכון לילדים, בולטות 
מאוד לנוכח חוסר מעורבות הציבור 
בבחירת רמת הסיכון בניהול כספי 

הגמל והפנסיה שלו עצמו.  
יותר מ-20 שנים מנהלות קופות 
הגמל וקרנות ההשתלמות מסלולי 
השקעה בעלות רמות סיכון שונות. 
קופות גמל מסלוליות מוצעות לציבור על מנת 
לתת מענה לכל חוסך על פי אופק החיסכון 
שלו, טעמיו האישיים ורמת הסיכון התואמת 
לכך. במהלך התקופה ניתן לזהות מעורבות 
מעטה מאוד של הציבור בבחירת רמת סיכון, 
והפניית הכספים נעשית  מסלול השקעות 
באופן אוטומטי למסלול ברירת מחדל - עד 
שנת 2015 למסלול כללי ומאז 2016 למסלול 
מותאם לגיל החוסך כמסלול ברירת מחדל.     

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

חיסכון לכל ילד – תמונת מצב

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

www.polisa.news

קופות גמל

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר
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 התובע טען, כי לאחר שנמסר לו תוכן ההודעה הוא מיהר לביתו במטרה לוודא שאשתו וילדיו 
לא קיבלו את הבשורה השגויה על מותו  לטענת הנתבעת, מדובר בתביעה קנטרנית וטורדנית, 

כי בסך הכול נפלה טעות דפוס, כאשר ידוע לכולם שהאמור בהודעה אינו משקף את האמת 

בבית משפט השלום ברחובות נדונה תביעתו 
של פלוני )“התובע”(, שיוצג על ידי עו”ד איל 
משרד הבריאות  מדינת ישראל -  כהן, נגד 
)“הנתבעת”(, שיוצגה על ידי עו”ד גלובניסקי 
וגור. פסק הדין ניתן בפברואר 2017, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופט איל באומגרט.
התובע קיבל טיפול במרפאת הכאב של בית 
החולים ברזילי, המצוי באחריות ובשליטת 
)“בית החולים”(. בסיום הטיפול  הנתבעת 
נמסר לתובע דוח ניתוח. מאחר שהתובע אינו 
יודע קרוא וכתוב הוא מסר את הדוח לרופאת 
יומיים לאחר  )“הרופאה”(  המשפחה שלו 
שקיבל אותו. לטענתו של התובע, הרופאה 
עיינה בדוח כאשר לפתע החלה לרעוד. התובע 
שאל את הרופאה מה כתוב בדוח והיא השיבה: 
“...כתוב נפטר על השולחן והתקשרנו הביתה”. 
התובע טען, כי לאחר שנמסר לו  תוכן הדוח 
שאשתו  לוודא  במטרה  לביתו  מיהר  הוא 
והילדים שלו לא קיבלו את הבשורה המרה. 
התובע עתר לבית המשפט וביקש שהנתבעת 

תפצה אותו בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו.
נמסר  הניתוח  דוח  כי  הודתה,  הנתבעת 
לתובע כאשר בתוכן הדברים נכתב שהתובע 
ושנמסרה הודעה למשפחה כאמור.  נפטר 
עם זאת, הנתבעת טענה, כי מדובר בתביעה 
קנטרנית וטורדנית, מאחר שבסך הכול נפלה 
טעות דפוס בטיוטת דוח הניתוח, שעה שידוע 

לכולם שהאמור בו אינו משקף את האמת.
הניתוח הופק  דוח  כי  הנתבעת הוסיפה, 
במערכת מחשוב חדשה, שבאותם המועדים, 
כן טענה  הייתה בתהליך של הטמעה. כמו 
דעת  חוות  צירף  לא  התובע  כי  הנתבעת, 
לו, שבכל מקרה  לנזקים שנגרמו  רפואית 
מוכחשים מבחינתה. לשיטת הנתבעת, מדובר 
במעשה של מה בכך וכל אדם בעל מזג רגיל 

לא היה מגיש תביעה בנסיבות הללו. 
עוד נטען, כי התובע מסר פרטים כוזבים 
סבל  לא  הוא  האירוע  שלפני  טען,  כאשר 
מלקויות נפשיות ומקשיי שינה. בהקשר זה 
הציגה הנתבעת קובץ מסמכים רפואיים בעניין 
פנייה של התובע לפסיכיאטר וטיפול בקשיי 
שינה לפני האירוע. לבסוף הבהירה הנתבעת, 
כי קבלת התביעה תוביל לכך שיוגשו תביעות 
רבות לבתי המשפט ובכך בית המשפט יוצף 
בתביעות קנטרניות. לשיטת הנתבעת הרי 
יש להורות על דחיית  שגם מן הטעם הזה 

