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לשכת סוכני הביטוח הפסיקה את עבודתה 
עם חברת הלובינג גלעד יחסי ממשל

 לירון הרשקוביץ, הלוביסט שייצג את הלשכה, מקים עם מבשרת נבו פירמה חדשה בשם “ריפבליק יועצים”  הלשכה 
שכרה את יעל גויסקי כלוביסטית שמייצגת בכנסת בין היתר גם את סוכני הנסיעות  עקב ניגוד העניינים בין הלשכה 

לבין סוכני הנסיעות בתחום ביטוח נסיעות לחו”ל – גויסקי תייצג בתחום זה את סוכני הנסיעות  ולא את הלשכה
לשכת סוכני הביטוח הפסיקה לאחרונה את 
עבודתה עם חברת הלובינג גלעד יחסי ממשל. 
לירון הרשקוביץ, הלוביסט שייצג את הלשכה, 
נבו פירמה חדשה בשם  מבשרת  מקים עם 

ריפבליק יועצים. השניים צפויים להתחיל לייצג 
בקרוב גוף מרכזי אחר בענף הביטוח והפנסיה.

יעל  לשכת סוכני הביטוח שכרה את עו”ד 

גויסקי מייצגת באופן  גויסקי כלוביסטית. 
קבוע גם גופים נוספים, בהם את להב, לשכת 
התאחדות  המוסכים,  איגוד  הדין,  עורכי 
גויסקי  נוספים.  וגופים  הנסיעות  משרדי 
מסרה לפוליסה, כי 
עקב ניגוד העניינים 
שבין לשכת סוכני 
לסוכני  הביטוח 
בתחום  הנסיעות 
הנסיעות  ביטוח 
גויסקי   - לחו”ל 
מייצגת בתחום זה 
את סוכני הנסיעות, 

ולא את הלשכה.
לירון הרשקוביץ 
סה  י ל ו פ ל ר  ס מ
בתגובה: “התחלות 
דבר  זה  חדשות 
מאמינים  מבורך. 
בדרך ובביחד למען 
החברה.  לקוחות 
אני מודה ללשכה 
ולאריה אברמוביץ הנשיא על שנים של עשייה 
משותפת, שהביאו עמן המון הצלחות ומאחל 
ליעל גויסקי שנכנסה לתפקיד הצלחה גדולה 

מול אתגרים רגולטוריים לא פשוטים. בטוח כי 
תעמוד בהם בגאון”.

תגובת גלעד לובינג: “לשכת סוכני הביטוח 
קיבלה שירותים מחברת גלעד לובינג במשך 
כ-5 שנים, במהלכן זכינו להישגים משמעותיים. 
לאחרונה הסתיימה ההתקשרות ואנו מאחלים 

להם המשך הצלחה”.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

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

לירון הרשקוביץ ומבשרת נבו

חג חירות
שמח

מערכת  
מאחלת לקוראיה
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 
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טיוטת תיקון לחוזר ניהול השקעות:

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

המפקחת מעוניינת להרחיב את אפשרויות ההשקעה 
של גופים מוסדיים בחברות אשראי למשקי הבית

טיוטת התיקון מאפשרת למוסדיים להשקיע בחברות קשורות, העוסקות במתן 
אשראי - 49% מההלוואה במקום 20% שמתיר חוזר ההשקעות בנוסחו הנוכחי

המפקחת על הביטוח מעוניינת להרחיב את 
אפשרויות ההשקעה של גופים מוסדיים בחברות 
אשראי למשקי הבית. בטיוטת התיקון לחוזר 
כללי השקעה מוצע לאפשר למוסדיים להשקיע 
בחברות קשורות, העוסקות במתן אשראי - 49% 
מההלוואה במקום 20% שמתיר חוזר ההשקעות 

בנוסחו הנוכחי. 
האישור יינתן בתנאים הבאים: 

א. חלקו של המשקיע המוסדי בשווי ההלוואות 
שתעמיד חברת האשראי, יהיה עד 49%. 

ב. חלקו של הגוף המוסדי, או של מי ששולט בו, 
בשווי ההלוואות שתעמיד חברת האשראי, לא 

יפחת מ-20%.
ג. המשקיע המוסדי יקבל את כל תשלומי הריבית 
)לרבות ריבית פיגורים וקנסות( והפרשי ההצמדה 
במלואם, וכן כל תשלום אחר שיתקבל אצל 
חברת האשראי או אצל גורם אחר בגין העמדת 

חלקו היחסי.
ד. הסכום המקסימלי של הלוואה בודדת אותה 
מעניקה חברת האשראי ללקוחותיה, לא יעלה על 

סך של 50 אלף שקל ללווה בודד.
מכיוון שמדובר בתחום השקעה חדש עבור 
המשקיע המוסדי, ומכיוון שבעל השליטה במשקיע 
המוסדי נמנה על הבעלים בחברת האשראי, נהנה 
מהשאת רווחיה ואין לו מומחיות קודמת בתחום 
זה, מוצע להבטיח את קרן ההלוואות שמעמיד 

המשקיע המוסדי בתקופת חייה הראשונה של 
חברת האשראי. לצורך כך, מוצע לקבוע שכל 
עוד חברת האשראי לא העמידה 1,000 הלוואות 
בסכום מצטבר של לפחות 20 מיליון שקל )ועל 
ידי כך תצבור מומחיות(, יובטחו במלואן קרן 
ההלוואות שיעמיד המשקיע המוסדי במשך שלוש 

השנים של הוראת השעה.  

מומחיות  צברה  האשראי  שחברת  לאחר 
והוכיחה  בית  למשקי  הלוואות  בהעמדת 
שביכולתה להעמיד מספר רב של הלוואות, מוצע 
להבטיח חלק מהשקעת המשקיע המוסדי, כך 
שקרן ההלוואה שהעמיד תובטח לו בחזרה כל 
עוד ההפסד הכולל מסך כל ההלוואות שהעמידה 

חברת האשראי אינו עולה על 5%.

דלק, בראשות יו”ר הדירקטוריון  קבוצת 
גבי לסט ובניהולו של אסי ברטפלד, הגיעה 
 Yango Investment להסכמה עם חברת 
PTE. Ltd על תיקון להסכם למכירת כל 

אחזקותיה בחברת הפניקס )52.31%(.
על פי התיקון להסכם, התמורה בגין מניות 
קבוצת דלק בהפניקס תעלה בכ-180 מיליון 
שקל, מכ-1.971 מיליארד שקל לכ-2.152 
מיליארד שקל, באופן המשקף את עליית 
ערכה של חברת הפניקס בתקופה האחרונה.

ההסכם, שפג ב-31 במרץ, הוארך עד ל-4 
ביוני 2017.

מכירת הפניקס: שווי העסקה 
עלה ל-2.152 מיליארד שקל

 התמורה בגין מניות קבוצת דלק בהפניקס תעלה בכ-180 מיליון שקל  שני 
הצדדים, קבוצת דלק ו-Yango, הסכימו להאריך את ההסכם עד לחודש יוני

מנכ”ל קבוצת דלק אסי ברטפלד 
ומנכ”ל Yango מייקל הו
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ייצוגיות: כלל ביטוח, הפניקס והראל 
מזכות את המבוטח בסכומים 

בחסר בעת החלפת רכב בפוליסה

בבית המשפט המחוזי מרכז הוגשו שלוש 
כלל  נגד  ייצוגיות  בקשות לאישור תביעות 
והראל בנוגע להתנהלותן  הפניקס,  ביטוח, 
בכל הקשור לתחשיב ולזיכוי דמי ביטוח בעת 
כי  נטען,  החלפת רכב בפוליסה. בבקשות 
מדובר בסכומי חסר בשיעורים ניכרים בהם 
מזוכים מבוטחים, בניגוד מוחלט להוראות 

הדין ולהוראות הפוליסה.
משמעות  הלמן,  מיכאל  המבקש  לדברי 
ביטול  היא  ביטוח  בפוליסת  רכב  החלפת 
הכיסוי הביטוחי עבור הרכב הקיים )המוחלף( 
במקומו  אחר  לרכב  ביטוחי  כיסוי  ומתן 
)החלופי( והכול תחת אותה פוליסת ביטוח. 
בבקשות שהוגשו נאמר, כי כאשר מבוטח 
ובמהלך תקופת הביטוח  מבטח את רכבו 
מחליף רכב, אמורה חברת הביטוח במועד 
החלפת הרכב בפוליסה לבצע חישוב של דמי 
הביטוח בגין הרכב החלופי בהתאם לתעריף 
התקף ביום ההחלפה, להפחית מהם את דמי 
הביטוח השנתיים של הרכב המוחלף בהתאם 
ולחייב את  ביום ההחלפה  לתעריף התקף 
המבוטח בהפרש באופן יחסי ליתרת תקופת 

הביטוח או להשיב לו את ההפרש בהתאם.
גם  כמו  הדין  הוראות  המבקש,  לדברי 
הוראות הפוליסה במקרה של החלפת רכב 
מבצעת  הביטוח  שחברת  מרגע  ברורות. 
לבצע  חייבת  היא  בפוליסה,  רכב  החלפת 
המבוטח  את  לחייב  או  ולזכות  חישוב 
המבקש,  לטענת  הביטוח.  דמי  בהפרש 

מעיון בפוליסת ביטוח רכב שמוציאות כלל 
ביטוח, הפניקס והראל, ניתן ללמוד כי היא 
כוללת את ההוראות של הפוליסה התקנית 
כנדרש, אולם בפועל, מתעלמות החברות 
מהוראות הפוליסה ומהוראות הדין ומזכות 
את המבוטח בסכומים נמוכים משמעותית 

