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מסתמן: כניסתו לתוקף של חוזר 
נזקי המים תידחה ב-3 חודשים

 כך נקבע במסגרת הבנות בין איגוד חברות הביטוח לפיקוח על הביטוח  החוזר 
הנהיג שינוי שורשי של צורת העבודה בתחום נזקי המים  שיטת הקפיטציה הנהוגה בין 
חברות הביטוח לספקיות השירות בוטלה והחברות יידרשו לשלם את עלות הנזק שנוצר 

כניסתו לתוקף של חוזר נזקי המים תידחה ב-3 
חודשים – כך הוסכם בשבוע שעבר בין איגוד 
חברות הביטוח לפיקוח על הביטוח. מועד 
כניסתו לתוקף של החוזר נקבעה ל-3 בספטמבר 

2017, במקום ה-1 ביוני, כפי שנקבע בחוזר. 
גורם בענף הסביר לפוליסה, כי הרקע לדחייה 
הוא הקושי של החברות לעמוד בלוח הזמנים 
הקצר שנקבע, ולהתקשר בהסכמים חדשים עם 
ספקים. לדבריו, חברות הביטוח התריעו כבר 
עם פרסום החוזר כי לוח הזמנים קצר מאוד. 
הגורם הדגיש, כי הדחייה התבקשה לא מתוך 
ביקורת על החוזר אלא מתוך צורך להיערך אליו. 
החוזר צפוי להנהיג מהפכה בענף, ולבטל את 
שיטת הקפיטציה שהייתה נהוגה בתחום זה 
)פוליסה, גיליון 2144 מה-8 באוגוסט 2016(. 
השינוי שחייב החוזר היה שחברת הביטוח היא 
זו שתישא בעלות הנזק, ולא השרברב או ספק 
השירות. חברת הביטוח הוגדרה בחוזר כמי 
שאחראית על איכות התיקון והשירות שיינתנו 
ידי השרברב שבהסדר, לרבות  על  למבוטח 

זמינות השירות וסיום התיקון בזמן סביר. 

החברות נדרשות לאפשר לכל מבוטח לבחור 
בין שרברב פרטי לשרברב שבהסדר. חברת 
לשרברב,  לשלם  אחראית  תהיה  הביטוח 
והשרברב יהיה אחראי לביצוע התיקון בלבד. 
זאת, בשונה מהמצב כיום, שבו ספקית השירות 
והיא נושאת בעלות  מקבלת תשלום מראש 

מרבית התביעות.
כאמור, מדובר בשינוי מהשורש של המודל 
העסקי בו פועל הענף. למעשה, האוצר פוסל 
את שיטת הקפיטציה, במסגרתה חברת הביטוח 
העבירה לספקית השירות תשלום על כל מבוטח, 
והעבירה את מרבית הסיכון אליו. עוד נדרשות 
חברות הביטוח לעקוב אחר איכות השירות של 

השרברבים שבהסדר, ולהציג בפני הלקוחות, 
לצד רשימת השרברבים, גם את ציוני השירות. 
הרקע לשינוי המודל העסקי הוא ההבנה כי 
שורש הבעיה של הענף הייתה שרשור האחריות 
מחברת הביטוח לקבלן, וממנו לקבלן המשנה 
שביצע את התיקון המינימלי, כיוון שהוא או 

ספקית השירות נשאו בעלות התיקון. 
כי המודל החדש, הדומה  באוצר סבורים, 
במידה מסוימת למודל של מוסכי ההסדר 
בתחום הרכב, יאפשר למבוטחים לקבל שירות 

טוב יותר, במחיר הוגן. 
עד  תגובה  נמסרה  לא  ההון  שוק  מרשות 

לסגירת הגיליון.

אברמוביץ לסלינגר: התשדיר 
לקידום קרנות ברירת המחדל 
מהווה ייעוץ פנסיוני ומטעה 

עמוד 2את הציבור

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

המתקפה  מחריפה 
הביטוח  סוכני  של 
נגד תשדיר האוצר על 
קרנות ברירת המחדל 
)פוליסה, גיליון 2230 
מה-7 במרץ(. במכתב 
ששלח בסוף השבוע 
אריה אברמוביץ, נשיא 
לשכת סוכני הביטוח 
למפקחת על הביטוח 
הוא  סלינגר  דורית 

תוקף את הקמפיין, ומסביר כי הוא מייצר עיוות 
בכך שאינו מציג את האפשרויות העומדות בפני 
העובד. זאת, לדבריו, בניגוד לחקיקה שמטרתה 

לאפשר לעובד לבחור בעצמו את המוצר. 
אברמוביץ טוען כי הצגת הנושא בתשדיר מהווה 
לכאורה ייעוץ/שיווק פנסיוני, “אך מבלי לבצע את 
הנדרש על פי דין, קרי, מבלי להציג את כל המוצרים 
הפנסיונים הקיימים ומבלי לקחת בחשבון נתונים 
אישיים של העובד בעת הצטרפות או מעבר 

לקופת/קרן ברירת מחדל דווקא”.

עוד מוסיף אברמוביץ, 
יוזם  כי “משרד האוצר, 
התשדיר, אינו בעל רישיון 
יכול לכאורה  ולכן אינו 
ק  ו ו י ש / ץ ו ע י י ע  צ ב ל
פנסיוני כאמור”. לבסוף, 
טוען אברמוביץ, כי אין 
ברמז  לא  אף  בתשדיר 
אמירה או ציון כלשהו לכך 
שתשדיר זה אינו מהווה 
לייעוץ/שיווק  תחליף 
פנסיוני פרטני ואינו בוחן את נתוניו האישיים 
של העובד, דבר אשר לכשעצמו מהווה הטעייה 

לכאורה האסורה על פי כל דין”. 
אברמוביץ מציע להוסיף לתשדיר את ההצהרות 

הבאות:
• האמור בתשדיר זה אינו מחליף התייעצות 

אישית עם סוכן ביטוח או יועץ ביטוח.
• האמור בתשדיר זה אינו מהווה ייעוץ פנסיוני 

ואינו מחליף אותו.
• קופת/קרן ברירת מחדל הינה אופציה אחת 

בלבד לבחירת מוצר, מבין האופציות העומדות 
בפני העובד בבואו לבחור מוצר מבין מהמוצרים 

הפנסיוניים הקיימים.
ממשרד האוצר נמסר בתגובה: “ב-3 ביולי 2016 
פרסמה הממונה על שוק ההון חוזר בעקבותיו 
נבחרו  שתי קרנות ברירת מחדל, המציעות את 
דמי הניהול הנמוכים ביותר. בשל חשיבות המהלך 
לחוסכים, משרד האוצר רואה חשיבות רבה ביידוע 
כלל החוסכים לגבי האפשרות לחסוך בקרן ברירת 
מחדל. יובהר כי אין מדובר בייעוץ אלא רק ביידוע 

הציבור לגבי המהלך של רשות שוק ההון”.

