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החשב הכללי פועל להקל על חברות ביטוח 
לגשת למכרז לביטוח הרכב של עובדי המדינה 

 המהלך מתבצע על רקע הירידה באטרקטיביות של המכרז, ונועד לעודד חברות לגשת למכרז 
– בעיקר באמצעות מתן מענה להיסטוריית התביעות של המבוטחים  בין היתר מציע החשכ”ל 
שלוש אפשרויות לבחירת הזוכות: לפי אשכולות יצרנים )כנהוג עד כה(, לפי דגמים ולפי מבוטחים

האוצר עושה  הכללי במשרד  אגף החשב 
בימים אלה הכנות לקראת פרסום המכרז 
לביטוח הרכב הפרטי של עובדי המדינה לשנת 
2018. נוכח הירידה באטרקטיביות של המכרז, 
והירידה במוטיבציה של החברות להשתתף בו, 
פועל החשכ”ל להקל על חברות ביטוח לגשת 
למכרז לביטוח הרכב של עובדי המדינה. הירידה 
במוטיבציה התבטאה בכך שב-2016 שלוש 
חברות בלבד ניגשו למכרז ל-2017  –מגדל, 
איילון והראל )שלושתן זכו – כל אחת בנתח 

שונה מהמכרז(. 
בכך חלק מתהליך הגברת  רואים  באוצר 
התחרות בשוק הביטוח, על ידי עידוד מספר 
גדול ביותר של חברות לגשת למכרז. באוצר 
שיוצרות  התפעוליות  העלויות  את  מזהים 
לגשת  מהחברות  מחלק  שמונעים  חסמים 
למכרז, ומעוניינים לפתוח בדיאלוג עם השוק 

על מנת להסיר את אותם חסמים.
בימים  במסגרת מסמך היערכות שנשלח 
אלה לחברות הביטוח מתבקשות החברות 
שונות  לסוגיות  התייחסותן  את  להעביר 
באופן ניסוח המכרז. המטרה היא לשמוע כיצד 
חברות הביטוח עובדות, ולא לנסות “לחנך 
את השוק”. כך, למשל, מציע החשכ”ל שלוש 
אלטרנטיבות לבחירת החברות הזוכות במכרז:

1. זכייה ברמת אשכולות לפי יצרנים )כנהוג 
במכרז הנוכחי(.

2. זכייה ברמת דגמים )החברה הזולה ביותר 
בכל דגם זוכה(. 

פרטי  כלל   – המבוטחים  ברמת  זכייה   .3
וכל חברה  יעברו לכל החברות,  המבוטחים 
הזולה  והחברה  מבוטח,  לכל  תעריף  תגיש 

ביותר תזכה בו.
בכיר בענף הביטוח הסביר לפוליסה כי החסם 
המרכזי שמונע מחברות רבות מלגשת למכרז 
ניסיון התביעות. אחת  הוא היעדר פרמטר 
ההערכות היא שאם פרטי המבוטחים, כולל 
יועברו למבטחות – חברות  ניסיון תביעות, 
נוספות יחליטו לגשת למכרז. מנגד – עשויה 
להיות בכך בעיה לעובדי מדינה עם היסטוריית 
ויאלצו  תביעות, שעשויים להיפלט מהמכרז 

לחפש מבטח אחר.
הפרטים  הם  מה  ברור  לא  כלל  זאת,  עם 
החברות  כי  יתברר  אם  לחברות.  שיועברו 
מעוניינות לנהל את המכרז ברמת המבוטחים 
– תחליט ועדת המכרזים לקראת מועד פרסום 

המכרז איזה נתונים להעביר לחברות.
בכיר נוסף התייחס ליכולת של המהלך להפוך 
את המכרז לאטרקטיבי, ואמר כי למכרז גם כך 
אין רווחיות גבוהה, ועלויות התפעול הגבוהות 

שלו מקשות עוד יותר על החברות. לדבריו, 
הארכת תקופת המכרז לשנתיים עשויה להקל 
ולהגביר את התחרותיות. עוד  על החברות 
הוא אמר כי סוגיה מרכזית שדורשת פתרון 
היא סוגיית החובה – ובעיקר מתן אפשרות 
לחברות לתת הנחה לקולקטיב, ייתכן על ידי 

פטור מדמים. 
כמו כן מועלות סוגיות נוספות, כגון באיזה קוד 
דגם משתמשת החברה )משרד התחבורה או לוי 
יצחק(, אופן תמחור הביטוח )מקיף בלבד או 
חבילת מקיף+חובה(, והפרמטרים המשמשים 
לקביעת תעריפי הביטוחים. כך, למשל, מנסים 
באגף החשכ”ל לברר איזה חלוקה לגילאים 
מעדיפות החברות )כיום כל נהג, 21 ומעלה, 24 
ומעלה(, היעדר תביעות, מספר נהגים )נהג יחיד, 
שני נהגים, כל נהג(, חדש תמורת ישן, ביטוח 

חיים, השתתפות עצמית וביטוח נזקי טבע.
נוספת שעולה היא האם חברות  אפשרות 
הביטוח יכולות לקבוע תעריף לשנתיים ולא 
לשנה אחת, וכיצד נכון לעדכן תעריפים לרכבים 
נוסף הוא  נושא  קיימים במהלך השנתיים. 
התביעות הקלות – “האם מקובל להוסיף 
למכרז תוספת תשלום המכסה מפני תביעות 
קלות )מראות/שמשות(?” – מנסים לברר 

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים
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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

)המחנה  שמולי  איציק  ח”כ 
הציוני( הגיש אתמול )יום ג’( הצעת 
חוק המחייבת את חברת הביטוח 
למסור הקלטה של שיחת טלפון 
מדובר  למבוטח.  מכר  בעסקת 
בתיקון לחוק חוזה הביטוח )תיקון 
– חובת מסירת הקלטת שיחת 
טלפון למבוטח(, התשע”ז - 2017. 
התיקון המוצע הוא תוספת בסעיף 

5 לחוק: 
1. בעסקת חוזה ביטוח שנעשתה 
במכר מרחוק כהגדרתה בסעיף  14ג’ 

לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א - 1981, ימסור 
המבטח למבוטח, לפי דרישתו, העתק הקלטה 

