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שביעות רצון בפיקוח: חברות הביטוח זנחו 
לחלוטין את המודלים הישנים לתגמול הסוכנים

בפיקוח מזהים כי חברות הביטוח מאמצות את העקרונות שנקבעו באוצר, ושפורסמו 
במסגרת נייר ההתייעצות שפרסמה המפקחת על הביטוח, הקובעים בין היתר תקופת המתנה 
של שלוש שנים לפני הפחתת עמלה לסוכן הביטוח – בהתאם לבחינת כלל העסקאות שנעשו

כשלושה שבועות לאחר כניסתו לתוקף של 
החוק המנתק בין עמלות הסוכנים לדמי הניהול 
)המהווים, בפועל, ימי עסקים בודדים עקב חג 
הפסח וחול המועד( – והדעות חלוקות לגבי 

מידת הצלחת הרפורמה. 
מספר החברות שפרסמו באופן פומבי מודל 
תגמול חדש - קטן יחסית, אולם יש לזכור כי 
לא מוטלת על אף חברה החובה לפרסם באופן 
פומבי את הסכמי העמלות החדשים עליהם 
היא חותמת עם סוכני הביטוח. מהמידע שהגיע 
פוליסה עולה, כי חברות הביטוח זנחו  לידי 
לחלוטין את המודלים הקודמים, וכי עבודת 
הענף נמשכת כסדרה, וכל החברות ממשיכות 

במכירות על פי מודלים חדשים. 
אחת המגמות שמזהים בפיקוח היא שהחברות 
מאמצות במידה לא מבוטלת את העקרונות 
שהתוותה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר 
בנייר ההתייעצות לציבור, שפורסם בפברואר 

 .2017
כך, למשל, חברות רבות אימצו במודל התגמול 
שלהן תקופת המתנה משמעותית, של שלוש 
שנים ומעלה, לפני הפחתת העמלה של סוכן 
הביטוח – בהתאם לבחינת כלל העסקאות 

שנעשו.

ההתייעצות  בנייר  שמופיע  אחר  מודל 
שפרסמה המפקחת על הביטוח הוא המודל של 
עמלת הפצה אחידה. מודל זה קיבל את תמיכתו 
הפומבית של נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה 
אברמוביץ – והוא גם אומץ על ידי חברות גמל 
והשתלמות מובילות, בהן פסגות וילין לפידות. 
חברת הביטוח היחידה שפרסמה פומבית 
את מודל העמלות החדש היא איילון, שהציגה 
מודל שמתייחס לתחום ביטוחי המנהלים בלבד 
)החברה מיזגה את פעילות הפנסיה והגמל עם 

מיטב דש(. 
בקרב סוכני הביטוח לא נרשמת שביעות 
רצון דומה. סוכן בכיר בענף מסר לפוליסה, כי 
לא כל החברות השלימו את החתמת הסוכנים 
על המודלים החדשים, וחוסר הוודאות בקרב 
סוכנים עדיין גדול. עוד ציין הסוכן הבכיר, כי 
הרפורמה אמנם הושלמה, אך היא לא מביאה 
בשלב זה תועלת לאף מבוטח. אותו סוכן הביע 
נחושה  כך  כל  תמיהה מדוע, אם המפקחת 
להוריד את דמי הניהול, היא לא מורידה פשוט 

את תקרת דמי הניהול. 
טענה נוספת שמועלית בנושא היא שמטרת 
ניגוד העניינים  הרפורמה הייתה לנטרל את 
בו מצוי היה לכאורה סוכן הביטוח, אך ניתוק 

הקשר בין העמלה לדמי הניהול לא מנטרל כלל 
את ניגוד האינטרסים. זאת כיוון שהמודלים 
הקיימים עדיין מאפשרים שונות בין החברות 
יכול  שסוכן הביטוח  כך  העמלות,  בשיעור 
להמשיך להציע ללקוחותיו את המוצרים של 
החברות שמשלמות לו את שיעור העמלות 

הגבוה ביותר.
גם את  בוחנים מקרוב  במקביל, בפיקוח 
המגמה שמתפשטת בשוק – גביית שכר טרחה 
מהלקוח. בפיקוח מפרשים את החוק כך שסוכן 
הביטוח חייב לבחור כיצד הוא מקבל תגמול 
– מהלקוח או מהחברה, וסבורים כי גבייה 
עומדת  אינה  ומהלקוח  מהחברה  במקביל 
בהוראות החוק. מנגד, בפיקוח לא שוללים 
את האפשרות שסוכני הביטוח יתחילו לעבוד 
במודל של עמלת הפצה - בדומה למודל לפיו 

עובדים הבנקים.
כאמור, עברו כשלושה שבועות בלבד מאז 
כניסת החוק לתוקף. בענף סבורים כי טרם 
נאמרה המילה האחרונה, וכי השוק ממשיך 
להסתגל למצב החדש. הסבירות שהפיקוח 
על הביטוח יפרסם מודל תגמול מועדף נמוכה, 
אך לפיקוח עדיין יש יכולת לכוון את החברות 

למודלים הרצויים לו.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים
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שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il
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ניהול מכירות 
ומבצעים 
פנימיים

גיוס והכשרת 
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הסוכן
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הביטוח
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 One stop
 shop

בביטוח חיים

תמיכה 
ביישום 

הרגולציה 
במשרד הסוכן

BEST PRICE
המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

סייבר

43 אלף התקפות סייבר 
במהלך שלושה חודשים

צעד לפני 
הלשכה

ב-90% מהמקרים כיוונו הפצחנים לרשתות של מצלמות אבטחה 
ומערכות לניהול מבנים, המאפשרות ניהול מרחוק באמצעות האינטרנט

