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איילון - הראשונה לפרסם 
מודל תגמול חדש לסוכניה

 החברה פרסמה תזכיר לסוכני הביטוח, המפרט את תנאי התגמול של פוליסת ביטוח המנהלים 
והעצמאים החדשה שהשיקה החברה – “פוליסל חדש”, וכן למוצרים “יתרון פיננסי” ו”פוליסל 

בשבילך )פרט( משקיעים בילדים”  אריק יוגב, מנכ”ל איילון ביטוח: מודל העמלות החדש מביא לידי 
ביטוי הטבה לסוכני איילון - תשלום שקוף המשמר את עמלותיהם ואף מגדיל אותן בחלק מהמקרים

הינה חברת הביטוח הראשונה  איילון 
שמפרסמת מודל תגמול חדש לסוכני הביטוח 
שלה. זאת, בהתאם לחוק המפריד בין עמלות 
הסוכנים לדמי הניהול, שנכנס לתוקף ב-1 

באפריל. 
החברה פרסמה מזכר לסוכני הביטוח, 
המפרט את תנאי התגמול של פוליסת ביטוח 
והעצמאים החדשה שהשיקה  המנהלים 
החברה – “פוליסל חדש”. כיוון שאיילון מיזגה 
מיטב דש,  את פעילות הפנסיה והגמל עם 
המודל אינו כולל התייחסות למוצרים אלה. 

על פי המודל החדש, דמי הניהול המינימליים 
שנקבעו למוצר עומדים על 3% מההפקדות ו-0.5% 
מהצבירה. לסוכנים תשולם עמלת נפרעים של 1% 
מהפרמיה הנפרעת לכל תקופת תשלום הפרמיה. 
עמלת ההיקף תהיה בשיעור של 70% מעמלות 
ההיקף על פי הסכמי הסוכן, שיוחסה למוצר 
“פוליסל חדש” שהיה בתוקף עד ל-31 במרץ 
2017, בדמי ניהול של 4% מהפרמיה השוטפת 
ו-1.05% מהצבירה. עוד הגדירה החברה עמלות 
היקף מיוחדות נוספות, התלויות ביחס בין פרמיית 
ניוד נטו לפרמיה שוטפת שנתית. בהתאם ליחס 

זה עשויה עמלת ההיקף לגדול בעד 35%. 
עמלות ריסק וא.כ.ע והחזר בגין ביטולים הן 

בהתאם להסכם של הסוכן וללא שינוי.
במזכר מוגדר גם מודל העמלות עבור תכניות 
הפרט “יתרון פיננסי” ו”פוליסל בשבילך )פרט( 

משקיעים בילדים”.
אריק יוגב, מנכ”ל איילון ביטוח: “מודל העמלות 
החדש מהותי עבורנו הן מבחינת הקפדה על 
הנחיות הרגולטור והן במסגרת פעילותנו המתמדת 
לשיתוף פעולה מלא עם סוכני הביטוח הפועלים 
עמנו, בהגינות, שקיפות, מחויבות ונאמנות. גיבוש 
המודל נעשה בעבודת צוות של כל זרועות החברה 
בהובלת: אגף חיסכון לטווח ארוך, אגף שיווק 
ומכירות ואגף מערכות מידע וכן נציגים מהסוכנים 
המובילים של החברה. יישום מודל העמלות החדש 

מביא לידי ביטוי הטבה ללקוחות איילון 
בדמי הניהול, ולסוכני איילון - תשלום שקוף 
המשמר את עמלותיהם ואף מגדיל אותן 
בחלק מהמקרים. אני בטוח שהמודל החדש 
יאפשר המשך פעילות וצמיחה משותפת 

בתחום, הן לאיילון והן לסוכניה”. 
איתמר פרבשטיין, סמנכ”ל בכיר, מנהל אגף 
חיסכון לטווח ארוך: “מצב בו נדרשה החברה 
לנתק את הקשר בין הכנסות החברה להוצאות 
השיווק מחייב קביעת מדיניות עסקית, תוך 
חשיבה מקצועית משותפת ושיתוף פעולה 
מלא. אנו שמחים להציע מודל, שיאפשר לנו 
ולסוכנים המסורים שלנו לשווק מוצר איכותי 

ללקוחות החברה”.
שווק  אגף  מנהל  סמנכ”ל,  שבתאי,  דורון 
ומכירות, הוסיף: “איילון הינה גם חברת הביטוח 
לשכת סוכני  הראשונה בענף אשר חתמה עם 
להיות  גאים  ואנו  על אמנת שירות  הביטוח 
הראשונים שמפרסמים את מודל התגמול החדש. 
אנו מקפידים ומכבדים אמנה זו ונמשיך לפעול 

בשקיפות והגינות הדדית גם בעתיד”.
פסגות הייתה חברת הגמל והפנסיה הראשונה 
שפרסמה מודל תגמול חדש, שהתייחס למוצרי 

הגמל וההשתלמות.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

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

אריק יוגב, מנכ”ל איילון ביטוח ואיתמר פרבשטיין, 
סמנכ”ל בכיר, מנהל אגף חיסכון לטווח ארוך
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נמשכים המאמצים של הפיקוח להוריד את עלויות ביטוח החיים למשכנתה