של שיחת טלפון הנוגעת לעסקה; 
2. העתק ההקלטה כאמור יימסר למבוטח לא 

יאוחר משבעה ימים ממועד בקשתו.
על פי דברי ההסבר, “שיווק מוצרים ושירותים 
מרחוק )באמצעות האינטרנט או הטלפון( 
לא פסח על עולם הביטוח, ובשנים האחרונות 

מגדילות החברות את מאמציהן 
פוליסות  הרחב  לציבור  לשווק 
ביטוח מסוגים שונים באופן זה. 
מפרסומים שונים בכלי התקשורת 
עולה... כי חלק מחברות הביטוח 
אימצו לעצמן שיטה פסולה המקנה 
אפשרות ליצור פוליסה למבוטחים 
קיימים )שפרטיהם מצויים כבר אצל 
חברת הביטוח( שלא בהסכמת או 
ידיעת הלקוחות. במקרה זה, חברת 
הביטוח נמנעת מתיעוד השיחות 
ומסתפקת ביצירת טופס פנימי 
שרושם נציג החברה בעת שיחת הטלפון, שאף 
הוא, לפי הנטען בחלק מהמקרים, לא נשלח 
תמיד למושא העסקה. המשמעות המעשית 
היא כי חברות הביטוח יצרו פוליסה שניתן 
לשווקה ללא ידיעת הלקוחות, ללא הסכמתם, 
מבלי שהם חתמו על בקשה לפתיחת פוליסה 

באופן מסודר ומבלי להקליט את השיחה”.
“פרצה  זו למעשה  כי  נכתב בהסבר,  עוד 

המוני  צירוף  שמעודדת  לגנב”,  הקוראת 
של מבוטחים קיימים, ובמיוחד מוחלשים, 
ללא ידיעתם וללא הסכמתם המפורשת או 

המשתמעת.
לפיכך, מוצע בהצעת החוק כי במסגרת עסקת 
ביטוח שבאמצעות מכר מרחוק תחויב החברה 
למסור למבוטח, אם ידרוש זאת, את הקלטת 
השיחה שעל בסיסה צורף המבוטח לפוליסה, 
כך שאם צורף שלא בדרך הישר יוכל להביא 

בסיס לטענותיו. 
עוד נאמר בהצעה, כי כיום מקליטות החברות 
חלק מהשיחות עם לקוחות, אך כאשר אלה 
מבקשים לקבל את ההקלטה לצרכיהם, החברות 
מסרבות בתוקף לעשות זאת – “מדיניות זו 
מקפחת באופן בוטה את הצרכנים ומונעת 
מהם את אפשרות השמירה על זכויותיהם, 
לרבות אלו המשפטיות )בשל הקושי לספק 
ראיות לטענות( ומנציחה את פערי הכוחות 
הגדולים ממילא בענף זה בין חברות הביטוח 

למבוטחיהן”.

 הצעת החוק של ח”כ איציק שמולי באה לטפל, על פי דברי ההסבר, בפרקטיקה פסולה, המקנה 
אפשרות ליצור פוליסה למבוטחים קיימים )שפרטיהם מצויים כבר אצל חברת הביטוח( שלא בהסכמת 

הלקוחות או בידיעתם  על פי ההצעה, העתק ההקלטה יימסר למבוטח לבקשתו, בתוך שבעה ימים 

הצעת חוק: חברת ביטוח תהיה 
חייבת למסור הקלטה של שיחת 

מכירה טלפונית למבוטח

ח”כ איציק שמולי
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העלייה במניות הביטוח משקפת את הרוח הגבית 
מהרגולטור ואת השיפור ברווחיות החיתומית 

החשב הכללי פועל להקל על חברות ביטוח לגשת 
למכרז לביטוח הרכב של עובדי המדינה 

מאיר סלייטר, מנהל מחקר ברוקראז’ בנק ירושלים:

“סקטור הביטוח חווה בשנה האחרונה משבר 
לאור הרגולציה האקטיבית והמשמעותית 
ולאור ירידת התשואות באפיקי ההשקעה, 
אשר יצרו הפרשות גדולות מצד אחד, והקטינו 
את הרווחיות הגלומה בתיקי ההשקעות מצד 
אחר. עם זאת, בחצי השנה האחרונה התהפכו 
באפיקים  תשואות  עליית  עם  היוצרות, 
הסולידיים, אשר לוותה גם בתשואות גבוהות 
של אפיקי המניות. במקביל, מורגשת רוח שונה 
מהרגולטור, אשר לאחר רפורמות משמעותיות 
רוח  להעניק  גם  ענפי הפעילות, החל  בכל 
גבית לחברות עצמן, באמצעות הקלות בכל 
מאיר  הקשור לדרישות ההון” – כך כותב 

סלייטר, מנהל מחקר ברוקראז’ 
בנק ירושלים בסקירה שפרסם 
סקטור  על  ג’(  )יום  אתמול 

הביטוח. 
לרפורמת  סלייטר מתייחס 
סולבנסי 2 ומציין כי רק למגדל 
ישנו חוסר בהון. גם חוסר זה 
במגדל אינו אי עמידה בדרישות, 
אלא רק מגביל אותה בחלוקת 
דיבידנד. יתר החברות מצויות 

מנורה מבטחים,  בעודף הון, וחלקן הגדול, 
יכולות לחלק דיבידנד  ביטוח,  וכלל  הראל 

מהרווחים השוטפים העתידיים שלהן.
בכל הקשור לרווחיות החברות – סלייטר 
מציין כי בביטוח הכללי נרשם בסקטור רווח 
חיתומי חיובי שלוש שנים ברציפות )בנטרול 
השפעות וינוגרד וירידת הריבית(, אך הרווחיות 
נשחקה בשנה האחרונה. בביטוח בריאות 
החברות רשמו הפסדים חיתומיים לאורך חמש 
השנים האחרונות, אך הרווחיות השתפרה 
2016 והענף הגיע כמעט  משמעותית בשנת 
לאיזון חיתומי. “אנו מעריכים שמגמות אלו 
תמשכנה, אך העלייה בתשואות הגלומות על 
ההשקעות עלולות לפגוע בעתיד ברווחיות 
החיתומית, בדומה למגמות בעבר”, כך סלייטר. 
סלייטר מסביר, כי מניות החברות הושפעו 
70%-35% בשווי  בהתאם ורשמו עליות של 
בשנה האחרונה. “עליות אלו מבטאות היטב 
את המגמות בענף, אך הן משאירות פוטנציאל 
מוגבל בלבד לעליות נוספות בשנה הקרובה”, 

