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רשות ההגבלים העסקיים לפוליסה:

אי הצגת מודלים חדשים לתגמול 
סוכני הביטוח - לא מהווה קרטל

 במכתבו של נשיא לשכת סוכני הביטוח למנכ”לי חברות הביטוח הוא הלין על כך 
שהחברות לא הציגו  מודל תגמול חדש בהתאם לחוק ואף העלה חשש כי מדובר בפעילות 

קרטלית  ברשות מסרו לפוליסה: התשתית העובדתית לא מעלה חשש לקרטל

אי הצגת מודלים חדשים לתגמול סוכני 
הביטוח אינה מהווה קרטל – כך לפחות סבורה 
הרשות להגבלים עסקיים. בעקבות מכתבו של 
נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ 
לראשי חברות הביטוח, בו העלה הנשיא חשש 
כי החברות פועלות באופן קרטלי, מסרה רשות 
ההגבלים העסקיים לפוליסה כי “התשתית 

העובדתית לא מעלה חשש לקרטל”. 
על פי החוק שנכנס לאחרונה לתוקף, חברות 
הביטוח חייבות להציג מודלים חדשים לתגמול 

סוכני הביטוח, כך שעמלותיהם ייקבעו ללא קשר 
לדמי הניהול. החוק נכנס לתוקף ב-1 באפריל, 
אולם עד כה, חברת ביטוח אחת בלבד – איילון 
- פרסמה מודל חדש, המתייחס לביטוח מנהלים 
)החברה מיזגה את פעילות הפנסיה  בלבד 
כן, מספר בתי  כמו  מיטב דש(.  עם  והגמל 
השקעות, בהם פסגות, ילין לפידות ואנליסט, 
למוצרי  מודלים  פרסמו 
והם  וההשתלמות,  הגמל 
אלדובי,  מצטרפים להלמן 
שהשיק לפני כשנתיים את 
“המודל השקוף”, בו סוכני 
הביטוח מקבלים עמלה ללא 
קשר לדמי הניהול שנקבעים 
כי  יצוין  החברה.  ידי  על 
מהמודלים  אחד  לא  אף 
מתייחס לתגמול הסוכנים 
פנסיה –  קרן  שיווק  על 
הנמכר  הפנסיוני  המוצר 

ביותר בשנים האחרונות. 
לפני כשבועיים, מספר ימים לאחר כניסת 
אריה  הלשכה,  נשיא  שלח  לתוקף,  החוק 
אברמוביץ, מכתב למנכ”לי חברות הביטוח, 

בו הלין על כך שהחברות טרם הציגו מודלים 
חדשים לתגמול הסוכנים. אברמוביץ אף העלה 
חשש כי מדובר בקרטל: “בשים לב לעובדה כי 
גם יתר המבטחים פועלים באופן דומה, הרי 
שמחדלכם יכול ויחשב לקרטל שהרי הוא עונה 
על ההגדרה ולפיה המדובר – בהתאגדות של 
ספקי מוצר או שירות שנועדה להגדיל את 
רווחי חבריה ולבטל את התחרותיות ביניהם”. 
מלשכת סוכני הביטוח נמסר כי העניין נמצא 

בבדיקה.
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לאילן האוזר,
אתך באבל הכבד

במות האם

גיטה ואריה לביא

מישקה
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח
ועו”ד מיכל הלפרין, הממונה על ההגבלים העסקיים
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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
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המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

ייצוגית: כלל פנסיה וגמל והראל גובות דמי ביטוח 
חיים מעמיתיהן שנים רבות לאחר פטירתם 

 לטענת המבקשת, לאחר מות בעלה ב-1989 קופת הגמל לא נפדתה על ידה וכלל פנסיה וגמל 
המשיכה לנהל את קופת הגמל שנים רבות לאחר מותו  לדבריה, עד לשנת 2015 המשיכו 

החברות בגביית דמי הביטוח  נטען, כי בהתנהלותן מפרות החברות את חוק חוזה הביטוח

בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים הוגשה 
בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל פנסיה 
וגמל והראל בטענה לגביית דמי ביטוח חיים 
לאחר  רבות  שנים  ומבוטחיהן  מעמיתיהן 
פטירתם, בניגוד להוראות חוק חוזה הביטוח 

ותוך הפרת הוראות הפיקוח.
המבקשת מרים שיר, אלמנתו של המנוח חנוך 
שיר, מציינת כי כלל פנסיה וגמל היא החברה 
המנהלת את קופת הגמל “תמר” שנפתחה על 
ידי המנוח בעודו בחיים על שמו, ואילו הראל 
ביטחה את המנוח במסגרת קופת הגמל בביטוח 

חיים למקרה של נכות מוחלטת או מוות.
ההפרשות  על  בנוסף  המבקשת,  לדברי 
החודשיות לקופת הגמל בהן חויב המנוח, נגבו 
ממנו באמצעות כלל פנסיה וגמל גם דמי ביטוח 
חיים בגין פוליסת ריסק שחיתומה נעשה על 

ידי הראל. 
לטענתה, לאחר מות בעלה בטרם עת במאי 
וכך  ידה  על  נפדתה  1989, קופת הגמל לא 
המשיכה כלל פנסיה וגמל לנהל את קופת הגמל 
שנים ארוכות לאחר מותו. לדבריה, עד 2015 

המשיכו החברות בגביית דמי הביטוח. 
בבקשה שהוגשה נאמר, כי כלל פנסיה וגמל 

והראל ידעו לכל המאוחר עוד באוגוסט 2013 
על פטירת הבעל, וכי הן ידעו או שהיה עליהן 
לדעת על פטירתו החל מ-2003, נוכח הנחיות 
על  המפקח  בהוראות  שעוגנו  רגולטוריות 
הביטוח, המחייבות אותן בדומה לחברות פנסיה 
וביטוח אחרות להשקיע מאמצים אקטיביים 
ומשאבים יזומים לצורך התעדכנות על פרטיהם 
של מבוטחים שאבד עמם הקשר מתוך רישומי 

מנהל האוכלוסין.
לדברי המבקשת, הרגולציה החלה על החברות 
כבר מ-2003 הטילה עליהן חובה לעדכן את 
מאגרי המידע המנוהלים על ידן וכן להתעדכן 
באופן שוטף מתוך הרישומים שמבצע מרשם 
של  פטירותיהם  לגבי  לרבות  האוכלוסין 
מבוטחים. אולם, חרף מודעותן של החברות 
לפטירת המנוח עוד ב-2013 הן לא השיבו 
לחשבון קופת הגמל שלו את דמי הביטוח 
שגבו ממנו החל מיום פטירתו בצירוף הפרשי 

ריבית והצמדה.
עוד נטען, כי בשנים 2013-2014, לאחר שהיו 
מודעות לפטירתו, המשיכו הנתבעות לגבות דמי 
ביטוח חיים מתוך הכספים שנוהלו בקופת הגמל.  
גביית דמי ביטוח חיים  לדברי המבקשת, 

מנפטרים היא פרקטיקה המהווה חלק מתופעה 
כללית ורחבה יותר המאפיינת את התנהלותן 
של חברות הביטוח הממשיכות לגבות דמי ניהול 
ופרמיות למיניהן מעמיתים שאבד עמם הקשר, 
לרבות עמיתים שנפטרו, בתעריפים מופקעים, 
וכי לאחר שנקבע רף רגולטורי, הן גבו את הרף 

המקסימלי.
לסיכום נטען, כי בכך שכלל פנסיה וגמל והראל 
ממשיכות לגבות דמי ביטוח חיים לאחר פטירת 
עמיתיהן וכן בכך שהן אינן משיבות לחשבון 
העמית באופן אוטומטי את פרמיות הביטוח 
שגבו לאחר פטירתו, הן מפרות את חוק חוזה 
הביטוח. בית הדין מתבקש להורות לחברות 
להשיב את פרמיות הביטוח שגבו לאחר הפטירה 
בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום הפטירה. 
בנוסף, מתבקש בית המשפט לחייב את החברות 

במסגרת ההשבה בתוספת ריבית מיוחדת.
צביקה  בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד 
מצקין ואלרן שפירא בר-אור נאמר, כי הנזק 

לקבוצה מוערך בכ-14 מיליון שקל.
הראל בחרה לא להגיב. 