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

טיוטה: סכום הביטוח בפוליסת ביטוח חיים 
למשכנתה יעודכן באמצעות ממשק ממוחשב

 עוד נקבע בטיוטה: סכום הביטוח ותקופת הביטוח לפיהם תשולם הפרמיה בפוליסת 
ביטוח חיים למשכנתה, ייקבעו במועד ההצטרפות לביטוח - בהתאם לדף פרטי המשכנתה, 

ויעודכנו אחת לרבעון בהתאם לדיווח מהבנק  חברת ביטוח לא תשווק פוליסת ביטוח חיים 
למשכנתה ללווים של בנק, שבינו לבין החברה לא קיים ממשק ממוחשב להעברת מידע זה

לאחר מאמצים רבים של משרד האוצר להוביל 
להוזלת ביטוח החיים למשכנתאות – כולל בין 
היתר הגבלת עמלות הסוכנים, החליטו אנשי 
הפיקוח על הביטוח לאמץ אסטרטגיה חדשה. 
בטיוטת חוזר שפורסמה ב-2 באפריל נקבעו 
כללים שנועדו לשלב בתוך הפוליסות את 
המאפיינים המשתנים של ההלוואה שנלקחה. 
ביטוח  פוליסת  כיום, תנאי  במצב הקיים 
חיים למשכנתה נקבעים במועד ההצטרפות 
לביטוח על סמך המידע שנמסר באותו מועד 
ידי הלווה לחברת הביטוח. ברשות שוק  על 
ההון מסבירים, כי שינויים בתנאי המשכנתה 
לאורך תקופת ההלוואה, שיש בהם כדי להשפיע 
על תנאי הפוליסה, כגון שינוי שיעור הריבית, 
עדכון סכום או תקופת ההלוואה, עדכון סכום 
ידועים  וכדומה, אינם  פירעון מוקדם  קנס 
לחברת הביטוח ואינם באים לידי ביטוי בתנאי 
הכיסוי הביטוחי, אלא אם המבוטח הודיע 
עליהם לחברת הביטוח מיוזמתו. “המשמעות 
היא, שייתכנו מקרים בהם הכיסוי הביטוחי 
בפוליסה אינו מתאים להלוואה עבורה הוא 

משמש כבטוחה לאורך כל תקופת ההלוואה”, 
נכתב בחוזר.

לכן, החוזר קובע  תנאים שייכללו בתכניות 
ביטוח חיים למשכנתה, כך שלאורך תקופת 
ההלוואה תתקיים התאמה בין הכיסוי הביטוחי 
הנרכש לתנאי ההלוואה עבורה נרכש הכיסוי 
בין היתר באמצעות קבלת  וזאת  כבטוחה, 
המידע הדרוש מהבנק המלווה לצורך עדכון 
תנאי הפוליסה בהתאמה לתנאי ההלוואה 

המעודכנים. 
אחת המטרות שמנסים להשיג ברשות היא 
הורדת המחיר, שעשויה להתרחש כאשר חברת 

הביטוח תקבל מידע נוסף על הסיכון. 
בחוזר נקבע כי סכום הביטוח בפוליסת ביטוח 
חיים למשכנתה ייקבע ויעודכן באופן שיהיה 
בו כדי לכסות את החבות של המבוטח כלפי 
המלווה לאורך תקופת ההלוואה, בהתאם ליתרת 
ההלוואה. סכום הביטוח ותקופת הביטוח יקבע 
במועד ההצטרפות לביטוח - בהתאם לדף פרטי 
המשכנתה שהופק על ידי הבנק המלווה, שיימסר 
ידי הלווה או לחלופין, בהתאם  למבטח על 

לדיווח ממוחשב שתקבל חברת הביטוח מהבנק 
המלווה לעניין תנאי המשכנתה המבוקשת. עוד 
נקבע, כי הסכום יעודכן במהלך תקופת הביטוח, 
אחת לרבעון, בהתאם לדיווח שתקבל חברת 
הביטוח מהבנק המלווה לעניין תנאי המשכנתה 

והעדכונים שחלו בה.
בחוזר נקבע, כי חברת הביטוח תיידע את 
המבוטח לגבי סכום הביטוח ותקופת הביטוח 
המעודכנים ודמי הביטוח שנגבו ממנו, בהתאם 
לשינויים ביתרת ההלוואה, במסגרת הדיווח 

השנתי למבוטח.
דיווח  ממשק  יוקם  האמור  קיום  לצורך 
אחד  כל  לבין  בין חברת הביטוח  ממוחשב 
מהבנקים המלווים המעניקים משכנתאות, אשר 
ישמש לצורך העברת נתונים עדכניים לגבי יתרת 
ההלוואה המבוטחת. חברת ביטוח לא תשווק 
פוליסת ביטוח חיים למשכנתה ללווים של בנק, 
שבינו לבין החברה לא קיים ממשק ממוחשב 
להעברת מידע כנדרש על פי חוזר זה, ללא קשר 

לערוץ ההפצה בו שווקה הפוליסה. 
תחילתן של הוראות חוזר זה ב-1 ביולי 2017. 
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדוק שיש לך הפניקס.