מאלו להם הוא זכאי. 
רכב מקבל  כי בהחלפת  נאמר,  בבקשות 
המבוטח זיכוי לפי דמי ביטוח X בגין הרכב 
יום  באותו  מוציאים  כאשר  וכי  המוחלף 
פוליסה חדשה לאותו רכב מוחלף, “מזנקים” 

דמי הביטוח באופן משמעותי. 
הכספיים  ההפרשים  המבקש,  לדברי 
לזכות המבוטחים מסתכמים בכל פוליסה 
בסכומים לא גדולים, אולם במצטבר מצאו 
להן כלל ביטוח, הפניקס, והראל דרך לייצר 
הכנסה צדדית נסתרת המסתכמת בסכומי 
עתק, כאשר הרווח שלהן הוא ההפסד של 

מבוטחיהן.
את  לפרש  ניתן  לא  כי  נאמר,  בבקשות 
הוראות הפוליסה התקנית, כמו גם הוראות 
הפניקס,  ביטוח,  כלל  שהוציאו  הפוליסה 
והראל, ככאלו המבחינות בין “דמי ביטוח” 

ל”דמי ביטוח”. 
יהיו  לטענת המבקש, לגבי הרכב החלופי 
אלו דמי הביטוח על פי התעריף המקובל ביום 
ההחלפה ולגבי הרכב המוחלף יהיו אלו דמי 
ביטוח מופחתים על פי נוסחה עלומה כלשהי. 
לדבריו, לא יעלה על הדעת שמחוקק המשנה, 

התקנית,  הפוליסה  הוראות  את  בקובעו 
יוצא המבוטח  התכוון לתוצאה שכזו לפיה 
ניזוק. לטענתו, אי אפשר לפרש את המונח 
“דמי ביטוח” המופיע באותו משפט בשני 

אופנים שונים.
לדברי המבקש, באמצעות עו”ד עופר דהן, 
המצטברים  הנזק  סכומי  בדבר  הנתונים 
למבוטחים הרלוונטיים שבוטחו בפוליסות 
רכב  החלפת  שביצעו  רכוש,  רכב  ביטוח 
בפוליסה וזוכו בדמי ביטוח מופחתים מאלו 
שהיו אמורים להיות מזוכים בהם, בגין הרכב 
המוחלף, אינם ידועים לו ומצויים בידי כלל 

ביטוח, הפניקס והראל.
בית המשפט מתבקש להורות לכלל ביטוח, 
הפניקס והראל לבצע חישוב נכון במקרים של 
החלפת רכב בפוליסה ולזכות את המבוטחים 
בגין הרכב המוחלף בהתאם לדמי הביטוח 

התקפים אצלה ביום ביצוע ההחלפה. 
בנוסף, להורות להן לשלם לחברי הקבוצה 
המיוצגת את ההפרש בין דמי הביטוח בהם 
זוכו בגין הרכב המוחלף לבין דמי הביטוח 
בהם הם היו אמורים להיות מזוכים בעת ביצוע 
בפוליסה, בתוספת הפרשי  החלפת הרכב 
וריבית. עוד מתבקש בית המשפט  הצמדה 
לפסוק פיצוי לחברי הקבוצה המיוצגת בגין 
הפירות שנצברו לכלל ביטוח, הפניקס והראל 

על הכספים שהוחזקו שלא כדין.
לא  בחרו  והפניקס  הראל  ביטוח,  בכלל 

להתייחס.

 לטענת המבקש, מרגע שהמבטחת מבצעת החלפת רכב בפוליסה, היא חייבת לבצע חישוב 
ולזכות או לחייב את המבוטח בהפרש דמי הביטוח  לטענתו, מעיון בפוליסת ביטוח רכב 

שמוציאות שלוש הנתבעות ניתן ללמוד, כי היא כוללת את ההוראות של הפוליסה התקנית כנדרש, 
אולם בפועל, מזכות החברות את המבוטח בסכומים נמוכים משמעותית מאלו להם הוא זכאי 
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נדונה  בירושלים  השלום  משפט  בבית 
תביעתה של מרלן מנסור )“התובעת”(, שיוצגה 
פיתנס האוס  ראנם מזאל, נגד  על ידי עו”ד 
מכון כושר ובריאות בע”מ )“מכון הכושר”( 
ונגד עבד אללה סלימאן )“הנתבע”(, שיוצגו 
ג’וני שחאדה. פסק הדין  יחדיו על ידי עו”ד 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי  ניתן בפברואר 

השופט מרדכי בורשטין.
להתאמן  התובעת  הגיעה  הימים  באחד 
במכון הכושר. לטענתה, כאשר ניגשה לעלות 
על מסלול ההליכה במקום, היא נפלה ונחבלה 
)“האירוע”(. כתוצאה מהאירוע נגרמו לתובעת 
התאורה  כי  הוסיפה,  התובעת  גוף.  נזקי 
במכון הכושר הייתה חלשה. בדיעבד הסתבר 
לתובעת, כי מסלול ההליכה פעל במהירות 
והתאורה החלשה  עליו  לפני שהיא עלתה 
כן,  במקום מנעה ממנה להבחין בכך. כמו 
במכון הכושר קיים מחסור של אנשי צוות 
שפועלים במקום לשם פיקוח. לפיכך נטען, 
כי מכון הכושר והנתבע, שהינו הבעלים של 
מכון הכושר, התרשלו ועליהם לפצות אותה.

מכון הכושר והנתבע )“הנתבעים”( הכחישו 
את האחריות שלהם להתרחשות האירוע. 
נוסף על כך, הנתבעים הכחישו את הנזקים 

שנגרמו לתובעת.
האם התובעת זכאית לפיצוי מהנתבעים בגין 

נזקים שנגרמו לה לטענתה במכון הכושר?
בית המשפט ציין, כי עדות התובעת הייתה 
עקבית ולא עלה בידי הנתבעים לסתור אותה. 
ועוד, לנתבעים הייתה אפשרות לזמן  זאת 
לעדות את מדריכת הכושר שנכחה במקום 
בעת האירוע ואף מתאמנים אחרים, שהיה 
בכוחם לשפוך אור על שהתרחש וכן לסתור 
את גרסת התובעת. הימנעות מפעולה כאמור 
נזקפת לחובת הנתבעים. נוסף על כך צוין, כי 
עוד ביום האירוע התלוננה התובעת בקופת 
החולים ומסרה שהיא מעדה במכון הכושר. 
כמו כן, התובעת קיבלה טיפול ופנתה לרופא 
ממכלול  מגוריה.  במקום  המצוי  משפחה 
הדברים הללו הגיע בית המשפט למסקנה, 
כי יש לקבל את גרסת התובעת להתרחשות 

האירוע.
לעניין התרשלות התובעת ציין בית המשפט, 
כי התובעת לא הוכיחה שלא היה מספיק אנשי 
צוות במכון הכושר. אמנם הייתה מדריכה 
אחת בלבד, אולם לא היו הרבה מתאמנים. די 
באותה מדריכה כדי לפקח אחר ההתנהלות 
צוות  צורך באנשי  היה  ולא  במכון הכושר 
נוספים. עם זאת, גרסתה של התובעת, לפיה 

בעת האירוע התאורה במכון הכושר הייתה 
חלשה, לא נסתרה, ולכן היא לא יכולה הייתה 
להבחין שמסלול ההליכה פעל במהירות טרם 
היא עלתה עליו. בהקשר זה צוין, כי הנתבעים 
לא הציגו הוראות בטיחות כלשהן ולא הוכח 
שבוצע פיקוח על הפסקת הפעולות של מסלולי 

ההליכה. בכך פעלו הנתבעים ברשלנות.
בית המשפט הוסיף, כי “רשלנות הנתבעים 
נובעת גם מכך שהם לא נהגו כבעלי מכון כושר 
סביר ולא פעלו בהתאם להוראת חוק מכוני 
כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ”ד-1994”. הודגש, 
כי הנתבעים לא הוכיחו, כי למכון הכושר היה 
רישיון. עוד הודגש, כי רישיון כאמור לא יכול 
היה להינתן, מאחר שמכון הכושר לא בוטח 
בפוליסת ביטוח. בהתאם להוראות החוק 
האמור, לא יינתן רישיון ללא קיומו של ביטוח 
לקוחות מכון הכושר. בפסק הדין נכתב, כי “לו 
היו פועלים הנתבעים בהתאם לחוק האמור, 
כי אז הייתה התובעת זכאית לקבלת פיצוי 
מהמבטחת ומשחדלו הנתבעים מלעשות כן, 
קמה חובתם לפצות התובעת בגין הנזקים 
שנגרמו לה”. הפעלת מכון כושר בהיעדר רישיון 
כדין תומכת כשלעצמה בהתנהגות רשלנית 
מצד הנתבעים ובכך שהם לא פעלו בהתאם 
לסטנדרט הזהירות הסביר הנדרש ממפעילים 

של מכון כושר.
לעניין התרשלות הנתבעים, בית המשפט 
סיכם וקבע, כי היעדר ביטוח מכון הכושר 
ואי שמירה על כללי בטיחות, לרבות תאורה 
מספקת, מהווים פעולות שתרמו להתרחשות 
האירוע ולגרימת הנזקים של התובעת. לו היו 
נוקטים הנתבעים באמצעי זהירות ובטיחות 
אלה, כי אז הנזק שנגרם לתובעת יכול היה 
להימנע. משלא פעלו כאמור, קמה אחריות 

לפצות את התובעת על נזקיה.
בית המשפט הוסיף, כי מאחר שהתובעת 
הכירה את מכון הכושר ואת תנאי התאורה 
במקום, היא הייתה יכולה לנקוט משנה זהירות 
לפני שעלתה על מסלול ההליכה, במיוחד 
בהתחשב בכך שפעילותו אינה שקטה. נקבע, 
כי יש לייחס לתובעת אשם תורם בשיעור של 

25% להתרחשות האירוע.
בית המשפט פסק, כי על הנתבעים לפצות 
את התובעת בסכום של 42 אלף שקל )לאחר 
ניכוי אשם תורם(, לרבות הוצאות משפט ושכר 

טרחת עורך דין.
נציין, כי ב-13 במרץ 2017 נפתח תיק בבית 
המשפט המחוזי במסגרת ערעור שהגישו 
משפט  בית  של  הדין  פסק  נגד  הנתבעים 

השלום.