וגמל לא התקבלה עד  תגובת כלל פנסיה 
לסגירת הגיליון.
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מיטב דש ו-XIO מאריכות את 
ההסכם למכירת בית ההשקעות

ו-XIO האריכו בשבוע שעבר  מיטב דש 
לידי  את ההסכם למכירת בית ההשקעות 
קרן  XIO. בהודעה לבורסה שפרסמה מיטב 
דש, פורסם כי חלף המועד האחרון להגשת 
הבקשות לאישורים רגולטוריים, בלי שבקשות 

.XIO אלה הוגשו על ידי קבוצת
ומגעים  פגישות  כי במסגרת  נמסר,  עוד 
שהתקיימו בין הצדדים בשבועות האחרונים, 
 XIO לקבוצת  כי  ידי הצדדים  על  הוסכם 
תינתן אורכה של חודשיים להגשת הבקשות 
לאישורים הרגולטוריים. על פי הודעת מיטב 
דש, “ככל שבתוך שבועיים ממועד פרסום 
ביעדים   XIO קבוצת  תעמוד  לא  זה,  דוח 
אשר הוסכמו בין הצדדים ביחס להיערכות 
הפנימית של קבוצת XIO להגשת הבקשות 
לחברה  תעמוד  הרגולטוריים,  לאישורים 
הזכות למסור לקבוצת XIO הודעת הפרה 
של הסכם המיזוג לאלתר”. במקרה זה תינתן 
לקבוצת XIO תקופה של עשרים ימי עסקים 
לתקן את ההפרות של הסכם המיזוג על ידה. 
אלמלא כן, מיטב דש תוכל לבטל את הסכם 

המיזוג והעסקה.
את  דש  מיטב  פרסמה  במרץ   19 ב-

התייחסותה להליכים המשפטיים המתנהלים 
כנגד חלק ממנהלי קרן XIO, וכן את הודעת 
קרן XIO, לפיה הטענות כנגד חלק ממנהליה 
כאמור הינן שקריות והן נדחות על ידי קבוצת 

XIO באופן קטגורי. קבוצת XIO הודיעה אז, 
כי היא מוסיפה לעבוד על הכנת ההודעות 
והבקשות הנדרשות לשם קבלת האישורים 

הרגולטוריים לעסקה.

המועד האחרון בו נדרשה XIO להגיש את הבקשה לאישורים רגולטוריים 
חלף, אך הצדדים הסכימו לדחות את המועד האחרון בחודשיים

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

לשכת סוכני הביטוח תדרוש 
את  להקדים  הביטוח  מחברות 
תשלום העמלות מה-15 ל-9 בכל 
חודש, כולל מע”מ. פנייה ברוח זו 
צפויה להישלח מחר )יום ד’( לראשי 

החברות.
הפנייה נעשית כחלק מהמאבק 
להגברת השקיפות  של הלשכה 
וההוגנות של החברות כלפי סוכני 

אורי צפריר  נשיא הלשכה  הביטוח. מ”מ 

הסביר לפוליסה, כי המהלך לא 
יעלה לחברות יותר כסף, אך הוא 

מאוד יסייע לסוכנים.
לעמלות  מתייחסת  הדרישה 
בכל תחומי הביטוח – אלמנטרי, 
חיים ובריאות. בלשכה מציינים, 
כי חלק מהחברות כבר משלמות 
עמלות ב-9 לחודש בתחום הביטוח 
האלמנטרי, ומעוניינים להחיל את 
הנורמה הזו בכל החברות ובכל תחומי הביטוח.

 הפנייה נעשית כחלק מהמאבק של הלשכה להגברת השקיפות וההוגנות 
של החברות כלפי סוכני הביטוח  מ”מ נשיא הלשכה אורי צפריר לפוליסה: 

המהלך לא יעלה לחברות יותר כסף, אך הוא מאוד יסייע לסוכנים

לשכת סוכני הביטוח תדרוש 
מהחברות: הקדימו את תשלום 
העמלות ל-9 בחודש, כולל מע”מ

אורי צפריר,
מ”מ נשיא הלשכה
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בבית משפט השלום ברמלה נדונה תביעתו 
של פלוני )“התובע”(, נגד כלל חברה לביטוח 
בע”מ )“חברת הביטוח”(. שמות באי כוח 
הצדדים לא נזכרו בפסק הדין, שניתן במרץ 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט זכריה 

ימיני.
באחד מימי החופש הגדול, בהיותו תלמיד 
בידו הימנית, כאשר  נפצע התובע   ,17 בן 
שיחק בכדורגל במגרש הספורט השכונתי 
)“האירוע”(. התובע הובהל לבית החולים, 
שם נערכו לו מספר בדיקות. בבית החולים 
התברר, כי התובע סובל משבר בשורש כף 
היד. כחלק מהטיפול שניתן לתובע, גובסה 

ידו והומלץ לו על שלושים ימי מחלה.
ולמחרת  לא פסקו  הכאבים של התובע 
האירוע הוא שב בעקבות לחצים שחש בידו. 
הצוות הרפואי בבית החולים הסיר את הגבס 
או לחלופין  ניתוח  לעבור  והמליץ לתובע 
להתקין גבס בשל חדירה מפרקית. הוחלט 
על התקנת גבס. לאחר עשרה ימים נוספים 
הופנה התובע שוב לבית החולים בשל חשש 
לתזוזה לא מקובלת בשורש כף היד ולצורך 
ביצוע של ניתוח דחוף. כאשר הגיע התובע 
לבית החולים הופג החשש וכעבור שלושים 

ימים הוסר הגבס.
התובע פנה למומחה רפואי על מנת לקבל 
חוות דעת בהתאם למצבו. על פי חוות דעת 
זו נקבע, כי התובע סובל מכאבים בתנועת 
שורש כף יד ימין, שהינה היד הדומיננטית 
שלו ובשל כך הוא מתקשה בפעולות שונות. 
נקבע, כי לתובע נותרה נכות צמיתה בשיעור 
בגין “שבר בעצמות הגפיים עם   20% של 

הפרעה בינונית. בדרגת חומרה בינונית”. 
מאחר שהתובע היה תלמיד וחברת הביטוח 
תלמידים  ביטוח  במסגרת  אותו  ביטחה 
)“הפוליסה”(, דרש התובע קבלת תגמולים 
וכן החזר הוצאות בגין חוות דעת מומחה 

מטעמו, לרבות שכר טרחת עורך דין.
חברת הביטוח הגישה מצידה כתב הגנה ובו 
טענה, כי היא שילמה לתובע כסכום שאינו 
שנוי במחלוקת, פיצוי לפי 10% נכות צמיתה. 
דעת  חוות  על  הסתמכה  הביטוח  חברת 
של מומחה רפואי מטעמה. חברת הביטוח 
הוסיפה, כי התובע אינו זכאי לפיצוי בגין 
הנכות הזמנית שנקבע לו, מאחר שהוא לא 

הוכיח את זכאותו על פי הפוליסה.
על אף הגשת חוות דעת רפואיות מטעם 
הצדדים, הוסכם ביניהם על מינוי של מומחה 
)“המומחה  המשפט  בית  מטעם  רפואי 
המוסכם”(. המומחה המוסכם ביצע בדיקה 
ולאחר שקיבל את מלוא  לתובע  רפואית 

נותרה הגבלה  כי לתובע  המסמכים קבע, 
קלה בחלק מתנועות שורש כף ידו הימנית 
בהשוואה לידו השמאלית. לסיכום נקבע, כי 
לתובע נותרה נכות צמיתה בשיעור של 10%. 
עוד נקבע, כי התובע היה באובדן כושר מלא 

במשך חודשיים.
לאחר קבלת מסקנות המומחה המוסכם 
המשפט.  לבית  סיכומים  הצדדים  הגישו 
כי חברת הביטוח  התובע טען בסיכומיו, 
גררה אותו להליך המשפטי מאחר שסירבה 
לשאת בשכר טרחת המומחה מטעמו ובשכר 
טרחת עורך דינו, למרות שהוא הביע נכונות 
להתפשר על נכות בשיעור של 10%. נוסף על 
כך נטען, כי אף אם התובע הגיע לבית הספר 
באובדן  מצוי  היה  שבהם  מהימים  בחלק 
ונבצר  כושר, הוא לא תפקד בצורה מלאה 

ממנו להשתתף בפעילויות שונות.
חברת הביטוח טענה, בין השאר, כי התובע 
לא הוכיח שהוא נעדר מהלימודים תקופה של 
שישים יום, כאשר האירוע התרחש במהלך 
החופש הגדול. עוד נטען, כי התובע סירב 
לקבל פיצוי בגין נכות זמנית לתקופה של 
זכאי  אינו  ימים. לאור האמור התובע   25
להוצאות כלשהן ויש לחייב אותו בהוצאות.
האם התובע זכאי לתגמולי ביטוח למרות 
שפציעתו התרחשה במהלך תקופת החופש 

הגדול?