מנכ”ל שירביט גיל ספיר 
מסר לפוליסה, כי כבר לפני 

שלוש שנים החליטה החברה 
להקדים את תשלום העמלות, 

כולל המע”מ, ל-9 בחודש

מספר תקיפות סייבר יומי לבתי עסק 

מאת ישראל גלעד
עסקים בריטיים חוו כ-43 אלף התקפות סייבר 
ברביע הראשון של שנת 2017. פצחני האינטרנט 
מכוונים בעיקר לחפצים המתחברים לאינטרנט 
)IoT( בהם נעשה שימוש במקומות העבודה. 
ב-90% מהמקרים כיוונו הפצחנים לרשתות 
של מצלמות אבטחה ומערכות לניהול מבנים, 

ניהול  המאפשרות 
באמצעות  מרחוק 
 39 ב- האינטרנט. 
אלף מקרים )מתוך 
ה-43 אלף( ההתקפה 
יע  ב ר ב ה  ע צ ו ב
שנת  של  הראשון 

 .2017
ר,  ק ח מ ה ך  ר ו ע
 ,I SP  B e a m i n g
מצא גידול בשיעור 
של 84% בהתקפות 
יע  ב ר ב ר  ב י י ס ה
הראשון של השנה, 

לעומת הרביע הראשון של שנת 2016.  
מינואר  כי  ללמוד  אפשר  הגרף  מנתוני 
2016 עיקר התקפות הסייבר הן על יחידות 
בקרה ושליטה. החדירה למערך המחשוב של 
ארגון מאפשרת לפצחן להשתמש בנכסים 
הדיגיטליים של הארגון כדי לסייע בפריצה 

הבאה.

ט  י ב ר י ש
הקדימה בשלוש 
לשכת  שנים את 
הביטוח.  סוכני 
נת  ו ו כ ח  כ ו נ
לפנות  הלשכה 
לחברות הביטוח 
בדרישה להקדים 
ום  ל ש ת ת  א
עמלות הסוכנים 
מה-15 ל-9 בכל 
)פוליסה,  חודש 
2246 מה- גיליון 

18 באפריל(, מסר 
שירביט  מנכ”ל 

גיל ספיר לפוליסה, כי כבר לפני שלוש שנים 
החליטה החברה להקדים את תשלום העמלות, 
כולל המע”מ, ל-9 בחודש. “אנחנו בעד סוכני 
הביטוח, ומאמינים כי זכותם להתפרנס בכבוד” 

– מסר ספיר.

גיל ספיר, מנכ”ל שירביט
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מידרוג: שיעורי חדירה נמוכים תומכים 
בהמשך הגידול בפעילות ענף הביטוח

יחסית של  “התנאים הכלכליים הטובים 
המשק המקומי עם שיעור אבטלה נמוך וצמיחה 
עקבית, יחד עם שיעורי חדירה וצפיפות נמוכים 
ביחס לרוב המדינות המערביות, תומכים 
בפוטנציאל צמיחה גבוה מקצב צמיחת התמ”ג 
הצפוי בדומה למגמה בשנים האחרונות” – כך 

מעריכים כלכלני מידרוג. 
נון, ראש תחום מוסדות  בן  אבי  בדוח של 
עומר פורמברג,  פיננסיים, והאנליסט רו”ח 
מצוין כי “בשנים האחרונות צמחו הפרמיות 
השנתיות בקצב מהיר מקצב צמיחת התמ”ג 
ובפער ממוצע של כ-2.5%. זאת בעיקר הודות, 
בין היתר, לצמיחה המשמעותית בביטוחי 
הבריאות הפרטיים ובביטוחי הרכב שנתמכו 
ובעליית  רכבים  מסירות  של  שיא  בהיקף 

תעריפים בביטוחי הרכב רכוש”. 
בתרחיש הבסיס של מידרוג לשנה הקרובה, 
הפרמיות הענפיות צפויות לצמוח בקצב של 
כ-4%-6% הגבוה מקצב צמיחת התמ”ג הצפוי, 
גם בשל שיעור חדירה נמוך יחסית ועליית 
תעריפים בחלק מהמגזרים, כאשר תמהיל 
הצמיחה ייוותר שונה בין המגזרים וללא כניסת 

מוצרים חדשים משמעותיים. 
מבנה ההוצאות בחלק גדול מהחברות והיעדר 
יכולת לייצר רווחיות חיתומית משמעותית 
גדול מהשחקנים  על חלק  להעיב  תמשיך 
ולהוות משקולת לרווחיות החברות,  בענף 
תוך העצמת החשיפה לתשואת ההשקעות. 
בתרחיש זה היחס המשולב )בשייר( הענפי 
והתשואה על  לנוע סביב ה-100%  ימשיך 
ולנוע בטווח  נכסים צפויה להיוותר נמוכה 

שבין 0.1% ל-0.3%.