הוא מעריך.
על  אנו ממליצים  “מבין חברות הביטוח 
שתיים בתשואת יתר, הפניקס והראל, שתיים 
בתשואות שוק, מגדל ומנורה, והמלצה אחת 
בעדכון – כלל ביטוח. לפניקס ישנה עדיפות 
לעומת יתר החברות לאור התוצאות הטובות 
יותר אותן  יותר והתשואות להון הגבוהות 

היא רושמת”.
ספציפית על כלל ביטוח אומר סלייטר, כי 
היא “מהחברות המנוהלות באופן הטוב ביותר 
נסחרת בפער המשמעותי  והיא  בסקטור, 
ביותר לשווי הכלכלי. עם זאת, הסיכון להוראה 
אי.די. על מכירת מניות  בית המשפט  של 

בי בשוק במנות קצובות לאורך זמן, מהווה 
סיכון מסחרי לטווח הזמן הקצר, שאינו קשור 
ישירות לשווי ולניהול החברה. על אף שסיכון 
זה מתומחר בחלקו, ומהווה להערכתנו את 
הסיבה המרכזית לעובדה שהחברה נסחרת 
זה מביא  בפער הגדול ביותר לשווי, סיכון 
אותנו להציב את ההמלצה לחברה בעדכון, 
זו צפויה  עד התבהרות התמונה. התבהרות 

בחודש הקרוב”.

השפעות רגולטוריות

על רפורמת קרן ברירת מחדל  אומר סלייטר, 
כי מדובר ברפורמה משמעותית ביותר, שתגביר 
את קצב ירידת המחירים בענף, אך לא תרום 
לשינוי מהותי בזרימת הפקדות בין הגופים 
והלמן אלדובי  מיטב-דש  השונים – “עבור 
היקף ההפקדות צפוי להיות מהותי, אך אובדן 
ההפקדות עבור חברות הביטוח הגדולות לא 

יהיה משמעותי”. 

על רפורמת ביטוחי הבריאות אומר סלייטר: 
“רפורמת ביטוחי הבריאות צפויה לשמר את 
תיק הביטוח הישן, להפחית את המחירים 
של הפוליסות החדשות, אך להכניס למעגל 
המבוטחים עשירונים נוספים מעבר לעשירונים 
שהיו מבצעים ביטוחי בריאות פרטיים קודם 
לכן )בעיקר עשירונים 8 ומעלה(. לכן, הצמיחה 
הכמותית צפויה לקזז את הירידה במחיר, 
ופעילות ביטוח הבריאות תמשיך לצמוח באופן 
משמעותי גם בשנים הבאות. חלק מהצמיחה 
תזרום לחברות הביטוח הישיר, המציעות את 
המחירים הזולים ביותר, אך מרבית הצמיחה 
בעלות  הגדולות,  לחברות  להגיע  תמשיך 
המותגים החזקים יותר ורשת 

ההפצה הגדולה יותר”. 

רווחיות חיתומית

המשולב,  היחס  מבחינת 
ההבדלים  את  מציג  סלייטר 
בין החברות )ראו גרף(. סלייטר 
החברות  חמש  לכל  מתייחס 

הגדולות:
מגדל – הייתה הפסדית חיתומית לכל אורך 
שנים, עם שיפור קל מ-2012, שנעלם בשנה 

האחרונה.
כהן  איזי  מכניסת  החל   – ביטוח  כלל 
לתפקיד המנכ”ל, החל טיוב תיק הביטוח 
ורמת הרווחיות השתפרה משמעותית מרמה 
של 105% לפחות מ-95%.  כלל ביטוח רשמה 
היא  אך   ,2016 ב-  בתוצאות  קלה  הרעה 

ממשיכה להיות רווחית.
הראל – לחברה מגמה ארוכת טווח של שיפור 
הרווחיות החיתומית, והיא החברה היחידה 

אשר רשמה שיפור גם ב-2016. 
הפניקס – מגמה של שיפור הרווחיות. לאורך 
השנים היא החברה הרווחית ביותר בענף. היא 
ממשיכה להיות החברה הרווחית ביותר גם 
לאחר הרעה קלה בתוצאות בשנה האחרונה.
מנורה מבטחים – במקביל לצמיחת תיק 
הביטוח מנורה רושמת מגמת הרעה בתוצאות 
החיתומיות, אשר הפכה להפסד חיתומי כבר 

ב-2015 ולאורך 2016. 

באגף החשב הכללי.
זכו החברות מגדל   2017 במכרז לשנת 
)49% מכלל הרכבים(, איילון )44%( והראל 
)7%(. במסגרת המכרז בוטחו כ-72 אלף 
רכבים בהיקף כספי של כ-321 מיליון שקל 

לשנה.
 65% ( איילון  החברות  זכו   2016 ב-
מהרכבים וביטוח צד ג’(,  ביטוח ישיר )19%( 

ושירביט )16%(.

ב-2015 החברות שזכו במכרז היו הראל 
ישיר,  וביטוח   )39% ( איילון    ,)52% (
וזכתה  במכרז  לראשונה  אז  שהשתתפה 

בביטוח 9% מהרכבים.
המכרז הקודם שפורסם )ל-2017( עורר 
סערה בענף. ראשית – אגף החשב הכללי 
פעל לכאורה בניגוד להנחיות הפיקוח על 
הביטוח,  והקדים את כניסת הביטוח לתוקף 
בדקה, ל-23:59 ב-31 בדצמבר, על מנת שלא 
יחולו על המכרז הוראות הפיקוח המגבילות 

החברות במתן הנחות לקולקטיבים )פוליסה, 
גיליון 2157 מה-5 בספטמבר 2016( שנכנסו 
לתוקף בתחילת 2017. שנית – אופן ניסוח 
חששות,  הביטוח  בחברות  עורר  המכרז 
שההצעות שניתנו במסגרת המכרז יחייבו 
את חברות הביטוח לכל קהל המבוטחים. 
עוד סוגיה שהתעוררה הייתה המגבלה של 
תעריף החובה ל-90% מתעריף הפול – זאת, 
על רקע פסיקת בג”ץ שאסר על הפיקוח  

להחיל מגבלה זו על חברות הביטוח.