בית המשפט עיין בפוליסה וציין, כי נכות 
זמנית מוגדרת כך: “תקופת אי כושר פיזי, 
אשר כתוצאה ממנה יהיה הנפגע, על פי אישור 
רופא מומחה בתחום הפגיעה... רתוק לביתו... 
או נזקק למכשור רפואי מיוחד או עליו לקבל 
טיפול רפואי או שיקומי )להלן- “תקופת אי 
כושר פיזי”(, אשר עקב כך היה עליו להעדר 
מהמוסד החינוכי בתקופת לימודים סדירים 
ובתקופה שבה לא מתקיימים לימודים היה 
היו  אילו  החינוכי  מהמוסד  להעדר  עליו 

מתקיימים הלימודים”.
לפיכך, אין לקבל את טענת חברת הביטוח, 
בחופש  התרחש  שהאירוע  מאחר  לפיה, 
זאת  לתגמולים.  זכאי  התובע  אין  הגדול 
כי  עלה,  הרפואיים  מהמסמכים  ועוד, 
שנת  בפתח  הוסר  לתובע  שהותקן  הגבס 
הלימודים ובתקופה שלאחר מכן הוא נעזר 
בתומך ליד וכן עבר טיפול רפואי שיקומי. 
די בכך כדי לקבוע שהתקיימה נכות זמנית 
על פי הפוליסה. בהתאם לחוות דעתו של 
המומחה המוסכם ובכפוף לתנאי הפוליסה, 
זכאי התובע לפיצוי בגין שישים ימים של 

אובדן כושר.
את  קיבל  המשפט  בית  האמור  לסיכום 

התביעה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

האם פציעתו של תלמיד במהלך החופש 
הגדול מכוסה בביטוח תלמידים?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 התובע - תלמיד המבוטח בביטוח תלמידים - נפצע בידו הימנית, כאשר שיחק בכדורגל במגרש 
הספורט השכונתי  חברת הביטוח טענה, כי היא שילמה לתובע סכום שאינו שנוי במחלוקת, פיצוי 

לפי 10% נכות צמיתה וטענה, כי התובע לא הוכיח שהוא נעדר מהלימודים תקופה של שישים יום 

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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כב  ר ח  ו ט י ב
הינו תחום  רכוש 
הגדול  הפעילות 
בביטוח  ביותר 
י  ר ט נ מ ל א
)38.9% מתפוקת 
י  ר ט נ מ ל א ה
שהגיעה ל-20.77 
קל  ש ד  ר א י ל י מ
הנסקרת(  בשנה 
בשנת  ותפוקתו 
שקל  מיליארד   8.087 לכדי  הגיעה   2016
ומבטאים  המהווים שיא חדש )בשקלים( 
 7.08( 2015 גידול של 14.2% ביחס לשנת 

מיליארד שקל(.
 1.47 ב- גדלה  באלמנטרי  הפרמיה  סך 
ב-2015(  )19.3 מיליארד  מיליארד שקל 
והגידול בתפוקת רכב רכוש מהווה כ-70% 

מהגידול – כ-1 מיליארד שקל.
רכוש  רכב  בתפוקת  המרשים  לגידול 
גידול במצבת  עיקריות:  יש שלוש סיבות 
 2017 כלי הרכב, הקדמת פוליסות משנת 
וגידול  רכב  וציי  קולקטיבים  בביטוחי 
בפרמיה הממוצעת של הרכב הבודד כחלק 

מההתייעלות החיתומית.
א. גידול במצבת כלי הרכב: שער הריבית 
הנמוך, מתן אשראים על ידי הבנקים ובסיוע 
ניכרת את  בצורה  הגדיל  הליסינג  חברות 
הצריכה הפרטית )על חשבון חיסכון( ובעקבות 
כך גדלה כמות כלי הרכב החדשים שנרכשו 
על ידי הציבור. שנת 2016 הייתה שנת שיא 
ברכישות רכבים חדשים על ידי הציבור )286 
וזה בא לידי ביטוי  אלף כלי רכב חדשים( 
בגידול של הפרמיות, המשקף עלייה ריאלית 
)רכבים חדשים בניכוי כלי רכב שעברו תהליכי 
ו/או שירדו מהכביש( של כ-4.8%  גריטה 
)ברכבים פרטיים שיעור הגידול כ-5.6%(. 
בסוף שנת 2016 נעו על כבישי ישראל כ-3.24 
מיליון כלי רכב ומתוכם כ-91% מוגדרים כרכב 

פרטי ומסחרי עד 3.5 טון.
ב. הקדמת ביטוחי קולקטיבים: הקולקטיב 
של עובדי המדינה וכן קולקטיבים וציי רכב 
אחרים הקדימו את חידושי 2017 ביום אחד, 
על מנת להקדים כניסה של הנחיה רגולטורית 
שמטרתה אי אפליית המבוטח הבודד ביחס 
לקולקטיב בביטוחי חובה. בחלק מהחברות 
התפוקה נרשמה על שנת חיתום 2016 ולפיכך 
נוצר עיוות המגדיל באופן מלאכותי תפוקה 

של שנת 2016 על חשבון שנת 2017.
הפרמיה  התאמת   - תעריפים  הגדלת  ג. 

ובמסגרת המענה  לסיכון: ברוב החברות, 
להפסדי החיתום של התחום, פעלו במשך 
השנה להגדלת התעריף. המינון של הגדלת 
וכן  לחברה  בין חברה  שונה  היה  התעריף 
העיתוי, אך התהליך קרה כמעט בכל החברות 

והפרמיה עלתה בממוצע בכ-5%-4%.

רווחיות – שיפור ניכר ביחס ל-2015

תחום רכב רכוש המשיך ב-2016 את המגמה 
של השנה החולפת )2015( וההפסד המצטבר 
של כל החברות הגיע ל-119.5 מיליון שקל. 
ההפסד מהווה שיפור ניכר ביחס לשנת 2015 
)הפסד של 193.2 מיליון שקל( המהווה ירידה 
של כ-38.1% בשיעור ההפסד - שיפור של 
כ-74 מיליון שקל. השיפור החיתומי מתון 
בלבד,  שקל  מיליון  ב-33  ומתבטא  יותר 
ואילוהשפעת רווחי ההשקעות, שהיו טובים 
יותר השנה, מתבטאים ב-41 מיליון שקל 
)131.8 מיליון שקל לעומת 90 מיליון שקל(.
ללא זקיפת רווחי השקעות התחום הציג 
הפסד חיתומי של 251.3 מיליון שקל )284.1 
מיליון שקל ב-2015(. בהתייחס לחברות, 
רווחי ההשקעות הקטינו את ההפסד החיתומי 
והראל,  הפניקס  ובחברות  ברוב החברות 
שהפסידו חיתומית, רווחי ההשקעות העבירו 
אותן לרווח קטן. החברות ביטוח ישיר, כלל 
ביטוח חקלאי העצימו את הרווח  ביטוחו 