התביעה.
האם בנסיבות הללו זכאי התובע לפיצוי או 
שמא מדובר בתביעה קנטרנית שיש לדחות 

אותה?
בפתח פסק הדין ציין בית המשפט, כי חוק 

זכויות החולה מעניק חשיבות רבה לתיעוד 
ומדויק של רשומות רפואיות, מאחר  נכון 
שאלה מגיעות לידי המטופל. החשיבות לגבי 
רישום מדויק מהווה בסיס להמשך טיפול 

ופעולות בעניינו של המטופל.
בית המשפט הוסיף, כי במקרה דנן נמסרה 
הודעה לתובע, באמצעות מסמך רשמי של 
הנתבעת, שאמנם נושא את המילה “טיוטה”, 
הטיפול  במהלך  עולמו  לבית  הלך  שהוא 
למשפחתו.  נמסרה  ההודעה  וכי  הרפואי 
בנסיבות הללו ניתן להבין בקלות את סערת 
כי  והחרדה שאחזו בתובע, שחשש,  הנפש 

ההודעה נמסרה לאשתו ולילדים שלו.
בית המשפט התייחס גם לטענת הנתבעת 
בהקשר  התובע.  של  הרפואי  עברו  בעניין 
לטענה  השיב  התובע  כוח  בא  כי  צוין,  זה 
“גולגולת  נופל בגדר מקרה של  זו שמרשו 
דקה”. במקרים מהסוג הזה המזיק מקבל את 
הניזוק כפי שהוא, על רגישויותיו ומחלותיו 
ועליו לשאת בכל תוצאה של רגישות מעין 
זו והדגיש, כי  זו. בית המשפט קיבל טענה 
בתובע  שמדובר  בעצמה  ציינה  הנתבעת 
רגיש, שסבל בעבר מבעיות שהצריכו טיפול 
נפשי ומבעיות שהצריכו פתרון לקשיי שינה. 
לפיכך, על הנתבעת לקבל את התובע כפי 
שהוא, ובנסיבות הללו, הדרך שבה נמסרה 
לתובע ההודעה העצימה את עוגמת הנפש 

שלו ואת סבלו.
כמו כן, טענותיה של הנתבעת לעניין הצפת 
נדחתה.  זה  מסוג  בתביעות  המשפט  בתי 
חשיבות  קיימת  כי  הדגיש,  המשפט  בית 
רבה ברישום נכון של רשומה רפואית. חלק 
מתפקידו של בית המשפט, בתביעות כאלה, 
הוא לקבוע את סטנדרט הזהירות הראוי 

שבעניינו הנתבעת לא עמדה.
עוד נקבע, כי הטמעת מערכות מחשוב מלווה 
בקשיים ובהסתגלות לכלים החדשים. עם 
זאת, אין הנתבעת יכולה להתבסס על טענה 
זו ולקבל פטור מאחריות. כלשונו של בית 
המשפט: “דווקא משידעה או אמורה הייתה 
מערכת  מטמיעה  שהיא  הנתבעת,  לדעת 
מחשוב חדשה, חובה הייתה עליה לוודא, כי 
התוצרת הנמסרת למטופל ובענייננו לתובע, 
היא נכונה ותואמת את המציאות”. בין אם 
ישנה,  או  מדובר במערכת מחשוב חדשה 
על הגורם הרפואי המוסר רשומה רפואית 

למטופל חלה חובה לבצע הגהה למסמך.
בית המשפט קבע, כי תביעתו של התובע 
אינה עניין של מה בכך ועל הנתבעת היה לדייק 
בפרטים שנמסרו לתובע. לפיכך נפסק, כי יש 
לקבל את התביעה והתובע זכאי לפיצוי בגין 

עוגמת נפש שנגרמה לו.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

בית החולים מסר בטעות הודעה 
על פטירה – המטופל דרש פיצוי

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

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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החוזר מחייב את הגופים המוסדיים לאפשר הגשת בקשות משיכה וכל 
פעולה נלווית לפחות באחת מהדרכים הבאות: פקס ייעודי, דוא”ל ייעודי או 
באופן מקוון באמצעות החשבון האישי המקוון באתר האינטרנט של החברה