)המשך מעמוד 1(

מקור: ברוקראז’ בנק ירושלים

היחס המשולב בביטוח אלמנטרי
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 הנתבע התהפך עם הטרקטורון ונגרמו נזקי רכוש כבדים  התובעת טענה, כי יש לחייב את הנתבע 
מכוח ההתחייבות שלו כלפיה ומאחר שהוא גרם לתאונה תוך הפרת כללי זהירות שונים  לטענת 

הנתבע, הוא נרשם לטיול הטרקטורונים בהסתמך על ההבטחה לפיה קיים ביטוח מלא לכל כלי 

בבית משפט השלום בצפת נדונה תביעתה של 
חברת טרקטורוני דישון בע”מ )“התובעת”(, 
נגד ויקטור סיידר )“הנתבע”(. שמות באי כוח 
הצדדים לא נזכרו בפסק הדין שניתן בדצמבר 
2016, בהיעדר הצדדים, מפי הרשם הבכיר 

מוהנד חליאלה.
בהשכרה  העוסקת  חברה  היא  התובעת 
של כלי רכב וטרקטורונים למטיילים. באחד 
הימים הפיצה התובעת עלון פרסום לציבור 
“טיולי  כך:  צוין  בעלון  )“העלון”(.  הרחב 
טרקטורונים ורייג’רים בנהיגה עצמית, מגוון 
מסלולים אתגריים ברמות קושי שונות, עם 
צוות מדריכים מיומן ומנוסה. טרקטורונים 
ג’יפים.  זוגיים, אפשרות לטיולי  יחידים או 
ביטוח מלא לכל כלי”. בנוסף, התובעת נוהגת 
להחתים את כל המטיילים על מסמך הכולל 
ובין היתר, השתתפות  התחייבויות שונות 
עצמית במקרה של נזק בשיעור של 100 דולר 
לפחות )“כתב התחייבות”(. במקרה של נזק 
100 דולר, תיקבע  יותר, דהיינו מעל  גדול 
ההשתתפות בהסכמת הצדדים ובאין הסכמה 
על ידי מוסך מורשה בהצעתו לתיקון הנזקים.

הנתבע שכר מהתובעת טרקטורון לאחר 
שחתם על כל המסמכים כאמור. לרוע המזל, 
הנתבע התהפך עם הטרקטורון ונגרמו נזקי 
רכוש כבדים )“התאונה”(. התובעת טענה, כי 
יש לחייב את הנתבע מכוח ההתחייבות שלו 
וכן מאחר שהוא גרם לתאונה תוך  כלפיה 
הפרת כללי זהירות שונים. התובעת עתרה 
לבית המשפט שיורה לנתבע לפצות אותה בגין 

מלוא הנזקים שנגרמו לטרקטורון.
הנתבע הגיש כתב הגנה וטען, כי הוא נסע 
במהירות נמוכה והתאונה נגרמה כתוצאה מכך 
שההגה של הטרקטורון משך את הטרקטורון 
והוא לא הצליח למנוע את  לכיוון המדרון 
ההידרדרות. לטענתו, אף נציג של התובעת לא 
לימד אותו כיצד לפעול במצב כזה. עוד נטען, 
כי המדריך מטעם התובעת נטש אותו ופתח 
פער גדול בין השניים. הנתבע הוסיף, כי הוא 
לא קיבל כל הסבר לגבי התוכן של ההתחייבות 
שמסר לתובעת. לשיטתו, הנתבע נרשם לטיול 
טרקטורונים בהסתמך על ההבטחה שבעלון, 
לפיה קיים ביטוח מלא לכל כלי. בהקשר זה 
ידע הנתבע שאין ביטוח מלא  לו  כי  נטען, 
לטרקטורון, הוא לא היה נרשם לטיול. לפיכך, 

יש לדחות את התביעה נגדו.
כיצד פסק בית המשפט במקרה דנן? האם 
על הנתבע לפצות את התובעת בגין הנזקים 

שנגרמו לטרקטורון?
בית המשפט בחן את העדויות שנמסרו 
בהליך. נקבע, כי התובעת הטעתה את הנתבע 
לחשוב, כי הוא נוסע על טרקטורון מבוטח 
בביטוח נזקי רכוש. אלמלא אותה הטעייה, 
בית  בטיול.  היה משתתף  לא  כלל  הנתבע 
המשפט הדגיש, כי בעלון צוין, שקיים ביטוח 
מלא לכל כלי. אדם הקורא את העלון מניח, 
כי מדובר בביטוח נזק רכוש מקיף. הנתבעת 
ניסתה לטעון, כי מדובר בביטוח לנזקי גוף, 
בית  זו של  נדחתה. קביעה  זו  אולם טענה 
המשפט התבססה על מספר נימוקים. ראשית, 
בביטוח נזקי גוף לא קיימים מונחים של ביטוח 
מלא וביטוח חלקי. הבחנה כאמור רלוונטית 
לנזק רכוש, המחולק לשני סוגי ביטוח, ביטוח 
ג’ )ביטוח חלקי( וביטוח מקיף )ביטוח  צד 
מלא(. שנית, ביטוח הכולל כיסוי בגין נזק גוף, 
אך אינו כולל כיסוי בגין נזקי רכוש, אינו ביטוח 
מלא אלא ביטוח חסר. שלישית, אם התובעת 
התכוונה לנזק גוף בלבד, אזי מדוע לא נכתב 
בעלון “ביטוח מלא לכל מטייל” כאשר הדגש 

הוא על מטייל ולא על כלי.
בית המשפט התייחס לכתב ההתחייבות 
שחתם עליו הנתבע וציין, כי מדובר בניסוח 