החיתומי כתוצאה מרווחי השקעות.
 2016 אין ספק שמבחינת הרווחיות שנת 
שנת  של  לתוצאות  מגמה  המשך  מהווה 
2015, שנובע מאי התאמת הפרמיה לסיכון 
ובחומרה של התאונות  ולגידול בשכיחות 
ובעיקר לגידול בכמות האובדנים הגמורים 
הנובע מיישום תיקון 5 לתקנה 309 של משרד 
התחבורה על ידי השמאים. הרחבת הנזקים 
של סוגי נזקים בטיחותיים הביאה לגידול 
משמעותי במקרי האובדן הגמור בשנים 2015 
ו-2016 והמגמה כנראה תימשך ויש לקחת 

זאת בחשבון בתמחור העתידי.
ניתן היה להבחין  בנוסף, ועקב התחרות, 
המשמעת  התרופפות  של  מגמה  בהמשך 
ונמשכה   2014 החיתומית שהחלה בשלהי 
ברוב החברות עד לרבעונים הראשונים של 
2016. שינוי הדיסקט ברוב החברות לא הציל 
את 2016, אך הוא עשוי לסייע לשנת 2017 

להיראות הרבה יותר טוב.
התהליכים החיתומים שעברו שינוי לחומרה 

בשנת 2016 כוללים:
וכן  א. טיפול במבוטחים עתירי תביעות 

)ברוב  בעייתיים  רכב  וציי  בקולקטיבים 
החברות, מבוטחים שיש להם שתי תביעות או 
יותר במהלך שלוש שנות החיתום האחרונות(. 
הטיפול כולל הגדלת פרמיות ו/או אי חידוש 

יזום על ידי החברה.
ב. טיפול בסוכני ביטוח, שקהל מבוטחיהם 
מגיש תביעות החורגות מהממוצע )בשכיחות 

או חומרה(.
ברמת החברה זה רשום כ”טיפול בסוכנים 

בעייתיים”.
ג. טיפול ובקרה על אישורי העדר תביעות 
כולל שינוי נהלים אדמיניסטרטיביים, בעיקר 
למבוטחים חדשים הנדרשים להביא הוכחה 
לניסיון התביעות בשנים האחרונות מחברות 

אחרות בהן היו מבוטחים.
ד. שליטה ובקרה של החברות על שיעור 
ההנחות ודרגי הביניים המאשרים את אותן 

הנחות.
ה. הגדלת השתתפות הסוכנים על חשבון 
עמלה )תופעה הגורמת לזעם רב והתנגדות 

מצד לשכת סוכני הביטוח וקברניטיה(.
)2016( התחום לא עבר  בשנה הנוכחית 
נזקי חורף )נוסח 2015( וגם שיעור הגניבות 
ירד במקצת. אי לכך, שיעור השיפור החיתומי 
אינו משביע את רצון החברות ברוב המקרים. 
גם תהליך התאמת התעריף אינו מהיר מספיק 
והקשר של  וסובל מהתחרות המשוכללת 

התחום לביטוח חובה.
נדבך חשוב בתוצאות החיתומיות קשור 
להתנהלות התביעות בעיקר מול שמאים, 
מוסכי הסדר וכן מול הסוכנים. ראוי לציין 
שבתחום ניהול התביעות יש יתרון מובהק 
החברות  של  וההוצאה  הישירות  לחברות 
הקונבנציונאליות גבוהה בהרבה, גם עקב 
מעורבות הסוכנים בתביעות. הסוכן צריך 
לעמוד על זכויותיו של המבוטח וטוב שכך. 
עם זאת, אנו עדים למצבים של מעורבות יתר 
של סוכנים, שעלולה לגרום לכלל המבוטחים 
יותר בעתיד. גם ב-2016 עדיין אין  לשלם 
אסדרה וחלק גדול מהמוסכים ו/או הסוכנים 
בוחרים שמאי בעבור המבוטחים. האם זאת 
הייתה כוונת הפיקוח בחוזר השמאים או חוזר 

יישוב תביעות?

התלות בביטוח חובה 

בחלק מהחברות ניתן להבחין בשינוי גישה 
בהתייחס לקשר בין ביטוח החובה לביטוח 
וזה בא לידי ביטוי  ג’(  הרכוש )המקיף/צד 

הפסד של 119 מיליון שקל ברכב 
רכוש בשנת 2016 – לעומת הפסד 

של 193 מיליון שקל ב-2015
 ביטוח רכב רכוש הינו תחום הפעילות הגדול ביותר באלמנטרי ותרומתו לרווח שלילית כבר 

שנתיים ברציפות  גידול שיא בתפוקה וחציית רף ה-8 מיליארד שקל  אין ספק שביטוח 
הרכב מצוי בסכנה מבחינת הסוכנים, אלא אם גם הם יבינו את השינוי שהם צריכים לעבור

)המשך בעמוד הבא(

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי
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בהקטנת התלות בביטוח חובה, שהיה ידוע 
היו  אם  גם  לרווח  ההיסטורית  בתרומתו 
)במסגרת הנחת  הפסדים בתחום הרכוש 
לינקג’(. שינוי הגישה נובע בשל החשש שביטוח 
החובה אינו רווחי כבעבר וכלל לא בטוח שיוכל 
בהמשך לסבסד את החיתום הלקוי הנובע 
מפעילות תחום רכב רכוש )ב-2016 הפסדי 

גבוהים  אף  היו  החובה 
מהפסדי רכב רכוש(.

למרות שמגמת הלינקג’ 
יש התמתנות  ממשיכה, 
בין  החברות,  מן  בחלק 
השאר מתוך התפכחות 
בצורך  עתידית  וראייה 
להבראת תחום רכב רכוש 
והעמדתו על רווחיות ללא 
בביטוח  כלשהי  תלות 

חובה.

הגדולה -
מנורה מבטחים 

הרווחית -
ביטוח ישיר 

החברה הגדולה ביותר 
היא  רכוש  רכב  בתחום 
קבוצת מנורה מבטחים 
את  הכוללת  החזקות, 
מנורה  תפוקת החברות 
מבטחים ביטוח ושומרה. 
קבוצת מנורה מבטחים 
מהווה כ-20% מתפוקת 
 1 . 6 1 ( ת  ו ר ב ח ה ל  כ
מיליארד שקל מתוך 8.08 
מיליארד, המהווים את 
החברות(.  כל  תפוקת 
שיעור הגידול ביחס לשנה 
החולפת - כ-12.6% )1.43 
בשנת  שקל  מיליארד 

.)2015
בשורת הרווח החברה 
 25.4 של  הפסד  מציגה 
המהווה  שקל,  מיליון 
שיפור ניכר לעומת השנה 
החולפת )הפסד של 72.3 
ב-2015(.  שקל  מיליון 
נובע  עיקרו של השיפור 

משיפור תהליכי החיתום ומקצתו בשיפור 
רווחי ההשקעות. מגמת השיפור כוללת קיטון 
בהפרשה ל”פרמיה בחוסר”. מנגד, לחברה 
יש גידול בהוצאות שיווק ורכישה, הנובעים 
מהגידול בהיקף המכירות. למרות השיפור 

החיתומי החברה עדיין מציגה הפסד.
ביטוח ישיר  החברה השנייה בגודלה היא 
1,018.9 מיליון  שהציגה תפוקת שיא של 

שקל )1.01 מיליארד(, המהווים גידול של 
נובע  22.6% ביחס לשנה החולפת. הגידול 
מגידול במספר הלקוחות וכן מהגדלת חלקה 
של החברה בביטוח עובדי המדינה ב-2016.

בשורת הרווח החברה ממשיכה להיות במקום 
הראשון )החברה הרווחית ביותר בתחום!( עם 
רווח של 35.6 מיליון שקל )לעומת רווח של 
70.8 מיליון בשנה החולפת(. החברה השילה 

החולפת,  השנה  מרווחי  כ-50%  מעצמה 
שעיקרם נובע מירידה משמעותית בהישגים 
ההיסטוריים החיתומיים שחלקם מוסבר 
בכניסה של החברה לתחום הקולקטיבים 
ברמה גבוהה יחסית )כ-21% מעובדי המדינה(. 
בתחום  החברה  של  שהעיסוק  ספק  אין 
הקולקטיבים, המנוגד לעקרונות החיתומיים 

של החברה, פגע בתוצאות החיתומיות.