 הפניקס מאחלת לסוכניה
  ולכל בית ישראל
 חג פסח שמח 

תשואות על 
התוצאות! 
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בבית המשפט המחוזי בלוד נדונה תביעתה 
של מדינת ישראל )“המדינה”(, שיוצגה על ידי 
עו”ד י. דביר, נגד הכשרה חברה לביטוח בע”מ 
)“הנתבע”(,  פלוני  ונגד  )“חברת הביטוח”( 
י. קמין. פסק הדין  שיוצגו יחדיו על ידי עו”ד 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי  ניתן בפברואר 

השופט צבי ויצמן.
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )“חוק 
הפלת”ד”( מסדיר בסעיף 3 את חלוקת החבות 
בתאונת דרכים בה מעורבים מספר כלי רכב. 
סעיף 3)ב( לחוק הפלת”ד קובע, כי כאשר אדם 
נפגע מחוץ לכלי הרכב בתאונה כאמור, יהיו 
הנוהגים חייבים כלפיו, יחד ולחוד, באופן שווה. 
גם כלי רכב, שבעת התאונה היה מגע בינו לבין 
כלי רכב אחר או בינו לבין הנפגע, ייחשב כרכב 
מעורב )“תאונה מעורבת”(. פסק הדין עוסק 
בשאלה, האם המדינה נושאת בנטל הפיצוי 
בתאונה מעורבת, כאשר הנפגע הוא שוטר 

שנפגע תוך כדי שירותו בתפקיד.
באחד הימים ניזוק א’ )“הנפגע”(, במסגרת 
במשטרת  מתנדב  כשוטר  תפקידו  מילוי 
ישראל, כתוצאה מפגיעת מונית בה נהג הנתבע 
)“התאונה”(. התאונה התרחשה בזמן שמשטרת 
ישראל חסמה חלק מנתיבי התנועה סמוך לצומת 
וולקן בחיפה, בשל תאונה אחרת שאירעה 
במקום. הנפגע היה חלק מצוות השוטרים 
שפעל במקום לצורך הכוונת התנועה. הנתבע 
הבחין באיחור בניידת ובשוטרים, שהבהבו לו 
לעבור לנתיב הימני. הנתבע בלם את המונית 
באיחור, סטה ימינה והתנגש בעוצמה בניידת 
משטרה שהועפה ממקומה, עלה על המדרכה 
ופגע בנפגע. לאור התאונה, שילמה המדינה 
תשלומים לנפגע ובהמשך הגישה תביעת שיפוי 
נגד חברת הביטוח, שביטחה את המונית, וכן 

נגד הנתבע.
טרם הכרעתו של בית המשפט המחוזי הגיעו 
הצדדים להסכמות לפיהן התאונה היא תאונה 
מעורבת כהגדרת חוק הפלת”ד וכי שיעור נכותו 
העדכני של הנפגע יעמוד על 69% ושיעור נזקיו 

יעמוד על 2 מיליון שקל. 
המחלוקת כאמור, היא האם ההוראות החלות 
מכוח חוק הפלת”ד לעניין חלוקת החבות חלות 

גם על המדינה.
עוברת דרך מספר  דנן  הכרעה במחלוקת 
חוקים. ראשית, על פי סעיף 6)א( לחוק הנזיקים 
האזרחיים “אין המדינה אחראית בנזיקים על 
חבלה שנחבל אדם ועל מחלה או החמרת מחלה 
שנגרמו לו בתקופת שירותו הצבאי עקב שירותו 
הצבאי”. בהקשר זה, בית המשפט העליון קבע 

בפרשה אחרת, כי דינו של שוטר לעניין זה כדינו 
של חייל. סעיף 22)ב( לחוק הפלת”ד קובע כך: 
“בנסיבות שבהן אין המדינה אחראית בנזיקים 
הנזיקים  7 לחוק  עד   5 לפי אחד הסעיפים 
האזרחיים )אחריות המדינה(, התשי”ב-1952, 
היא תהא פטורה מאחריות גם לפי חוק זה או 
לפי פקודת הביטוח, והוא הדין במי שפטור 
מאחריות בנזיקים לפי סעיף 7ב לחוק האמור”.
מצד אחד המדינה טענה, כי סעיף 22)ב( לחוק 
הפלת”ד פוטר אותה מחבות בתאונה מעורבת. 
מצד שני טענה חברת הביטוח, כי המדינה פטורה 
מאחריות כלפי נפגעים, אך אינה פטורה מחלוקת 

החבות בין מבטחים. 
בית המשפט המחוזי ציין, כי על פי הגישה 
בספרות המשפטית, כאשר מתרחשת תאונה 
בה מעורבים רכב אזרחי ורכב צבאי, והנפגע 
הינו חייל המצוי מחוץ לכלי הרכב, לא תתקיים 
3)ב( לחוק  חלוקת הפיצוי המצויה בסעיף 
הפלת”ד. הנפגע יוכל להגיש תביעה נגד הנוהג 
ברכב האזרחי. הנוהג ברכב האזרחי אינו יכול 
להגיש תביעת חזרה נגד הנוהג ברכב האחר 
לנוכח חסינות המדינה וחייליה בנזיקין בהתאם 
לחוק. כאשר המדינה משלמת תגמולים לאותו 
ניזוק, היא זכאית להגיש תביעה נגד הנוהג 

ברכב האזרחי.