לאור העובדה שהליך משיכת כספים מקופת 
גמל, לרבות המסמכים הדרושים לצורך הגשת 
בקשה למשיכת כספים ומשך הטיפול בבקשה, 
לא  הדין  ובהוראות  לקופה  מקופה  שונה 
קבועות הוראות אחידות, החליט משרד האוצר 
להסדיר את הנושא ולכן פרסם טיוטת חוזר 
בנושא, במסגרת העדכון הרגולטורי לחודש 
מרץ 2017 )פוליסה, גיליון 2228 מה-1 במרץ(. 
ההסדרה כוללת בין היתר: טפסים אחידים, 
הנדרשים  הנלווים  הטפסים  מהם  קביעה 
פרטי  אימות  לעניין  הוראות  מקרה,  בכל 
חשבון העו”ש של העמית, הוראות לעניין 
לעניין  משיכה לחשבונות בחו”ל, הוראות 
הודעות  תקינות,  לא  בבקשות  טיפול 
משיכה,  בקשות  הגשת  אופן  לעמיתים, 
ועוד. ופעולות באתר הגוף המוסדי   מידע 
ההוראות חלות על כל המוצרים, למעט קרן 
פנסיה ותיקה וקופת גמל מרכזית לקצבה. 
להלן עיקריהן, כפי שהביא אייל סיאני, מנהל 
מקצועי וממונה ציות ואכיפה פנימית, בהלמן-

אלדובי קופות גמל ופנסיה. 
משיכת כספים מקרן פנסיה, קופת ביטוח 
יש  לצורך משיכת כספים,  או קופת גמל: 
לצרף את המסמכים הבאים: טופס משיכה 
)בהתאם לנספח שנקבע בחוזר( והעתק ת.ז. 
או דרכון. במקרה משיכה של סכום הצבירה 
כי העמית עומד  יש לצרף הצהרה  המזערי 
בתנאים הקבועים בחוק. במקרה של מיעוט 
יש לצרף הצהרה לגבי הכנסות  הכנסות – 
העמית ובן זוגו. במקרה של הוצאות רפואיות/

נכות צמיתה – אישור פקיד שומה במשיכת 
כספי פיצויים, מסמך המעיד על זכאות העובד 
לכספי הפיצויים )לרבות טופס 161( והוראה 

לחיוב/פטור ממס.
משיכת כספים מקופת גמל להשקעה וקרן 
לצורך משיכת כספים, יש לצרף  השתלמות: 
את המסמכים הבאים: טופס משיכה )בהתאם 
לנספח שנקבע בחוזר(, העתק ת.ז./דרכון 
ופרטים או מסמכים נוספים לצורך אימות 

פרטי תשלום של העמית.
על מנת  משיכה מחשבון עמית שנפטר: 
לבצע משיכה מחשבון נפטר, על המוטב לצרף 
את המסמכים הבאים: טופס בקשה )בהתאם 
לנספח שנקבע בחוזר(, העתק ת.ז./דרכון, 
פרטים או מסמכים נוספים לצורך אימות פרטי 
תשלום של העמית, מסמך הצהרה לפי צו איסור 
הלבנת הון )ככל ונדרש(, תעודת פטירה של 
העמית, במקרה שלעמית אין מוטבים/שאירים 

 - צוואה + צו קיום צוואה או צו ירושה. 

משיכת כספים בידי אפוטרופוס/מיופה כוח: 
לבקשת כספים על ידי מיופה כוח/אפוטרופוס, 
יש לצרף בנוסף את המסמכים הבאים: טופסי 
פרטי אפוטרופוס/מיופה כוח )בהתאם לנספח 

שנקבע בחוזר(, צו בית משפט מקורי/ נאמן 
למקור המורה על מינוי האפוטרופוס)למעט 
מקורי/נאמן  כוח  ייפוי  קטין(,  של  הורה 
למקור של מיופה הכוח המתייחס באופן 
ברור למשיכת כספים והעתק ת.ז./דרכון של 
האפוטרופוס/מיופה הכוח. במקרה של הורה 
של קטין - יש לצרף בנוסף נספח לת.ז. המעיד 

כי האפוטרופוס הוא הורה הקטין.
יודגש כי הכספים יועברו אך ורק לחשבון 
העמית/מוטב )למעט במקרה של הורה של 
קטין(. עוד מוגדרים בחוזר אופן אימות פרטי 
תשלום, אופן משיכת כספים לחשבונות בחו”ל, 
טיפול בבקשה תקינה ובקשה לא תקינה של 

משיכת כספים. 
החוזר מחייב את הגופים המוסדיים לאפשר 
להגיש הגשת בקשות משיכה וכל פעולה נלווית 
לפחות באחת מהדרכים הבאות: פקס ייעודי, 
באופן מקוון באמצעות  או  ייעודי  דוא”ל 
החשבון האישי המקוון באתר האינטרנט 

של החברה.
על הגוף המוסדי לקבוע נוהל לזיהוי עמית 
ומוטב שיגישו בקשת משיכה מקוונת או 
יבצעו פעולה אחרת. עוד כולל החוזר פרטים 
על המידע והפעולות באתר האינטרנט שהגוף 

המוסדי צריך לאפשר. 