 במכתב ששלח נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ למפקחת על הביטוח דורית 
סלינגר הוא דורש מהמפקחת להוסיף לתשדיר הצהרה שהתשדיר אינו מהווה ייעוץ אישי, אינו 
מחליף התייעצות עם סוכן או יועץ ביטוח ושקרן ברירת המחדל הינה אופציה אחת מבין רבות 
 האוצר בתגובה: אין מדובר בייעוץ אלא רק ביידוע הציבור לגבי המהלך של רשות שוק ההון

אברמוביץ לסלינגר: התשדיר לקידום קרנות ברירת 
המחדל מהווה ייעוץ פנסיוני ומטעה את הציבור

אריה אברמוביץ ודורית סלינגר

מתוך קמפיין האוצר



19  במרץ 2017                                                                                                                   עמוד 3 / מתוך 11
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

 המיליארדר הסיני שיה ז’יקון טוען כי הוא נמנה בין משקיעי הקרן וכי מנהליה מתכחשים לאחזקותיו  עוד 
נמסר שהקבוצה עיכבה את הבקשה לאישור עסקת הרכישה, בעקבות בחינת האפשרות לצרף שותף בינלאומי  

 המסלול החדש נקרא כללי פאסיבי וכולל תמהיל של 60% אג”ח ו-40% מניות בחו”ל  על פי 
מדיניות ההשקעות שנקבעה – החשיפה למניות מוטה לחו”ל והחשיפה לאג”ח מוטה לשוק המקומי

Matching סך הכול נפתחו 1,323,500 תכניות - מתוכן 71% הם עם

63% מכספי חיסכון לכל ילד נמצאים 
בקופות הגמל; 33% - באלטשולר שחם

מיטב דש: קבוצת XIO דוחה את 
ההאשמות הנטענות נגדה ונגד מנהליה 

הכשרה משיקה מסלול השקעה פאסיבי 
Best invest בפוליסת החיסכון

תמונת מצב בתכנית חיסכון לכל ילד

63% מכספי חיסכון לכל ילד נמצאים בקופות 
הגמל – כך עולה מנתונים מעודכנים שפרסם בסוף 
השבוע משרד האוצר, בהתבסס על נתוני המוסד 
לביטוח לאומי.  סך הכל נפתחו 1,323,500 
 Matching. 820 תכניות, מתוכן 71% הם עם

אלף תכניות נפתחו בחברות המנהלות קופות גמל 
ו-503.5 אלף תכניות נפתחו בבנקים. 

שני הגופים המובילים בניהול תכניות אלה הם 
אלטשולר שחם ובנק הפועלים. אלטשולר שחם 
מחזיק ב-33.21% מהתכניות, ובנק הפועלים 

ב-14.17%. 
בין קופות הגמל מובילות גם החברות פסגות, 
שמנהלת כ-9% מהתכניות, והראל – עם 6%. 
בבנקים מובילים גם לאומי עם 8% ו-מרכנתיל 

עם 5%.

בית ההשקעות מיטב דש הודיע היום )יום א’( 
לבורסה, כי קבוצת XIO דוחה את ההאשמות 
ונגד מנהליה, כפי שפורסמו  נגדה  הנטענות 

בתקשורת האמריקאית. 
דוחה את טענת  היא  כי  הקבוצה מציינת, 
המיליארדר הסיני שיה ז’יקון )מיסטר זי(, כי הוא 
נמנה בין משקיעי הקרן. ז’יקון טוען, כי השקיע 
בקרן XIO בשנת 2014 940 מיליון דולר וכעת 

מנהלי הקרן מתכחשים לאחזקותיו. לדבריו, מנהלי 
הקרן קשרו קשר להונות אותו ולגזול את כספו. 
הקבוצה, שחתמה בדצמבר 2016 על ההסכם 
לרכישת בית ההשקעות מיטב דש לפי שווי של 
1.48 מיליארד שקל )פוליסה, גיליון 2190 מה-4 
בדצמבר 2016(, ביקשה למסור, כי ההאשמות 
נגד המנהלים אינן נכונות – כך דיווחה מיטב דש. 
לנוכח האמור, מסתמן כי התביעה שהגיש ז’יקון 

עלולה להקשות בקבלת היתר הרכישה.
 XIO קבוצת  כי  דש,  מיטב  מוסרת  עוד 
הודיעה שהגשת ההודעות והבקשות לרשויות 
וקבלת  העסקה  אישור  הרגולטוריות, לשם 
היתרי השליטה, התעכבה עד כה בעקבות רצונה 
של הקבוצה לצרף שותף בינלאומי, המביא עמו 
מומחיות ספציפית בתחום ניהול הנכסים והשוק 

הישראלי.

ול  ל ס מ ה  ק י ש מ ה  ר ש כ ה
ות  ס י ל ו פ ב ש  ד ח ת  ו ע ק ש ה
החיסכון Best Invest: הכשרה 
עם  בשיתוף  פאסיבי,  כללי   -
קסם. בחברה  בית ההשקעות 
השקעה  מסלול  כי  מציינים 
פאסיבי מתאים למי שמאמין 
כי לאורך זמן המדדים מעניקים 
תשואה גבוהה יותר על פני שאר 

החלופות.  
ומנהל  סמנכ”ל  קדוש  רועי 
 : בהכשרה  השקעות  מערך 

ב-  נוספים  השקעה  למסלולי  “הביקוש 

Best Invest הובילו לפתיחת 
ול  ל ס מ ה  . ש ד ח ה ל  ו ל ס מ ה
המובילים  מהמדדים  מורכב 
בארץ ובעולם, כך שהוא מעניק 
למשקיעים  מרבית  שקיפות 
ולתמהיל  לביצועים  בנוגע 

ההשקעה”. 
המסלול החדש מורכב מ-60% 
מדדי אג”ח ו-40% מדדי מניות, 
כאשר על פי מדיניות ההשקעות 
למניות  החשיפה   – שנקבעה 
מוטה לחו”ל והחשיפה לאג”ח 

מוטה לשוק המקומי.

 S&P :תיק המניות עוקב אחר המדדים הבאים
500י)10%(, נאסד”ק 100 )7%(, MDAX )מדד 
גרמני מוטה ייצוא – 7%(, ופוטסי 250 – 3%. 
כמו כן עוקב המדד אחר ת”א 125 )9%( ומדד 
תל אביב יתר )4%(. סה”כ מוטה תיק המניות 

לכ-68% בחו”ל וכ-32% בארץ. 
תיק האג”ח עוקב אחר המדדים הבאים: 
אג”ח ממשלתי כללי )24%( ותל בונד מאגר 
 iBoxx 3-7 ,)4%( iBboxx 30 - בחו”ל .)18%(
)6%( ואג”ח High Yield )4%(. 4% נוספים 

מוחזקים במזומן. 
נכנס לתוקפו ב-1 במרץ  המסלול החדש 

.2017

התפלגות כספי תכנית חיסכון לכל ילד בתוך קופות הגמלהתפלגות כספי תכנית חיסכון לכל ילד בתוך הבנקים

רועי קדוש סמנכ”ל ומנהל 
מערך השקעות בהכשרה
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 הרכב המבוטח ניזוק כאשר נכנס לשלולית עמוקה באזור התעשייה המצוי בשטחי הנתבעת  המבטחת  שילמה 
לנהג תגמולים בהתאם לפוליסה  לטענת הנתבעת, מדובר באירוע חריג שלא ניתן היה לצפות את התרחשותו 

בבית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתה 
כלל חברה לביטוח בע”מ )“התובעת”(,  של 
שיוצגה על ידי עו”ד רוני משה, נגד עיריית עכו 
)“הנתבעת”(, שיוצגה על ידי עו”ד מרדכי כהן-

2017, בהיעדר  ניסן. פסק הדין ניתן במרץ 
הצדדים, מפי השופטת עידית וינברגר.

2015 ירדו גשמים בעיר עכו.  ב-7 בינואר 
שלמה בלז’יצקי )“הנהג”(  באותו היום נהג 
התובעת  ידי  על  מבוטח  שהיה  ברכבו, 
הרכב  נכנס  הנסיעה  במהלך  )“הרכב”(. 
לשלולית עמוקה באזור התעשייה המצוי 
בשטחי הנתבעת )“האירוע”(. לטענת הנהג, 
התחוללה הצפה במקום האירוע בעקבות 
גשמים שירדו. הנהג הוסיף, כי המים חדרו 
לרכב ולמערכותיו השונות והוא נאלץ להזמין 
גרר על מנת לחלץ את הרכב מהמקום. לשיטת 
הנהג מערכת הניקוז במקום האירוע לא עבדה 
והייתה סתומה לחלוטין ולכן הכביש הוצף. 
עוד נטען, כי במקום האירוע לא ניתן היה 
לדעת את עומק ההצפה, הואיל ופני הכביש 
אינם ישרים. לפיכך, עומק השלולית התגלה 

רק לאחר שהתרחש הנזק.
התובעת שילמה לנהג תגמולי ביטוח בהתאם 
נסיבות  לפוליסה שהייתה ברשותו. לאור 
האירוע הוגשה תביעת שיבוב נגד הנתבעת 

לפיצוי בגין כל הסכומים ששולמו לנהג.
הנתבעת טענה, כי לא קיבלה כל דיווח מהנהג 
לגבי האירוע. בנוסף נטען, כי האירוע הינו 
חריג ולא ניתן היה לצפות את התרחשותו. 
בשל כך, יש לדחות את התביעה נגד הנתבעת.