חדשנות וערוצי הפצה

הארוך,  הזמן  בטווח  כי  צופים  במידרוג 
החדשנות תהווה מחולל התחרות העיקרי. 
“מבטחים שלא יתאימו את המודל העסקי, 
ובפרט את מודל ההפצה )בחלק מהמוצרים, 
ובפרט במוצרים בעלי פוליסה אחידה(, עשויים 
לחוות שחיקה משמעותית בפרופיל העסקי. 
גם  ההתפתחות הטכנולוגית מביאה אתה 
הזדמנויות למוצרים חדשים ובהם ביטוחי 
צפויות  ואחרים. התפתחויות אלה  סייבר 
לשנות באופן מהותי חלקים רבים משרשרת 
הערך של חברות הביטוח ולגרום לשינויים 

משמעותיים בענף”. 
במידרוג מוסיפים, כי ככל שהטכנולוגיה 
תתקדם ותאפשר הקטנת עלויות, ניתוח בסיסי 
נתונים גדולים ובידול טוב יותר של מכירה 
ללקוחות, צפוי גידול של חברות ומודלים של 
מכירה ישירה )בעיקר בפוליסות אחידות( 
בעלות מבנה הוצאות רזה יחסית, אשר עלולה 

לדחוף את תעריפי הביטוח למטה, תוך שיבוש 
אופן פעילות הענף. 

במידרוג מביאים כדוגמה את חברת הביטוח 
AIG, שעושה שימוש באיסוף נתוני הנהג על 
מנת לתת תמחור דיפרנציאלי לכל לקוח, אשר 
מהווה מודל יעיל יותר לתמחור הפוליסות. 
בחברת הדירוג מציינים, כי “חברות עם מודל 
הפעלה רזה יוכלו גם ליצור לעצמן יתרון אצל 
האגרגטורים דוגמת WOBI. פלטפורמות אלו 
מאפשרות ללקוחות לבצע סקרי שוק ולחפש 
את הפוליסה המשתלמת ביותר עבורם וצפויה 
בעתיד להפוך ליותר ויותר דומיננטית כערוץ 
הפצה ביחס למצב כיום ולשמש כמנוע להורדת 

תעריפים”. 
למרות זאת, בטווח הקצר יותר, של 18-12 
חודשים הקרובים, במידרוג לא מעריכים כי 

יחול שינוי משמעותי בשוק הישראלי בתחום 
זה, היות שהשוק נשלט עדיין ברובו על ידי 
סוכני הביטוח המסורתיים. “אולם, תהליכי 
ימשיכו  יכולת המכירה  ושיפור  דיגיטציה 
להתפתח וצפויים לשפר את יכולת המכירה 
ולהגביר את התחרות בענף, בעיקר על ידי 
הרחבת ערוצי המכירה הדיגיטליים”. בהמשך 
לאמור, השאלה המרכזית שמעלים אנשי 
מידרוג היא מהו מודל ההפצה העתידי אשר 
מהווה מרכיב משמעותי ממבנה ההוצאות 
של חברות הביטוח. בתרשים  מוצג תמהיל 
ערוצי ההפצה של מוצרי ביטוח כללי ביחס 
לחברות באירופה. ניתן לראות שנתח הסוכנים 
בישראל גבוה משמעותית מכל מדינה אחרת 
)למעט איטליה( ושיעור חדירת הביטוח הישיר 

עדיין נמוך.

 בשנים האחרונות צמחו הפרמיות השנתיות בקצב מהיר מקצב צמיחת התמ”ג ובפער 
ממוצע של כ- 2.5% על מערך ההפצה של חברות הביטוח: נתח הסוכנים בישראל גבוה 

משמעותית מכל מדינה אחרת )למעט איטליה( ושיעור חדירת הביטוח הישיר עדיין נמוך

 מידרוג
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 התנאים הבסיסיים הכלכליים במשק ושיעורי החדירה הנמוכים יחסית תומכים בהמשך גידול בפעילות 

יחד עם שיעורי חדירה וצפיפות נמוכים התנאים הכלכליים הטובים יחסית של המשק המקומי עם שיעור אבטלה נמוך וצמיחה עקבית 

(, תומכים בפוטנציאל צמיחה גבוה מקצב צמיחת התמ"ג הצפוי בדומה למגמה בשנים 1רוב המדינות המערביות )ראה תרשים ביחס ל

בניתוח היסטורי ניתן לראות, כי בשנים האחרונות צמחו הפרמיות השנתיות בקצב מהיר מקצב צמיחת  (.2האחרונות )ראה תרשים 

הודות בין היתר לצמיחה המשמעותית בביטוחי הבריאות הפרטיים )אשר הינם מוצר . זאת בעיקר 2.5% -התמ"ג ובפער ממוצע של כ

 (. 3תעריפים בביטוחי הרכב רכוש )ראה תרשים  דחיפה( ובביטוחי הרכב שנתמכו בהיקף שיא של מסירות רכבים ובעליית

 ( 2015)שנת  שיעורי חדירה וצפיפות בפעילות הביטוח במדינות נבחרות – 1תרשים 

 בהתחשב גם להישמר צפוי האורדינאלי הסדר להערכתנו זאת עם, הרלוונטיים החליפין משערי גם ומושפעת לנפש בדולר מחושבת שהצפיפות לב לשים יש *
 .זו בעובדה

 ועיבוד מידרוג Swiss Re Sigma No 3/2016מקור: 
 

  הריאלי גביחס לתמ" צמיחת הפרמיות הענפית – 2תרשים 

 חברות הביטוח הגדולות בישראל ועיבוד מידרוג 13 מקור: נתונים כספיים של
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 (2014 נתוני) אירופה מדינות מול השוואה הכללי בביטוח ההפצה ערוצי תמהיל – 23 תרשים