מכון הכושר שלא רכש 
פוליסת ביטוח התרשל

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 לטענת התובעת, היא נפלה ונחבלה בעת שהגיעה להתאמן במכון הכושר  מאחר 
שהתאורה במכון הייתה חלשה, היא לא שמה לב לדבריה שמסלול ההליכה פעל 

במהירות  הנתבעים הכחישו את אחריותם להתרחשות ולנזקים שנגרמו לתובעת

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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בשנת 2016 הגיע 
המגזר האלמנטרי 
לתפוקה של 20.77 
קל  ש ד  ר א י ל י מ
מצרפי  ולהפסד 
103.2 מיליון  של 

שקל.
מדובר על אחת 
הקשות  השנים 
)מבחינת תוצאות 
של  ) ת ו י נ ז א מ

המגזר האלמנטרי בשנים האחרונות.
בשנת 2015, חרף הירידה ברווחי השקעות, 
הציג המגזר האלמנטרי רווחיות של כ-1.09 
מיליארד שקל ותפוקה של 19.32 מיליארד 

שקל.
ניתן להבחין שבשנה הנוכחית )2016( היה 
גודל של  גידול משמעותי בתפוקה, בסדר 
7.5% ושחיקה של כ-1.2 מיליארד ברווחיות 

לעומת 2015.
גדושה  הייתה   2016 ששנת  לציין  ראוי 
באירועים ובתופעות מיוחדות )כולל השפעות 
רגולטוריות( ולכן הגידול בתפוקה והתוצאות 
המאזניות שונות בהרבה ממה שהורגלנו אליו 
בשנים האחרונות. להלן התייחסות לגורמי 
והרווחיות  על התפוקה  השפעה מרכזיים 

בשנת 2016:

גידול בתפוקה 

עיקר הגידול בתפוקה שייך לתחום רכב רכוש, 
שהגיע בשנה הנוכחית ל-8.09 מיליארד שקל, 
הנובע בעיקר מגידול בכמות כלי הרכב )286 

אלף כלי רכב חדשים(.
הצמיחה של המשק, שער הריבית הנמוך 
והאשראים המסופקים על ידי הבנקים, גם 
בסיוע חברות הליסינג השונות, גורמים לכך 
שעיקרה של הצמיחה בא לידי ביטוי ברכישת 
כלי רכב חדשים, ולפיכך עיקר הגידול בתפוקת 

האלמנטרי קשור לתחום רכב רכוש.
הגידול בתפוקה בתחום רכב רכוש הואץ 
עקב שינויים חיתומיים שכללו גידול בתעריפי 
החברות, אשר היו הכרחיים במסגרת פעילותן 
לשיפור התוצאות החיתומיות )מגמה שתימשך 
תחומי  בשאר   .)2017 בשנת  גם  כנראה 

הפעילות אין גידול משמעותי בתפוקה.
ראוי לציין שבשנה הנסקרת )2016( נרשמו 
לשנת  השייכות  פרמיות  האחרון  ברבעון 
2017, בעיקר בתחומים רכב רכוש ורכב חובה 
של  רישום הפרמיות  והנובעים מהקדמת 

הקולקטיבים השונים )בעיקר עובדי מדינה, 
אך לא רק( ועל מנת לתת מענה לשינויים 
רגולטוריים שנכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2017, 
אשר מונעים מתן הטבות לקולקטיבים על 

חשבון המבוטח הבודד בביטוח חובה.
הביטוח  תחילת  להקדמת  “הפטנט”  על 
אחראי לא אחר מאשר החשב הכללי באוצר, 
שרצה להרוויח שנה מוזלת נוספת לעובדי 
המדינה ולפני כניסתן של הנחיות הפיקוח 
לאי אפליית המבוטח הבודד ביחס לקולקטיב.

במכרז  וזכו  שהשתתפו  הביטוח  חברות 
החשכ”ל שתפו פעולה עמו, ואכן פוליסות רבות 
)גם של קולקטיבים נוספים וציי רכב( נרשמו 
2016 במקום ביום  בתאריך ה-31 בדצמבר 
החידוש המקורי. מדובר על תפוקות בסדרי 

גודל של כ-300-400 מיליון שקל.

ועדת וינוגרד 

וינוגרד, שהינה ועדה בין משרדית  ועדת 
וינוגרד,  אליהו  בראשות השופט בדימוס 
פרסמה ביוני מסקנות לגבי גובה הערך המהוון 
של הקצבאות שישולמו לנפגעי תאונות עבודה, 
היוונן של אותן קצבאות לפי אותן  ואופן 
מסקנות. בהתחשב בסביבת הריבית שקטנה 

במשך השנים האחרונות נקבע, ששיעור ריבית 
ההיוון יעמוד על 2% במקום 3% עד כה.

כמוכן דנה הוועדה בנושאים כגון תוחלת 
וכן התייחסות אדמיניסטרטיבית  החיים 

לאופן העדכון בעתיד.
יש זכות  מאחר שלמוסד לביטוח לאומי 
שיבוב מצד שלישי להשבת גמלאות ששילם ו/
או שהוא עתיד לשלם )כולל מחברות הביטוח 
לפי הפלת”ד(, חברות הביטוח היו צריכות 
להגדיל את ההפרשות באופן חד פעמי על 
מלאי התביעות הקיים )בוצע ברבעון הראשון( 
ולאחר מכן להתחשב באופן הדרגתי ולקחת 
בחשבון את שיעור ההיוון החדש בתביעות 

החדשות.
על  וינוגרד  ועדת  ממצאי  של  ההשפעה 
 1.25 לכדי  הגיעה  החיתומיות  התוצאות 
ביטוי  לידי  בא  )שעיקרה  שקל  מיליארד 
ברבעון הראשון ובהמשך היו עדכונים(. עיקר 
ההשפעה בביטוח חובה )920 מיליון שקל( 
ומקצתה בחבויות )323 מיליון שקל(. ההשפעה 
המאזנית נובעת מהצורך של החברות להגדיל 

ההפרשה להתחייבויות הביטוחיות בעתיד.
וינוגרד פגעו בצורה  ראוי לציין שממצאי 
קשה ברפורמה של האוצר בניסיונות להורדה 

הפסד כולל למגזר האלמנטרי – 
103 מיליון שקל

  מדובר באחת השנים הקשות, מבחינת תוצאות מאזניות, של המגזר האלמנטרי בשנים האחרונות
 ב-2015, למרות הירידה ברווחי ההשקעה, נרשם רווח של 1.09 מיליארד שקל  אם ננטרל את השפעת 
וינוגרד, התוצאות בשנה הנוכחית היו אף טובות יותר ביחס לשנה החולפת, בשיעור של כ- 5% התחום 

המוביל ברווחיות ב-2016 הינו תחום רכוש ואחרים שבשנה הנסקרת היה התחום היחידי שהציג רווח מאזני

)המשך בעמוד הבא(

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

תוצאות המגזר האלמנטרי, בחלוקה לתחומי פעילות, לשנת 2016

תוצאות המגזר האלמנטרי, בחלוקה לתחומי פעילות, לשנת 2015

רווחי  פרמיות  ברוטותחום
השקעות

רווח בנטרול 
רווח הכוללרווחי השקעה

141,742-         612,655-         470,913          4,921,836       רכב חובה
119,546-         251,383-         131,837          8,087,798       רכב רכוש

ענפי רכוש 
373,449          306,128          67,321            4,817,070       ואחרים

ענפי חבויות 
215,386-         493,851-         278,465          2,950,579       ואחרים

103,225-         1,051,761-      948,536          20,777,283      סכום כולל

רווחי  פרמיות  ברוטותחום
השקעות

רווח בנטרול 
רווח הכוללרווחי השקעה

990,133        618,579        371,554        4,651,806     רכב חובה
193,298-       284,107-       90,809          7,082,301     רכב רכוש

ענפי רכוש 
291,208        239,419        51,789          4,736,655     ואחרים

ענפי חבויות 
4,015            183,909-       187,922        2,857,414     ואחרים

1,092,058     389,982        702,074        19,328,176    סכום כולל
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דרסטית של תעריף החובה, כחלק ממלחמה 
כוללת להורדת יוקר המחיה. אם ננטרל את 
השפעת וינוגרד, התוצאות בשנה הנוכחית היו 
אף טובות יותר ביחס לשנה החולפת, בשיעור 
של כ-5%. אין ספק שממצאי ועדת וינוגרד 
שינו בצורה מהותית את התוצאות המאזניות 
של שנת 2016 והיו הגורם מס 1 בהשפעה על 

התוצאות.

רווחי ההשקעות 

רווחי ההשקעות הגיעו בשנת 2016 ל-948.5 
מיליון שקל, המהווים שיפור של 35% ביחס 

לשנת 2015 )702 מיליון שקל בלבד(.
הרבעון הראשון ב-2016 היה חלש בהרבה 
ביחס לרבעון ראשון ב-2015, אך בהמשך 
המגמה התהפכה ובסיומה רווחי שוק ההון 
הצליחו רק להקטין את גובה ההפסד שנקבע 
בעיקרו על ידי ממצאי ועדת וינוגרד. רווחי 
ההשקעות הקטינו את ההפסדים בתחומי 
הפעילות של רכב חובה, חבויות ורכב רכוש.