העובדה שהחברה לא ניגשה )ולפיכך לא 
זכתה( במכרז החשכ”ל בשנת 2017 מוכיחה 
שגם הפקת הלקחים של החברה מהירה יחסית 
לחברות קונבנציונליות אחרות. גם בתקופה 
קשה יחסית החברה הצליחה להיות הרווחית 
ביותר בתחום וזה מוכיח שיש לה יתרון מובנה 

בניהול תהליכי חיתום וטיפול בתביעות.
החברה השלישית בגודלה בתחום זה היא 
מבין  )השנייה  הפניקס 
החברות הקונבנציונליות( 
עם תפוקה בסדר גודל של 
973.7 מיליון שקל )856.3 
2015 - גידול של  בשנת 
בכמות  גידול   ,)13.7%
גם  וכנראה  הפוליסות 

בפרמיה הממוצעת.
בשורת הרווח החברה 
של  כולל  רווח  הציגה 
ל,  ק ש ן  ו י ל י מ  8 . 4 - כ
טובה  תוצאה  המהווה 
ושיפור  לממוצע  ביחס 
החולפת  לשנה  ביחס 
)הפסד של כ-13 מיליון 
השיפור  שיעור  שקל(. 
כ-21.4 מיליון שקל )11.3 
מיליון מהשקעות ו-10.1 
החיתום(. למרות התוצאה 
הטובה )יחסית( החברה 
סד  פ ה ה  ג י צ מ ן  י י ד ע
רווחי  ורק  חיתומי קטן 
את  העבירו  ההשקעות 

החברה לרווח.
החברה הרביעית בגודלה 
בתחום זה היא מגדל עם 
גודל של  בסדר  תפוקה 
884.6 מיליון שקל )646.5 
מיליון בשנה החולפת – 
גידול של 36.8%(. בנטרול 
הגידול המלאכותי הקשור 
של  התפוקה  בהקדמת 
עובדי מדינה )110 מיליון 
שקל( הגידול היה בסדר 
גודל של כ-20% בלבד. 
 2017 מגדל זכתה בשנת 
בכ-47% מעובדי המדינה.
ית  נ ז א מ ה ה  מ ר ב
והחיתומית החברה מציגה 
את ההפסד הגדול ביותר 
81.4 מיליון שקל והפסד  )הפסד כולל של 
חיתומי של 89.7 מיליון שקל, לעומת הפסד 
כולל של 52.6 ו-60.8 מיליון שקל בהתאמה(. 
ההפסדים הגדולים של החברה נובעים בעיקרם 
מאי התאמת פרמיית הסיכון לשינויים שחלו 
בנושא התביעות ואשר הגדילו את עלותן. 
ההפסדים הועצמו עקב הגידול בפוליסות 

)המשך מעמוד קודם(

)המשך בעמוד הבא(

הפסד של 119 מיליון שקל ברכב רכוש בשנת 
2016 – לעומת הפסד של 193 מיליון שקל ב-2015

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

תוצאות תחום רכב רכוש ב-2016

תוצאות תחום רכב רכוש ב-2015

פרמיות חברה
ברוטו 

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול 
רווח כוללרווחי השקעה

1,018,95610,48825,18835,676ביטוח ישיר
634,5088,5517,57416,125כלל ביטוח

780,01512,420-1,98910,431הראל
973,78022,099-13,6348,465הפניקס

160,8321,3083141,622ביטוח חקלאי
  AIG314,1232,134-7,092-4,958

378,63314,272-21,874-7,602הכשרה
263,9453,842-11,691-7,849שלמה

297,4273,049-24,813-21,764שירביט
1,612,72933,929-59,348-25,419מנורה החזקות

768,16211,416-54,233-42,817איילון
884,6888,329-89,785-81,456מגדל
8,087,798131,837-251,383-119,546סה”כ

פרמיות  חברה
ברוטו 

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול 
רווח כוללרווחי השקעה

833,4019,54561,30570,850ביטוח ישיר
134,31795615,78916,745ביטוח חקלאי

  AIG284,1771,257-12,999-11,742
856,37110,677-23,754-13,077הפניקס

604,3922,938-17,685-14,747איילון
798,9975,715-21,249-15,534הראל

225,3593,306-23,063-19,757שלמה
378,28010,216-30,977-20,761הכשרה
248,0733,040-27,467-24,427שירביט

639,09714,938-50,888-35,950כלל ביטוח
646,6058,265-60,826-52,561מגדל

1,433,23219,956-92,293-72,337מנורה החזקות
7,082,30190,809-284,107-193,298סה”כ
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ביצעה  2016 החברה  בשנת הדוח. בשנת 
שינויים חיתומיים אשר ישפיעו בוודאי לטובה 

על התוצאות בשנת 2017.
החמישי  במקום  נמצאת  הראל  חברת 
בהתייחס לתפוקה בתחום זה. תפוקת הראל 
780 מיליון שקל )798.9   - בשנה הנוכחית 
של  ירידה   – החולפת  בשנה  שקל  מיליון 
בנתח  זכתה  לא  החברה  ב-2016   .)2.3%
כלשהו ממכרז עובדי המדינה ולפיכך ירדה  
בתפוקתה. ב-2017 החברה חזרה להיות אחת 
החברות הזוכות במכרז החשכ”ל, אך באחוזים 

בודדים בלבד.
העובדה שהירידה בתפוקה הכוללת אינה 
גדולה  משמעותית למרות אובדן תפוקה 
השייכת לקולקטיב עובדי המדינה בשנת 2016 
מוכיחה שהחברה הגבירה את כוחה בצורה 
בקרב הסוכנים, קולקטיבים  משמעותית 
אחרים הסמוכים לציבור עובדי המדינה וכן 
בנישות ביטוחיות כגון אוטובוסים. בדומה 
למגדל, גם בהראל הקדימו רישום פוליסות 
מדובר  בהראל  אך   ,2016 לדצמבר   2017
בתפוקה שאינה משמעותית עקב חלקה הקטן 

במכרז חשכ”ל 2017 )7% בלבד(.
החברה הציגה רווח כולל של 13.6 מיליון 
שקל )הפסד של 12.2 מיליון בשנה החולפת(. 
נובע  ומקצתו  עיקרו של השיפור חיתומי 
)הראל מדווחת  ברווחי השקעות  מגידול 

ברמת “סולו”(.
החברה השישית בגודלה בתחום זה היא 
איילון עם תפוקה בסדר גודל של 768.1 מיליון 
שקל )604.3 מיליון בשנה החולפת – גידול של 
27.1% ביחס לשנה החולפת(. הגידול בתפוקה 
בשנה הנוכחית מוסבר בהגדלה ניכרת של 
איילון בקרב ציבור עובדי המדינה וכן מגידול 
הנובע מפעילות קולקטיבים אחרים וסוכנים.

בשורת הרווח החברה הציגה הפסד כולל של 
42.8 מיליון שקל וללא זקיפת רווחי השקעות 
ההפסד החיתומי מגיע ל-54.2 מיליון שקל 
ו-17.9  14.7 מיליון שקל  )בשנה החולפת 
מיליון שקל בהתאמה(. אין ספק שמדובר 
בשנה גרועה במיוחד, והגידול בתפוקה ובכמות 
מבוטחי הקולקטיבים העצים את ההפסדים 

החיתומים.
גם באיילון, כמו בחברות אחרות, בוצעו 
שינויים חיתומיים ב-2016 שעשויים להראות 
שיפור בשנת החיתום 2017. ב-2017 חלקה 
של החברה בביטוח עובדי המדינה ירד בצורה 
ניכרת עקב כניסת מגדל, אך הוא עדיין מאוד 

משמעותי )כ-45%(.
חברת כלל ביטוח מצויה רק במקום השביעי 
מבחינת תפוקת הרכב רכוש ותפוקתה בשנת 
הדוח 634.5 מיליון שקל )639 מיליון שקל 

בשנה החולפת - ירידה קטנה של 0.7%(.
בשורת הרווח החברה עברה מהפסד של 
כ-36 מיליון שקל בשנת 2015 לרווח כולל של 

16.1 מיליון שקל, שכמחציתו חיתומית )כ-
7.5 מיליון שקל ללא זקיפת רווחי השקעות(. 
החברה מדווחת על שיפור ניכר, הן בעסקי 
הפרט והן בעסקי הקולקטיבים, תוך המשך 
המגמה של אי חידוש עסקים הפסדיים וכחלק 
בלתי נפרד מהאסטרטגיה של החברה לתעדף 

רווחיות גם על חשבון קיטון בתפוקה.