  ביחס לפעילות הישירה של שאר החברות מידרוג והערכת ישיר בשיווק רק הפועלות( IDI) ישיר וביטוח ישראל AIG של השוק נתח על מתבסס ישראל נתוני*
 מידרוג ועיבוד European Insurance – Key Facts, August 2016: מקור

 

שלהן ולשדרג אותן במטרה להקטין עלויות,  IT-בנוסף, אנו מעריכים כי חברות הביטוח ימשיכו בשנים הקרובות להשקיע במערכות ה

ויבצעו רכישות  Big data-להתייעל בתהליכים ולפתח יכולת חיתום טובה יותר. בשלב מתקדם יותר, מבטחים ירחיבו את השימוש ב

את ( במטרה לשפר את היתרון התחרותי שלהן. הסביבה העסקית המאתגרת כיום דוחפת insur-techחברות הזנק בתחום הביטוח )

. בהן להשקיע ישתלם אשר ביותר והטובות המתאימות אלה את לזהות אתגר להן צפוי אולם, אלו בתחומים להשקיע הביטוח חברות

בתחום הדיגיטלי בענף הביטוח. ניתן להתרשם כי בנוסף אנו מציגים את כיוון ההתפתחות הצפוי להערכתנו  להלן 24בתרשים 

 גית, במקביל יתפתחו גם אתגרים נוספים לחברות.להזדמנויות הגלומות בהתקדמות הטכנולו

  

 אתגרים גם אך הזדמנויות מביאות וחדשנות טכנולוגיה – 24 תרשים

 

 

 דיגיטלית IT תשתית
 מובייל ויכולות

Big Data אנליטיות תוויכול 
 דיגיטליתה סביב הדברים של אינטרנט – IOT מתקדמות

  להיות הופכת התעשייה: כיום
 בלקוח מרוכזת יותר

 של למודל מאקטואריה מעברבינוני: -הקצר בטווח
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  מידעלבין ה ללקוחות

 עליהם
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שיעור חדירה וצפיפות בביטוח חיים וביטוח כללי

תמהיל ערוצי הפצה בביטוח כללי –
השוואה מול מדינות אירופה )נתוני 2014(
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נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
הפניקס  תביעתו של פלוני )“התובע”(, נגד 
חברה לביטוח בע”מ )“הפניקס”(. הפניקס 
הגישה הודעת צד ג’ נגד כלל חברה לביטוח 
בע”מ )“כלל ביטוח”(. שמות באי כוח הצדדים 
לא נזכרו בפסק הדין, שניתן בפברואר 2017, 
בהיעדר הצדדים, מפי השופטת אפרת אור-

אליאס.
התובע נפגע בתאונת דרכים ובעקבות כך 
נגרמו לו נזקי גוף שונים )“התאונה”(. במסגרת 
התאונה היו מעורבים רכבו הפרטי של התובע, 
שבוטח בפוליסת חובה באמצעות הפניקס, 
ושני רכבים כבדים נוספים. רכב כבד אחד 
בוטח בפוליסת חובה באמצעות כלל ביטוח 
והרכב הכבד השני היה ללא פוליסת חובה. 
שלפיו  בחוק,  הסדר  קיים  הללו  במקרים 
לחברת הביטוח המבטחת רכב קל עומדת 
זכות שיפוי מחברות הביטוח המבטחות רכבים 
כבדים מעורבים בשיעור של 50%, ביחד ולחוד 

)“ההסדר החוקי”(.
התרחשות  לגבי  חלוקים  אינם  הצדדים 
נוסף על כך, הצדדים  ונסיבותיה.  התאונה 
הגיעו להסכמה, לפיה שיעור הפיצוי לו זכאי 
התובע הוא 140 אלף שקל. הוסכם כי הפניקס 
תשלם 50% מהסכום וכלל ביטוח תשלם 25% 
מהסכום. הפניקס וכלל ביטוח חלוקים בעניין 
יתרת הפיצוי )25%( ולכן ביקשו מבית המשפט 

לקבוע על מי מהן לשאת ביתרה כאמור.
כי על כלל ביטוח לשאת  הפניקס טענה, 
בפיצוי כולל בסך של 50%, דהיינו על כלל 
ביטוח לשאת ביתרת הפיצוי. נטען, כי מטרתו 
של ההסדר החוקי הינה הסדרה של חלוקת 
הנטל בתאונות מעורבות כדוגמת התאונה 
במקרה דנן. הרעיון בבסיס ההסדר החוקי 
הוא שפגיעה בנוסעי הרכב הכבד היא פחותה 
מזו של נוסעי הרכב הקל, ולכך קיימת השלכה 
לעניין גובה הפיצוי. ההסדר נועד לפזר את 
הסיכון וליצור איזון בין חברות הביטוח של 
הרכבים המעורבים בצורה כזו שמבטחת הרכב 
הקל תזכה להשתתפות מצד מבטחת הרכב 
הכבד. לשיטת הפניקס, פרשנות לפיה, תישא 
מבטחת הרכב הקל ביותר מ-50% מהפיצוי 
תרוקן את ההסדר החוקי מתוכן. עוד נטען, 
כי בהתאם להסדר החוקי, הרכבים הכבדים 
המעורבים בתאונה הם “מעוולים במשותף” 
והיא רשאית לבחור אם להגיש תביעתה כלפי 

מי מהם.
כלל ביטוח טענה, כי הרעיון בבסיסו של 
ההסדר החוקי בקביעת השתתפות הרכבים 
הוא  הקל  הרכב  מבטחת  בפיצוי  הכבדים 
תרומתו של כל אחד מהם לנזק. די בכך כדי 