באשר לתחום רכוש ואחרים, רווחי ההשקעות 
אינם משמעותיים, אך הם בהחלט 
העצימו בשנה הנוכחית את הרווחיות 

החיתומית של תחום זה.

שיפור חיתומי 

לכך  גרמו  וינוגרד  ועדת  ממצאי 
שהתוצאות של כל תחומי הפעילות, 
ללא זקיפת רווחי השקעות, התדרדרו 
לרמה של 1.05 מיליארד שקל )לעומת 
389.9 מיליון שקל  כולל של  רווח 
בשנת 2015(. עם זאת ניתן להבחין 
בשינויים חיתומיים חיוביים ברכב 
רכוש ובחבויות )השיפור הקטין את 

שיעור ההפסד(.
בתחום רכב רכוש, שהינו התחום 
הבעייתי ביותר )חיתומית(, נרשם 
משמעותי  שיפור   2015 בשנת 
מאחר  אך  האחרונים,  ברבעונים 
גדול  חלק  איטית,  שההשפעה 
זה  בתחום  שנרשמו  מההפסדים 
ב-2016 קשור לכשלי חיתום שבוצעו 

בשנה קודמת ואשר באו לידי ביטוי ב-2016.
רכוש  רכב  השינויים החיתומים בתחום 
לחיוב  להשפיע  עשויים  ב-2016  שבוצעו 
בשנת 2017 )אם התחרות לא תשוב ותדרדר 

את התחום(.
בתחום החבויות יש שינוי קל, אך אנו עדיין 
רחוקים מאיזון חיתומי )ללא זקיפת רווחי 

השקעות(.
תחום החובה עשוי לחזור ולהיות גורם חשוב 
ברווחיות, אך ניתן להבחין שהוא צפוי לשחיקה 
הנובעת  החיתומית,  ברווחיות  הדרגתית 
ממספר סיבות: ירידה של תעריפי הביטוח 
)הואץ עקב הרפורמה של האוצר והמגמה של 

שחיקה הדרגתית בתעריף כנראה תימשך(, 
כניסת הנוהג המיטבי וביטול הרזרבה )עודף 
הכנסות על הוצאות( וגידול במספר תאונות 
הדרכים הקטלניות )גידול בשנים האחרונות 

במספר ההרוגים(.
הינו  ברווחיות ב-2016  התחום המוביל 
תחום רכוש ואחרים שבשנה הנסקרת היה 
התחום היחידי שהציג רווח מאזני. ראוי לציין 
שהתחום הגדיל את רווחיותו החיתומית ביחס 
לשנה החולפת חרף השריפות שאירעו במהלך 

הרבעון הרביעי.

השפעות הרגולציה 

המהלכים  על  רבות  השפיעה  הרגולציה 
והתוצאות המאזניותב-2016, הן באופן ישיר 

והן באופן עקיף.
הפיקוח על   2016 ראוי לציין שבנובמבר 
הביטוח הפך להיות רשות ממשלתית עצמאית 
)רשות שוק ההון( מחוץ למסגרת של משרד 

האוצר.
שנת 2016 הייתה מלאה פעילות רגולטורית 
וחוזרים  הנחיות  של  מיישומם  והושפעה 

שנכנסו לתוקף בשנים האחרונות או האצת 
כניסתם. בנוסף לממצאי ועדת וינוגרד, אותם 
בנפרד, להלן רק חלק מהפעילות  סקרתי 
 2016 הרגולטורית, שהשפיעה על תוצאות 

וחלקה ישפיע גם בשנת 2017.
א. הרפורמה בתחום תעריפי רכב חובה, 
הפול כשחקן מרכזי בתחרות  כולל הכנסת 
ותיקון הוראות החוזר המאוחד ברכב חובה 
– הגדלת מספר הפרמטרים בביטוח חובה 
)פעימה ראשונה בחודש מרץ 2016 ופעימה 

שנייה בינואר 2017(.
ב. חוזר הצירוף לביטוח – הגדלת עלויות 
תפעול, הן בחברות והן במשרדי סוכני הביטוח, 

עקב הצורך באישור, הסכמה וחתימה של 
מבוטח על תנאי הביטוח, הן בצירוף חדש 

לביטוח והן בחידוש.
קרנית –  ג. השבת כספי מבוטחים על ידי 
1.2 מיליארד, שיבוא לידי ביטוי  החזר של 
בהקטנת פרמיית החובה החל מינואר 2017 

ועד דצמבר 2018, בשיעור של 13%.
ד. שינויים בהפעלת הריידרים, הן בביטוח 
אופן  כולל  דירה,  בביטוחי  והן  רכוש  רכב 
שיווקם של הריידרים על ידי חברות וסוכנים 
)כולל איסור מכירת ריידרים כגון נזקי מכשירי 

חשמל בדירות(.
ה. שינויים במכירה טלפונית על ידי חברות 

וסוכני ביטוח.
למשפט  )רשות  רמו”ט  של  הנחיה  ו. 
וטכנולוגיה(בנושא זכות העיון בשיחות קוליות  

ובסוגי מידע דיגיטליים נוספים.
נזקי מים  ז. שינויים באופן התפעול של 
בדירה, בהתייחס לשרברבים מטעם החברה 

)נדחה לספטמבר 2017(.
2 – עיקר ההשפעה  ח. שינויים בסולבנסי 
בביטוחי חיים, אך גם בביטוח אלמנטרי ניתן 
לראות שחברות רבות פועלות לחיזוק ההון על 
ידי פעילות משותפת עם חו”ל, כולל 
מכירת תביעות בגין שנים קודמות 
ביטוח  של  מסיבית  הפעלה  ו/או 

פרופורציונאלי בביטוחי חובה.
ט. תיקון 5 לתקנות תעבורה – בא 
ו-2016,   2015 ביטוי בשנים  לידי 
למרות שהחקיקה היא מאמצע 2014. 
מגדיל בצורה ניכרת את מספר מקרי 

האובדן גמור ברכב.
י. כניסת הנוהג המיטבי בביטוחי 
חובה וחבויות ב-31 בדצמבר 2015 
וביטול הרזרבות )המודל של עודף 
הכנסות על הוצאות בגין שלוש שנות 
חיתום אחרונות(. בחלק מהחברות 
היה צורך בעדכונים הנובעים מהצורך 

בשמרנות יתר אקטוארית.

תחומי פעילות

רכוש  רכב  • רכב רכוש – תחום 
הגיע השנה לשיא מבחינת התפוקה 
והוא חצה את רף ה-8 מיליארד שקל 
)8.087 מיליארד שקל, לעומת 7.082 מיליארד 
בשנת-2015 גידול שיא של 14.2%(. עיקרו של 
הגידול נובע מהגידול במספר כלי הרכב )286 
אלף כלי רכב חדשים. מדובר בכ-5%-4% גידול 
במספר כלי הרכב המבוטחים לאחר גריטה(.
ראוי לציין שהחלק של רכבי הליסינג )של 
מבוטח  אינו  בעיקר(  הגדולות  החברות 
במסגרת של חברות הביטוח, אלא במסגרת 
ניכר  חלק  לפיכך,  עצמי.  תביעות  ניהול 
מהרכישות החדשות אינו מגיע לידי ביטוי 
בגידול בפרמיה. בנוסף, היו בשנה הנוכחית 
הקדמות רבות של מועד תחילת הפוליסה, 

)המשך מעמוד קודם(

)המשך בעמוד הבא(

הפסד כולל למגזר האלמנטרי – 103 מיליון שקל
ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

 חברה חובה חבויות סה”כ

261 48 213 מנורה מבטחים
201 77 124  הראל
198 45 153  פניקס
160 45 115  מגדל
141 61 81  כלל

94.8 23.8 71  איילון
46.7 0.6 46.1 IDI

38.1 16.5 21.6  חקלאי
34.3 6.3 27.9  הכשרה
21.3 21.3  שלמה
23.5 23.5  שירביט
23.4 23.4 AIG

1,243.1 323.2 920.8  סה”כ
172 172  פול

השפעת תקנות וינוגרד )במיליוני שקלים(
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הנובעים מהקשר של תחום רכב רכוש לתחום 
רכב חובה ובהקשר לחידושי הקולקטיבים 
אחרים.  וקולקטיבים  המדינה  עובדי  של 
אותה תפוקה שנרשמה בשנת 2016 שייכת 
למעשה לשנת 2017 ולפיכך מדובר בעיוות 
המגדיל את תפוקת 2016 על חשבון 2017.