האם אירוע ההצפה הינו בבחינת אירוע חריג 
ניתן לצפות אותו ובשל כך הנתבעת  שלא 

פטורה מאחריות?
הנהג  של  עדותו  את  בחן  המשפט  בית 
וציין, כי עדותו הייתה אמינה וקיבלה חיזוק 
מראיות אחרות. נקבע, כי האירוע התרחש 
בהתאם לגרסת הנהג. לפי פקודת העיריות, 
על הנתבעת חלות חובות ביחס לתיקון, ניקוי 
וניקוז של המרחב הציבורי. במהלך השנים, 
עיריות  בתי המשפט הכירו באחריות של 
כלפי בעלי רכבים שניזוקו כתוצאה מנזקי 
הצפה. בהקשר זה בית המשפט העליון ציין 
בעבר כך: “...משהוטלה על העירייה, בין יתר 
לניקוז  לדאוג  החוקית  החובה  חובותיה, 
רחובות העיר, עליה לצפות כי תושביה עלולים 
להינזק באם לא תקיים את חובתה זו ולא 
תדאג להקמת תשתית ניקוז התואמת את 

הצרכים במקום...”.
הנזיקין  כי פקודת  בית המשפט הוסיף, 
קובעת, שבהתקיים שלושה תנאים במצטבר 
יועבר נטל הראייה משכם התובע אל שכם 

הנתבע. התנאים הינם: לתובע לא הייתה ידיעה 
לגבי הנסיבות שהובילו להתרחשות האירוע 
ולנזק. הנזק נגרם על ידי נכס שבשליטה מלאה 
של הנתבע. נסיבות האירוע מתיישבות עם 
המסקנה שהנתבע לא נקט בזהירות סבירה 
יותר מאשר שננקטה זהירות כאמור. במקרה 
דנן, במועד האירוע לא הייתה לתובעת או 
לנהג, כל ידיעה, ואף לא יכולת לדעת מה היו 
הנסיבות שהובילו להצפה. עסקינן במערכת 
ניקוז המצויה בשליטה מלאה של הנתבעת. 
נקבע, כי נזק ההצפה שאירע מתיישב יותר עם 
המסקנה שהנתבעת לא נקטה בזהירות סבירה 
מאשר עם המסקנה שנקטה בזהירות סבירה.
בית המשפט הדגיש, כי רשות מקומית שלא 
ואינה  ממלאה אחר חובותיה השלטוניות 
מקיימת את האיזון הראוי, עשויה להימצא 
אחראית ברשלנות. יתירה מזאת, הנתבעת לא 
הוכיחה, כי נקטה אמצעים כלשהם במטרה 
למנוע את אותו סיכון צפוי ובלתי סביר של 

הצפת מקום האירוע. 
בית המשפט בחן את טענת הנתבעת, כי 
מדובר באירוע חריג שלא ניתן לצפות אותו. 
נקבע, כי על פי ההלכה הפסוקה, על הנתבעת 
מוטל הנטל להוכיח שמדובר באירוע של גשם 
לא צפוי ושלא צריך היה לצפות אותו להיערך 
אליו מבעוד מועד. בית המשפט העליון ציין 
במקרה אחר כך: “כשעולה טענה, לפיה נשלל 

הקשר הסיבתי בעטיו של אירוע טבע חריג 
בעצמתו, תשמש כאבן בוחן לקבלת הטענה 
מידת “החריגות” של אותו אירוע. דהיינו, 
האם האירוע היה כה חריג עד כי לא ניתן היה 
לצפותו”. בנוסף, ככל שעולה טענה של “כוח 
עליון”, יש לבחון את נדירות האירוע ואת 
האמצעים שהנתבע נקט כדי למנוע מראש נזק 
מסוג הנזק שנגרם. ככל שמדובר באירוע נדיר 
יותר והנתבע נקט באמצעי זהירות ממשיים, 

יהיה לו קל להוכיח את טענתו.
על פי חוות דעתו של מומחה מטעם התובעת, 
עוצמת הגשם לא הייתה גבוהה מהצפוי, ולכן 
מערכת הניקוז הייתה אמורה להתמודד עם 
הגשמים שירדו בבוקר האירוע. מסקנתו של 
המומחה לא נסתרה ולפיכך נקבע, כי כמות 
הגשמים שירדה לפני האירוע לא הייתה בלתי 
צפויה או חריגה בהיקפה, באופן הפוטר את 

הנתבעת מאחריותה.
למרות שנקבע, כי בהתאם לנסיבות האירוע, 
על הנתבעת הנטל להוכיח שהיא לא התרשלה 
)מכוח פקודת הנזיקין( התובעת הוכיחה 
כי בכל מקרה הנתבעת אחראית  בעצמה, 
התביעה  את  קיבל  המשפט  בית  כלפיה. 
במלואה והורה לנתבעת לשלם לתובעת את 
הסכומים ששולמו לנהג במסגרת הפוליסה.    
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

רכב ניזוק בשל הצפה – המבטחת 
הגישה תביעת שיבוב נגד העירייה

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

פרטים אצל מפקחי הרכישה 
www.shirbit.co.ilובמח׳ השיווק 076-8622522

BEST HOME סלול
מ

הקלה בתנאי החיתום

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

ללא תוספת תשלום
כל הסיכונים תכשיטים עד 

20% ללא תוספת תשלום

ביטוח למערכות סולאריות 
להפקת אנרגיה חשמלית

ביטוח למחזיקי אקדח ברשיון

תעריפים אטרקטיביים במיוחד

הרחבה לפעילות עסקית בדירה
)ע״פ תנאי הפוליסה(

הכי כדאי לבטח
את ביתכם בשירביט 
וליהנות מפוליסה 
משופרת עם כיסוייים 
מקיפים ותעריפים 
אטרקטיביים!

מסלול תכולה בפוליסות משכנתא לאורך כל תקופת הביטוח
שנה מידי  לחדש  צורך  אין  דירה  בפוליסת  כמו  מלאה  עמלה  אטרקטיבי  תעריף  חדש! 

שריפה?
סוכן יקר, בשרביט אתה יכול להבטיח 
את השקט הנפשי של לקוחותיך
ולרכוש סכום ביטוח נוסף )ערך קרקע( 
הכולל גם כיסוי אש וגם ורעידת אדמה
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

פוליסה מארח

ניהול נכון של תביעת 
אובדן כושר עבודה 
קופת  את  יעשיר 
המבוטח בסכום לא 

מבוטל.
אנסה  זה  במאמר 
להבהיר באלו מקרים 
תקוזז פנסיית הנכות 
בגין  הפיצוי  ו/או 
אובדן כשר עבודה, 
בשל הזכאות לקצבה 
)המל”ל( וכיצד ניתן  מהמוסד לביטוח לאומי 

להקטין או להימנע מהקיזוז הזה.
קצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה הן 
שתי הקצבאות שעלולות להשפיע על גובה פנסיית 

הנכות ו/או הפיצוי בגין אובדן כשר עבודה.

מהי נכות כללית?
הזכאות לנכות כללית ניתנת:

 18-64/67 בגיל שבין  ישראל  א. לתושב/ת 
)בהתאמה( החולה במחלה כרונית.

מ-60%  קטנה  כשכיר/עצמאי  הכנסתו  ב. 
קטנה  כלומר  במשק,  הממוצעת  מההכנסה 

מ-5,803 שקל.
 )x 9,673 60% = 5,803 שקל(.

