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תביעה ייצוגית נגד ביטוח ישיר 
ופז בטענה להטעיה צרכנית

ביטוח ישיר מעניקה ללקוחותיה כרטיס “ cash  פז” בשווי של 100 שקל כהטבה על חידוש ביטוח רכב 
בחברה, אך אינה מיידעת אותם כי שווי הכרטיס עשוי להיות נמוך יותר במקרה של תדלוק בשירות עצמי

בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה 
בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך של כ-30 
מיליון שקל נגד ביטוח ישיר וחברת פז בטענה 

להטעיה צרכנית. 
לדברי המבקש עו”ד פז לב רן, באמצעות 
עוה”ד עודד שטייף, תמיר שנהב ואלי שמעוני 
מעניקה  מכירותיה  את  להגדיל  במטרה 
ביטוח ישיר ללקוחות הרוכשים או מחדשים 
תדלוק  כרטיס  רכב,  ביטוח  באמצעותה 

)“Cash פז”( בשווי 100 שקל. 
כרטיס  ישיר מציגה את  ביטוח  לטענתו, 
התדלוק כהטבה וכחלק ממחיר העסקה וזאת 
בלי ליידע את לקוחותיה, כי התעריף הנגבה 
ברכישת דלק באמצעותו הוא תמיד תעריף 
שירות מלא, גם אם התדלוק נעשה בעמדת 
כי עבור הלקוחות  השירות העצמי, משמע 
שווי  העצמי  השירות  בעמדת  המתדלקים 

ההטבה הוא פחות מ-100 שקל.
רכב  ביטוח  רכש  הוא  המבקש,  לדברי 
העסקה  במסגרת  כאשר  ישיר,  מביטוח 

את  החברה  לו  העניקה  הביטוח  לרכישת 
כרטיס התדלוק האמור, עליו נכתב כי שוויו 
100 שקל. אולם בפועל, עת תדלק את רכבו 
בעמדת השירות העצמי, חויב בתעריף שירות 
מלא של 6.29 שקל אף שהתעריף המרבי הנכון 

עמד על 6.10 שקל.
שירות  שום  קיבל  שלא  מאחר  לטענתו, 
מעובדי תחנת הדלק, הוא חש מרומה וחש 
כי פז מבקשת לנצל את המצב התודעתי, כי 
שווי הכרטיס מוריד 100 שקל לכאורה ממחיר 
הביטוח, על מנת לגבות תוספת תשלום עבור 
שירות שכלל לא ניתן ושלא בצדק, וכי ניצול 
זה לצורך גביית תוספת תשלום בגין שירות 
שכלל לא ניתן, הכעיס אותו וגרם לו לתחושת 

תסכול.
לדברי המבקש, במסגרת בדיקה משפטית 
שנערכה לבחינת הסוגיה התברר, כי חברת 
פז מפרה את הוראות הדין בכך שהיא גובה 
תעריף שירות מלא בעמדת השירות העצמי וכי 
גביית תעריף שירות מלא בתדלוק באמצעות 

פז, שניתנו במסגרת מבצע   Cash כרטיסי 
קידום מכירות, היא מדיניות מוצהרת של פז, 

שהיא בניגוד מוחלט להוראות צו הפיקוח. 
בית המשפט מתבקש להורות לביטוח ישיר 
ולחברת פז לקיים את הוראות הדין ולחדול 
מהטעיית קהל הצרכנים וכן לפצות את חברי 
בגין הנזקים הממוניים  הקבוצה המיוצגת 
המתבטאים בכספים שנגבו מהם שלא כדין 

וכן בגין הנזקים הבלתי ממוניים. 
ביטוח ישיר בחרה שלא להתייחס לתביעה. 
כייצוגית  להכרה  “הבקשה  נמסר:  מפז 
)יום ב’(  התקבלה במשרדי החברה אתמול 

ואנו בוחנים את הטענות”.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

לטלי ואבי בן חורין,
אתכם באבלכם

על מות האם

גיטה ואריה לביא

תקוה בן חורין
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 Office box
ביטוח גדול למשרדים קטנים

לפרטים ניתן לפנות לחתמים במחוזות החברה

מנורה מבטחים משיקה פוליסה חדשה 
לביטוח אחריות מקצועית
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שנת 2017 – המקצוענים מרוויחים יותר 
סוכן ביטוח, בוא להיות חלק בקבוצה מהדור החדש! 