תחום רכב רכוש מהווה כ-38.9% מתפוקת 
האלמנטרי בשנה הנוכחית, לעומת 36.6% 
בשנת 2015 )7.082 מיליארד מתוך 19.328 
מיליארד תפוקת האלמנטרי בשנת 2015(. 
עלו  החברות  ברוב  שהמחירים  לציין  יש 
וזה מסביר חלק מהשיפור  לפחות  ב-5% 
החיתומי שבשנת 2016 רק הקטין את עוצמת 

ההפסדים.
2016 סבלה מבעיות חיתום שהגיעו  שנת 
לשיא שלילי של משמעת חיתומית במהלך 
2015 ואשר השפיעו על תוצאות 2016. עם 
שהשינויים החיתומים  אנו מקווים  זאת, 
)כולל הגדלת התעריף ושינויים חיתומיים 
נוספים( יביאו לתוצאות טובות בהרבה ואף 

לרווח בשנת 2017.
התחום הגדול ביותר באלמנטרי אינו תורם 
אחראי  היה  האחרונה  ובשנה  לרווחיות 
)לעומת  שקל  מיליון   119.5 של  להפסד 
הפסד של 193.3 מיליון שקל בשנת 2015(. 
ראוי לציין שרווחי ההשקעות הקטינו בצורה 
משמעותית את הפסדי הרכב )רווחי השקעות 
של 131.8 מיליון שקל, לעומת רווחי השקעות 

של 90.8 מיליון שקל ב-2015(.
ניתן  ההשקעות,  ברווחי  הגידול  למרות 
יש  האחרונים  שברבעונים  בכך  להבחין 
החיתומים  בהפסדים  הדרגתית  שחיקה 
2016 ההפסד החיתומי  של התחום ובשנת 
הוא כ-251 מיליון שקל, לעומת 284 מיליון 

ב-2015.
אם קצב השיפור יימשך, יש סיכוי שבמהלך 
זה  אך  ירוויח,  ואף  יתאזן  התחום   2017
מצריך המשך מגמה של תחרות מבוקרת 
וכן המשך הטיפול בגורמי ההפסד, לרבות 

עדכוני תעריפים.

זהו התחום השני בגודלו   – • רכב חובה 
 4.92 לכדי  הגיעה  ותפוקתו   2016 בשנת 
מיליארד שקל )4.65 מיליארד בשנת 2015 
והוא מהווה כ-23.7%   )5.8% גידול של   -
 20.777( 2016 מתפוקת האלמנטרי בשנת 

מיליארד שקל(.
ננטרל את הגידול בכמות כלי הרכב  אם 
המבוטחים )ברכב חובה זה משמעותי יותר 
רכבי  שגם  מאחר  רכוש,  לרכב  בהתייחס 
הליסינג חייבים בביטוח חובה( ואם ננטרל 
את העיוות הנובע מהקדמת ביטוחים לשנת 
2016 )דצמבר( עקב כניסת הנוהל הרגולטורי 
וציי  הקשור בתעריפי חובה לקולקטיבים 
רכב – ניתן להבחין בהמשך מגמה של ירידת 
תעריפים, שכבר נמשכת יותר מעשור. יחד עם 

זאת הקיטון בפרמיה הממוצעת קטן בהרבה 
ממה שהיה צפוי עקב הרפורמה של הפיקוח 

שכללה את שחקן החיזוק –”הפול”.
מיליון   920.8( וינוגרד  להשפעת  בנוסף 
שקל(, כניסת הנוהג המיטבי גרמה במספר 
חברות להגדלת ההתחייבויות ובנוסף, לא 
נכנסו בשנה הנוכחית רווחי עודף הכנסות 
על הוצאות בגין שנת חיתום מלפני שלוש 
שנים )בשנת 2015 נרשמו רווחים כתוצאה 
שנת  בגין  הכנסות  עודף  רווחי  מקטיפת 

חיתום 2012(.
סך כול ההפסד המצרפי בתחום זה הגיע 
וינוגרד( ל-141.7 מיליון  )בזכות מסקנות 
שקל. אם ננטרל את מסקנות וינוגרד, הציג 
התחום רווח של 789 מיליון שקל, המהווה 
2015 בסדר  קיטון ברווחיות לעומת שנת 
גודל של 20%. רווחי ההשקעות גדלו בשיעור 
של כ-100 מיליון שקל )371.5 מיליון בשנת 

2015, לעומת 470 מיליון שקל ב-2016(.
וכניסת  התעריפים  ששחיקת  ספק  אין 
הנוהג המיטבי, וכן התאמות לממצאי וינוגרד, 
מבשרים שאנו נמצאים בתקופה של שחיקה 
הדרגתית ברווחיות התחום וזה עלול להמשיך 

בשנים הקרובות.
גורם נוסף ומשמעותי בהפסדי השנה ביחס 
לשנה קודמת הוא הפול, שהצליח להביא 
הפסד שיא של 426 מיליון שקל )מתחלק על 
החברות לפי גודלן היחסי בכל שנת חיתום(, 
לעומת 255 מיליון בשנה החולפת )גם בפול 
הגורם המרכזי לגידול בהפסד הוא וינוגרד(.
בשנה הנוכחית עדיין רוב ההפסד נובע מרכב 
גידול  יהיה  ייתכן שבהמשך  גלגלי, אך  דו 
בהפסדים כתוצאה מכניסה הולכת וגוברת 
של כלי רכב אחרים )שאינם דו גלגלי(. בנוסף 
וברמה החיתומית, זו השנה הרביעית ברציפות 
והתאונות  ההרוגים  במספר  גידול  שחל 
הקטלניות, למרות הגידול העצום בתשתיות.

נכנס ה”פול” כגוף מתחרה,   2016 בשנת 
הפול  של  התעריף   2016 ממרץ  והחל 
בחברות,  מתחרה  ובהחלט  דיפרנציאלי 
עם  וצעירים  נשים  כגון  בקבוצות  בעיקר 
אביזרי בטיחות )כגון מובילאי(. התחום עדיין 
תלוי ברווחי ההשקעות בעתיד, אך אין ספק 

שרווחיותו נשחקת.
שנת 2017 החלה בשלושה שינויים שחלו 
החל מה-1 בינואר, בתחום החובה: הוזלה 
של 13% בתעריף כחלק מרפורמה של החזרת 
1.2 מיליארד שקל של עודפי קרנית, איסור 
מתן הנחות לקולקטיבים על חשבון המבוטח 
הבודד )אי אפליה( וכניסת הפעימה השנייה 
ברפורמה התעריפית של הפיקוח, שכללה 
התייחסות ואישור תעריף הלוקח החשבון 
ואביזרי  נשים  )כולל  הפרמטרים  כל  את 

בטיחות/צעירים(.
רוצים  ההון  ורשות  שהאוצר  ספק  אין 
שהרווחיות של החברות תישחק בתחום זה 
וכי התעריפים בחובה יוזלו לאורך זמן )לטענת 

שר האוצר הרווח לפני הרפורמה היה מוגזם 
לאורך השנים(. 

ההנחות  את  סותרים  וינוגרד  ממצאי 
שהביאו להוזלת התעריף ולפיכך יהיה מעניין 
ורשות הפיקוח על  בהמשך. משרד האוצר 
לרווחיות  יאפשרו  שוק ההון כנראה שלא 
התחום להגיע לסכומים שאליהם הורגלנו 

בשנים האחרונות.

- בגלל מסקנות  • ביטוח רכוש ואחרים 
וינוגרד והכשל החיתומי בתחום רכב רכוש, 
 1 מס.  לגורם  ואחרים  רכוש  תחום  הפך 
2016 והוא למעשה תחום  ברווחיות בשנת 
הפעילות היחידי שהציג רווח. התחום מציג 
תפוקה בסדר גודל של 4.81 מיליארד שקל 
גידול   - )4.73 מיליארד שקל בשנת2015 
של 1.7% בלבד(. התחום מהווה כ-23.2% 

מהמגזר האלמנטרי בהתייחס לתפוקה.
בשחיקת  ואף  בתחרות  להבחין  ניתן 
תעריפים למרות שקשה להסיק זאת מהנתון 
של התפוקה, מאחר שהתחום כולל פוליסות 
וכיסויים רבים שעיקרם פוליסות בתי עסק/
)ללא החבויות(, דירות כולל  אובדן רכוש 
גם  וכן  ימי  הנדסי,  דירות עקב משכנתה, 
פוליסות של תאונות אישיות שעדיין רשומות 
לחו”ל  נסיעות  פוליסות  ו/או  באלמנטרי 
לחברות שאין להן רישום של מגזר בריאות 

בנפרד מחיים ואלמנטרי.
נותן מענה  עם זאת, הגידול בתפוקה לא 
לשיעורי הצמיחה והגידול בתשתיות ובדירות 
חדשות למגורים. התחום רווחי לאורך זמן 
ובשנה החולפת )2015( ספג נזקי חורף קשים 

עקב הצפות.
שהרווחיות  חשש  היה  הנוכחית  בשנה 
תקטן עקב נזקי השריפות )שאירעו ברבעון 
הרביעי(, אך מתברר שעיקר הנטל נפל על מס 
רכוש ולפיכך הרבעון הרביעי היה קטן אמנם 
בעצמת הרווח לעומת הרבעונים הקודמים, 
אך עדיין הציג רווח, למרות נזקי השריפות.

בדיעבד מתברר, שעוצמת נזקי השריפות 
2016 היו קטנים בהרבה מעוצמת נזקי  של 
2015. אין ספק שההסכם של  ההצפות של 
חברות הביטוח עם נציגי הממשלה ולקיחת 
ידי מס רכוש הקטינו בצורה  האחריות על 
משמעותית את נזקי השריפות עבור חברות 

הביטוח.
חזק  המגובה  התחום,   - הרווח  בשורת 
רווח שיא של  ידי מבטחי משנה, הציג  על 
373.4 מיליון שקל )שעיקרו בדירות ועסקים 
 291.2 ומקצתו בפעילות האחרת( לעומת 
 28.2% של  )גידול   2015 בשנת  מיליון 

ברווחיות(.
בשנה הנוכחית גם דיווחנו שחלק מהחברות 
שיפרו עמדות אל מול מבטחי המשנה, בעיקר 
בהתייחס לפרמיה בגין קטסטרופה. הרווחיות 

של התחום יציבה חיתומית לאורך זמן.