ג. נקבעה לו על ידי רופא המל”ל נכות רפואית 
בשיעור 60% בגין מחלותיו הכרוניות )או 40% 
נכות רפואית, אם לפחות אחת מהנכויות היא 
ואובדן כושר עבודה בשיעור   )25% בשיעור 
60% ומעלה )שימו לב, ישנה הבחנה בין נכות 

רפואית לא.כ.ע(.
ד. נקבע שאינו יכול לעבוד, או הכנסתו פחתה 

ב-50%, בשל אי יכולתו לעבוד.
* אלו הן עיקרי המבחנים, אבל לא כולם.

מהי נכות מעבודה?
הזכאות לנכות מעבודה ניתנת לתושב ישראל 
18 שנה וטרם הגיע לגיל הפרישה  שמלאו לו 

ונקלע לאחד האירועים:
א. אירוע פתאומי בעבודה, שבו גורם חיצוני 
מביא לחבלה פיזית וכתוצאה ממנה לאובדן 
כושר התפקוד )לדוגמה: שבר כתוצאה מנפילה 

בעבודה(.
ב. מחלת מקצוע שהוכרה על ידי המל”ל )ישנה 
ידי המל”ל, לדוגמה:  רשימה המפורסמת על 
מחלות עור לסוגיהן הנובעות מהשמש או חומרים 

כימיים(.
ונשנות,  ג. מיקרו טראומה. פעולות חוזרות 
המתבצעות במהלך שעות העבודה, לאורך שעות 
וימים, שגרמו לפגיעה באחת ממערכות הגוף. 
דומה הדבר לטיפות מים הפוגעות בסלע ויוצרות 
בו שינוי של ממש )לדוגמה: פגיעה בברכיים של 

רצף(.
עובד, שעבר את משוכת ההוכחה ופקיד המל”ל 

הכיר בתאונתו כתאונת עבודה, יהיה זכאי:

א. לדמי מחלה: עובד שכיר או עצמאי יהיה זכאי 
ל-75% מהכנסתו )החייבת בדמי ביטוח, בשלושת
החודשים שקדמו לפגיעה(, במשך 13 שבועות 
ועד למקסימום דמי הפגיעה, כ-1,100 שקל ליום.
מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח 

לאומי ודמי ביטוח בריאות.
ב. המבוטח/ת, בכפוף להחלטת ועדות המוסד 
לביטוח לאומי, יהיה זכאי/ת: בקביעה של נכות 
יציבה עד 19% )כולל( ,לפיצוי חד פעמי בסך כמה 
עשרות אלפי שקל. בקביעה של נכות יציבה של 
20% ומעלה, לפיצוי בגובה שיעור הנכות הצמיתה 
שנקבעה לו, המוכפלת בהכנסתו ברוטו, ממוצע של 
שלושה חודשי הכנסה )ברבעון שקדם לפציעתו(.
ג. תקנה 15 )השפעת הנכות על הפגיעה בהכנסה( 
- ועדה מיוחדת של המל”ל )בתנאים מיוחדים( 
יכולה להעלות ברבע או בשליש או בחצי את 
שיעור הנכות שנקבעה למבוטח , על ידי הוועדה 

הרפואית.
)לדוגמה: נקבעה למבוטח 30% נכות רפואית. 
ועדה לעניין תקנה 15 יכולה להגדיל את הנכות 

בחצי, כלומר ל-45% לצמיתות(.

מהו הקשר בין נכות כללית לנכות מהעבודה?
א. אדם יכול לקבל מהמל”ל רק גמלה אחת, 
ויכול לבחור לפי שיקול דעתו בגבוהה מבין שתי 

גמלאות להן הוא זכאי.
ב. לדוגמה: אדם ששכרו 5,000 שקל ברוטו נשוי 
עם שלושה ילדים )הסמוכים לשולחנו( שנקבע לו 
נכות בשיעור 40% - יקבל מנכות בעבודה כ-2,000 

שקל או יקבל מנכות כללית כ-4,450 שקל.
ג. בשיקולי גובה הנכות הכללית נכנסים, בנוסף 

להגבלת השכר, גם מצבו המשפחתי של המבוטח.
ד. נכות כללית ניתנת בשל מצב רפואי כללי של 
המבוטח, על כלל מחלותיו הכרוניות, בהתעלם 

מגורם המחלה.
קצבת נכות כללית לא תקוזז מפנסיית נכות ו/

או מאובדן כשר עבודה.
נכות מעבודה ניתנת כפיצוי על אובדן הכנסה 
בשל - ורק בשל  - פגיעה מעבודה, ובהתעלם 

משאר המחלות ככל שקיימות.
קצבת נכות מעבודה, אם לא צוין אחרת )בתקנון 
קרן הפנסיה/ תנאי הפוליסה(, תקוזז מפנסיית 

נכות ו/או מהפיצוי לאובדן כושר עבודה.

מהו התכנון הנכון טרם פנייה בתביעה לקרן 
הפנסיה ו/או לחברת הביטוח ?

טרם הגשת תביעה לאובדן כשר עבודה יש לוודא 
את זכויות המבוטח/העמית במוסד לביטוח 

לאומי.
א. מומלץ, בעיקר למבוטחים בעלי שכר הנמוך 
)עד 5,800 שקל(, לפנות לביטוח הלאומי בשני 
המסלולים - בבקשה לנכות כללית ובבקשה 

לנכות מעבודה.
ב. ככל שהזכאות לפיצוי בנכות כללית תהיה 
גבוהה מהנכות מהעבודה, נעדיף אותה על הנכות 
מהעבודה, ולו בשל העובדה שהיא אינה מקוזזת 
מהפיצוי לו זכאי עמית בפנסיית נכות, או מבוטח 

באובדן כושר עבודה.
ג. יתרון בולט לפוליסה אובדן כושר עבודה - שאין 

בה קיזוז מול הפיצוי באובדן כושר עבודה.
ד. לוודא בתקנון קרן הפנסיה האם יש קיזוז של 
קצבת הנכות מול קצבת המוסד לביטוח לאומי.

השפעת קצבאות המל”ל על 
פנסיית הנכות ואובדן כושר עבודה

מאת עו”ד שלמה ברמץ

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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הניתוק בין המעסיק לסוכן מחזק את הקשר 
בין הסוכן לעובד – זו המסקנה אליה הגיעו 
בדורות סוכנות לביטוח, בעקבות הרפורמה 
שמאפשרת לכל עובד לבחור בעצמו את סוכן 
הביטוח. “זיהינו שהמעסיק הפסיק להיות 
פקטור בבחירת סוכן הביטוח, וגם העובדים 
לא בהכרח רוצים לעבוד עם סוכן הביטוח של 
המעסיק” – כך אומר אורון קלמנזון, מנכ”ל 
דורותנט – חברת תפעול הפנסיה, שהקימה 

סוכנות דורות בסוף 2015. 
לדבריו, דורות זיהתה את אוכלוסיית ועדי 
העובדים כגורם המשמעותי בחברה, שמסייע 
לה ליצור קשר ישיר עם עובדי החברה ומעניק 
ישירה  גישה  כולל  הפלטפורמה,  את  לה 
לעובדים, להשלמת תהליך הייעוץ הפנסיוני. 
“החלטנו להציע את תהליך הפישינג והייעוץ 
ללקוח בחינם כהטבה לעובדים שמגיעים 

במסגרת ועד עובדים”, אומר קלמנזון. 
 

• לאיזה אוכלוסיית מקומות עבודה אתם 
מכוונים?

קלמנזון: אנחנו שואפים להגיע למקומות 
עבודה גדולים. לאחרונה השתתפנו ביריד 
של ועדי עובדים. אנחנו החברה היחידה שלא 
ביקשה למכור מוצר, אלא רק ביקשה גישה 
לעובדים על מנת להעניק להם ייעוץ פנסיוני 
היתרונות שלנו  חינם. אנחנו מציגים את 
לנציגי הוועדים, והם אלו שיכולים לאפשר 

לנו פגישות עם כל עובדי החברה. 
בין  הנתק  את  מאמצים  אנחנו  למעשה 
העובדים למעסיק. גילינו שבמקרים רבים 
העובדים,  עם  נפגש  לא  מעולם  אחד  אף 
ומעולם לא הוענק להם ייעוץ פנסיוני והכוונה 
וכל הביטוחים נעשו כ”הסכם לרבים”, ללא 

ייעוץ והכוונה.