רשות שוק ההון מסדירה את אופן 
משיכת הכספים מקופות גמל

עבר נקי 
בביטוח הרכב?

פוליסת הביטוח המשתלמת ביותר לנהגים הזהירים ביותר!
FIX    שלמה

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

+ פוליסה ייחודית לבעלי עבר ביטוחי נקי 
+ הנחות משמעותיות ואטרקטיביות בביטוח המקיף 

+ ביטוח חובה בתעריף מוזל
לקבלת פרטים נוספים על המסלול, אנא פנו למחוז.

אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות ואכיפה 
פנימית בהלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה

רגולציה
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ביטוח ישיר בניהול המנכ”ל 
רביב צולר, סיכמה את 2016 
עם רווח כולל, נטו ממס, של 
101 מיליון שקל - ירידה של 
מיליון  כ-167  לעומת   40%

שקל ב-2015. 
על פי הדוחות הכספיים של 
החברה, שפורסמו ב-9 במרץ, 
הירידה ברווח היא תוצאה של 
הפרשה של 47 מיליון שקל לפני 
מס בשל הגדלת התחייבויות 
בביטוח רכב חובה, בעקבות 
פרסום תיקון לתקנות ההיוון 
ועדת  הלאומי,  הביטוח  של 

וינוגרד, מהקפאת תעריפים בענף רכב חובה 
על ידי הפיקוח שנמשכה מרבית חודשי השנה, 
12 מיליון שקל  על חלקה של  מעלייה של 
הפול, וכן מהחמרה ביחס  החברה בהפסדי 

התביעות בענף רכב רכוש. 
רביב צולר, מנכ”ל החברה, התייחס לדוח 
בצמיחה  שיא  שנת  מסכמים  “אנו  ואמר: 

חצתה  במהלכה  בפעילות, 
החברה לראשונה בתולדותיה 
את רף שני מיליארד השקלים 
בכך  רואים  אנו  בפרמיות. 
עדות נוספת ליכולתנו לממש 
אסטרטגיית  את  בהצלחה 
הצמיחה שלנו דרך ניצול היתרון 
היחסי של החברה להגדלת נתחי 
 השוק באופן עקבי ומתמשך”.
לדברי צולר, “שנת 2016 הייתה 
במהלכה  דופן,  יוצאת  שנה 
נאלצנו להתמודד עם אתגרים 
בלתי צפויים, בדגש על השלכות 
מסקנות ועדת וינוגרד וההרעה 
ביחס התביעות בענפי הרכב בכל שוק הביטוח. 
פעלנו לאורך השנה להתאים את פעילותנו 
אנו  וכיום  שהשתנתה  העסקית  לסביבה 
מסתכלים קדימה על שנת 2017 בציפייה רבה 
ומאמינים ביכולתנו להמשיך לממש בהצלחה 
ענפי  בכל  שלנו  והשאיפות  התכניות  את 
הפעילות, לרבות האצת המהפכה הצרכנית 

הדיגיטלית שאנו מובילים”.
ישיר  ביטוח  התחתונה,  השורה  למרות 
 17% ממשיכה לצמוח עם עלייה חדה של 
בפרמיות שהסתכמו ב-2.1 מיליארד שקל, 
תוצאה של עלייה במספר הלקוחות ובהיקף 

הפעילות בכל ענפי הפעילות של החברה.
דיבידנד, בהקשר  לחלוקת  בהתייחסות 
על חברות הביטוח,  להשפעות הסולבנסי 
החברה מציינת כי על פי בדיקות שביצעה 
החברה, בניגוד לחברות הביטוח הגדולות, 
עודפי ההון של ביטוח ישיר מול ההון הנדרש 
ממנה במשטר החדש אף גבוהים מעודפי ההון 

על בסיס המשטר הישן.
החברה מציינת עוד, כי תבחן חלוקת דיבידנד 
על  הפיקוח  הנחיות  על  נוספת בהתבסס 
הביטוח בקשר לנושא זה. בשנת הדוח חילקה 
ביטוח ישיר  דיבידנדים בהיקף של 100 מיליון 
שקל ועם פרסום הדוח הודיעה החברה על 
חלוקת דיבידנד נוספת של 50 מיליון שקל. 
 4 עלות שכרו של צולר עמדה ב-2016 על 

מיליון שקל.