)המשך מעמוד קודם(

הפסד כולל למגזר האלמנטרי – 103 מיליון שקל
ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(
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הפסד כולל למגזר האלמנטרי – 103 מיליון שקל
ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

רווחי ההשקעות אינם רבים )67.3 מיליון 
 )2015 ב- מיליון   51.7 לעומת   2016 ב-
החיתומיים  התחום  רווחי  את  והעצימו 
2016. התחום ימשיך כנראה להיות  בשנת 

אחד מהמובילים ברווחיות עקב יציבותו.
יש שינויים  ביטוחי הדירות  בתת תחום 
רגולטוריים הדרגתיים, שהחלו עם כניסת 
הפוליסה התקנית החדשה לפני כשנתיים 
ונמשך בטיפול בריידריסטים ובעיקר בטיפול 
בבעיית הריידר של המים, שיעבור שינוי גדול 
עלול  ייכנס בספטמבר השנה. הוא  כאשר 
להשפיע על רווחיות החברות בהמשך )אלא 
אם יצליחו להגדיל את התעריף לנזקי מים(.

ראוי לציין שהתחום רווחי בכל החברות, 
למעט חברת כלל ביטוח, הסובלת מהעובדה 
תלמידים  של  אישיות  תאונות  שביטוח 
זאת, החל  נכבד בהפסד. עם  גורם  מהווה 
2016 תחום תאונות תלמידים  מספטמבר 
ייעשה אך ורק בחברת איילון, שם זה מדווח 

המסגרת מגזר הבריאות.

• חבויות - תחום החבויות הינו התחום 
הקטן ביותר באלמנטרי ותפוקתו ב-2016 
הגיעה לכדי 2.95 מיליארד שקל, המהווים 
14.1% מתפוקת המגזר האלמנטרי )2.85 
של  גידול   -  2015 בשנת  שקל  מיליארד 

.)3.5%
התחום הינו התחום המפסיד ביותר בשנת 
2016 וההפסדים הגיעו לכדי 215.3 מיליון 
שקל )רווח של 4 מיליון בשנת 2015 - איזון 

לאחר רווחי השקעה(.
גם  בתחום החבויות מסקנות וינוגרד תרמו 

את עיקרו של ההפסד - 323.2 מיליון שקל 
וינוגרד,  ננטרל את ממצאי  ולפיכך, אם   –
נוכל להבחין בכך שהתחום מצוי ברווחיות 

של כ-107.9 מיליון שקל.
ברווחי  משמעותי  גידול  שהיה  מאחר 
 ,2016 השקעות )278.4 מיליון שקל בשנת 

לעומת 187.9 מיליון ב-2015,
גידול של כ-91 מיליון שקל המהווים גידול 

של כ-48%(.
יש שיפור קטן שאינו  מבחינה חיתומית 
משמעותי. עם זאת, אם ניקח בחשבון את 
והשיפור במשמעת  כניסת הנוהג המיטבי 
ניתן להבחין שבשנה הנסקרת  החיתומית, 
מתחילים להבחין בשינויים קטנים והדרגתיים 

בטיפול בבעיית החיתום של החבויות.  
ג’  צד  ביטוחי  ונשאר  היה  הבעיה  עיקר 
וחבות המעביד, ואילו תתי תחום אחריות 
להניב  וחבות המוצר ממשיכים  מקצועית 

רווחים נאותים.
למרות השינויים, אנו עדיין רחוקים מאיזון 
ג’.  וצד  מעביד  חבות  ברווחיות  חיתומי 
לאחרונה ניתן להבחין שגם חלק מהחברות 
הגדולות מתרחק מעסקים עתירי חבויות, 
אך בגלל הקשר העסקי של התחום לרכוש 
אחר )שהרי אין רכוש ללא חבות( עדיין לא 
רואים גידול מתבקש בפרמיות של תחום זה, 
בעיקר בחבות מעביד וצד ג’. עם זאת, הטיפול 
בחברות נהיה יותר מקצועי וחלק מהשיפור 
החיתומי מוסבר בהגדלת אקססים, סיקור 
מקצועי, הדרכות לחתמים ואף שיתוף מבטחי 

משנה בסיכון.
בחלק מן החברות ניתן להבחין באי חידוש 
עסקים עתירי הפסד חיתומי בחבויות לאורך 

זמן )יזום על ידי החברות(. 

סיכום

תחום רכוש ואחרים הינו התחום היחידי 
שהציג רווחיות בשנה הנוכחית ולפיכך רק 
הצליח להקטין את עצמת ההפסדים של כל 
התחומים האחרים. השפעת מסקנות וינוגרד 
העיבו על התוצאות המאזניות של התחומים 
חובה וחבויות, שהיו יכולים להציג רווחיות אם 
היינו מנטרלים את ממצאי מסקנות וינוגרד.
בתחום החובה, שבמשך שנים הניב רווחיות 
בסדר גודל ממוצע של כ-1 מיליארד שקל 
והיה גורם מספר אחד ברווחיות האלמנטרי, 
ניתן להבחין בשחיקה תעריפית וחיתומית 
שעשויה אף לגדול בהמשך. הרפורמה של 
הפיקוח והאוצר בנושא תעריפי החובה עלולה 

להמשיך ולפגוע בהמשך ברווחיות התחום.
בתחום רכב רכוש יש שיפור חיתומי, אך 
חיתומית  משמעת  והיעדר  חיתום  כשלי 
ותחרות לא מבוקרת )או לא מנוהלת( בשנת 
חיתום 2015 גרמו לעיקרו של הנזק להתבטא 

בשנת חיתום 2016.
חיתומיים  ששיפורים  תקווה  כולנו 
יתנו את   2016 ותעריפיים שהחלו בשנת 
אותותיהם בשנת חיתום 2017והתחום יעבור 

לאיזון ורווחיות.
בתחום החבויות יש שיפור חיתומי, אך הוא 
איטי ובעייתי בחבות מעבידים וביטוחי צד ג’.
וכן  גדושה באירועים  הייתה   2016 שנת 
 2017 בפעילות רגולטורית. נקווה שבשנת 
ינוחו ויתנו למגזר האלמנטרי להתארגן ולחזור 

לרווחיותו ההיסטורית.

)המשך מעמוד קודם(
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אדי אביעד, מנהל תחום הסייבר בברוקר הביטוח: הנחת העבודה של ארגונים צריכה 
להיות לא האם יפרצו לנו, אלא מתי יפרצו, ומול איזו עוצמה של אירוע נצטרך להתמודד

בעקבות מתקפת אנונימוס
סייבר

איאון ישראל: אבטחת מידע זה חשוב 
אך לא מספיק מול סיכוני הסייבר

מתקפות סייבר כנגד מוסדות וארגונים 
ישראליים הפכו לדבר שבשגרה ובסוף 
השבוע שעבר אכן התבצעה מתקפה כזו, 
כפי שאיים להוציא לפועל ארגון אנונימוס, 
ונעשו ניסיונות לפגוע ולהשבית אתרים 

בישראל.
אדי אביעד, מנהל תחום הסייבר בברוקר 
הביטוח איאון )Aon( ישראל, אומר בהקשר 
לכך: “לרוב, ארגונים נערכים להתמודד עם 
סיכוני סייבר באמצעות רכישה והטמעה של 
עוד ועוד תוכנות לאבטחת מידע, אך כפי 
שכבר הוכח, אין כיום מערך אבטחת מידע 
טכנולוגי שאינו חשוף לפרצות והארגונים 
הגדולים והממוגנים ביותר בעולם, כולל 

ממשלות, כבר נפרצו. הנחת העבודה של ארגונים 
צריכה להיות לא האם יפרצו לנו, אלא מתי יפרצו, 
ומול איזו עוצמה של אירוע נצטרך להתמודד”. 

באיאון ישראל, נציגה של ברוקר הביטוח 
הגדול בעולם Aon, מדגישים כי אירוע סייבר 
הינו משבר ארגוני לכל דבר ועניין, וחברה שלא 
תיערך מראש להתמודדות עם משבר כזה, לא 

תשכיל לצאת ממנו עם מינימום נזק כלכלי 
ופגיעה תדמיתית. 

אביעד מוסיף: “אנו עדים ליותר ויותר אירועים 
בהם חברות ישראליות הופכות למטרות של 
האקרים ברחבי העולם, אשר מבצעים מתקפות 
סחיטת סייבר )Extortion(, בהן ארגונים 
נדרשים לשלם כופר עבור שחרור מערכות 

המידע של הארגון לאחר שהותקפו על ידי 
נוזקות. לרוב הפגיעה מתבצעת בעקבות 
רשלנות או טעות של עובדים בפתיחת 

לינקים אסורים”. 
לדבריו, ביטוח סייבר רחב ומקיף מעניק 
בראש ובראשונה לארגונים את הגישה 
לצוות מומחי סייבר, אשר יטפל באירוע 
באופן מידי, בדומה ליחידת קומנדו צבאית 
אשר תגיע למקום ותנהל את המשבר. 
מדובר במומחים טכנולוגיים מהשורה 
הראשונה, יועצים משפטיים ויועצי תדמית 
ותקשורת. שירותים אילו הם קריטיים 
במיוחד עבור ארגונים קטנים ובינוניים 
המוגבלים באמצעי אבטחת המידע שלהם 
ובגישה שלהם לנותני שירותים מובחרים בזמן 

אמת.
עוד נמסר, כי במסגרת פוליסת סייבר ניתן 
וליווי לפני התרחשות האירוע,  ייעוץ  לקבל 
במהלך האירוע המתגלגל ובהתמודדות עם 
ההשלכות הכלכליות עמם יש להתמודד לאחר 

סיום המשבר.