כל  להיפגש עם  יכול  כיצד סוכן אחד   •
העובדים במקום גדול? 

הסוכנים  את  מלמדים  אנחנו  קלמנזון: 
לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים, ובעיקר 
במידע שמגיע מהמסלקה הפנסיונית, שפעם 
היה קיים רק אצל מנהלי הסדר – וכיום נגיש 
לכל סוכן ולכל עובד. פעם סוכן ביטוח היה 
הולך עם טפסים וממלא אותם בכתב יד. היום 
הוא הולך עם מחשב נייד, וכל מילוי הטפסים 
וההחתמה נעשים באופן דיגיטלי. זה מקצר 
מאוד תהליכים ומאפשר לסוכן לטפל לבד 

בעסקים הרבה יותר גדולים. 
בנוסף, שירותי התפעול שדורותנט מספקת 

מלא,  הצעות  סט  הכנת  כגון  לסוכנים, 
הנמקות, ניודים  וכד’ מסייעים להם להשלים 
לאחר   – המכירה  תהליכי  את  במהירות 

שהסוכן ביצע את השיווק הפנסיוני. 
במקום להחתים שני עובדים ביום, כבעבר, 
יותר  הרבה  היום  להחתים  מצליח  סוכן 

עובדים. 
שיטת העבודה המקובלת היא שנציגי דורות 
סוגרים עם העסק, ואז מעבירים את הטיפול 

בתיק לאחד מסוכני דורות. 

בעשייה  משתלבת  דורותנט  כיצד   •
השוטפת של סוכני הביטוח?

קלמנזון: במסגרת הרפורמה של הממשק 
האחיד, סוכן הביטוח רשאי לבצע בעצמו את 
תפעול הפנסיה רק אם הוא גובה על כך כסף 
מהמעסיק. אופציה נוספת העומדת בפניו 
הוא להעביר את התפעול הפנסיוני לחברת 

דורותנט, הפועלת גם מול סוכנות דורות. 
כל  את  הסוכן  עבור  מבצעת  דורותנט 
התפעול הפנסיוני וחוסכת ממנו את הצורך 
להחזיק משרד ופקידה, ולהשקיע כמחצית 
מזמנו בטיפול בצ’קים וכל שאר המשימות 

הכרוכות בתפעול פנסיוני. 
חדש  בעסק  נמצא  סוכן  כאשר  בנוסף, 
ומחתים את העובדים, יכולים להתלוות אליו 
סוכני ביטוח  שכירים מדורותנט שמסייעים 
כל  על  העובדים  של  מהירה  בהחתמה  לו 

הטפסים הנדרשים. 

• מה היה הטריגר להקמת דורותנט?
קלמנזון: הרפורמה שחייבה את המעסיקים 
באמצעות  פנסיוניים  כספים  בהעברת 
הממשק האחיד, שהחלה ב-2015, פתחה לנו 
פתח אדיר אל מול מעסיקים גדולים. הבנו 
ישירות  נוכל להגיע  דורותנט  שבאמצעות 

למעסיקים ומשם הדרך לעובדים קצרה. 
רק  טיפלה  החברה   2017 תחילת  עד 
והיום  ומעלה,  עובדים   100 עם  בחברות 
לקוחות  כאשר  עסק,  כל  מקבלים  אנחנו 
עם 50 עובדים ומעלה מקבלים גם שירותי 

ממשק אחיד. 

• מה המשמעות מבחינת סוכן הביטוח?
סוכני  את  מחייבת  הרפורמה  קלמנזון: 
הביטוח, שמעוניינים לתת למעסיק שירותי 
 10.5 או  מהפרמיה   0.6% לגבות  תפעול, 
שקלים על כל עובד. הסוכן יהיה חייב לדווח 
על כך לחברה, שתוריד את הסכום מהעמלה 
ותזכה את חשבונו של החוסך באותו סכום. 
כל זאת, על מנת שהסוכן ימשיך לבצע את 

תהליך תפעול הפנסיה. 
במקום זאת, הוא יכול להעביר את הנושא 
לחברה המתמחה בכך. דורותנט היא אחת 
עניין  לצורך  החברות הראשונות שהוקמו 

זה, וצברה ניסיון רב בתחום. 

דורות  סוכני  את  הופכת  דורותנט   •
למנהלי הסדר פנסיוני?

היה  ההסדרים  למנהלי  בעבר  קלמנזון: 
יתרון טכנולוגי עצום שסוכן בודד לא יכול 
מנהלי  של  היכולת  מולו.  להתמודד  היה 
גופים  כמה  בין  כספים  לפזר  ההסדרים 
והיכולת הטכנולוגית להעניק מידע מרוכז 
ללקוח שנמצא בכמה חברות, יצר פער עצום 

מהסוכנים הרגילים.
כיום כל סוכן שנעזר במסלקה הפנסיונית 
ובממשק מעסיקים, נמצא בעמדה שווה לכל 
ההסדר  סוכנויות  בנוסף  הסדרים.  מנהל 
איבדו מזמן את הקשר הישיר עם הלקוחות 
שלהן, ולכן המצב שאנחנו פועלים בו נותן 
כי  ההסדרים  מנהלי  על  עצום  יתרון  לנו 
אנחנו פועלים באמצעות סוכני ביטוח ולא 
רפרנטים מתחלפים והלקוחות מבינים את 
זה. ולראייה - כמעט בכל תיק לקוח שאנחנו 
בוחנים, יש הרבה מאוד מה לשפר ולתקן. 

)הריאיון המלא יפורסם במסגרת גיליון 
מיוחד לכנס ביטוח חיים ופנסיוני 2017(

 דורות זיהתה את אוכלוסיית ועדי העובדים כגורם המשמעותי בחברה, שמסייע לה ליצור 
קשר ישיר עם עובדי החברה ומעניק לה את הפלטפורמה, כולל גישה ישירה לעובדים – להשלמת 
תהליך הייעוץ הפנסיוני  גילינו שבמקרים רבים מאוד אף סוכן לא נפגש עם העובדים, ומעולם 

לא הוענק להם ייעוץ פנסיוני וכל הביטוחים נעשו כ”הסכם לרבים”, ללא ייעוץ והכוונה

הניתוק בין המעסיק לסוכן מחזק 
ומעצים את הקשר בין הסוכן לעובד

והפיננסיםשיחת                עם אורון קלמנזון, מנכ”ל חברת התפעול דורותנט הפנסיה  הביטוח  עיתון 

אורון קלמנזון, מנכ”ל חברת התפעול דורותנט
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 88 מיטב דש ב-2016 עמד על  הרווח של 
 – 2015 3% לעומת  מיליון שקל, ירידה של 
כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה החברה 
ביום ד’ בשבוע שעבר. הרווח לרבעון הרביעי 
23 מיליון  16 מיליון שקל לעומת  עמד על 

שקל ברבעון המקביל. הירידה 
מוסברת חלקית בהוצאות חד 
פעמיות ולראשונה, איחוד של 
הוצאות בגין פעילויות שנרכשו.

בית ההשקעות רשם הכנסות 
בשנת  שקל  מיליון   775 של 
להכנסות  בהשוואה   ,2016
בשנת  שקל  מיליון   736 של 
2015, עלייה של כ-5%. החברה 
בהכנסות  גידול  על  מדווחת 
והביטוח,  האשראי  בתחומי 
שהוגדרו כמנועי צמיחה. גידול 
זה מפצה בעיקר על השחיקה 
חיסכון  בפעילות  בהכנסות 

ארוך הטווח.
הוצאות שיווק, תפעול, הנהלה 
והוצאות מימון בגין  וכלליות 
אשראי חוץ בנקאי בשנת 2016 
הסתכמו בסך של כ-592 מיליון 
שקל לעומת כ-540 מיליון שקל 
בשנת 2015, עלייה של כ-9.6%. 
בקליטת  מוסברת  העלייה 
בתחומי  חדשות  פעילויות 
בנקאי  חוץ  ואשראי  הביטוח 

ובהוצאות החד פעמיות.
של  ההכנסות  הדוח,  פי  על 
הפנסיה  בתחום  דש  מיטב 
והגמל הולכות ונשחקות בשנים 
נרשמו   2016 ב- האחרונות. 
הכנסות בסך 280 מיליון שקל, 
בהשוואה ל-303 מיליון שקל 
שקל  מיליון  ו-318  ב-2015 
ב-2014. ב-2016 נרשם רווח 

של 44 מיליון שקל לעומת רווח של 75 מיליון 
שקל ב-2015 – ירידה של כ-30%. 