 הקפאת תעריפי ביטוח החובה על ידי הפיקוח, הרעה בתביעות ורגולציה פגעו ברווחי 
חברת הביטוח  מנכ”ל ביטוח ישיר, רביב צולר: נתאים פעילותנו לסביבה העסקית

ביטוח ישיר: ירידה של 40% ברווח 
ל-101 מיליון שקל בשנת 2016

75568_190x135_z.indd   6 12/22/16   12:43

רביב צולר,
מנכ”ל ביטוח ישיר
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AIG פיטר הנקוק, מנכ”ל

השינוי המשמעותי בחישוב הפיצוי ישפיע באופן מידי על המבטחים הבריטיים ויגרום 
לכך שהפיצויים שישולמו )בעיקר בתחום ביטוח הרכב( יהיו גבוהים הרבה יותר

מנכ”ל AIG הודיע על פרישתו

משרד המשפטים הבריטי משנה 
את לוחות הפיצוי לנפגעי גוף

לופטהאנזה ממזגת את 
המבטחים השבויים שלה

גאות במספר המבטחים המקוונים בסין

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 American ונשיא   מנכ”ל  הנקוק,  פיטר 
International Group AIG אישר כי הודיע על רצונו 

לפרוש וכי יישאר בתפקידיו עד למציאת מחליף. 
הנקוק התמנה למנכ”ל ונשיא המבטח בספטמבר 2014 
 .AIG Property Casualty כמנכ”ל  ששימש  לאחר 
יו”ר AIG הרעיף עליו שבחים וציין כי בתקופת כהונתו 

למשרד  ולהחזיר  מקשיים  להיחלץ  המבטח  הצליח 
האוצר של ארה”ב את הכספים שהושקעו במבטח כדי 

למנוע את קריסתו. 
של  בהיקף  הפסד  הציג   AIG כי  נמסר,  זאת  לעומת 
3.04 מיליארד דולר בשלושת הרבעונים האחרונים של 

שנת 2016.

מחושבים  הבריטית  המשפט  שיטת  פי  על 
הפיצויים לנפגעי גוף על פי טבלאות המכונות  
הטבלאות  של  המלא  )השם   Ogden Rate
 Actuarial Tables with explanatory
 notes for use in Personal Injury and

.)Fatal Accident Cases
הטבלאות )28 במספר( מתאימות לפגיעות 
בחשבון  ולוקחות  מוות  מקרי  או  גופניות 
פגיעה  הכנסה,  אובדן  החיים,  תוחלת  את 
בפנסיה, השינוי שהמקרה גרם לאורח החיים 
בין  נעים  השיעורים  הטבלאות  פי  על  ועוד. 
חודש  בסוף   .0.5% של  במדרגים   2%-3%

 - 0.75% ויהיו  השיעורים  שונו  פברואר 
)שיעור ההפחתה הקודם היה 2.5%(.  

הרעיון העומד בתכלית השינוי הוא שיעורי 
ידי  על  בבריטניה  הנהוגים  שליליים  ריבית 

הבנק המרכזי. 
ישפיע  הפיצוי  בחישוב  המשמעותי  השינוי 
ויגרום  באופן מידי על המבטחים הבריטיים 
בתחום  )בעיקר  שישולמו  שהפיצויים  לכך 

ביטוח הרכב( יהיו גבוהים הרבה יותר.
כי  חשב  אביבה  הגדול  הבריטי  המבטח 
 380 של  בסך  לגידול  תביא  השינוי  השפעת 
שישולמו  הפיצויים  בסכומי  ליש”ט  מיליון 

 Direct הבריטי  הישיר  המבטח  ידו.  על 
מיליון   190 ימחק  השינוי  כי  הודיע   Line
 L&G ליש”ט מרווחיו ואצל המבטח הבריטי
מיליון   142 למחיקת  תביא  השינוי  השפעת 

ליש”ט מהרווחים. 
על  ישפיע  התביעות  בתשלום  הגידול 
פרמיות הביטוח. על פי חישובי חברת הייעוץ 
הרכב  ביטוח  פרמיות  על  ההשפעה   PWC
ביטוח  בפוליסות  ליש”ט  מ-1,000  תנוע 
 300 לסך   )18-22( צעירים  לנהגים  מקיף 
ליש”ט לפוליסת מקיף לנהגים בגילאים של 

65 ומעלה.

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

לופטהאנזה  הגרמנית  התעופה  קבוצת 
השבויים  המבטחים  מיזוג  על  הודיעה 
 )captive insurance companies(
Delvag Rückversicherungs  שבבעלותה: 
 Delvag-ו  -AG )Delvag Rück(
 Luftfahrtversicherungs-AG )Delvag(י

תוקף המיזוג הוא מה-4 במרץ 2017.
 Delvag השם  תחת  יפעל  המאוחד  המבטח 
שני  של  המיזוג   .Versicherungs-AG
את  להפעיל  האפשרות  את  ייתן  המבטחים 
אחרים  ובתחומים  בנושאים  גם  המבטחים 

מלבד הביטוח האווירי. 