השתתפות  של  סעיף  נכלל  בעוד  מטעה. 
עצמית, שמכוון לייצר חלוקה בין הצדדים, 
דורשת התובעת לקבל פיצוי על כל הנזקים. 
ניסוח כאמור נתפס כתמוה בעיני בית המשפט 
ועלול להטעות את אותו אדם שמעיין בכתב 
ההתחייבות. בית המשפט ציין, כי שילוב העלון 
עם כתב ההתחייבות מייצר מלכודת לצרכן 
סביר. צרכן כזה, שקרא את העלון, מסיק 
מסקנה שקיים ביטוח נזקי רכוש לכל כלי הרכב 
של התובעת. כאשר אותו צרכן נדרש לחתום 
על כתב ההתחייבות, הוא מושפע מהמחשבה 
שקיים ביטוח רכוש. אם לא יוסבר לו היטב, כי 
אין ביטוח בכלל והוא זה שיישא במלוא הנזקים 
)ככל שיהיו(, הוא עלול להבין שההשתתפות 
100 דולר היא השתתפות  העצמית בשיעור 

במסגרת פוליסת ביטוח.
בית המשפט קבע, כי עדות הנתבע אמינה 
והוא אכן חשב שהטרקטורון מבוטח בביטוח 
מקיף. לולא אותה הטעיה, הנתבע לא היה 
משתתף בטיול. לפיכך, יש להעמיד את הנתבע 
במצב שבו היה אלמלא אותו מצג שווא ולדחות 

את התביעה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

התובעת יצרה רושם 
שהטרקטורון מבוטח – 
הנתבע פטור מאחריות

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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פוליסה מארח

 חברות הביטוח פונות בימים אלה למבוטחים ומעדכנות אותם על הקמת מאגר הביטוח  מי שלא 
ירצה שהמידע שלו יעבור יצטרך להודיע בחוזר לחברה על סירובו למהלך  הגיוני שרוב הלקוחות 

לא ישימו לב לפנייה וכך תיגזר הסכמתם מחוסר תגובתם  בשפה המשפטית קוראים לזה: הסכמה 
מכללא הנלמדת מהתנהגות פסיבית - הסכמה שנחשבת לחלשה ביותר במדרג ההסכמות

חת  ת מ ק  ח ר ה
של  ר  א ד ר ל
המחוקק בכנסת, 
ון  מ א ש י  מ ל  כ
על  השמירה  על 
נו  ל ש ת  ו י ט ר פ ה
והציבור בכללותו, 
המפקחת  מקימה 
על הביטוח מאגר 
מידע גדול מימדים 
את  יכלול  אשר 
פרטי כל פוליסות הביטוח שנעשו על ידי אזרחי 
ישראל מאז ומתמיד, תוך עדכון הרשימה אחת 
לחודש. ממש כך. המפקחת הנכבדה תדע עלינו 

בעוד זמן קצר כמעט הכול.
בהנחיה שהוציאה המפקחת על הביטוח 
 2016 דורית סלינגר, בסוף חודש אוקטובר 
בנושא “ממשק אינטרנטי” היא מורה לכל 
חברות הביטוח המצויות תחת פיקוחה להעביר 
2017 לרשות שוק ההון,  במהלך חודש מרץ 
ביטוח וחיסכון מידע לגבי כל מוצרי הביטוח 
שהן מוכרות. על המידע המועבר לכלול שם 
מלא ומספר תעודת זהות של המבוטח, מספר 
הפוליסה ופרטיה המלאים, כולל סוג מוצר 
הביטוח, סכום הביטוח וכדומה. למעשה, בלי 
שנרגיש, ידעו עלינו ברשות שוק ההון כל דבר 
שיכול להעיד עלינו, שהרי מביטוח הדירה ניתן 
להבין כמה שווה הדירה שלנו ומה תכולתה, 
מביטוח הרכב ניתן לדעת כמה שווה הרכב 
והאם קיימת לגביו הלוואה שנלקחה לצורך 
רכישתו, מביטוח החיים ניתן להבין כמה אנחנו 
ועוד מידע. ללא ספק בכך  ועוד  מרוויחים 

תהפוך המפקחת על הביטוח ל”האח הגדול” 
מרשות שוק ההון.

את ההסכמה של האזרחים לאיסוף המידע 
על  להנחיה  ולמה? בהתאם  ייקחו בחטף, 
חברות הביטוח יהיה לפנות לכל הלקוחות 
שלהן ולעדכן אותם, שהמידע שלהם הולך 
לעבור לרשות שוק ההון, כפי שאכן עושות 
חברות הביטוח בימים אלה ממש. מי שלא 
אדיר  למאגר  יעבור  שלו  שהמידע  ירצה 
הממדים הזה, יצטרך להודיע בחוזר לחברת 
שרוב  הגיוני  למהלך.  סירובו  על  הביטוח 
הלקוחות לא ישימו לב לפנייה הזו וכך תיגזר 
הסכמתם מחוסר תגובתם. בשפה המשפטית 
הנלמדת  מכללא  הסכמה  לזה:  קוראים 
מהתנהגות פסיבית, הסכמה שנחשבת לחלשה 

ביותר במדרג ההסכמות.
הנימוק למהלך התמוה הזה של המפקחת 
על הביטוח הינו רצונה של המפקחת לאפשר 
לכל אזרח להיכנס לממשק אינטרנט שיוקם 
מוצרי  כל  את  בו  לראות  האוצר,  במשרד 
הביטוח שרכש ולקבל החלטה מושכלת ביחס 
לכך, איזה ביטוחים לבטל, איזה לחדש ובאלו 

תנאים וכד’. 
מנגד, המחיר לשירות שרוצה להבטיח לנו 
הממונה על הביטוח הוא ויתור על הפרטיות 
שלנו. שהרי אם המידע יהיה במשרד האוצר, 
הוא יוכל להגיע גם להרבה ידיים אחרות, כפי 
שידוע, שאם מרכזים מידע, הוא נגיש. קודם כל 
באופן חוקי – טלו למשל זוג בהליכי גרושים, 
אחד מבני הזוג רוצה לדעת את הפרטים על 
בן זוגו, פונה לבית המשפט ומוציא צו המורה 
לרשות שוק ההון להעביר את הפרטים. אבל 

גם דרכים עקלקלות שיגיעו  יימצאו  ודאי 
לאותו “תפוח רקוב”, שימצא במשרד האוצר, 
וישמח להעביר את הפרטים כנגד תמורה נאה. 
זה קרה במאגר מס הכנסה, זה קרה במאגר 