ידי  על  דש  מיטב  רכישת  עסקת  תהליך 
XIO נמצא בשלב הגשת האישורים  קבוצת 

הרגולטוריים על ידי הרוכשים.

אילן רביב, מנכ”ל מיטב דש: “אנו ממשיכים 
בית  של  המסורתיים  בעסקים  בהובלה 
ההשקעות. תכלית, חברת תעודות הסל שלנו, 
מובילה בנתח שוק ורשמה השנה הכנסות 
מיטב דש קרנות נאמנות היא  שיא. חברת 
הגדולה בישראל עם נתח 
והייתה   12.8% שוק של 
הגדולות  בין המגייסות 
במקביל,   .2016 בשנת 
דמי  שחיקת  ממשיכה 
חיסכון  בתחום  הניהול 
זאת,  עם  הטווח.  ארוך 
התעוררות  לזהות  ניתן 
בענף זה בעקבות מוצרים 
חדשים כגון גמל להשקעה, 
ופנסיה  ילד  חיסכון לכל 

ברירת מחדל.
שלנו  הפנסיה  “קרן 
 6 . 5 - כ ם  ו י כ ת  ל ה נ מ
ור  ב ע ל  ק ש ד  ר א י ל י מ
ים  ת י מ ע ף  ל א  2 5 0 - כ
וממשיכה לצמוח במהרה 
 15 של  הצטרפותם  עם 
חדשים  עמיתים  אלף 
החודשים  בארבעת  רק 
הראשונים של פעילותה של 
קרן פנסיה ברירת מחדל. 
תוצאות הרבעון הרביעי 
העלאת  על  מצביעות 
מנועי  בפעילות  הילוך 
הצמיחה החדשים שלנו, 
אשראי וביטוח. פנינסולה, 
שנכללת בתוצאות החברה 
ה,  נ ש ה ת  י צ ח מ כ ה  ז
ממשיכה לצמוח עם זינוק 
המתבטא  בתוצאותיה, 
בעלייה של כ-75% ברווח 

הנקי בשנת 2016”.

הרווח לרבעון הרביעי עמד על 16 מיליון שקל לעומת 23 ברבעון המקביל. הסיבה: 
הוצאות חד פעמיות ואיחוד לראשונה של הוצאות בגין פעילויות שנרכשו

הרווח של מיטב דש ב-2016 עמד על 88 
מיליון שקל  - ירידה של 3% לעומת 2015

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
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להלן פרטים אודות השיעור הממוצע של דמי הניהול שנגבו על ידי מיטב דש גמל ושווי  .7.3.4
 : 20153 -2016הנכסים המנוהל על ידה לשנת 

 

 

2016 2015 

דמי ניהול שנתיים 
 * ממוצעים

שווי נכסים 
 ₪במליוני 
ליום 

31.12.16 

שנתיים  דמי ניהול
 * ממוצעים

שווי נכסים 
 ₪במליוני 

 31.12.15ליום 

קופות גמל 
לתגמולים 

 ופיצויים

 16,608  מהפקדות %0.64 16,767  מהפקדות %0.50

 -  מנכסים  %0.69 -  מנכסים  %0.63

קופות גמל 
מרכזיות 
 לפיצויים

0.60%  1,659 0.64%  1,869 

קרנות 
 השתלמות

0.73%  20,477 0.79%  20,570 

קופת גמל 
 להשקעה

 -  -  36  מהפקדות %0.05

 -  מנכסים  %0.01

קופות גמל 
 למטרה אחרת

0.48%  26 0.38%  25 

קרן פנסיה 
 מקיפה

 1,908  מהפקדות %1.93 2,487 מהפקדות %1.83

 מנכסים %0.26 מנכסים %0.22

מכספי הפנסיונרים 
החדשים נגבו דמי 

 %0.5ניהול בשיעור 

מכספי 
הפנסיונרים 

החדשים נגבו דמי 
ניהול בשיעור 

%0.5 
קרן פנסיה 

 כללית
 מנכסים %0.51 מנכסים %0.49

 מהפקדות %0.13 מהפקדות %0.69

מכספי הפנסיונרים 
החדשים נגבו דמי 

 %0.5ניהול בשיעור 

מכספי 
הפנסיונרים 

החדשים נגבו דמי 
ניהול בשיעור 

%0.5 
 40,980  - 41,452  - כ"סה

 

_______________________ 

שיעור דמי הניהול השנתי הממוצע הינו סיכום של סך שיעור דמי הניהול החודשיים. * 
דמי הניהול החודשיים מחושבים כדמי הניהול שנגבים בפועל חלקי יתרות הנכסים בסוף 

 החודש.

 

 

 

 

                                                        
 נכסים מנוהלים. מיליארד ש"ח 7.5-כנוהלו באיילון פנסיה וגמל  31.12.2016לא כולל את עמיתי איילון פנסיה וגמל. ליום  3

 ות גמל להשקעה מדובר בפעילות במשך כחצי חודש בלבד.לגבי קופ

ש
 ד

טב
מי

ר: 
קו

מ

ממוצע דמי הניהול בקופות הגמל
וקרנות הפנסיה של מיטב דש
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מנתונים שפרסמה יחידת המודלים של Aon Benfield עולה, כי סופת הרוח “תומאס” שהכתה 
באירופה הייתה נזק הטבע הגדול ביותר בפברואר כשהיקף נזקיה מוערך ב-100 מיליון אירו

נזקי טבע בעולם הסבו נזקים בהיקף 
של כ-1 מיליארד דולר בפברואר 2017

התפרצות של קדחת צהובה בברזיל   

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מבטחים ומבטחי משנה חשופים להפסדים 
בהיקף של 1 מיליארד דולר כתוצאה מסדרת 
פגעי מזג אוויר שאירעו בחודש פברואר 2017. 
ידי יחידת  כך עולה מנתונים שפורסמו על 
המודלים של Aon Benfield.  מדינות בארה”ב, 
כמו מיזורי, אילינוי, אינדיאנה, קנטקי וטנסי, 
גדולים  הן המדינות שנזקי הטבע בהן היו 
כשהנזקים נמדדים במאות מיליונים לאירוע. 
סופת הרוח “תומאס”, שהכתה באירופה 
הייתה נזק הטבע הגדול ביותר בחודש פברואר 

כשהיקף הנזקים שנגרמו על ידה מוערך ב-100 
מיליון אירו. 

בכתובת:   למצוא  נוכל  המלא  הדוח  את 
http://aon.io/2n2RBMR

 The Florida Office במקביל נמסר על ידי
כול  שסך   of Insurance Regulation
הנזקים ששולמו על ידי מדינת פלורידה בגין 
הנזקים שגרם ההוריקן “מאתיו” )הגיע לחופי 
נאמדים   )  2016 22בספטמבר  ב-  ארה”ב 
ב-1.182 מיליארד דולר. נכון ל-3 במרץ 2017 

90.5% מהתביעות סולקו. סך הכול שולמו 
)הערכת כמות התביעות  63,817 תביעות 
56,488 תביעות(.  שנעשתה בינואר הייתה 
11,340 תביעות עדיין פתוחות והערכת הנזקים 
)על פי הממוצעים של התביעות שסולקו( היא 

580 מיליון דולר. 
6,698 תביעות הוגשו על ידי עסקים אך רק 
56.4% סולקו. נראה שבסך הכול ישלמו בגין 
נזקי ההוריקן יותר מ-1.5 מיליארד דולר, כולל 

נזקים לפרט ונזקים מסחריים.