למען חידוד הדברים ציין בית המשפט המחוזי, 
3)ב( לחוק הפלת”ד, המסדיר את  כי סעיף 
סוגיית החבות בתאונה מעורבת, יש בו כדי 
לחייב את המדינה כאשר רכב שלה היה מעורב 
בתאונה עם רכב אזרחי והנפגע הוא אזרח שאינו 
22)ב( לחוק  חייל או שוטר. עם זאת, סעיף 
3)ב( כאשר  הפלת”ד מונע את הפעלת סעיף 

הנפגע הוא חייל או שוטר.
בית המשפט המחוזי הוסיף, כי הוראת סעיף 
3)ב( לחוק הפלת”ד אינה יכולה ליצור חבות יש 
מאין. הואיל והמדינה אינה אחראית בנזיקים, 
על פי סעיף 22)ב( לחוק האמור, אזי לא ניתן 
לגבות ממנה השתתפות בפיצוי. כלשונו של בית 
המשפט המחוזי: “כשם שלצורך החבות יש לבחון 
תחילה את עצם מעורבותם של הרכבים בתאונה, 
כך לצורך חלוקת החבות יש לבחון את עצם 
החיוב על פי הדין על כל אחד מהרכבים, מעת 
שאין חיוב - אין חלוקה בהשתתפות בפיצוי”.

לסיכום, בית המשפט המחוזי קבע, כי המדינה 
אינה חולקת בנטל החל בתאונות מעורבות. 
לפיכך, על חברת הביטוח לשפות את המדינה 
2 מיליון שקל, לרבות שכר טרחת  בסך של 

עורך דין.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

השוטר נפגע בתאונת דרכים מעורבת 
– המדינה אינה חייבת בפיצוי

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 מתנדב במשטרת ישראל ניזוק כתוצאה מפגיעת מונית בה נהג הנתבע  בעקבות 
התאונה, שילמה המדינה תשלומים לנפגע ובהמשך הגישה תביעת שיפוי נגד חברת הביטוח, 
שביטחה את המונית וכן נגד הנתבע  בית המשפט דן בשאלה, האם המדינה נושאת בנטל 

הפיצוי בתאונה מעורבת, כאשר הנפגע הוא שוטר שנפגע תוך כדי שירותו בתפקיד 

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

http://www.nevo.co.il/law/73016
http://www.nevo.co.il/law/73016
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לדברי התובעת אי אפשר לא להיות ציניים ולשאול, האם היה עליה לחלות במחלת הסרטן על 
מנת שניתוחי הכריתה שעברה יוכרו כמקרה ביטוח על ידי כלל ביטוח, שהרי אין ספק שהיא - כמי 

שאובחנה כנשאית הגן של המחלה - סיכוייה לחלות היו גבוהים למדי ללא הניתוחים שביצעה

תביעה נגד כלל ביטוח שסירבה לשפות 
על ניתוח כריתת שדיים ושחלות כטיפול 

מניעה מפני מחלת הסרטן

רמה דודזון הגישה תביעה בסך 120,556 
כי החברה   כלל ביטוח, בה נטען  נגד  שקל 
פעלה באופן שרירותי נגדה, בחוסר רגישות 

משווע ותוך פגיעה קשה ברגשותיה. 
לדבריה, היא הצטרפה בחודש ינואר 2013 
פוליסת  ורכשה  בריאות  ביטוח  לתכנית 
בריאות אצל כלל ביטוח. לטענתה, הסתבר 
גנטית הידועה  נושאת מוטציה  כי היא  לה 
וכי  כקשורה במחלת סרטן השד והשחלה, 
הטיפול במוטציה הגנטית, שהיא למעשה 
כריתת  ניתוח  באמצעות  הינו  גנטי,  פגם 
שדיים וכריתת שחלות, ועל כן היא נאלצה 
ושיחזור  שדיה  של  מלאה  כריתה  לעבור 
מידי, וכן שחזור הפטמות וכריתת שחלות. 
ביטוח   כלל  אל  פנתה  היא  זאת  בעקבות 
בדרישה לשפותה בגין הניתוחים האמורים 
וכן בגין ניתוח  שהתחייבו ממצבה הרפואי 
שחזור השד, כאשר ללא ספק אין מדובר 
הייתה  לטענתה,  לכן,  קוסמטי.  בניתוח 
החברה מחויבת בשיפויה כאשר אין עוררין 
על כך שהיא עומדת בקריטריונים הקבועים 

בנספח החריגים.
יד  בהינף  דחתה  ביטוח   כלל  לדבריה, 
ובחרה  תביעתה  את  בדבר  לחקור  ומבלי 
להתעלם מכל המחקרים הרפואיים העדכניים 
המתייחסים למצבה הרפואי, שבכולם מודגש, 
כי הטיפול במוטציה הגנטית הינו באמצעות 
בנימוקי  ושחלות.  שדיים  כריתת  ניתוח 
הדחייה טענה כלל ביטוח,  כי מעיון ומבדיקת 

המסמכים שהועברו לידיה עולה, כי במקרה 
הנדון לא התקיימה הגדרת ניתוח בפוליסה, 
שהוא פעולה פולשנית-חדירתית החודרת דרך 
רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה 
ו/או תיקון הפגם ו/או עיוות אצל המבוטח.