המשטרתי. אין סיבה שזה לא יקרה כאן.
המהלך הזה מרגיז במיוחד, לאחר שבתחום 
פחות  פוגענית  דרך  נמצאה  מאוד  קרוב 
2014 הקים  יוני  לרכז את המידע. בחודש 
המסלקה  משרד האוצר בגאווה גדולה את 
וכך כתוב על המסלקה באתר  הפנסיונית. 
משרד האוצר: “המסלקה הפנסיונית הוא 
לאפשר  כדי  האוצר  משרד  שיזם  פרויקט 
החסכונות  כלל  לגבי  מלא  מידע  העברת 
הפנסיוניים של כל אחד מאתנו. העברת המידע 
נעשית באופן מהיר וזמין בין כ-100 חברות 
ולמומחים  ובתי השקעות לביניכם  ביטוח 

הפנסיוניים שיכולים לייעץ לכם”.
ההבדל הוא שכאשר אזרח פונה למסלקה 
הפנסיונית ומבקש מידע, המידע נאסף מיד 
ימי  )בדרך כלל תוך שלושה  פנייתו  לאחר 
עבודה(, מועבר אליו במלואו ולא נשאר בידי 
משרד האוצר. כשמה כן היא – אין מאחורי 
המסלקה מאגר מידע. אז מדוע לא לעשות 
מסלקה של מוצרי ביטוח? לא ברור. או במילים 
אחרות: חלם. כמו בכל דבר במדינה, יתעוררו 
להבין את גודל הטעות רק אחרי שידלוף מידע 

מהמאגר החדש שיוקם וחבל שכך.

הכותב עומד בראש משרד עורכי הדין דן חי 
ושות’ המתמחה בדיני תקשורת, טכנולוגיה 
ומידע. כמו כן עומד עו”ד דן חי בראש הוועדה 

להגנת הפרטיות של לשכת עורכי הדין

מאגר הביטוח של ישראל: 
האח הגדול מרשות ההון

מאת עו”ד דן חי

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

www.polisa.news
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 על פי ההחלטות האחרונות של האיחוד האירופי, ההוראה תחול על כל המדינות 
החברות באיחוד ושום נהג לא יהיה חריג  תוקף השינוי – מ-1 במרץ 2017

הפרמיה לביטוח רכב באירופה 
תגדל כדי לממן נהגים חסרי ביטוח

 AIG מקים סניף חדש בלוקסמבורג

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מיליוני נהגים באירופה יאלצו לשלם פרמיית 
ביטוח רכב גבוהה יותר כדי לממן נהגים ללא 
ידי  על  תיגבה  הנוספת  הפרמיה  רכב.  ביטוח 
לשפות  חוק,  פי  על  חייבים,  אשר  המבטחים 
צדדים שלישיים גם אם לרכב הפוגע / האשם 

בתאונה לא היה ביטוח בתוקף. 
האיחוד  של  האחרונות  ההחלטות  פי  על 
האירופי, ההוראה הזו תחול על כל המדינות 
חריג.  יהיה  לא  נהג  ושום  באיחוד  החברות 

תוקף השינוי – מ-1 במרץ 2017. 
ערב  זו  החלטה  בגין  סוערת  בריטניה 

הממשלה  אם  מהאיחוד.  ההתנתקות 
צפויה  היא  זה,  לחוק  תציית  לא  הבריטית 
לנהג הלא מבוטח.  נזקים  ולתשלום  לקנסות 
ביטוח  פרמיית  לשלם  מוכנים  לא  הבריטים 
גבוהה יותר כדי לממן נהגים עבריינים - עלות 

המגיעה ל 380 מיליון ליש”ט לשנה. 
ביטוח  ללא  נהיגה  הבריטי,  החוק  פי  על 
 300 של  בסך  קנס  העבריין  על  מטילה 
גריסתו.  ומכירת הרכב או  נקודות   6 ליש”ט, 
המשפט,  לבית  ויגיע  חמור  הוא  האירוע  אם 
הנהג העבריין צפוי לקנס נוסף של עד 5,000 

ליש”ט. 
כמעט  היא  ביטוח  ללא  נהיגה  בבריטניה, 
מכוניות   25 מתוך  אחת  מדינה”.  “מכת 
)כמיליון מכוניות( נוסעת על כבישי בריטניה  
ללא ביטוח, לעומת אחת מתוך 500 בגרמניה 
הבריטי  הנהג  בשוודיה.   1,000 מתוך  ואחת 
בגיל  צעיר  הוא  ביטוח  בלי  הנוהג  האופייני 
שבין 17 ל-22. נהג כזה אמור לשלם פרמיית 
ביטוח בסך של 1,211 ליש”ט לשנה – כמעט 
נהיגה  בגין  עליו  שיושת  מהקנס  ארבעה  פי 

ללא ביטוח.

תאגיד AIG הודיע כי החל מ-2019 יפעל 
האחד  שונים,  משרדים  משני  באירופה 

בלונדון והשני בלוקסמבורג. 
מלונדון   AIG Europe פועל  כיום 
אירופה.  רחבי  בכל  סניפים  באמצעות 
לאחר  השוטפת  הפעילות  את  לשמר  כדי 
האירופי,  מהאיחוד  בריטניה  של  הניתוק 
נוסף במדינה  נאלץ המבטח להקים משרד 
בלוקסמבורג  המשרד  באיחוד.  החברה 

באירופה.  הקיימת  מהפעילות  חלק  יהיה 
המהלך אמור להסתיים ברביע הראשון של 

שנת 2019 ומותנה באישור הרשויות. 
דובר מטעם המשרד לעניינים בינלאומיים 
 Luxembourg’s Commission של 
 de Surveillance du Secteur
בתחילת  הודיע   )CSSF(י  Financier
הנחות  תיתן  לא  שלוקסמבורג   ,2017
באיחוד  רגל  דריסת  שרוצים  לתאגידים 

במדינה  משרד  פתיחת  באמצעות  האירופי 
יש  לדבריו,   .)”passporting rights“(
חוקים והנחיות ברורים בנושא ולוקסמבורג 

תפעל בהתאם להם. 
מספר  מהתאגידים  תדרוש  לוקסמבורג 
של  קבועה  נוכחות  עובדים,  של  מינימלי 
אחרים  בכירים  ומנהלים  החלטות  מקבלי 
ניהול  מידע,  טכנולוגיות  כגון  בתחומים 

סיכונים ובקרת פנים וכן הון מינימלי.