לקבוע, כי על כל אחד מהרכבים הכבדים לשאת 
בגובה התרומה לנזק ואין מקום להטיל על כלל 
ביטוח את האחריות של שני הרכבים הכבדים, 
שעה שהיא ביטחה רק אחד מהם. עוד נטען, כי 
חיוב כלל ביטוח בתשלום כולל של 50% מגובה 
הנזק מביא למצב בו הרכב הכבד שביטחה היה 
הרכב הכבד היחיד שהיה מעורב בתאונה, וזה 
כמובן לא עולה בקנה אחד עם המצב העובדתי. 
כלל ביטוח טענה, כי היא אינה “אשמה” בכך 
שהרכב הכבד הנוסף לא היה מבוטח ולכן אין 

“לגלגל” את האחריות לפתחה.
הפיצוי  ביתרת  לשאת  מהצדדים  מי  על 

המגיעה לתובע בגין התאונה בה נפצע?
בית המשפט ציין תחילה את ההסדר החוקי 
המצוי בצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים 
)הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין מבטחים( 
2)א( לצו קובע כך: “אירעה  )“הצו”(. סעיף 
תאונת דרכים שבה היו מעורבים רכב כבד 
אחד או יותר ורכב קל אחד או יותר, ישלמו 
המבטחים של הרכב הכבד למבטחים של 
50 אחוז מן הפיצויים על נזקי  הרכב הקל, 
של  בחוק, שהמבטחים  גוף כמשמעותם 
הרכב הקל חייבים בתשלומם עקב התאונה... 
המבטחים של הרכב הכבד יהיו חייבים יחד 
ולחוד כלפי המבטחים של הרכב הקל ובינם 
בחלקים  החיוב  בנטל  יישאו  עצמם,  לבין 

שווים”.

מטרתו של הצו הינה קביעת מנגנון פשוט 
ויעיל של שיפוי בין חברות ביטוח במקרה 
של תאונה מעורבת, בה היו מעורבים רכב 
קל ורכב כבד. מטרה נוספת הינה, חלוקת 
נטל שוויונית על כל אחת ואחת מחברות 
הביטוח. יש לחלק באופן שווה את נטל הפיצוי 
בין קבוצת מבטחות של הרכבים הקלים לבין 
קבוצת מבטחות של הרכבים הכבדים. “ההנחה 
היא, כי מנגנון המטיל 50% מסך הפיצוי על 
כל אחת מקבוצת המבטחות יביא להגשמת 

תכלית הצו ועקרונותיו”.
העקרונות  פי  על  כי  ציין,  המשפט  בית 
לנפגעי תאונות  הכלליים בחוק הפיצויים 
דרכים אין חשיבות לשאלת האשמה. בנוסף, 
על פי הצו יש מקום ליתן משמעות כלשהי 
לתרומת רכבים כבדים בתאונות מעורבות. 
לכן, חלוקה לפיה תישא הפניקס בשיעור 
פיצוי של 75% לתובע, בשל קיומו של כלי 
עולה  נוסף שאינו מבוטח, אינה  רכב כבד 
בקנה אחד עם העקרונות הללו. סקירה של 
פסיקת בתי המשפט מלמדת, כי מטרת הצו 
הינה “להסדיר את חלוקת נטל הפיצויים בין 

המבטחים הקיימים וביניהם בלבד”.
ביטוח לשאת  כלל  על  כי  נקבע,  לסיכום 
ביתרת הפיצוי המגיעה לתובע. עד למועד 
כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור 

לבית המשפט המחוזי.

כיצד תחולק אחריות בתאונת דרכים 
בה מעורבים רכב קל ורכבים כבדים?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 לפי ההסדר בחוק, לחברת הביטוח המבטחת רכב קל עומדת זכות שיפוי מחברות הביטוח 
המבטחות רכבים כבדים מעורבים בשיעור של  50% הרעיון בבסיס ההסדר הוא, שפגיעה בנוסעי 

הרכב הכבד היא פחותה מזו של נוסעי הרכב הקל, ולכך קיימת השלכה לעניין גובה הפיצוי

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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תביעת קניין רוחני:

חברת AB משכנתאות נתבעת על גניבת 
מערכת לבניית מתווה למשכנתה אופטימאלית

בבית המשפט השלום בתל אביב הוגשה 
תביעת קניין רוחני על ידי ליאור איילון, מנכ”ל 
נגד חברת  ייעוץ משכנתאות,  מתן  חברת 
AB משכנתאות ובעליה, בטענה לגניבה של 
מערכת לבניית מתווה משכנתה אופטימאלית 
)M-Optimum( והעתקה מכוונת של מסרים 

בגינה ושימוש מסחרי בהם. 
ליאור איילון  כי  נטען,  בתביעה שהוגשה 
הוא הבעלים היחידי, המפתח ו”האבא” של 
המערכת. עוד נטען, כי חברת AB משכנתאות 
מפרסמת עצמה באינטרנט ובערוצים נוספים 
ולה  בייעוץ משכנתאות  כחברה המתמחה 

מערכות לביצוע אופטימיזציה בתחום זה. 
בתביעה שהוגשה נאמר, כי במהלך חודש 
מרץ התוודע איילון לפוסט שפורסם על ידי 
 AB הנתבעים, בעמוד הפייסבוק של חברת 
משכנתאות, המכיל תמונות של מערכת בתחום 
ייעוץ משכנתאות שפותחה ונמצאת ברשותה 