לה  י ד ג ה ה  ר ב ח ה  , ת ע ב ו ת ה ת  נ ע ט ל
בהתעמרותה בה, כאשר סירבה לשפות על 
תגמולים והחזרים שעליהם אין ויכוח, כגון 
התייעצויות עם מומחים רפואיים. לדברי 
התובעת אי אפשר לא להיות ציניים ולשאול, 
האם היה עליה לחלות במחלת הסרטן על 
מנת שניתוחי  הכריתה שעברה יוכרו כמקרה 
ידי כלל ביטוח, שהרי אין ספק  ביטוח על 
שהיא - כמי שאובחנה כנשאית הגן של מחלת 
הסרטן - סיכוייה לחלות בסופו של דבר היו 

גבוהים למדי ללא הניתוחים שביצעה.
למעשה, מתשובתה של כלל ביטוח  משתמע 
כי כדי “לרצותה” על התובעת לחלות בסרטן 
על מנת שתוכל ליהנות מהפוליסה שרכשה 
ושילמה ממיטב כספה, רק אז תוכל לבוא 
ולדרוש את תגמולי הביטוח המגיעים לה 

על פי הפוליסה. 
עוד נטען בתביעה, שהוגשה באמצעות עו”ד 
אתי זיו, כי מעבר לעובדה שתשובת נציגי כלל 
ביטוח  הינה אכזרית, מדובר בעיקר בתשובה 
מתחמקת, לא מקצועית ובוודאי לא יסודית. 
נכתב בתביעה: “נשאלת השאלה מדוע על 
התובעת, אשר מעבר לסבל הקשה של אמה 
ובנוסף  ושתי אחיותיה שחלו בסרטן השד 

אחייניתה  ומות  אביה  של  הסרטן  מחלת 
הצעירה אף היא מסרטן - צריכה להיוותר 
חסרת ישע גם מול אכזריותם של נציגי כלל 
ביטוח? האם לא מספיקה עצם הידיעה שהיא 
עצמה כנשאית עלולה בסבירות גבוהה למדי 
לחלות, והיום הזה אינו רחוק במיוחד לנוכח 
העובדה כי היא בגיל בו חלו אחיותיה, זאת 
כריתת  כמו  דרסטי  בצעד  תנקוט  לא  אם 

שדיה ושחלותיה”.
לדברי התובעת, לא יעלה על הדעת שהיא 
תתנדב סתם מרצונה לכרות את שדיה ולפגוע 
בכריתת  בריאותה  את  ותסכן  בנשיותה, 
השחלות וכניסה לא טבעית למצב של “בלות” 
בגיל כל כך צעיר, אם המציאות והנסיבות לא 

היו מחייבות אותה לעשות כן.
לסיכום נאמר בתביעה כי כלל ביטוח  הפרה 
את תנאי הפוליסה, לא פעלה על פי הנורמות 
המיוחדות של יושר, הגינות וסבירות, ופעלה 
באופן שרירותי, בחוסר רגישות משווע, תוך 

פגיעה קשה ברגשותיה של המבוטחת.
בית המשפט מתבקש לחייב את כלל ביטוח  
לשלם לתובעת בגין הניתוחים וההתייעצויות 
132 אלף שקל  שעברה את הסך הכולל של 
בניכוי ההחזר של קופת חולים בסך 11 אלף 
וריבית עד  שקל, בתוספת הפרשי הצמדה 

ליום הגשת התביעה.
“התביעה  בתגובה:  נמסר  ביטוח  מכלל 
למדים  ואנו  האחרונים,  בימים  התקבלה 

אותה ונגיב בהתאם”. 

בשירותי דרך אין בערך
רק
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עכשיו במגדל
הטבות ייעודיות לעצמאים 

בהצטרפות לחיסכון פנסיוני

חברת הביטוח הפנסיוני הגדולה בישראל, נכון ליום 31.12.2015 על בסיס נתוני התחייבויות ביטוחיות בביטוח חיים
ונכסים מנוהלים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל, המפורסמים באתר משרד האוצר.

מגדל חברה לביטוח בע״מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע״מ

לא מתפשרים 
על הפנסיה!

גם עצמאים

יש לך לקוחות עצמאים?
זה הזמן לדאוג להם לחיסכון פנסיוני במגדל,

חברת הביטוח הפנסיוני הגדולה בישראל.