חמ”ל סייבר בצה”ל
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 Munich חברה בת של מבטח המשנה הגרמני
השקיעה בתחילת   ,HSB Ventures Inc  ,Re
חודש אפריל 2017 45 מיליון דולר בסבב גיוס 
הון של חברת ההזנק Trov – חברה אמריקאית 
המפתחת טכנולוגיה לאספקת ביטוח על פי דרישה. 
גיוס ההון הצטרף גם המבטח היפני  לסבב 
Sompo Holdings Inc, אשר השלים את סבב 
הגיוס לסך של 85 מיליון דולר. בכך הצטרפו שני 
 Oak HC/FT, המבטחים למשקיעים הנוכחיים

 Suncorp Group, Guidewire Software Inc
 .Anthemis-ו

מעבר להשקעה הכספית ישמשו שני המבטחים 
כחתמים לענייני ביטוח בכל הקשור להתפתחות 

המיזם באירופה, אסיה ודרום אפריקה. 
חברת Trov פעילה כיום בבריטניה ואוסטרליה 
ועומדת להשיק פעילות בארה”ב עד סוף השנה 
הנוכחית. חברת ההזנק מאפשרת למשתמשים 
לרכוש ביטוח באמצעות הטלפון החכם למוצרים 

מסוימים שהמבוטח רוצה עבורם הגנה ולתקופה 
יכולים להפעיל  מוגדרת מראש. המבוטחים 
ולהפסיק את הביטוח בהתאם לצרכים שלהם 

ולהגיש תביעות. 
חברת Trov משמשת כגורם ביניים בין צרכן 
הביטוח ובין המבטחים שלוקחים על עצמם את 

הסיכונים. 
:trov כתובת אתר האינטרנט של 

https://www.trov.com

ידי  על  הברית  בארצות  שנעשתה  חקירה 
חושפת   Consumer Reports-ו  ProPublica
כי מבטחים קובעים את פרמיית הביטוח שלהם 
לכך  מביאה  זו  שיטה  המגורים.  מיקוד  פי  על 
שבהם  באזורים  מתגוררים  אשר  שמבוטחים 
)אפרו  אמצעים  דלת  אוכלוסייה  מתגוררת 
אמריקאים, היספנים וכדומה( משלמים פרמיית 
ביטוח גבוהה יותר מאשר באזורים “טובים”, בהם 

מתגוררים בעיקר “לבנים”. 

 2012-2014 לשנים  שהתייחסה  החקירה 
מיזורי  אילינוי,  קליפורניה,  כמו  במדינות 
 Allstate, כגון  שמבטחים  מצאה  וטקסס, 
Geico ו-Liberty Mutual גבו פרמיה הגבוהה 
אזורי  לעומת  “גרועים”  מיקוד  באזורי  ב-30% 

מיקוד “טובים”.
פרמיה  חיובי  אלף  מ-100  יותר  בדקה  החקירה 
בארבע המדינות של ארה”ב, שפרסמו את נתוני 
קליפורניה  שבמדינות  מצאה  החקירה  הפרמיה. 

וטקסס - 66% מאזורי המיקוד מוגדרים כגרועים, 
מוגדרים   50% רק  ואילינוי  מיזורי  ובמדינות 
ככאלה. בארבע המדינות נמצא פער משמעותי בין 
בפוליסות  השונים  האזורים  של  הפרמיות  חיובי 

ביטוח עם אותה חשיפה לסיכון. 
חייבו  מבטחים   33 שנבדקו,  מבטחים   34 מתוך 
שישה  אצל  גרועים.  באזורים  מ-10%  ביותר 
הממוצע   )Allstate )לרבות  באילינוי  מבטחים 

של הפרמיה המוגדלת היה יותר מ-30%. 

חברת ההזנק מאפשרת למשתמשים לרכוש ביטוח באמצעות הטלפון החכם למוצרים מסוימים שהמבוטח רוצה 
עבורם הגנה ולתקופה מוגדרת מראש - המבוטחים יכולים להפעיל ולהפסיק את הביטוח בהתאם לצרכיהם 

החקירה, שהתייחסה לשנים 2012-2014 במדינות כמו קליפורניה, אילינוי, מיזורי וטקסס, מצאה 
שמבטחים כגון Allstate, Geico ו-Liberty Mutual גבו פרמיה הגבוהה ב-30% באזורי מיקוד “גרועים”

 Munich Re מוביל סבב גיוס 
Trov הון לחברת ההזנק

בארה”ב מפלים לרעה מבוטחים על פי סביבת מגוריהם

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד
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בית המשפט הורה לנאמן משה טרי 
למכור 5% ממניות כלל ביטוח

בית המשפט: כלל ביטוח תפצה את 
א.מ.א מדיקל אילת על נזקי האמבולנס 

בתל  המחוזי  המשפט  בית 
למניות  לנאמן  הורה  אביב 
משה  בי,  השליטה של אי. די. 
כלל  ממניות   5% למכור  טרי 
ביטוח– כך דיווחה כלל ביטוח 
 5 ב- לבורסה.  שעבר  בשבוע 
ניתן פסק הדין   2017 באפריל 
שמורה לטרי לבצע את המכירה 

בתוך 30 ימים.
נקבע,  הדין  פסק  במסגרת 
בפעולותיו  כפוף  הנאמן  כי 
על  המפקחת  להוראותיה של 
הביטוח ביחס למכירת מניות 

וכי שיקול הדעת שהפעילה כאשר  החברה 

 5% לו לפעול למכירת  הורתה 
ממניות החברה בהתאם למתווה, 
היה שיקול דעת סביר ומידתי. 

עוד נקבע, כי מכירת המניות 
צריכה להיעשות במחיר המיטבי 
אותו ניתן להשיג עבורן במועד 
קיבל  המשפט  בית  המכירה. 
את עמדתו של טרי, לפיה הדרך 
המיטבית היא של מכירת המניות 

בדרך של מכרז.
בנוסף, במסגרת פסק הדין, 
הובהר כי הוא מתייחס להוראה 
כאמור,  מהמניות   5% למכור 
על  יהיה  זו,  מכירה  לאחר  כאשר  בלבד, 

נוספת את שיקול  המפקחת להפעיל פעם 
דעתה, ארבעה חודשים לאחר מכן. 

אי. די. בי דיווחה, כי היא בוחנת את המשך 
על  ערעור  לרבות אפשרות הגשת  צעדיה, 

פסק הדין.
פסק הדין ניתן במסגרת העתירה שהגיש 
טרי להורות לו אם למכור את המניות של כלל 
ביטוח כפי שהורתה המפקחת על הביטוח או 
להימנע מכך בשל איומי תביעה של אי. די. בי 

ואדוארדו אלשטיין, בעל השליטה. 
על פי המתווה של המפקחת, אם אי. די. בי 
לא תמכור את כלל ביטוח, היא מחויבת למכור 
5% מהמניות בכל ארבעה חודשים )פוליסה, 

גיליון 2132 מה-11 ביולי 2016(.

בבית המשפט השלום בכפר סבא ניתן פסק 
דין בתביעה שהוגשה על ידי א.מ.א מדיקל 
אילת, חברת אמבולנסים פרטיים, נגד אריה 
נזקים  כלל ביטוח, בעקבות  ונגד  קלמינק 

שנגרמו לאמבולנס בתאונת דרכים. 
נפגע  האמבולנס, שהיה בנסיעת חירום, 
על ידי אוטובוס שבו נהג הנתבע. התובעת, 
שיוצגה על ידי משרד עורכי דין חלי רשי, טענה 
כי נהג האוטובוס נסע בצורה רשלנית כאשר 
ביצע פנייה בלי לשים לב שהאמבולנס נכנס 
לצומת במהירות עם סירנה ואורות מהבהבים. 
הנתבעים, שיוצגו על ידי משרד עורכי דין 
דבירה לקס, טענו כי מלוא האחריות לתאונה 
מוטלת על נהג האמבולנס. לדבריהם, הוא 

נסע שלא על פי תקנות התעבורה, נכנס לצומת 
לא פנוי, עקף עקיפה אסורה וחצה קו הפרדה 
לבן. על פי תקנות התעבורה רכב בטחון רשאי 
הוראות  על  לעבור  תפקידו,  מילוי  בשעת 
למילוי  הדרושה  במידה  אולם  מסוימות, 

התפקיד ותוך כדי נקיטת אמצעי זהירות.
הנשיאה,  סגנית  בראשות  בית המשפט, 
השופטת רחל קרלינסקי, קבע כי אמנם שני 
נהגי כלי הרכב תרמו להתרחשות התאונה 
באופן הסוטה מכללי הזהירות של הנהיגה 

בכביש, אולם יש לקבל את התביעה. 
התעלם  האמבולנס  “נהג  המשפט:  בית 
מהעובדה שחלים עליו כללי זהירות, למרות 
היותו רכב ביטחון. משום כך הרשה לעצמו 

נהג  מנגד,   .. זהיר. בלתי  באופן  לעקוף 
האוטובוס הודה כי ראה את נהג האמבולנס 
שהוא  אלא  דלוקים,  כשאורותיו  מתקרב 
לא עצר טרם הפנייה ועל כן גרם ברשלנותו 

להתנגשות”.  
“אני נותנת אמון בגרסת נהג האמבולנס, 
כי נסע ברכב ביטחון לצורך ההכרעה בסוג 
הנסיעה. באשר לדרישה, כי ביצע את התפקיד 
נותר בעיניי  המוטל עליו במידה הדרושה, 
ספק, אולם לא כזה שמביא לדחיית התביעה”, 

אמרה קרלינסקי.
לשלם  הנתבעים  על  כי  קבעה  השופטת 

לתובעת סך של כ-20 אלף שקל. 
בכלל ביטוח בחרו לא להגיב.