תפוקת חמש החברות
הגדולות: 60% מהענף

הגדולות  החברות  חמש  תפוקת  כל  סך 
באלמנטרי )מנורה מבטחים, הראל, הפניקס, 
שקל  מיליארד   4.88 ביטוח(:  וכלל  מגדל 
כל החברות  המהווים כ-60.4% מתפוקת 
)בנטרול הקדמת פוליסות -2017 רק 58.8%(. 
נתון זה מוכיח שקיימת תחרות הכוללת את 

כל החברות.
ראוי לציין שביטוח ישיר,שהיא החברה מס. 
7 בתפוקה האלמנטרית, נמצאת בתחום זה 
במקום השני. ביחד עם AIG, מהוות החברות 
הישירות כ-1.33 מיליארד שקל – המהווים 

כ-16.5% מתפוקת התחום.
)משאיות,  הנישות  תפוקת  בנטרול 
אוטובוסים, רכב ציבורי זעיר וקולקטיבים( 
מגיעה  הישירים  של הביטוחים  ההשפעה 

בתחום זה לכ-20%.
השמינית  החברה  הינה  הכשרה  חברת 
בגודלה, עם תפוקה בסדר גודל של 378.6 
מיליון שקל )כמעט זהה לשנה החולפת - 378.2 
מיליון שקל(. ההפסד הכולל של החברה כ-7.6 
מיליון שקל )20.7 מיליון בשנה החולפת(. 
עיקרו של השיפור חיתומי )9 מיליון שקל( 
ומקצתו בשיפור רווחי השקעות )4 מיליון 
שקל(. חברת הכשרה מדווחת על הקדמת 
ובנטרול  הדוח  בשנת  לקולקטיב  ביטוח 
ירידה קטנה בתפוקת  אותה הקדמה חלה 
הרכב והנובעת מטיוב תיק הלקוחות)ואכן 

יש שיפור(.
 AIG היא  בגודלה  התשיעית  החברה 
שתפוקתה בשנה הנסקרת כ-314.1 מיליון 
שקל )284.1 בשנה החולפת-גידול של 10.5%(. 
בשורת הרווח החברה הציגה שיפור, אך היא 
עדיין מציגה הפסד כולל של 4.9 מיליון שקל 
והפסד חיתומי של 7 מיליון שקל )11.7 מיליון 
שקל ו-13 מיליון שקל בהתאמה ב-2015(. 
התחום  מתפוקת   3.9% מהווה  החברה 
ותרומתה להפסד הכולל  - כ-4.2%, פחות או 
יותר בממוצע )אך פחות טוב מביטוח ישיר(. 
2017 כולל  ניתן להבחין בשיפורים לקראת 
הדיווח על שחרור כ-9 מיליון שקל מהעתודה 
לפרמיה בחסר והעמדתה בסוף 2016 על כ-2.5 

מיליון שקל בלבד.
שירביט,  היא  בגודלה  החברה העשירית 
שהגיעה ב-2016 לתפוקה של 297.2 מיליון 
שקל )248 מיליון שקל בשנה החולפת( - גידול 

של כ-19.8%, הנובע הן מכניסה מחודשת 
לביטוח עובדי המדינה והן מפעילות סוכנים 

)ב-2017 היא לא נגשה למכרז החשכ”ל(.
ההפסד הכולל בתחום זה בשירביט הגיע 
ל-21.7 מיליון שקל וההפסד החיתומי 24.8 
מיליון שקל )24.4 מיליון ו-27.4 מיליון שקל 
בהתאמה(. הגדלת התעריף ושינויים חיתומיים 
נוספים וכן אי התמודדות על עובדי המדינה 
2017 עשויים לשפר את התוצאות  בשנת 

בתחום זה לקראת 2017.
רכב  בתחום  פעילה  אינה  שלמה  חברת 
רכוש כפי שהיא פעילה בתחום החובה, והיא 
ממוקמת במקום ה-11 עם תפוקה של 263.9 
מיליון שקל )225.3 מיליון שקל בשנה החולפת 
– גידול של 17.1%(. ברמה החיתומית ניכרים 
מאמצים שהחברה ביצעה במהלך 2016 ואשר 
הורידו את שיעור ההפסד לרמה של 7.8 מיליון 
שקל בלבד )19.7 מיליון שקל - הפסדי השנה 
עדיין  החולפת(. למרות השיפור, החברה 
מפסידה בשנת הדוח, אך ניתן להבחין שבשנת 
2017 מגמת השיפור תימשך וקיימת סבירות 

שהחברה תעבור לרווח.
ביטוח  היא  זה  בתחום  הקטנה  החברה 
חקלאי, הפועלת במגזר הקיבוצי וגם מפעילה 

סוכנים, אך במשורה.
תפוקת החברה כ-160.8 מיליון שקל )134.3 
מיליון בשנת -2015 גידול של 19.8%(. עיקר 
הגידול מפעילות סוכנים. בשורת הרווח חלה 
ירידה משמעותית, אך החברה עדיין מציגה 
רווח כולל קטן של 1.6 מיליון שקל )ואיזון 
ואפילו רווח חיתומי קטן של 314 אלף שקל(.

בשנה החולפת )2015( התוצאה של ביטוח 
ברמה  הן  לטובה,  בולטת  הייתה  חקלאי 
הכוללת והן ברמה החיתומית )רווח של 16.7 
מיליון שקל ו-15.7 מיליון בהתאמה(. ההרעה 
החיתומית נובעת לפי דוח החברה מפעילות 
הסוכנים ומוסברת בתחרות. החברה קטנה 

ומהווה רק כ-2% מתפוקת השוק.

סיכום

שנת 2016 הייתה שנת שיא בתפוקה )מעל 8 
מיליארד שקל( וביססה את תחום רכב רכוש 
במקום הראשון מבחינת גודל התפוקה. גידול 
במספר כלי הרכב וגידול בפרמיה הממוצעת 
נתנו אפקט מצטבר, שהועצם בדרך מלאכותית 
של  פוליסות  רישום  מהקדמת  כתוצאה 
קולקטיבים כגון עובדי המדינה )בחברות 

מגדל והראל(.
ביותר במגזר  רכוש, התחום הגדול  רכב 
האלמנטרי - מצריך משאבים רבים מבחינת 
החברות והסוכנים בשירות, טיפול בתביעות,  
ומקצועי  טכני  אדם  כוח  של  ורמה  כמות 
)כולל שינויים  מיכון מתקדמים  ושירותי 
הנדרשים בגלל רגולציה(. אולם, הדבר אינו 

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

הפסד של 119 מיליון שקל ברכב רכוש בשנת 
2016 – לעומת הפסד של 193 מיליון שקל ב-2015
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ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

יכול להסביר את העובדה ששנתיים רצופות 
התחום מציג הפסדים חיתומיים ניכרים.