גם בחיסכון פנסיוני, טוב שיש מגדל מאחוריך

פרטים אצל המפקחים.
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 בערעור לעליון נטען, כי המחוזי טעה בכך 
שסילק את בקשת האישור לייצוגית  ובכך 
שלא דן בטענות שהועלו במסגרת הבקשה 
להחלפת המבקשים הייצוגיים  השופטת 

המחוזית דפנה בלטמן קדראי קיבלה את טענת 
הנתבעות, לפיה התובעים מנועים מלהגיש 

בקשה לייצוגית במקביל להגשת תביעה אישית

ערעור על מחיקת 
ייצוגית שהוגשה 

בטענה כי המבטחות 
מתחמקות מתשלום 

מע”מ כאשר הנזק 
לא תוקן בפועל

בבית המשפט העליון הוגש ערעור על פסק דינו של בית המשפט 
המחוזי מרכז למחוק את הבקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה נגד 
הראל, מגדל, כלל ביטוח, AIG, איילון, שירביט והפניקס, בטענה 
כי הן מתחמקות מתשלום המע”מ כאשר הנזק לא תוקן בפועל - כך 

הודיעו השבוע )יום ב’( חלק מהנתבעות לבורסה. 
הערעור לעליון הוגש ב-28 במרץ 2017 ונטען בו, בין היתר, כי 
המחוזי טעה בכך שסילק את בקשת האישור  והתובענה ובכך שלא 
דן בטענות שהועלו במסגרת הבקשה להחלפת המבקשים הייצוגיים. 
 בפסק הדין שניתן ב-20 בפברואר השנה, דחתה השופטת דפנה 
בלטמן קדראי את בקשת התובעים להחליפם כתובעים ייצוגיים 
בארגון אמון הציבור ומחקה את הבקשה לאישור התביעה כתובענה 

ייצוגית )פוליסה, גיליון 2224 מה-21 בפברואר 2017(. 
כמו כן, החליטה קדראי לקבל את טענת הנתבעות לפיה התובעים 
היו מנועים מלהגיש את הבקשה לייצוגית, כאשר בחרו לברר את 
העניין, קודם לכן, בדרך של הגשת תביעה אישית המתבררת בבית 
המשפט השלום בהרצליה.  לדבריה, ניהול מקביל של הליכים בגין 
אותה מסכת עובדתית ומשפטית איננו אפשרי ולו מחמת ניצול 
לרעה של הליכי בית המשפט: “מקובלת עלי טענת חברות הביטוח, 
לפיה המבקשים היו מנועים מלהגיש את בקשת האישור שלפניי, 
שעניינה סוגיית מע”מ, המהווה חלק מהמסכת העובדתית, העילות 
והסעדים הכלולים בתביעה המתבררת בהרצליה, שעה שתביעתם 
המלאה בגין כל תגמולי הביטוח, כולל המע”מ, עדיין נדונה בבית 
המשפט השלום בהרצליה. ניהול מקביל של הליכים בגין אותה 
מסכת עובדתית ומשפטית איננו אפשרי ולו מחמת ניצול לרעה 
של הליכי בית המשפט. משבחרו המבקשים להמשיך את תביעתם 

בהרצליה, מנועים הם מלהמשיך את ההליך שלפניי...”.
קדראי קבעה, כי התובעים ישלמו לנתבעות הוצאות משפט ושכר 

טרחה של 6,000 שקל לכל משיבה. 
הבקשה לייצוגית הוגשה במאי 2015 בטענה להתחמקות מתשלום 
רכיב המע”מ החל על תיקון הנזק שנגרם, כאשר הנזק לא תוקן 
2015(. התובעים  1974 מה-15 ביולי  גיליון  )פוליסה,  בפועל 
טענו, כי פרקטיקה זו מנוגדת לדין מפורש והוסיפו כי הסוגיה 
הוכרעה על ידי בית המשפט העליון. כמו כן, טענו התובעים, כי 
יש בנושא הכרעה עקרונית של הפיקוח על הביטוח הקובעת אף 
היא, כי המדובר בפרקטיקה קיימת בענף הביטוח וכי היא אסורה 
)פוליסה, גיליון 1967 מה-1 ביולי 2015(. בית המשפט התבקש 
על ידי התובעים, להורות לחברות לחדול ממדיניות זו ולפצות את 
המבוטחים וצדדים שלישיים בגין הנזקים שהן גרמו להם בגין רכיב 

המע”מ שלא שולם.

לא משנה איפה 
אתם חוגגים את החג,

העיקר שיהיה 
פסח שמח וכשר!