הבלעדית של חברת מתן ייעוץ משכנתאות.
לדברי איילון, באתר האינטרנט ובעמודי 
הפייסבוק של הנתבעים פורסם, כי ברשותם 
מערכת לתכנון ולביצוע משכנתה אופטימאלית. 
לדבריו, מדובר במערכת שהוא פיתח ושהושקעו 

בה מאות שעות של עבודה. 
ייחודה של המערכת, בין  איילון מציין, כי 
היתר, הוא בשילוב מספר מסלולי משכנתה בו 
זמנית, ובמתן ביטוי לשינוי המדד ולהשתנות 
המשכנתה בעתיד על ידי פירעונה ומיחזורה 

ולהחלפת מסלולים לאורך שנים. 
לא  כי המערכת האמורה  נטען,  בתביעה 
פורסמה מעולם באינטרנט, לא שותפה במדיה, 
והימצאותה ברשות הנתבעים היא תוצאה 

ישירה של גניבתה ממשרדי חברת מתן ייעוץ 
משכנתאות.

לדברי איילון, הוא אינו מכיר את הנתבעים 
ובשלב זה לא ברור לו איך הגיעה המערכת 
לידיהם ועל ידי מי הוצאה במרמה ממשרדי 

חברת מתן ייעוץ משכנתאות. עם זאת, לדבריו, 
כדי להפחית  זה  אין בחוסר המידע בשלב 
מאחריותם של הנתבעים להימצאותה של 
המערכת לביצוע אופטימיזציה במשכנתאות, 

שאינה פרי פיתוחם, ולשימושם בה.

 המערכת, על פי התביעה, פותחה על ידי מנכ”ל חברת מתן ייעוץ משכנתאות, ליאור איילון, ונטען כי הוא 
הבעלים היחידי שלה  עוד טוען התובע, כי באתר האינטרנט ובעמודי הפייסבוק של הנתבעים פורסם כי ברשותם 

מערכת לתכנון ולביצוע משכנתה אופטימאלית ומדובר במערכת בפיתוחו שהושקעו בה מאות שעות של עבודה

סוכן יקר,
טון.   15 למשקל  עד  למשאית  וגרירה  דרך  שירותי  לרכוש  ניתן  מעתה 
מגדל,  מנורה,  הבאות:  הביטוח  חברות  דרך  לרכוש  ניתן  השירות  את 
ביטוח,  שלמה  הפניקס,  שומרה,  הכשרה,  חקלאי,  ביטוח  הראל,  כלל, 
הביטוח. בחברת  לחתם/ת  פנה  לפרטים  וסקוריטס.  חתמים  ק"ש 

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
*בהתאם לתנאי כתב השירות.

תגובת חברת AB משכנתאות ומנהלה על 
התביעה: בנו של הנתבע, שהתעניין בלימודי 
ייעוץ וליווי בקבלת משכנתה, יצר קשר עם 
אדם שהציג עצמו כבעלים ומנכ”ל של חברת 
)להלן -  לייעוץ משכנתאות  חברה  מינוף 
היועץ(. לאחר מספר פגישות החליט בנו של 
הנתבע ללמוד ייעוץ וליווי בקבלת משכנתה 
ובין הצדדים נחתם הסכם לשיתוף פעולה 
ומתן ייעוץ וליווי בקבלת משכנתה. במסגרת 
השירותים המוסכמים התחייב היועץ בשם 
חברת מינוף ייעוץ משכנתאות ללמד את בנו 
ולימוד מעשי.  של הנתבע לימוד תיאורטי 
בגין שירותים אלו שילם לו בנו של הנתבע 
סך של כ-21 אלף שקל. כחלק מהשירותים  
המוסכמים קיבל הבן תכנית משכנתה בקובץ 

וורד ולוח סילוקין בקובץ אקסל.  
לבנו של הנתבע אין ולא היה כל קשר ועניין 
למינוף חברה לייעוץ משכנתאות ואין הוא 

מעורב בדבר. 
לדברי הנתבעים, כאשר נוכח היועץ, כי בנו 

של הנתבע איננו מצליח לגייס לקוחות לייעוץ 
משכנתאות, נערכה פגישה ב-28 בפברואר 
2017 במשרדו של היועץ, בה הובהר כי עליו 
לשלם כ-1,500 שקל נוספים מדי חודש לשם 
המשך מתן הייעוץ. משסירב בנו של הנתבע 
לשלם את הסכום המבוקש, לאחר שבועיים 

ימים מהפגישה, הוגשה התביעה שבנדון. 
הייתה  ולא  אין  לבנו  כי  הנתבע מבהיר, 
משכנתאות  ייעוץ  מתן  לחברת  גישה  כל 
התוכנה  את  פרסם  לא  והוא  )התובעת( 
המוזכרת בכתב התביעה וודאי שלא גנב דבר. 
לדבריו, אין ולא הייתה בידו מעולם התוכנה 
המוזכרת בכתב התביעה. מדובר בקבצי אקסל 
ששלח אותו יועץ באימייל ולא בשום דבר אחר. 
לדברי הנתבעים התביעה טרם התקבלה והם 
למדו אודותיה רק כשהתבקשו להגיב לכתבה. 
הנתבעים טוענים, כי הסירו בו במקום את כל 
הפרסומים הנוגעים בדבר. לדברי הנתבעים, 
הם שלחו את התגובה לתובע על מנת שהעניין 

יבוא על פתרונו בהקדם.