75568_190x135_z.indd   8 12/22/16   12:43
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הגמלאות  מקרן  גמלה  מקבלי  ארגון 
המרכזית הגיש תביעה למתן צו עשה נגד הראל 
לחייב אותה לקיים פוליסת ביטוח קבוצתי 
אשר בוטלה על ידה שלא כדין ב-1 בינואר 
בית המשפט המחוזי  2017. עוד מתבקש 
בתל אביב להורות כי הפוליסה תעמוד בתוקף 
מה-1 בינואר ואילך, וכי הראל תמשיך בגביית 
דמי הביטוח כפי המצוין בפוליסה, וכי הרצף 
יישמר,  הביטוחי של המבוטחים בפוליסה 
לקבלת  זכאותם  נשללה  אשר  ומבוטחים 
תגמולי ביטוח החל מיום זה יזכו לקבל את 
תגמולי הביטוח לפי הוראות הפוליסה טרם 

ביטולה.
במבוא לתביעה נאמר, כי עניינה הוא בביטול 
שרירותי של פוליסת ביטוח קולקטיבי, אשר 
נכרתה בין הצדדים החל משנת 2007 וחודשה 
בתחילה כל חמש שנים ולאחר מכן כל שנה, 
מאז ועד ל-31 בדצמבר 2016. בתביעה מצוין, 
ייחודית שכן מראש  הייתה  זו  פוליסה  כי 
נקבע בה כי היא מיועדת לגמלאי מוסדות 
ההסתדרות הכללית ומשכך, גיל המצטרפים 
אליה היה לא פחות מגיל פנסיה לנשים וגברים, 

ומשום כך גם לא נקבע בה מועד לפקיעה.
בתביעה מצוין, כי הארגון מאגד גמלאים 
קרן   - עמיתים  מידי  קצבה  המקבלים 
גמלאי  מאוגדים  בה  המרכזית  הגמלאות 
מוסדות ההסתדרות, והוא אמון על רווחתם 
וייצוגם במגוון עניינים, וכי הראל ביטחה את 
חברי הארגון בביטוח חיים קולקטיבי ללא 
וכי כיום מבוטחים כ-2,015  רכיב חיסכון, 

גמלאים, והפרמיה החודשית נכון לשנת 2016 
הסתכמה בכ-60 שקל בחודש.

 2015 כי במהלך דצמבר  בתביעה נאמר, 
הכרעה  לנוכח  כי  לארגון,  הראל  הודיעה 
עקרונית כלשונה מאת המפקח על הביטוח, 
שנשלחה לכל חברות הביטוח, לפיה לחברות 
הביטוח צריכה להיות היכולת להציג בכל עת 
הסכמה של מבוטח להצטרפותו לביטוח חיים 
קבוצתי במקרה בו דמי הביטוח או חלקם 
משולמים בידי המבוטח, לא תחודש פוליסת 

הביטוח הקבוצתי על ידי הראל.
נוספת  בשנה  להאריך  הסכימה  הראל 
את הביטוח לשם השגת טפסי הסכמה של 
פעל הארגון  זו  ובמהלך שנה  המבוטחים, 
בצורה נרחבת ומקיפה אצל חבריו על מנת 
לקבל בחזרה את טפסי ההסכמה לביטוח, 
דבר המהווה תנאי להמשך קיום הפוליסה, 
והוא הצליח להשיג טפסי הסכמה מאת כ-800 

מבוטחים מתוך יותר מ-2,000 מבוטחים.
שיערו  לא  הארגון  נציגי  התביעה,  לפי 
להשגת  הכביר  המאמץ  לאחר  כי  בנפשם 
טפסי ההסכמה תודיע הראל באורח שרירותי, 
כי היא מבטלת  נימוק,  כל  וללא  חד צדדי 
גורף  את הפוליסה לכל המבוטחים באופן 
אין טופס  יש או  ומקיף, ללא אבחנה אם 
הסכמה להצטרפות לביטוח חיים קבוצתי. 
מבוטחי  של  הסכמה  טפסי  התובע,  דברי 
הראל היו כולם באחריותה, שכן בעת הקמת 
הפוליסה לראשונה והעברת תיק הביטוח מידי 
מגדל לידיה, הועברו אליה טפסי הסכמה של 

המבוטחים כנדרש על פי דין, וכיום, עקב חלוף 
השנים, בלתי אפשרי לשחזר ולמצוא מסמכים 

אלה ויש להשיגם מחדש.
כי  יעלה על הדעת  כי לא  נטען,  בתביעה 
המבוטחים, שהם פנסיונרים קשישים, יצאו 
נפסדים מדווקנותה הפתאומית של הראל 
להתעלם  קשה  אשר  דווקנות   - בתקנות 
מהעובדה לפיה היא מהווה אמצעי לעשיית 
רווח כלכלי רב לטובתה בהיקף מיליוני שקלים 
כלפי אלפי  כדי התנערותה מחובתה  תוך 
הקשישים שייוותרו עתה ללא כיסוי ביטוחי.
כעת, נאמר בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד 
יורם אברהמי, שעה שהמבוטחים מתקרבים 
בגילם המופלג יותר ויותר למועד בו תיאלץ 
הראל לשלם למוטבים את דמי הביטוח, ושעה 
שאין זה כלכלי להמשיך ולבטחם, מחליטה 
הראל באופן חד צדדי, שרירותי, בלתי מוסרי, 

ובלתי הוגן להפסיק את הביטוח לאלתר.
לסיכום נטען בתביעה, כי אי חידושה של 
פוליסת ביטוח חיים קבוצתי באמתלה של 
קיום טפסי הסכמה מאת המבוטחים  אי 
הצדדים,  בין  ולמוסכם  לדין  בניגוד  הינו 
וכי תוצאת אי חידוש הפוליסה הקבוצתית 
הינה התעשרות שלא כדין של הראל, אשר 
גבתה משך שנים רבות פרמיות נדיבות מידי 
המבוטחים וכשגילם הלך והתקדם ובאופן 
טבעי תגמולי הביטוח עלו בהתאם, מצאה 
הראל אמתלה כלשהי והתנערה מחובתה על 

פי הפוליסה.
בהראל בחרו לא להגיב.