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il
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ראש  שלף,  רן  טפסר 
מחלקת חקירות בכיבוי 
אש, האחראי על חקירת 
ן  האחרו השריפות  גל 
הגיב  בנובמבר אשתקד, 
לטענות שנשמעו לאחרונה 
בתקשורת, שלא היה מדובר 
אלא  מכוונות,  בהצתות 
בצירוף מקרים ותנאי מזג 

אוויר קיצוניים. 
לדברי שלף, אין כל ספק שההצתות נבעו 
כתוצאה מטרור ברור ומכוון. שלף מציין שאף 
מדינה שכנה נוספת לא חוותה באותם ימים 

ממזג  כתוצאה  שריפות 
האוויר ששרר גם במדינות 

השכנות. 
בנוגע לטענה שנשמעה, 
כי המשטרה כשלה בלכידת 
המציתים, אמר שלף: “אי 
למשטרה  לבוא  אפשר 
את  שתולה  ומי  בטענות 
השאלה אם הייתה או לא 
הייתה הצתה בשאלה אם 
תפסו מציתים, פשוט לא מבין איך הדברים 
עובדים”. הדברים נאמרו בראיון לאתר מידה.  
דבריו של שלף מחזקים את החלטת המדינה 

ורשות המסים להכיר באירועים כהצתות מכוונות 
)פוליסה, גיליון 2195 מה-14 בדצמבר 2016(. 
כזכור, בעקבות מידע שהתקבל ממשטרת ישראל 
ומנציבות כיבוי אש לגבי השריפות, הכירה 
הרשות באירועי השריפה כנזקי טרור המזכים 
בפיצויי לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים. ההכרה 
באירועים כאירועי טרור הובילה לכך שהמדינה 
היא זו שנושאת ברוב עלויות הפיצוי על הנזקים 
ולא חברות הביטוח. בהמשך, חברות הביטוח 
חתמו עם המדינה על הסכם, לפיו חברות הביטוח 
ישלמו למבוטחיהן את ההפרש שבין הכיסוי של 
המדינה לכיסוי בפוליסה )פוליסה, גיליון 2189 

מה-30 בנובמבר(.

אישה כבת 65 נהרגה הבוקר )יום ד’( לאחר 
שנפגעה בראשה מקריסת עץ בעיר כפר סבא, 
בפינת הרחובות המייסדים ורוטשילד. מותה 
נקבע בבית החולים מאיר. העץ נפל על קפה 
נוסף לקה  לנדוור וחסם את הכביש. אדם 
בחרדה. תושבים במקום העידו שבעיר כבר 
)כנראה פיקוס( כמה  זה  נפלו עצים מסוג 

פעמים לאחרונה ונשמעו תלונות על עיריית 
כפר סבא בהקשר לטיפולה בבעיה.

חברת הביטוח איילון היא החברה המבטחת 
את העירייה. באיילון אישרו כי החברה היא 
אכן הגורם המבטח את עיריית כפר סבא. 
עוד נמסר, כי “התקבלה הודעה בגין האירוע 

והחברה מטפלת באירוע כמקובל”.

ראש מחלקת חקירות ברשות כיבוי אש: 
השריפות בנובמבר נגרמו עקב טרור הצתות 

אישה בת 65 נהרגה מקריסת עץ בכפר 
סבא; המבטחת של העירייה - איילון

 טפסר רן שלף: מי שתולה את השאלה אם הייתה או לא הייתה הצתה בשאלה אם תפסו מציתים, פשוט לא מבין איך 
הדברים עובדים  דבריו של שלף מחזקים את החלטת המדינה ורשות המסים להכיר באירועים כהצתות מכוונות

השריפה בחיפה

העץ שקרס וגרם לאסון בכפר סבא 

”א
מד

ם: 
לו

צי

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
*עד 14 ימי נסיעה ועד גיל 40 . למבוטחים שאינם זקוקים לתוספת החמרה רפואית. המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או לפרשנות.

התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד. האמור בפרסום זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

גם בביטוח נסיעות לחו"ל, טוב שיש מגדל מאחוריך

מגדל מסע עולמי | פלטינום

רק  1.45 ליום!

ביטוח הנסיעות לחו׳׳ל המשתלם ביותר

ניתן להפיק את הפוליסה במערכת ההפקה החדשה לסוכן - בשולחן העבודה האלמנטרי 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאור מרקוס בטלפון 050-2288577

LOW COST טיסתLOW COST חופשתLOW COST ביטוח

יה
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צי
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שעבר  בשבוע  פגעה  “דבי”  הצקלון  סערת 
של  מזרחי  הצפון  )חופה  קווינסלנד  בצפון 
ברוחות  מלווה  כשהיא  אוסטרליה(,  יבשת 
כתוצאה  קמ”ש.   260 של  במהירות  שנשבו 
כנעדרים  הוכרזו  אדם  בני  ארבעה  מהסופה, 
הנהר  בשיטפון.  מתות  נמצאו  נשים  ושתי 
לוגאן עלה על גדותיו והמים הגיעו לגובה של 
10 מטרים ונותרו בגובה זה למשך 12 שעות 
נותרו  בתים  אלף   22 הנסיגה.  שהחלה  לפני 
ב-700  פגעה  שהסערה  לאחר  חשמל  ללא 

קווי מתח. 
על  עומדת  המבוטחים  הנזקים  הערכת 
שהמבטחים  נראה  דולר.  מיליארד   1.07
מבטחי  ידי  על  מוגנים  יהיו  הראשוניים 
המעמסה  עיקר  תיפול  עליהם  אשר  המשנה, 

הכספית.
להעריך  התושבים  החלו  הסערה  שוך  עם 
את נזקיהם ולפנות למבטחים. ביום הראשון 

2017( הוגשו  שלאחר הסערה )ה-1 באפריל 
כ-7,500 תביעות ביטוח. 