בשנה האחרונה הוקמו 13 מיזמים חדשים של 
מבטחים מקוונים, כך עולה מנתונים שפורסמו 
 .China Chuancai Securities ידי  על 
מהשינויים  כתוצאה  הם  החדשים  המיזמים 
הסינית  הביטוח  תעשיית  של  הדיגיטליים 
והחדירה הנמוכה, עדיין, של הביטוח בכלכלת 
סין. החדירה הנמוכה נותנת למבטחים מרחב 

פעולה עצום. 
 Zhong An Online Property and
המקוון  המבטח   ,Casualty Insurance
הראשון בסין, מתעתד לצאת בהנפקת מניות 
 Zhong An דולר.  מיליארד   2 של  בהיקף 
 Ant את  נמצא  שלו  המניות  בעלי  שבין   -

בשליטת  )חברה   Financial affiliate
עליבאבא(   – מקוונת  למכירה  התאגיד 
 Tencent Holdings-ו  16% של  בשיעור 
מבקש   -  12% של  בשיעור  אחזקות  עם   Ltd
בטרם ההנפקה למכור אחזקות בהיקף של 1.4 

מיליארד דולר. 
גדלה  המקוונים  המבטחים  של  הפרמיה 
 0.22%(  2011 בשנת  דולר  מיליארד  מ-0.46 
מסך כל הפרמיה הסינית( לסך של 34 מיליארד 
דולר בשנת 2016 )7.6% של הפרמיה הסינית(. 
 )2011 )שנת  מ-28  גדל  המבטחים  מספר 
הנמכרים  המוצרים   .)2016 )שנת  ל-117 
העיקריים הם ביטוח רכב ותכניות לניהול הון. 
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שירביט מערערת לבית המשפט המחוזי 
בנצרת על קביעת בית משפט השלום בעפולה, 
לפיה אירוע שבמסגרתו בן נטל את רכבו של 
נהיגה  כי אין ברשותו רישיון  אביו ביודעו 
ופגע בקיר,  נהיגתו איבד שליטה  ובמהלך 

נחשב כאירוע גניבה.
בתגובה לתביעת האב, אברהם ברוך, טענה 
שירביט, כי בהתחשב בנסיבות התאונה אין 
לנזק שנגרם לרכב כיסוי ביטוחי בפוליסת 
ביטוח מקיף. כמו כן, הגישה החברה הודעת 
צד ג’ נגד בנו של התובע בטענה, כי הבן הוא 
האחראי לתאונה. נגד בנו של התובע הוגש 
כתב אישום והוא הורשע על פי הודאתו בנהיגה 
ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח וזוכה מביצוע 

עבירה של שימוש ברכב ללא רשות.
שמאי מטעמה של שירביט קבע, כי הרכב 
ניזוק עד כדי אובדן להלכה )טוטאל לוסט( וכי 
ערך הרכב לחישוב הפיצוי הוא כ-38 אלף שקל.
לדברי שירביט, אין חולק כי הפוליסה שרכש 
אביו של הצעיר היא פוליסה לרכב פרטי, 
הכוללת התניה בדבר כיסוי ביטוחי לזהות 
ללמוד,  ניתן  זאת  המבוטח.  ברכב  הנוהג 
כי  נקבע,  לדבריה, מהאמור בפוליסה, בה 
נהג הנוהג בפקודת  ברכב רשאי לנהוג כל 
בעל הפוליסה או ברשותו, בתנאי שהוא בעל 
רישיון נהיגה בר תוקף. לטענת החברה, האירוע 
הנדון אינו בבחינת “גניבה” ומשכך אין לו 

כיסוי בפוליסה.
לדבריה, משמעות המונח “גניבה” בפוליסה 
היא כמשמעותו בחוק העונשין, כאשר בצד 
נטילת הרכב עומדת הכוונה לשלילת קבע 
שלו מבעליו וכוונה כזו לא הייתה לבנו של 
והתכוון  בו  נהג  הרכב,  את  שנטל  התובע 

להשיבו הביתה.
התובע טען, כי רכבו נלקח על ידי בנו ללא 
רשותו וללא ידיעתו ואף שידע כי אסור לו 
לעשות כן וכי פוליסת הביטוח כוללת כיסוי 
למקרה של גניבת הרכב ולקיחתו על ידי אדם 
בסתר וללא ידיעת הבעלים, וכן כוללת כיסוי 
ברכב.  תאונה  של  במקרה  לכל הסיכונים 
לדבריו, בהתחשב באמור יש כיסוי למקרה 