 בתביעה נאמר, כי בדצמבר 2015 הודיעה הראל לארגון, כי לנוכח הכרעה של הפיקוח, לפיה 
לחברות הביטוח צריכה להיות היכולת להציג בכל עת הסכמה של מבוטח להצטרפותו לביטוח 
במקרה בו דמי הביטוח או חלקם משולמים בידי המבוטח, לא תחודש הפוליסה  נטען כי אי 

חידוש הפוליסה באמתלה של אי קיום טפסי הסכמה הוא בניגוד לדין ולמוסכם בין הצדדים

ארגון מקבלי גמלה מקג”מ: לחייב 
את הראל לקיים פוליסת ביטוח 

קבוצתי שביטלה ב-1 בינואר 2017

בשירותי דרך אין בערך – רק 
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מבטחים ומבוטחים

את  מחריפים  ביטוח  כלל  עובדי   4,000
צעדיהם הארגוניים בעקבות המשך המבוי 
הסתום במשא ומתן להסכם קיבוצי חדש 
בחברה, כך מסרה ההסתדרות.  הסיבה לכך, לפי 
ההסתדרות, היא סירובה העיקש של ההנהלה 

לקדם את המו”מ.
נמסר כי היום )ד’( ומחר, יום ה’, לא יתקיימו 
ומשרדיה  קבלות קהל בכל סניפי החברה 
ברחבי הארץ, לא יתקבלו שיחות במוקדי 
שירות הלקוחות ולא יינתן שירות למעסיקים. 
במקביל, מחלקות הדואר והסריקה של החברות 

שובתות מכל פעילות עד להודעה חדשה. 
יו”ר ועד העובדים בכלל ביטוח, רוני רז, מסר: 
“מנכ”ל החברה איזי כהן מתעלם מהעובדים 
ומהוועד ומתבצר בעמדותיו – וזאת למרות 

להגיע  מצדנו  והנכונות  להידברות  הרצון 
להסכמות ולהמשיך לנהל מו”מ כן וענייני. 
אם הנהלת כלל ביטוח לא תתעשת ולא תחול 
התקדמות במו”מ, לא נהסס להחריף את צעדינו 

עד לכדי השבתה מלאה של החברה”.
העובדים החלו בצעדים ארגוניים נגד ההנהלה 
כבר לפני כשלושה שבועות )פוליסה, גיליון 
והבטיחו   )2017 בפברואר  מה-26   2226
שמדובר ב”סנונית ראשונה בשורה ארוכה של 
צעדים ארגוניים מתוכננים”. סכסוך עבודה 
הוכרז שבועיים קודם לכן והעילות היו, בין 
השאר, “שינויים מבניים וארגונים שמבצעת 
הנהלת החברה באופן חד צדדי, גרירת רגליים 
במו”מ להסכם קיבוצי חדש ופגיעה בחברי ועד 

העובדים”, לפי ההסתדרות.

מכלל ביטוח נמסר בתגובה: “מנכ”ל החברה 
קרא בימים האחרונים לוועד העובדים לחזור 
אל שולחן הדיונים ולנהל מו”מ עד אשר יצא עשן 
לבן. לצערנו, בחר ועד העובדים להתעלם מפנייה 
זו והכריז על שביתה במוקדי השירות. הנהלת 
החברה מוקירה את העובדים ואין בכוונתה 
ועוד, בכוונת החברה  זאת  לפגוע בשכרם. 
להעלות את שכר המינימום, להעניק בונוסים 
ולהגדיל את תקציב הרווחה, אך זאת בהתאם 
לביצועי החברה, והכל כחלק מההסכם הכולל. 
“החברה מצירה על הצעדים הארגוניים שאינם 
במקומם וקוראת לנציגי הוועד לשוב אל שולחן 
הדיונים בתקווה שבפגישת המו”מ שנקבעה 
ליום חמישי הקרוב נוכל להגיע להתקדמות 

משמעותית, לטובת כל הצדדים”.

ליו”ר  ג’(  )יום  מונה אתמול  גרופמן  שלמה 
איילון אחזקות, כך דיווחה היום  דירקטוריון 
איילון לבורסה. גרופמן יחליף את אירית שטרן, 
ששימשה כיו”ר הדירקטוריון מאוגוסט שחלף 
יום כניסת התפטרותה לתוקף.  ועד לאתמול, 
שטרן תמשיך לכהן בחברה כדירקטורית וכחברה 

בוועדות הדירקטוריון. 
טרם מינויו שימש גרופמן כחבר ועדת השקעות 
נוסטרו וחבר בוועדת משנה לאשראי בחברה הבת, 

איילון ביטוח. כמו כן, גרופמן שמכהן יותר מ-20 
שנה בדירקטוריונים שונים, משמש גם כיו”ר קרן 
פייר - שובל גרופמן נדל”ן ובנייה, יו”ר גרופמן 
החזקות ויו”ר שראל - שירותים ואספקה לרפואה. 
עוד מכהן גרופמן כסגן יו”ר הדירקטוריון העולמי 
וכחבר דירקטוריון בלשכת  מצעד החיים  של 

המסחר ישראל-אמריקה ושיבא בניו יורק.
כמו כן, טרם מונה מחליף ליו”ר איילון ביטוח 

היוצא, יונל כהן, שפרש בסוף 2016.

תגובת כלל ביטוח: בכוונת החברה להעלות את שכר המינימום, להעניק 
בונוסים ולהגדיל את תקציב הרווחה, אך זאת בהתאם לביצועי החברה

 גרופמן יחליף את אירית שטרן שתמשיך לכהן 
כדירקטורית וכחברה בוועדות הדירקטוריון  טרם מונה 

מחליף ליו”ר איילון ביטוח היוצא, יונל כהן, שפרש בסוף 2016 

עובדי כלל ביטוח מחריפים את 
צעדיהם הארגוניים בשל מבוי סתום 

במשא ומתן עם ההנהלה

שלמה גרופמן מונה ליו”ר 
דירקטוריון איילון אחזקות

שלמה גרופמן
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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!
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