 AB משכנתאות: לא הייתה לנו 
כל גישה לחברת מתן ייעוץ 
משכנתאות ולא גנבנו דבר
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על פי תחזית ממשלתית, אוכלוסיית יפן 
של  בשיעור   ,2065 שנת  עד  לקטון,  צפויה 
ב-2015(  האוכלוסייה  )לעומת  כ-30% 

ותימנה 88.08 מיליון בני אדם. 
המתפרסמים  והנתונים  התחזיות  פי  על 
 the National Institute of ידי  על 
 Population and Security Research
היפני(  הבריאות  משרד  של  מחקרי  )גוף 
שיעור הילודה ירד מ-1.44 ב-2015 ל-1.35 

לשימור  הנדרש  הילודה  שיעור  ב-2065. 
מספר האוכלוסין עומד על 2.07. במקביל, 
65 יעלה  שיעור האוכלוסייה המבוגר מגיל 
על  ב-2065.  ל-38.4%  ב-2015  מ-26.6% 
פי הנתונים המצטברים ב-2015 - 2.1 בני 
באדם  תמכו   20-65 הגילים  בטווח  אדם 
65 ומעלה. ב-2065 - 1.2 בני אדם  שבגיל 

יתמכו באדם בגיל 65 ומעלה. 
בשנת  תגיע  אישה  של  החיים  תוחלת 

2065 ל-91.35 )86.98 ב-2015( ושל גבר 
84.95 )80.75 ב-2015(. 

יסודית  בדיקה  מחייבים  אלו  נתונים 
תכניות  ושל  הפנסיוניות  התכניות  של 
הבריאות הציבוריות. מעבר לכך, הזדקנות 
האוכלוסייה משפיעה על  הגידול בפרמיה 
של המבטחים, שנמצאים כבר כיום במסע 
ברחבי  אחרים  מבטחים  של  רכישות 

העולם.

קבוצה של תשעה מבטחים סיניים השלימה 
 Blockchain ניסוי בטכנולוגיית בלוקצ’יין
מדובר  בלוקים(.  שרשרת  )בעברית: 
בתפיסה של טכנולוגיית מחשוב באינטרנט, 
המאפשרת פעילות עסקית ללא גורם מנהל. 
את הגורם המנהל מחליפים בלוקים מוצפנים 
של מידע, הנוצרים באמצעות שיתוף מבוסס 
שנחאי,  של  הביטוח  בורסת  ביוזמת   P2P
שמשמשת גם כמפקחת על הפעילות בתחום 

הבלוקצ’יין. 

מטרת הניסוי היא בדיקת פתרונות בתחום 
בעיות אשראי והעברות כספים בין מבטחים. 
 Cathay Life Insurance, המבטחים: 
 Meiji Yasuda Life Insurance, AIA
 Group, Taiping Life Insurance,
 China Continent Property &
 Casualty Insurance, Starr Property
 & Casualty Insurance, Taiping
 Property & Casualty Insurance,
 Minsheng-ו  Sunshine Life Insurance

 .Life Insurance
עסקאות  ייבחנו  הניסויים  של  הבא  בשלב 
הסופית  המטרה  גבוהה.  בתדירות  הנעשות 
באופן  ותביעות  עמלות  פרמיות,  לנהל  היא 
הפעולות  את  ולהחליף  ואוטומטי  מקוון 

הידניות במטרה לשפר את היעילות. 
הסיני  המבטח  השיק   2016 במרס 
מהמבטחים(  )אחד   Sunshine Insurance
שירות  מתחום  כחלק  בלוקצ’יין  טכנולוגיית 

הלקוחות. 

 FlightSafety International Inc של  שכיר  עובד 
שהה בחדר במלון שנשכר על ידי מעסיקו כחלק מנסיעה 
עסקית. העובד, ססיל פוסטר, טיגן בחדר המלון אגרול. 
תוך כדי הטיגון הוא נרדם והאש שאחזה באגרול הסבה נזק 
לוידס לונדון, שביטחו  בהיקף של 147,000 דולר. חתמי 
ומעסיקו.  פוסטר  נגד  שיבוב  תביעת  הגישו  המלון,  את 
לוידס טוענים, שישנם תרחישים שיכולים להצביע על כך 
שהפעולות של פוסטר היו חלק מפעילותו עבור המעסיק. 
מצד אחר, המעסיק טוען ששינה ובישול, גם עם נעשו בו 
זמנית, אינם במסגרת האחריות השילוחית של המעסיק. 
בית המשפט המחוזי של ויצ’יטה )ארה”ב( סירב לדחות 
את התביעה על הסף, בטענה שאין לו מספיק מידע כדי 
לקבל  ביקש  המשפט  בית  התביעה.  דחיית  על  להחליט 

את עדויות כל הצדדים ורק אז לפסוק בסוגיה.