הביטוח. 
“גניבה”  לדברי התובע, אין לתת למונח 
בפוליסה את המשמעות הנודעת לו מחוק 
העונשין, שכן פרשנות זו אינה מתיישבת עם 
פסיקת בית המשפט העליון. בפסק הדין קבע 
בית משפט השלום בעפולה, כי לא היה מקום 
במקרה הנדון לצפות לכך שהבן הנעדר רישיון 

נהיגה היה מקבל את הרכב מאביו לו ביקש, 
ועל כן יש לראות באירוע כ”גניבה” באופן 

הכלול בפוליסה.
על  היה  שי,  נסים  תמר  לדברי השופטת 
מקרה  את  לסייג  שביקשה  ככל  שירביט, 
זו בחוק  הביטוח אך לגניבה כמשמעה של 
העונשין, לעשות כן באופן מפורש בפוליסה, כך 
שיידע המבוטח וייערך בהתאם מבעוד מועד 
לכיסוי מתאים. על כן, יש לקבוע כי האירוע 
הנדון מהווה גניבה כמשמעה בפוליסה וכזכאי 

לכיסוי ביטוחי.
את  לקבל  החליטה  השופטת  זאת,  עם 
ההודעה לצד ג’ שהגישה החברה נגד בנו של 
כי לשירביט עומדת הזכות  התובע וקבעה 
לגבות את נזקיה מבנו של התובע מאחר שהיה 
עליו לצפות, כי במקרה הנדון תאונה עלולה 

להתרחש בסבירות גבוהה. 
בערעורה על פסק הדין טוענת שירביט, כי 
בית משפט השלום שגה עת הגיע למסקנה 
גניבה.  כי האירוע הנטען הוא  המשפטית, 
לדברי שירביט, לא ייתכן כי נטילת הרכב על 
ידי בנו של התובע תיחשב אירוע גניבה מאחר 
שפוליסת הביטוח קובעת, כי מקרה הביטוח 
הוא גניבה או כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך 

כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה.

לטענת שירביט, אף מתוקף תקנת הציבור 
אין זה מן הראוי לקבוע כי האירוע הנטען הוא 
גניבה שכן, לדבריה, בהתאם לכך יבוא יום וילד 
כבן 10 שייטול את רכב אביו, ינהג בו ויגרום 
לתאונה בה חלילה ייהרגו עוברי אורח, יכוסה 
בפוליסת הביטוח ולא האב ולא הבן ישאו בדין.
לדברי שירביט, אין זה הגיוני שחברת ביטוח 
תצפה ותיתן כיסוי ביטוחי למקרה בו בן בית 
של מבוטח ייקח מפתחות, ינהג ברכב ללא 
רישיון נהיגה. לטענתה, מבטחת המבקשת 
מהמבוטח לשמור על צרור המפתחות, לא 
יכולה לצפות ולא מתכוונת לכסות מצב בו 
בן בית של המבוטח, שיש לו גישה חופשית 
למפתחות הרכב, נוהג ברכב ואפילו ללא רשות 
וללא רישיון נהיגה, ייחשב כלפי המבוטח לגנב.
לסיכום נאמר בערעור, שהוגש באמצעות 
עוה”ד חגי הוכהויזר ופז מוזר, כי לקיחת הרכב 
על ידי בנו של התובע אינה “גניבה”, לא נחשבת 
בעיני הציבור כ”גניבה” ולא נכון שתיחשב 
ככזו וכי אין בפוליסה כיסוי לאירוע בו נהג 
ברכב נהג ללא רישיון נהיגה. על כן שגה בית 
משפט השלום שקבע כי דין התביעה להתקבל. 
לפיכך מתבקש בית המשפט המחוזי לקבל את 
הערעור ולקבוע כי האירוע נשוא הערעור אינו 

מהווה “גניבה”.