ביטוחי  של  החתמים  לב  לתשומת 
 Center for Disease-נסיעות לחו”ל - ה
 Control and Prevention  - CDC
משרד  של  ההודעה  את  מצטט  ארה”ב  של 
של  התפרצות  על  הברזילאי  הבריאות 
“קדחת צהובה”, שהתחילה בדצמבר 2016. 
הכפריים  באזורים  במיוחד  פעילה  הקדחת 
של ברזיל וגרמה למספר מקרי מוות. משרד 
חיסונים  במבצע  החל  ברזיל  של  הבריאות 

נרחב.
ה-CDC ממליץ לתיירים היוצאים לברזיל 
ארגון  הצהובה.  הקדחת  כנגד  להתחסן 
בנושא  הודעה  הוציא  העולמי  הבריאות 
והוציא עדכון ב-6 מרץ 2017 בדבר חשיבות 
חייב  חודשים   9 גיל  מעל  אדם  כל  החיסון. 
מי  הצהובה.  הקדחת  נגד  חיסון  לקבל 
נגד הקדחת, מנוע  שלא קיבל מימיו חיסון 
בהם  לאזורים  ובמיוחד  לברזיל  מלנסוע 

פעילה המחלה המופצת באמצעות יתושים. 
ויראלית.  מחלה  היא  הצהובה  הקדחת 
 6 עד   3 לאחר  מופיעים  המחלה  תסמיני 
מפתח  כשהחולה  העקיצה,  לאחר  ימים 
וכאבי  גב  כאבי  ראש,  כאבי  רעידות,  חום, 
מחלה  יפתחו  מהחולים  כ-15%  שרירים. 
שוק,  בדימומים,  להתבטא  היכולה  קשה 
לגרום  עלולה  ולפעמים  מערכות  קריסת 

למוות.

75568_190x135_z.indd   9 12/22/16   12:43

http://aon.io/2n2RBMR
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סוכנות גל-ביט נתבעת בטענה שביטלה 
כיסוי לפנסיית נכות במקפת הוותיקה 
ולא רכשה כיסוי לאובדן כושר עבודה

 התובע טוען כי סוכנות הביטוח התרשלה וכי לו הסוכן היה פועל באופן מקצועי, הוא היה מבקש ממנו לשמור על 
 גיבוי ביטוחי בקרן הפנסיה, עד לאישורה של מגדל לקבלתו לביטוח ורכישת הכיסויים הביטוחיים המבוקשים

 הסוכנות נתבעת לשלם 461 אלף שקל  יצוין כי הסוכנות החליפה בעלות והתביעה מתייחסת לבעלים הקודמים

גל-ביט סוכנות לביטוח פנסיוני 2011 נתבעת 
461 אלף שקל ליצחק זמבל. במבוא  לשלם 
בתל  לתביעה, שהוגשה לבית משפט השלום 
אביב, נאמר כי עניינה הוא בהתרשלות של 
כיסוי  לתובע את  הסוכנות שעה שביטלה 
פנסיית הנכות בקרן הפנסיה של מקפת ותיקה, 
ומנגד, לא רכשה לו כיסוי לאובדן כושר עבודה. 
כתוצאה מכך, נותר התובע ללא כיסוי ביטוחי 
לפנסיית הנכות ממנה אמורה להיות מחייתו 
כיום, לאחר שחלה ואיבד את כושר עבודתו. 

לדברי התובע, סוכן ביטוח פנסיוני בנתבעת, 
רוני חיות, החתים אותו בסוף חודש פברואר 
טופס  על  שנה,   62 לו  מלאו  כאשר   ,2014
הצטרפות לביטוח מנהלים במגדל, ובמסמך 
הנמקה אותו מילא הסוכן נרשם כיסוי לאובדן 
חשבון  על   1.2% של  בעלות  עבודה  כושר 
מעסיק. כל זאת, בהתעלם מקרן הפנסיה מקפת 
הוותיקה, אשר הייתה בבעלותו משך 38 שנה 

ובלי שסוכן הביטוח דאג לוודא שאכן חברת 
הביטוח רוכשת בעבורו כיסויים ביטוחיים 

חלופיים.
לטענת התובע, לו הסוכן היה פועל באופן 
מקצועי, הוא היה מבקש ממנו לשמור על גיבוי 
ביטוחי בקרן הפנסיה, זאת עד לאישורה של 
מגדל ורכישת הכיסויים הביטוחיים המבוקשים.

לדבריו, בסיום הפגישה עם סוכן הביטוח 
הוא הבין כי הוא מבוטח בכיסוי אובדן כושר 
עבודה על חשבון המעסיק, אולם בראשית חודש 
2015 הוא איבד את כושר עבודתו,  אוגוסט 
ורק כאשר פנה לתבוע פיצוי בגין אובדן כושר 
עבודה, התברר לו לראשונה כי הוא אינו מבוטח 

כלל בכיסוי זה. 
לטענתו, כאשר פנה לסוכן כדי לברר מדוע 
הוא אינו מבוטח למקרה של אובדן כושר 
עבודה בחברת מגדל, השיב לו הסוכן כי לא 
ניתן לרכוש כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה 

לאחר גיל 60.
התובע מציין, כי תשובתו זו של הסוכן ניתנה 
רק בדיעבד ולאחר קרות מקרה הביטוח, שעה 
שהוא סבר כל העת כי הוא מבוטח לכל דבר 
ועניין, וכי לו ביקש הסוכן לנסות ולהעבירו 
לביטוח חלופי, הייתה עליו חובה לשמר את 
התכנית הקיימת עם הכיסויים הקיימים עד 
למועד בו תאשר חברת הביטוח החדשה כי 
המועמד לביטוח התקבל והוא מבוטח באופן 
מלא. בנוסף, מרגע שמגדל דחתה את קבלתו 
לביטוח כפי שטען הסוכן, חובה הייתה עליו 

לדאוג לכיסוי חלופי בחברה אחרת.
יצויין כי הסוכנות נמכרה והועברה לבעלות 
התביעה   .2016 בספטמבר   4 ב- אחרת 
מתייחסת לבעלים הקודמים, יעקב שמעיה. 

מיעקב שמעיה נמסר בתגובה: “אין תגובה 
בנושא. כל נושא התביעה שהוגשה יתברר ויוגב 

בבית המשפט כפי שנדרש”.

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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מבטחים ומבוטחים

ה  נ ו מ ד  ו ד ל  א ר ש י
לתפקיד יו”ר דירקטוריון 
ל  ח י ו ח  ו ט י ב ן  ו ל י י א
 16 ה- היום,  בתפקידו 
במרץ, כך דיווחה איילון 

לבורסה.
בארבע השנים האחרונות 
היה יועץ בתחום הנדל”ן 
י  ק ס ע ץ  ו ע י י ן  ת נ ן  כ ו
לחברות במסגרת ישראל 
דוד )י.ש.ד( ייזום וייעוץ. 

כיו”ר  כשנה  במשך  כיהן  כן  לפני 
דירקטוריון קרן השתלמות לאקדמאים 

והיה במשך שלוש שנים 
כרטיסי  חברת  מנכ”ל 
האשראי ויזה כ.א.ל, ממנה 

פרש ב-2012.
מונה  גרופמן  שלמה 
ליו”ר  השבוע  ג’  ביום 
ן  ו ל י י א ן  ו י ר ו ט ק ר י ד
אחזקות, והוא יחליף את 
אירית שטרן, ששימשה 
ן  ו י ר ו ט ק ר י ד ה ר  ” ו י כ
שטרן   .2016 מאוגוסט 
כדירקטורית  בחברה  לכהן  תמשיך 

וכחברה בוועדות הדירקטוריון. 