על פי ההערכות הראשוניות, הסערה היא 
- מוגדרת כסופה בדרגה  ביותר  עוצמתית 
4 - אחת לפני החמורה ביותר. סופה דומה 
אירעה באזור בשנת 2014  ונזקיה אז הוערכו 

ב-1 מיליארד דולר. 
באזור פגיעת הסערה ייבחן פרויקט חדשני 
אסונות.  שיקום  בתחום  רחפנים  סיוע  של 
הפרויקט משותף לצלב הדום של אוסטרליה 
היא  הפרויקט  מטרת  טכנולוגיה.  ולמומחי 
וכן  מבודדים  לאזורים  וסיוע  ציוד  להטיס 
עםל  בתיאום  וסיוע  הנזקים  בהערכת  לסייע 
גורמי החירום המסורתיים. אחד מיזמי חברת 
המשתתפת   WeRobotics הטכנולוגיה 
בפרויקט )משמש גם כמרצה באוניברסיטת 
יוערכו  הנזקים  שככל  אמר,  סטאנפורד( 
במהירות גדולה יותר, הסיוע יגיע מהר יותר. 

ביום הראשון שלאחר הסערה )ה-1 באפריל 2017( הוגשו כ-7,500 תביעות ביטוח

75568_190x135_z.indd   4 12/22/16   12:42

סערת הצקלון “דבי”
גרמה  לנזקים מבוטחים 

בהיקף של 1.07 מיליארד דולר

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

צילום לוויין של הסופה
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כדאי לדעת

ל  ” ו ח ל ת  ו ע י ס נ ה י  ח ו ט י ב ת  ר ב ח
PassportCard השיקה לראשונה מכונה 
אוטומטית המאפשרת למבוטחיה לקבל 
את כרטיס ה-PassportCard ללא מגע 
אנושי. המכונה פועלת בטרמינל 3 שבנתב”ג, 
נוספות  מכונות  לפרוס  החברה  ובכוונת 

בשדות תעופה נוספים בישראל.
בחברה מסבירים, כי כל שצריך לעשות הוא 
להקליד את מספר תעודת הזהות ותאריך 
הלידה, או להעביר את כרטיס האשראי שבו 
בוצעה רכישת הפוליסה, והמכונה תנפיק את 

הכרטיס הנטען, בו במקום. נמסר מהחברה 
לשכלל  ממשיכה   PassportCard “ כי 
את המגמה העולמית במעבר לשירותים 
דיגיטליים חכמים, מהירים ויעילים ומקצרת 
את שלב הנפקת הכרטיס למבוטחיה”. יואל  
“כחלק   :PassportCard מנכ”ל  אמיר, 
מחוויית השירות המהירה והנוחה הוספנו 
את המכונה האוטומטית, שמאפשרת לציבור 
המבוטחים לקבל את הכרטיס הנטען שלנו, 
יד אדם.  מגע  ללא  לחו”ל,  יציאתם  טרם 
PassportCard הוא  הכרטיס הנטען של 

היחיד המשלם למבוטח את החזר ההוצאות 
במקום ובזמן אמת בקרות אירוע הביטוח, 

וללא השתתפות עצמית”.

כה  ש ל ה ת  ל ה נ ה “
בראשותי תהיה מובילה, 
ודינמית,  אסרטיבית 
כה  ש ל ה ת  א ל  י ב ו ת
את  ותחזיר  להישגים 
הגאווה למקצוע” – כך 
רוזנפלד  ליאור  אמר 
בהרמת כוסית של מחוז 
לשכת  חיפה והצפון של 

סוכני הביטוח, בו הכריז רשמית על מועמדותו 
לנשיאות הלשכה. 

בהם  הלשכה  בכירי  השתתפו  באירוע 
אורי  אריה אברמוביץ, מ”מ הנשיא  הנשיא 
יובל  יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני  צפריר, 
ארנון והמנכ”ל רענן שמחי. כמו כן השתתפו 
המועמדים הנוספים לנשיאות – עוזי ארגמן 
ומוטי דהרי, שהכריז אף הוא על מועמדותו 

לפני מספר שבועות.
אורי צפריר, שעל פי הערכות רבות צפוי 
אף הוא להתמודד - טרם הודיע רשמית על 

החלטתו האם להצטרף למרוץ.

המכונה פועלת בטרמינל 3 שבנתב”ג, ובכוונת החברה לפרוס מכונות נוספות בשדות תעופה נוספים בישראל 

חברת PassportCard השיקה מכונה 
אוטומטית להנפקת הכרטיס הנטען שלה

רוזנפלד: נחזיר את 
הגאווה למקצוע

המכונה להנפקת הכרטיס הנטען של פספורטכרד בנתב”ג

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

מבטחים ומבוטחים