 לטענת החברה, משמעות המונח “גניבה” בפוליסה היא כמשמעותו בחוק 
העונשין, כאשר בצד נטילת הרכב עומדת הכוונה לשלילת קבע מבעליו  התובע 

טען, כי פרשנות החברה אינה מתיישבת עם פסיקת בית המשפט העליון

שירביט מערערת למחוזי על חיובה 
לשלם למבוטח פיצויים בשל נזק 

שגרם בנו שנהג ללא רישיון 

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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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

 החוק ממתג את העיסוק ומגביל את השימוש רק לאילו שמורשים ומפוקחים תחת האיגוד כדין  נואל מאי, 
מנכ”ל איגוד המתכננים הפיננסיים העולמי FPSB: צעד ענק בעולם הפיננסי-פנסיוני בכלל ולמתכננים הפיננסיים 

באוסטרליה בפרט  ארז לוי, יו”ר ועדת הרגולציה באיגוד הישראלי: אנו פועלים להגיש עוד השנה הצעת חוק דומה 

ממשלת אוסטרליה ממסדת בחוק 
את מקצוע המתכנן הפיננסי

איגוד המתכננים הפיננסיים:

יה  ל ר ט ס ו א ת  ל ש מ מ
וק  ח ה  נ ו ר ח א ל ה  ר י ב ע ה
 C o r p o r a t i o n s ם ש ב
 A m e n d m e n t s
 Professional Standards
 of Financial planning,
Bill 2017, הממתג את העיסוק 
את  ומגביל  פיננסי”  “מתכנן 
לאילו  רק  זה  בשם  השימוש 
תחת  ומפוקחים  שמורשים 
האיגוד כדין, כך נמסר מאיגוד 
המתכננים הפיננסיים בישראל. 

איגוד המתכננים הפיננסיים באוסטרליה 
קידם במשך שנים את התכנון הפיננסי כמקצוע 
שפועל לפי סטנדרט הנאמנות המוחלטת לצרכן 

 .)Fiduciary Standard(
המתכננים הפיננסיים מתחייבים לפעול על 

פי הכללים הבאים: 
ומעשי  לעבור מבחן הסמכה תיאורטי   •

המוכיח יכולות אנאליטיות ויישומיות. 
• יהיו מפוקחים על ידי ארגון יציג שכפוף 

למשרד המשפטים האוסטרלי. 

שנת  לעבור  מתחייבים   •
אצל  לפחות  אחת  התמחות 
מתכנן פיננסי מוסמך בעל ותק 

של שלוש שנים לפחות. 
• מתחייבים לאמץ סטנדרטים 
מקצועיים כפי שמכתיב איגוד 

המתכננים הפיננסיים.
המשך  לימודי  מוכיחים   •

והכשרה מקצועית מדי שנה.
• מתחייבים לפעול על פי הקוד 
המתכננים  ארגון  של  האתי 

הפיננסיים. 
המתכננים  איגוד  מנכ”ל  מאי,  נואל 
הפיננסיים העולמי )FPSB(: “צעד ענק בעולם 
הפיננסי-פנסיוני בכלל ולמתכננים הפיננסיים 
באוסטרליה בפרט. זהו עוד שלב חשוב במיסוד 
‘תכנון פיננסי’ כמקצוע אקדמי  המקצוע - 
גלובאלי. כל חברי האיגודים בעולם מברכים 
את חברינו באוסטרליה על העבודה הקשה 

שהשקיעו בדרך להכרה רשמית”.
דנטה דה גורי, מנכ”ל האיגוד האוסטרלי: 
“כיום תעשיית הפיננסים נגועה בהרבה ניגודי 

וכשלי שוק, שהאזרחים משלמים  עניינים 
עליהם מחיר יקר. בשונה מאנשי מקצוע אחרים 
שפועלים בשוק, רק מתכנן פיננסי מוסמך  
CFP נאמן לצרכן ופועל לטובתו בלבד ומתרחק 

ככל הניתן מניגודי עניין”. 
דן דוברי, נשיא איגוד המתכננים הפיננסיים 
בישראל: “אזרחי מדינת ישראל חייבים איש 
מקצוע מיומן, שמאמץ דיסציפלינות עבודה 
יעדי  להשיג  למשפחות  שיסייעו  מגוונות 
חיים, ללא ניגודי עניין ותוך שמירה על כללי 
אתיקה מחמירים. הארגון בישראל פועל למסד 
עולם התכנון הפיננסי תחת סטנדרט  את 
נאמנות ללקוחות ולקבל הכרה רגולטורית. 
אנו שמחים לבשר שכיום קיימת נכונות רבה 
מצד הרגולטורים וחברים בוועדת הכספים של 

הכנסת להכרה רשמית בעיסוק זה”. 
באיגוד  הרגולציה  ועדת  יו”ר  לוי,  ארז 
הישראלי: “אני מברך את העמיתים באוסטרליה 
ומאמין שבקרוב מאוד גם בישראל נקבל הכרה 
סטטוטורית ורגולטורית. אנו פועלים במשותף 
עם משרד האוצר וועדת הכספים להגיש עוד 

השנה הצעת חוק דומה”. 
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נואל מאי, מנכ”ל איגוד 
המתכננים הפיננסיים העולמי