2016 בוצעו ברוב החברות שינויים  בשנת 
חיתומיים, שכללו הגדלת הפרמיה והתאמתה 
לסיכונים, אך זה לא “הציל” את התוצאה של 
שנת 2016. אי לכך, ניתן להסביר את התוצאות 
בהתרופפות המשמעת החיתומית בשנת 2015 
וכן בחודשים הראשונים של שנת 2016, בנוסף 
לחוסר תגובתיות בהתאמת הפרמיה לסיכון 
עקב השינויים שהתרחשו )לדוגמה, הגדלת 
5 של  מספר הטוטלוסים הנובעים מתיקון 

משרד התחבורה(.
השוק מאוד תחרותי ולפיכך ניתן להבחין 
ב”סייקל” של מספר שנים, שחברות מגדילות 
ומקטינות תפוקות לסירוגין. בשנים הקודמות 
היה רצון במספר חברות להחזיק את התחום 
והגיוני  ובתנאי שיהיה קטן  גם ב”הפסד” 
ובתנאי שהתחום המקביל - ביטוח חובה - 

ימשיך להוביל ברווחיותו.
השינויים בשנת 2016 בתחום החובה עשויים 
לגרום לכל החברות לבצע הפרדה יותר גדולה 
בין התחומים, מאחר שאין זה ברור שביטוח 
החובה יוכל להמשיך ולסבסד לאורך זמן את 

ההפסדים בביטוח רכב רכוש.
2017 אנו צפויים לקטיפת הפירות  בשנת 
מהמהלכים שביצעו החברות ב-2016, אך 
השיפור יהיה כנראה אטי והדרגתי ובתנאי 
שהתחרות )ו/או אולי נזקי חורף בלתי צפויים( 

לא יגרמו לחברות לאבד את הראש.
הביטוח הישיר הגדיל ב-2016 את אחיזתו 

בתחום, אך היא עשויה לקטון בשנת 2017 עקב 
יציאתו מביטוח עובדי המדינה. לחברה לביטוח 
ישיר יש יתרון גדול בתוצאות החיתומיות, 
הן בגלל הטיפול בתביעות והן בגלל השליטה 
והבקרה החיתומית, כולל מהירות תגובה 
בהתייחס לתעריף. בשנה הנוכחית “סבל” 
ביטוח ישיר מנוכחות גורם זר בתפוקתו )עובדי 
המדינה( ולכן היו שיבושים, אך גם הם לא מנעו 

מהחברה את הבכורה בשורת הרווח.
על  רבה  יש תרעומת  מבחינת הסוכנים, 
החיתומי  מהשיפור  ניכר  שחלק  העובדה 
בחברות קשור ב”הנחות על חשבון עמלה”.

למרות הטענות, אין הוכחות שרמת העמלות 
הכוללת ירדה בתחום זה.

החדשים  מהרכבים  ניכר  חלק  זאת,  עם 
מבוטח באופן עצמאי על ידי חברות הליסינג 
וחלק הולך וגדל על ידי סוכנויות של יבואנים. 
אם ניקח בחשבון את הגידול של החברות 
הישירות, התחום נעשה יותר בעייתי וצפוף 

לסוכנים.
של  האסטרטגיים  מהמהלכים  חלק  גם 
ביטוח ישיר אינם מבשרים לסוכנים רוגע, 
כגון השתלטות וכניסה לתחום יבואני הרכב 
וסמלת של  צ’מפיון  אלייד של  )סוכנויות 

פיאט(.
הוא  הסוכנים  על  המאיים  נוסף  גורם 
האסטרטגיה של הפיקוח, הדורשת הגברת 
הדיגיטציה, על מנת לייעל תהליכים ולשפר 

השירות.
בנוסף ל-Wobi וגורמים אחרים כמותו, אנו 
צפויים לראות בקרוב גם חברות ביטוח שיפעלו 

באופן דיגיטלי לחלוטין ואין ספק שביטוח 
הרכב מצוי בסכנה מבחינת הסוכנים, אלא אם 
גם הם יבינו את השינוי שהם צריכים לעבור.

בכל מקרה, רוב השינויים הצפויים בתחום 
זה עלולים בטווח הבינוני והארוך לפגוע ברמת 

העמלה המסורתית.
ברמת החברות, אסור להפסיד בתחום זה, 

שהרי הוא תחום פעילות גדול ומרכזי.
החברות הקטנות והבינוניות חייבות להבין 
זה,  בתחום  להפסיד  אסור  בוודאי  שלהן 
שהרי לרובן אין מגזרי פעילות )בוודאי לא 
משמעותיים( כגון ביטוח בריאות, ביטוח חיים 
ו/או פיננסים שעשויים לתת מענה להפסדים 
לאורך זמן ואסור לסמוך רק על החובה, שהרי 

רווחיותו אינה ברורה בהתייחס לעתיד.
אחד הנושאים החשובים העומדים על סדר 
היום הנוכחי קשור ליכולת של הרגולטורים 
השונים )בנוסף לרשות הפיקוח גם למשרד 
התחבורה( לבצע אסדרה בכל הקשור לעלויות 
חלקי החילוף וכן למוסכי ההסדר. אין ספק 
ואם  רבים  עיוותים  זה  בתחום  שקיימים 
תהיה פגיעה במוסד של “מוסכי ההסדר”, 
למרות שאינו חף מטעויות, עלולות להיות 
לכך השלכות על הגידול בתשלומי התביעות 

ובעקבותיהם על הגידול בפרמיות.
טוב יעשו הגורמים המטפלים באסדרה, אם 
לא יתעלמו מכך שפעילות מוסכי ההסדר גרמה 
בעקיפין להגברת התחרות ולהורדת הפרמיות. 
חשוב שתהיה בקרה על כך שהפעילות של 
מוסכי ההסדר לא תהיה על חשבון טיב השירות 

או הבטיחות.

)המשך מעמוד קודם(

הפסד של 119 מיליון שקל ברכב רכוש בשנת 
2016 – לעומת הפסד של 193 מיליון שקל ב-2015

http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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 ,Insurance in Central Asia בכנס 
שהתקיים לאחרונה בקזחסטן, הודיע מיכאיל 
 the Russian National ספ, סגן הנשיא של 
Reinsurance Company RNRC, שמבטח 
 Euro Asian-ב לפעילות  מוכן  המשנה 

 .Economical Union EEU
בתחום  המשנה  ביטוח  שוקי  כי  ציין,  ספ 
משטר  וכי  ומתפתחים  קטנים   EEC-ה
שווקים  של  בהתפתחות  יסייע   Solvency 2

ייחודיים אלו. 
באוקטובר  לפעול  שהחל   ,RNRC המבטח 
 2.6 של  בהיקף  פרמיה  כה  עד  רשם   ,2016
הבנק  ידי  על  הוקם   RNRC דולר.  מיליון 
המרכזי של רוסיה על פי חוק שעבר בפרלמנט 
המבטחים  חייבים  החוק,  פי  על  הרוסי. 
הרוסיים לערוך 10% מביטוחי המשנה שלהם 
  RNRC ערך  החוק  מכוח   .RNRC באמצעות 
112 חוזי ביטוח משנה עם 33 מבטחים ו-12 

 March ,Willis ,Aon ,Guy ברוקרים ביניהם
Carpenter ואחרים. 

בכנס  שהשתתפה   S&P הדירוג  חברת 
בתחום  רוסיה  של  הקיבולת  כי  ציינה, 
כש- דולר  מיליארד  ב-3.6  מוערכת  הביטוח 
השוק.  של   70% מחזיקים  מהמבטחים   10%
להישען,  תמשיך  הרוסית  הביטוח  תעשיית 
משנה  מבטחי  על  והרחוק,  הקרוב  בעתיד 

מערביים.