ישראל דוד מונה ליו”ר 
דירקטוריון איילון ביטוח

עו”ד ג’ון גבע נבחר 
לאחד מעורכי הדין 
המובילים בתחום 

הביטוח ב-2017

 נועד לסוכנים שפועלים בענף ביטוחי הפרט שנמנעו עד היום מלעסוק בביטוחי 
מנהלים ופוליסות פיננסים  בין המרצים, זיו ורטהיימר, מנהל תחום פיננסים 

ומערך ניודים בהכשרה ועו”ד אסף שאשא מדורות, המתמחה בתחום הפיננסים  

היועץ  גבע,  ג’ון  עו”ד 
לשכת  לחברי  המשפטי 
נבחר  הביטוח,  סוכני 
הדין  עורכי  לרשימת 
המובילים בתחום הביטוח 
 Dun`s 100 על פי דירוג 
ועיתון גלובס לשנת 2017.  
עו”ד גבע, בעל טור קבוע 
בפוליסה, נכלל זו השנה 
העשירית ברציפות בדירוג 

זה.

מסלול לימודים חדש של הכשרה לדורות: 
ביטוח מנהלים ופוליסות פיננסיות למתחילים 

המשותפת  לדורות,  הכשרה  האקדמיה 
פתחה  דורות,  הביטוח  ולסוכנות  להכשרה 
מסלול חדש ללימודי תחום ביטוח מנהלים 

ועולם הפיננסים למתחילים. 
מפגשים  שלושה  כוללים  הלימודים 
ידי  על  יועבר  הראשון  המפגש  מקצועיים: 
זיו ורטהיימר, מנהל תחום פיננסים ומערך 
ניודים בהכשרה וכן על ידי עו”ד אסף שאשא 

מדורות, המתמחה בתחום הפיננסים.  
האקדמיה נועדה לסוכנים שפועלים בענף 
מלעסוק  היום  עד  שנמנעו  הפרט,  ביטוחי 
בשל  פיננסים  ופוליסות  מנהלים  בביטוחי 

חששות ועקב חוסר ידע והעדר ניסיון.
מהי  הראשון:  במפגש  ההרצאות  נושאי 
תכניות  התפתחות  פנסיונית,  תכנית 
הזמן,  ציר  על  הפנסיוני  והביטוח  הפנסיה 
עצמאי,  בין  הפנסיה  בתוכניות  ההבדלים 
וקרן  גמל  קופת  הכרת  שליטה,  ובעל  שכיר 
כושר  אובדן  של  המשמעויות  השתלמות, 
אובדן  סוגי  ביטוחית,  מבחינה  עבודה 
בין ביטוח  וההבדלים השונים  כושר עבודה 

מנהלים לקרן פנסיה. 
המפגש השני של תכנית הלימודים ייפתח  
וראש  סמנכ”ל  קדוש,  רועי  של  בהרצאה 
ההון  שוק  על  בהכשרה,  השקעות  מחלקת 
השונים  ההשקעות  ואפיקי  למתחילים 
מכן  לאחר  אפשריים.  למסלולים  בהתאם 
מומחי  ידי  על  נוספות  הרצאות  יועברו 
פיננסיים וביטוח בנושאים שונים הקשורים 
לענף הפנסיוני כיום, בדגש על אופן מכירת 

תכניות פנסיוניות והתאמתם ללקוח. 
שתי  יכלול  בתוכנית  האחרון  המפגש 
הראשונה  שאשא:  עו”ד  של  הרצאות 

המסלקה  בעולם  לקוח  תיקי  ניתוח  על 
הפנסיונית והשנייה על עבודה מול מערכת 
בנוסף  “אלמגור”.  ומערכת   ”SMS2010“
על עמלות  ביתן,  מיקי  תועבר הרצאתו של 

הסוכן בעולם הפנסיוני. 
דורות:  סוכנות  מבעלי  קלמנזון,  אריה 
בה  וגדלה,  הולכת  לתופעה  עדים  “אנו 
בביטוחי  מתמקדים  רבים  ביטוח  סוכני 
פרט בלבד ונמנעים מלייעץ ולפעול בתחום 

והפיננסי.  הפנסיוני 
הסוכנים  לטעמי, 
עמלות  מאבדים 
האקדמיה  ולקוחות. 
את  להפיג  נועדה 
ולהקנות  החששות 
מושגי  הללו  לסוכנים 
והכשרה  ידע  יסוד 

בנושאים אלו”.

עו”ד ג’ון גבע

ישראל דוד

אריה קלמנזון

”צ
יח

ם: 
לו

צי

לאיזי כהן מנכ”ל כלל ביטוח,
לעילית כספי המשנה למנכ”ל
ולכל צוות מחלקת העסקים

על תמיכה ללא גבולות
ברגעים בהם היינו זקוקים 

לעזרתכם
יצחק פרי, רפי יוספזון

וכל צוות י. פרי סוכנות לביטוח

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

אילן רביב, מנכ”ל מיטב דש
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 מדובר בתוספת של כ-14% אחוז בהשוואה לשכרו ב- 2015 עוד עלייה בולטת, 
בשיעור של כ-15%, מבין נושאי המשרה הבכירה, נרשמה בשכרו של איל סגל, מנכ”ל 

תכלית מדדים  לבעל השליטה והדירקטור צבי סטפק שולם סך של כ-1.7 מיליון שקל  

שכרו של מנכ”ל מיטב דש אילן רביב 
עלה ב-2016 לכ-4 מיליון שקל

רביב,  מיטב דש, אילן  שכרו של מנכ”ל 
עלה בשנת 2016 ועמד על כ-4 מיליון שקל. 
מדובר בעלייה של כ-14% בהשוואה לשכר 
שקיבל בשנת 2015, שעמד על כ-3.5 מיליון 
שקל. רביב, המחזיק בהון בחברה בשיעור 
1.042%, קיבל תשלום מבוסס מניות  של 
בסך של כמיליון שקל ומענק בסכום זהה. 
עוד קיבל רביב סך של כ-1.7 מיליון שקל 

עבור דמי ניהול. 
רונן טוב, עמד  שכרו של המשנה למנכ”ל, 
על כ-2.7 מיליון שקל, מתוכם מענק בסך 
של כ-650 אלף שקל ותשלום מבוסס מניות 
בסך של כ-289 אלף שקל. כן קיבל טוב כ-1.5 

מיליון שקל מדמי ניהול. 

בכיר נוסף, מבין נושאי המשרה הבכירה 
בחברה, שניכרת עליה בשכרו, הוא איל סגל 
 2016 מדדים, שקיבל בשנת  תכלית  מנכ”ל 
שכר של כ-2 מיליון שקל. מדובר בעלייה של 
כ-15% בהשוואה לשכר שקיבל בשנת 2015, 

שעמד על כ-1.8 מיליון שקל. 
בעלי  חמשת  ברשימת  מדורגים  עוד 
התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה 
הבכירים: בעל השליטה במיטב דש והדירקטור 
אריק פרץ.  וסמנכ”ל הכספים  צבי סטפק 
לסטפק שולמו בשנת 2016 תשלומים בסך 
של כ-1.7 מיליון שקל - 370 אלף שקל בונוס 
וסך של כ-1.4 מיליון שקל עבור דמי ניהול. 
פרץ קיבל שכר בעלות של כ-1.7 מיליון שקל.

הראל חילקה מלגות לסוכני ביטוח דור המשך 
הביטוח.  סוכני  לשכת  של  במכללה  הלומדים 
טקס חלוקת המלגות נערך ביום חמישי שעבר 
בהשתתפות יו”ר הראל יאיר המבורגר, מנכ”ל הראל 
מישל סיבוני, נשיא הלשכה אריה אברמוביץ, מ”מ 
נשיא הלשכה אורי צפריר, מנכ”ל הלשכה רענן שמחי, 
יו”ר ועדת פעילות וקשרי קהילה מיכל וינצר ויו”ר 

וועדת הרווחה עוזי ארגמן.
בתמונה מימין: מיכל וינצר, אורי צפריר, מישל 

סיבוני, עוזי ארגמן, יאיר המבורגר ורענן שמחי. 

מבטחים ומבוטחים