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

 במסגרת פסק הדין, נקבע כי שיקול הדעת שהפעילה המפקחת כאשר הורתה לו לפעול בהתאם למתווה היה סביר 
ומידתי  בית המשפט קיבל את עמדתו של טרי, לפיה הדרך המיטבית היא של מכירת המניות בדרך של מכרז

 האמבולנס, שהיה בנסיעת חירום, נפגע בצומת על ידי אוטובוס  התובעת 
טענה, כי נהג האוטובוס ביצע פנייה בצורה רשלנית  הנתבעים טענו, כי מלוא 

האחריות לתאונה מוטלת על נהג האמבולנס שלא נסע בהתאם לתקנות התעבורה 

אדוארדו אלשטיין,
בעל השליטה באי. די. בי
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סוכן הביטוח ליאור הורנצ’יק לפוליסה:

בעקבות תלונות שנשמעו על המוקד החיצוני בחברה

מלשכת  שלי  “הציפיה 
יא  ה ח  ו ט י ב ה י  נ כ ו ס
שהלשכה תתמוך בכניסת 
סוכן  למערכת.  חדש  דם 
ביטוח, שמנהל עסק מצליח 
מזמנו  לתרום  ושמוכן 
לטובת הציבור הכללי – 
צריך לעטוף ולחבק אותו”, 
כך אומר  לפוליסה סוכן 
ליאור הורנצ’יק,  הביטוח 
ששוקל בימים אלה האם 

להצטרף למרוץ לנשיאות לשכת סוכני 
הביטוח, אולם נתקל בהתנגדות של 
בכירי הלשכה, שפוסלים על הסף את 

מועמדותו.
עם  היתר  בין  מתמודד  הורנצ’יק 
סעיף בתקנון הלשכה, לפיו על מועמד 
להשלים קדנציה מלאה כחבר באחד 
ממוסדות הלשכה. הורנצי’ק שימש 
בוועדת  כחבר  משנה  פחות  במשך 
הסוכנים הצעירים וכן שימש תקופה 
כנציג הלשכה בלהב. הורנצ’יק )38(, 
החל את דרכו בענף לפני מעל 20 שנה, 
לאחר פטירתו בטרם עת של אביו רפי 

הורנצי’ק ז”ל.

יו”ר ועדת  אריה אופיר, 
סוכני  בלשכת  התקנון 
לפוליסה,  הביטוח, אמר 
כי התקנון לא מותיר מקום 
“אם המועמד  לפרשנות: 
לא מילא קדנציה מלאה 
– הוא לא יכול להתמודד 
לנשיאות הלשכה”. בלשכה 
ון  “הרעי כי  מסבירים, 
הוא שהסוכנים מבקשים 
‘להכיר’ את מי שמעוניין 
להתמודד לנשיאות – ולא להנחית 
אדם שאינו מוכר כפעיל לשכה לתפקיד 
כה משמעותי. סעיף זה בתוקפו מאז 
ומתמיד ומהווה מעין ‘מחסום סף’, 
בדיוק כמו 100 חתימות ממליצים, למי 

שרוצה להתמודד לתפקיד הנשיא”.
“אני לא מתעסק בפרוצדורה, אלא 
במהות”, התייחס הורנצ’יק לדברים. 
“אני מקבל פניות רבות שגורמות לי 
לשבת ולחשוב. הנהגת הלשכה צמאה 
מחזיק  הוא  לדבריו,  חדש”.   לדם 
בחוות דעת משפטית, שמאפשרת לו 
להתמודד לנשיאות, ובכוונתו להציגה 
על פי צורך בפני הגורמים המוסמכים.

בעקבות פרסום התשדיר של משרד האוצר 
המפנה את הציבור לפנסיית ברירת מחדל, גבר 
זרם הפונים לחברות שזכו ואלה נתקלים לעתים 
קרובות במענה של מוקד חיצוני, שאינו יכול 
לספק להם מידע מקצועי על אודות ההצטרפות 

לתכנית הפנסיה. 
על   10 בערוץ  תחקיר  פורסם  לאחרונה 
השירות שניתן לאלה שרוצים להצטרף לקרן 
ברירת מחדל של מיטב דש. מהתחקיר עולה כי 
“לקוחות שמתקשרים כדי להצטרף מתייבשים 
על הקו שעות ארוכות, מופנים למוקד חיצוני 
נטול מידע בסיסי על החברה - ושם משוחחים 
עם פקידים, שבלית ברירה, ממליצים לעיתים 

לוותר על תהליך המעבר המתיש”. 

במיטב דש ציינו בתגובה לפניית פוליסה, כי 
העיתונאי לא טרח להשאיר פרטים במוקד כדי 
שאפשר יהיה לחזור אליו. עוד הם מציינים, כי 
“מאז השקתה הצטרפו לקרן פנסיית ברירת 
מחדל של מיטב דש 18,107  עמיתים חדשים, 
מדי  מצטרפים  נוספים  עמיתים   160 וכ-
יום. כ-50% מהמצטרפים פונים דיגיטלית 
באמצעות אתרים ייעודיים, שבהם נמצא כל 
המידע הרלוונטי, ואשר הוקמו במיוחד עבור 

המעסיקים והציבור הרחב”.
במיטב דש מפרטים: “במוקד הטלפוני ישנם 
כ-160  נציגי שירות, שעונים ביום ממוצע על 
למעלה מ-3,000 שיחות. בימי שיא מתוגבר 
המוקד בנציגי שירות ממוקד חיצוני ואלה 

רשאים, על פי חוק, לתת למתעניינים מידע 
שאינו מהווה ייעוץ פנסיוני )שמחייב רישיון(. 
מעבר לכך, מידע נוסף ניתן באתר האינטרנט. 
אפשרות  הפונים  לרשות  עומדת  בנוסף, 
להשאיר פרטים כדי שנציג שירות של מיטב דש 
יחזור אליהם טלפונית. מיותר לציין, שחברות 
מסחריות רבות נעזרות במוקדים חיצוניים 

בתקופות עומס”. 
ברשות שוק ההון אומרים, כי הם עם היד על 
הדופק באמצעות מדד השירות של הקרנות 
בכל מה שנוגע לשירות שניתן לפונים, וכחלק 
מהפיקוח השוטף הם מוודאים שהחברות 
נותנות את השירות הראוי. כאשר שירות כזה 

לא ניתן, הפיקוח מתערב.

הנהגת הלשכה 
צמאה לדם חדש

מיטב דש: בימי שיא מתוגבר המוקד בנציגי שירות 
ממוקד חיצוני שרשאים לתת מידע שאינו ייעוץ פנסיוני 

איילון אחזקות תכנס 
אסיפה כללית לאישור 

תנאי העסקתו של 
המנכ”ל לוי רחמני 

 הורנצ’יק מעוניין להתמודד לנשיאות הלשכה, אך תקנון 
הלשכה כולל תנאי סף להתמודדות לנשיאות – השלמת 

קדנציה כחבר באחד ממוסדות הלשכה  אריה אופיר, יו”ר 
ועדת התקנון, לפוליסה: התקנון לא מותיר מקום לפרשנות 

 הורנצ’יק: “אני לא מתעסק בפרוצדורה, אלא במהות”
 בעקבות השינוי מכהונה כיו”ר דירקטוריון 

איילון ביטוח לכהונה כדירקטור, החברה מביאה 
לאישור מחדש של האסיפה, תנאי כהונה 

מופחתים לתקופת הביניים מה-6 בינואר 2016 ועד 
ל-15 באוקטובר  2016 החברה מבקשת לאשר לו 

שכר בעלות כוללת של 1.683 מיליון שקל

 במיטב דש מציינים, כי לפונים יש אפשרות להשאיר פרטים כדי שנציג שירות יחזור אליהם  ברשות 
שוק ההון אומרים כי כחלק מהפיקוח השוטף הם מוודאים שהחברות נותנות את השירות הראוי

יופיע ביום ג', ה-18 באפריל 2017לרגל חג הפסח, הגיליון הבא של והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

איילון אחזקות תכנס אסיפה כללית מיוחדת לאישור תנאי 
העסקתו של המנכ”ל לוי רחמני, לתקופת הביניים שמיום ה-6 
בינואר 2016 ועד ל-15 באוקטובר 2016 - כך הודיעה איילון 
בשבוע שעבר לבורסה. רחמני, בעל השליטה בחברה, משמש 
כמנכ”ל, כדירקטור וכנשיא החברה וכן כדירקטור בחברות 

בנות בקבוצה. 
בחברה מציינים, כי בעקבות השינוי מכהונה כיו”ר דירקטוריון 
איילון ביטוח לכהונה כדירקטור, החברה מביאה לאישור מחדש 
של האסיפה תנאי כהונה מופחתים לתקופת הביניים - התגמול 

המקורי שאושר פחות התגמול שיוחס  ליו”ר איילון ביטוח. 
תנאי העסקתו של רחמני, שאושרו ב-3 בספטמבר 2013 
לתקופה של שלוש שנים, כללו בין היתר: תשלום דמי ניהול 
חודשיים בסך של כ-241 אלף שקל; החזר הוצאות בגין נסיעות 
ושהייה בחו”ל; ביטוח אחריות דירקטורים, נושאי משרה וביטוחי 
אחריות מקצועית וזכאות, בכפוף לעמידה בתנאי סף ועל פי 
עמידה ביעדים, למענק שנתי בסך של עד כ-2.1 מיליון שקל. 
כעת מבקשים לאשר לרחמני שכר בעלות של 1.683 מיליון 
שקל לתקופה האמורה. כמו כן, בכוונת החברה לאשר את תנאי 
כהונתו של רחמני החל מה-16 באוקטובר 2016 - באסיפה 

נפרדת.

ליאור הורנצ’יק

מבטחים ומבוטחים