נתונים אלו מחייבים בדיקה יסודית של התכניות הפנסיוניות ושל תכניות הבריאות הציבוריות

המבטחים היפניים בבעיה – אוכלוסיית 
יפן תקטן ל-88 מיליון עד שנת 2065

האוסטרלים משלמים פרמיית 
ביטוח לפי צבע הרכב

תביעת שיבוב בגין אגרול

תשעה מבטחים סיניים השלימו 
Blockchain ניסוי בטכנולוגיה של

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

לבן,  בצבע  רכב  שרכש  נשוי  זוג 
ביטוח  פרמיית  ישלם  הבוקר,  בשעות 
נשואים  זוגות  מאשר  יותר  נמוכה 
הסנאט  מחקירת  עולה  כך  אחרים, 
הכללי.  הביטוח  בתחום  האוסטרלי 
 The Daily Telegraph העיתון 
שמחיר  אישרו  מבטחים  כי  מדווח 
מאחר  יותר,  נמוך  לבן  לרכב  הביטוח 
שהוצאות התיקון לרכב נמוכות יותר, 
לבן  רכב  של  הנהגים  לכך,  ומעבר 

מעורבים פחות בתאונות. 
אפריל  בתחילת  שנעשתה  הבדיקה 
שצרכנים  העובדה  על  מצביעה   2017

ישלמו  הצהריים  שעות  לפני  שהגיעו 
של  הכלכלה  ועדת  ביטוח.  על  פחות 
 ,2016 בנובמבר  שהוקמה  הסנאט, 
החלה בחקירת הביטוח הכללי לצורך 
קבלת החלטה אם לאשר אתר השוואה 
ותחרות  שקיפות  שייתן  עצמאי, 
בתחום ביטוח הדירות והרכב. הוועדה 
ומאירגוני  מהציבור  מידע  אוספת 
הביטוח  לתחום  להעניק  כדי  צרכנים 
שקיפות גבוהה יותר ולשפר את נהלי 
לצרכני  שייתן  דבר   - החיתום  משטר 
יותר  טובה  להשוואה  כלים  הביטוח 
של מוצרי הביטוח אותם הם רוכשים.

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

www.polisa.news
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סוכן הביטוח הוותיק איציק אורן, בעל 
אורנים מראשון לציון, הודיע  סוכנות 
ג’(, כי יתמודד לתפקיד  אתמול )יום 
יו”ר המועצה הארצית בלשכת סוכני 

הביטוח.
אורן היה בעבר חבר המועצה הארצית, 
מחוז  ויו”ר  לציון  ראשון  סניף  יו”ר 
אורן  של  בבעלותו  בלשכה.  השפלה 
סוכנות ביטוח משפחתית בה עובדים 
ילדיו, חתנו וכלתו  - דבר שיאפשר לו 

לחזור לעשייה הציבורית.
ליאור  לאחרונה הודיע אורן, כי הוא תומך במועמדותו של 
רוזנפלד לנשיאות הלשכה. לדבריו, “רוזנפלד הוא מועמד צעיר 
ובעל יכולות, שכבר הוכיח הישגים והוא ראוי לעמוד בראש 
המערכת, בשילוב של אנשים ותיקים לצדו. אני וחבריי נסייע 

לו להצליח”.
רוזנפלד מסר, כי הוא “גאה ושמח שפרסונה מוערכת כמו איציק 
אורן בחר לחזור לפעילות והחליט להצטרף להנהגה המובילה. 
אני משוכנע ביכולותיו של איציק לנהל מועצה ארצית חזקה”.

בעבר יו”ר המועצה היה ממונה על ידי נשיא הלשכה.  על פי 
התקנון החדש של הלשכה שאושר זה מכבר, יו”ר המועצה הינו 
תפקיד נבחר, כך שיו”ר המועצה הבא יהיה הראשון שייבחר על 

ידי כלל חברי הלשכה.

סוכן הביטוח איציק אורן 
הודיע על התמודדותו ליו”ר 

המועצה הארצית בלשכה

סוכנות מגן לוי העניקה מגני 
הוקרה לסוכנים מצטיינים

העניקה  מגן לוי סוכנות לביטוח 
מגני הוקרה לסוכנים מצטיינים על 
2016. הכנס התקיים  פועלם בשנת 
לפני חג הפסח במסעדת 2c במגדלי 
עזריאלי בהשתתפותם של סמנכ”ל 
גיל  ומנהל מרחב סוכנויות במגדל 
שריר ומנהל מכירות מרחב סוכנויות 

רן אמיר. 
בסוכנות מציינים, כי ב-2016 קצב 
המכירות גדל משמעותית בעקבות 
לסוכנות.  חדשים  סוכנים  כניסת 
ניסן  ובעלים של הסוכנות  מנכ”ל 
ולאנשי מרחב  הודה לסוכנים  לוי 
תרומתם.  על  במגדל  סוכנויות 
ציינו את המרקם  שני אנשי מגדל 

האנושי המיוחד 
בסוכנות והבהירו 
תמשיך  שמגדל 
גבית  רוח  לתת 
לצמיחת הסוכנות 
בכנס  וסוכניה. 
גם  ה  פ ת ת ש ה
ר,  י מ ת ר  ו מ י ל
מנהלת התפעול 
ה,  ש ד ח ה

שהצטרפה על מנת לחזק את מערך 
השירות ואת היכולת המקצועית של 

הסוכנים.  
את  לוי  שיתף  המפגש  במהלך 
הנוכחים בכלי מכירתי שייצא בקרוב 
בסרטון  מדובר  הסוכנים.  עבור 
המתאר את סיפורו האישי של לוי ושל 
אשתו שחלתה בסרטן לפני כשלוש 
שנים, ונפטרה לפני כשנה. בסרטון 
מוצג המערך הביטוחי שהיה ברשותם, 
כלכלית.  מקריסה  אותם  ושהציל 
“הסרטון פותח את לב הלקוחות להגן 
על יקיריהם”, הסביר לוי לפוליסה 
את כוחו של הסרטון, שהופך למעשה 

לכלי שיווקי בידי הסוכנים.

מבטחים ומבוטחים
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סוכן הביטוח איציק אורן

סוכני מגן לוי בכנס הסוכנים המצטיינים