ערך  לניירות  לרשות  הודיע   AIG תאגיד 
 John( פאולסון  ג’ון  כי   )SEC( ארה”ב  של 
 4.55 המחזיקה  גידור  קרן  מנהל   ,)Paulson
 ,2017 במרץ  ל-15  נכון   AIG של  מניות  מיליון 

עוזב את מועצת המנהלים של המבטח. 
פאולסון מסר, כי עזיבת מועצת המנהלים היא 
פאולסון  של  נציגו  אחרות.  התחייבויות  עקב 

במועצת המנהלים, צ’רלס מרפי, התאבד בחודש 
 Carl Icahn של  נציגו  זאת,  לעומת  שעבר. 
 AIG Samuel-ב בגודלו  הרביעי  )המשקיע 
Merksamer(, ימשיך לכהן במועצת המנהלים. 
כי  לני”ע,  לרשות  המבטח  ידי  על  נמסר  עוד 
את  יקבל  לא  הנקוק  פיטר  הפורש  המנכ”ל 
בגין  שיקבל  הפיצוי  אולם  שלו,  השנתי  הבונוס 

דולר  מיליון   9.6 של  סך  על  יעמוד   2016 שנת 
)23% פחות משכרו בשנת 2015( סכום המורכב 
דולר, תמריץ לטווח  משכר בסך של 1.6 מיליון 
ארוך )2019( בסך של 7.8 מיליון דולר וקרנות 
מענק  יקבל  הפורש  המנכ”ל  כן,  כמו  נוספות. 
שיישאר  כדי  דולר  מיליון   5 של  בסך  מיוחד 

בתפקידו עד אשר ימצא לו מחליף.

 the International Union of Marine
חודש  בראשית  פרסם   Insurance (IUMI(
הגידול  בעקבות  חדש,  דוח  השנה  אפריל 
 – נפגעים  רבות  ימיות  תאונות  של  בתדירות 
הימית  הקהילה  כל  את  המטרידה  התפתחות 

ומציבה אתגרים חדשים בפני המבטחים.
ימיות  תאונות  יותר  כי  קובע,   IUMI-ה  
ב-2015  גם   .2016 בשנת  אירעו  נפגעים  עם 
לאחר  וזאת  התאונות  במקרי  עלייה  נרשמה 
באירועים.  מתמדת  ירידה  נרשמה  בו  עשור 
 Total( כוללים  נזקים  של  המקרים  מספר 
נשאר  והתפוצצות  אש  של  כתוצאה   )Loss

אנייה  עליית  של  המקרים  מספר  אולם  יציב, 
נמצא  האנייה  למכונות  הנזק  או  שירטון  על 

במגמת גידול משמעותית. 
במחירי  שהירידה  סבורים,  הארגון  חברי 
המכונות  תיקון  בעלות  והעלייה  האניות 
מגדילות את ההסתברות להכרזת אנייה כלא 

ראויה לתיקון. 
את  הקטינה  האניות  במחירי  הירידה 
של  בשיעור  אניות  גופי  של  הביטוח  פרמיות 
הבעיות  אחת  בעבר.  הפרמיה  לעומת   66%
שמטרידות את המבטחים הימיים היא עריכת 
מתקנים  של  הימי,  הביטוח  במסגרת  ביטוח, 

יבשתיים )כמו נמלים, מספנות וכדומה( וזאת, 
בנמל  הנזק העצום  לנוכח המסקנות בעקבות 
טיינג’ין )סין, 2015(. הנזק הכולל של האירוע 
)הנזק  דולר  מיליארד  ב-6  נאמד  בטיינג’ין 
יכול  אולם  ומעולם(,  מאז  ביותר  הגדול  הימי 
העובדה  בשל  יותר  הרבה  גדול  להיות  היה 
עם  שיט  כלי   750 האירוע,  בעת  עגנו,  שבנמל 

מטענים בשווי כולל של 53 מיליארד דולר. 
המכולה  אניות  מייצרות  נוספת  בעיה 
החדשות, המסוגלות להוביל 20 אלף מכולות, 
ביותר  נאמד  המטענים  של  הכולל  כשהשווי 

מ-1 מיליארד דולר לאנייה. 

המבטח, שהחל לפעול באוקטובר 2016, רשם עד כה פרמיה בהיקף של 2.6 מיליון דולר

המנכ”ל הפורש פיטר הנקוק לא יקבל את הבונוס השנתי שלו, אולם 
הפיצוי שיקבל בגין שנת 2016 יעמוד על סך של 9.6 מיליון דולר

ה-IUMI קובע כי יותר תאונות ימיות עם נפגעים אירעו בשנת 2016 וגם ב-2015 נרשמה עלייה

 RNRC - מבטח משנה חדש 
בתעשיית הביטוח של רוסיה

מבטחים ימיים מדווחים על עלייה 
בתדירות של אירועים רבי נפגעים

AIG ג’ון פאולסון עוזב את מועצת המנהלים של

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

מבטחים ומבוטחים

מישל סיבוני מונה למנכ”ל 
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים

מה מעניין היום 
את חברות 

הביטוח בתחום 
?Insurtech-ה

מישל סיבוני מונה היום 
למנכ”ל קבוצת הראל ביטוח 
ופיננסים במקום רונן אגסי 
לתפקידו  בנוסף  שפרש, 
הראל ביטוח – כך  כמנכ”ל 
הודיעה היום )יום ג’( הראל 

לבורסה.
מכהן  סיבוני  כי  יצוין, 
כמנכ”ל הראל ביטוח החל 
משנת 2009, וכן כיהן כמנכ”ל 
השקעות,  בהראל  משותף 
כמנכ”ל  לתפקידו  בנוסף 

הראל ביטוח משנת 2011 ועד תום שנת 
2015, מועד בו הוחלט כי סיבוני יתרכז 

בתפקידו המרכזי כמנכ”ל הראל ביטוח. 
השנה  ינואר  בחודש  דיווחה  הראל 
בינואר  2211 מה-22  גיליון  )פוליסה, 
ולנוכח  כשנה  חלוף  לאחר  כי   )2017
מתפקידו  אגסי  של  הפרישה  הודעת 
כמנכ”ל החברה, כמו גם מיתר תפקידיו 
בחברה, הסכים סיבוני לקחת על עצמו 

שוב גם את תפקיד מנכ”ל 
החברה, וזאת ללא כל תמורה 
נוספת בגין כהונה זו. בהראל 
תגמולו  כי  בדיווח,  ציינו 
הופחת  סיבוני  של  הכולל 
לתוקף  כניסתו  בעקבות 
לנושאי  תגמול  חוק  של 
משרה בתאגידים פיננסיים. 
בהתאם, לא ישתנה תגמולו 
של סיבוני אם מסיבה כלשהי 
יחדל מלכהן כמנכ”ל החברה 
כמנכ”ל  בכהונתו  וימשיך 

הראל ביטוח.
אריק  היום נכנס לתוקף גם מינויו של 
פרץ כסמנכ”ל הכספים של הראל ביטוח 
השנים  בשלוש  כיהן  פרץ  ופיננסים. 
האחרונות כסמנכ”ל כספים ומטה בקבוצת 
מיטב דש, והחזיק בתפקיד אסטרטגי ובכיר 
בקבוצה זו. לפני כן שימש כסמנכ”ל בכיר 
בפסגות, ולפני כן כיהן כסגן בכיר למפקח 

על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר. 

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

בכירים בענף הביטוח ישתתפו  בכנס “פינטק – מה 
הלאה?” )?Fintech – What’s Next(, שתערוך פירמת 
רואי החשבון  KPMG סומך חייקין בשיתוף חברות 
נוספות. החברה מזמינה סטארטאפיסטים בתחום 
הפינטק לפגוש בכנס את המשקיעים הבכירים בתעשייה, 

לצד בכירי בנקים וחברות ביטוח מקומיות וזרות.
הכנס ייערך בתל אביב ב-10 במאי ואחד הנושאים 
שיידונו בו הוא: מה מעניין היום את חברות הביטוח 
שי  בתחום ה-Insurtech. את  הדיון בנושא יפתחו 
פלדמן, מנכ”ל-AIG ישראל, וגארי רידר, הממונה על 

תחום הביטוח ב-KMPG העולמית. 
תומר רובינשטיין  במפגש ייערך פאנל בהשתתפות 
סמנכ”ל שיווק ופיתוח עסקי במגדל, אלי טובול מנהל 
אורנה קרני  טכנולוגיית מידע ברשות שוק ההון, 
סמנכ”לית אסטרטגיה ופיתוח עסקי מ-AIG ישראל, 
אבי מנעים מנהל פיתוח עסקי מהפניקס, אודי זיו מנכ”ל 
Earnix ואסף מיזן מנהל מוצר ואקטואר מעתידות. 
  IT את הפאנל תנחה אילנית אדסמן ממחלקת סיכוני

בפיננסים בפירמה.

 זאת, בנוסף לתפקידו כמנכ”ל הראל ביטוח 
בכירים בענף הביטוח ישתתפו בכנס  החליף את רונן אגסי שפרש

“פינטק - מה הלאה?” שתערוך פירמת 
רואי החשבון  KPMG  סומך חייקין 

מישל סיבוני