שמים אותך במרכז!

לפרטים:

ניר עובדיה

050-3613610

nir@oren-ins.co.il

פתרונות 
מלאים 

בביטוח כללי

מגוון מסלולי 
התקשרות 

ורכישה

ניהול מכירות 
ומבצעים 
פנימיים

גיוס והכשרת 
כ"א למשרד 

הסוכן

ליווי מקצועי 
ופיתוח 

עסקי לסוכן 
הביטוח

קשר אישי 
ומשפחתי

 One stop
 shop

בביטוח חיים

תמיכה 
ביישום 

הרגולציה 
במשרד הסוכן

BEST PRICE
המערכת המתקדמת 

בענף, בבלעדיות לסוכני 
הקבוצה

www.oren-ins.co.il

כדאי לדעת

מנורה מבטחים משיקה פוליסה 
חדשה לביטוח אחריות מקצועית

 אלעד שלף, משנה למנכ”ל מנורה מבטחים ביטוח: הפוליסה החדשה שהשקנו הנה בשורה לציבור הלקוחות והסוכנים 
 הסיכונים בסביבה העסקית גדלים ומשתנים בקצב גבוה ולכן היה עלינו להתאים את הפוליסה למציאות החדשה

מנורה מבטחים ביטוח ממשיכה בהרחבת סל 
מוצרי הביטוח העסקי שלה ומשיקה פוליסה 
מנוביט   : חדשה לביטוח אחריות מקצועית 
2015 - אחריות מקצועית. הפוליסה החדשה 
מצטרפת לסדרת מוצרי מנוביט 2015, הכוללת, 
בין היתר, פוליסות אש ואובדן רווחים, צד 
שלישי, חבות מעבידים, חבות מוצר, סחורה 

בהעברה וכספים.
במנורה מבטחים מסבירים, כי לעומת ענפי 
עד  היה  בהם  האחרים,  העסקיים  הביטוח 
לאחרונה סטנדרט מוביל יחסית אחיד בשוק 
עודכנו במהלך השנים, בתחום  והפוליסות 
האחריות המקצועית היה ערב רב של נוסחים, 
רובם ישנים מאוד ולא מעודכנים מספיק על 

מנת לתת פתרון לעולם הסיכונים הנוכחי.
השקה זו של מנורה מבטחים מהווה סנונית 
זה  המקצועית  האחריות  בתחום  ראשונה 
זמן רב. הפוליסה כוללת באופן מובנה שבע 

הרחבות:
• פגיעה אישית )לרבות פגיעה באוטונומיה 

של הרצון(
רוחני  קניין  זכויות  • הפרת 

)למעט פטנטים(
• חבות המבוטח בגין הפועלים 

מטעמו
ואמצעי  מסמכים  אובדן   •

מידע אחרים
• הוצאת דיבה

• אי יושר עובדים
בהליכים  הגנה  הוצאות   •

פליליים ומנהליים. 
ו,  ל א ת  ו ב ח ר ה ל ף  ס ו נ ב
מתווספות אוטומטית הרחבות 
נוספות בהתאם לסוג העיסוק. 

לסיכוני  הרחבה  בפוליסה  לרכוש  גם  ניתן 
סייבר – הן נזקים למבוטח עצמו והן לצדדים 

שלישיים. 
אלעד שלף, משנה למנכ”ל מנורה מבטחים 
כי מנורה  ומנהל אגף עסקים, מסר  ביטוח 
יצירת  מבטחים ממשיכה באסטרטגיה של 

שנותנים  מובילים  מוצרים 
לסוכני  אמיתי  מוסף  ערך 
ולקוחות החברה: “הפוליסה 
מקצועית  אחריות  לביטוח 
החדשה ממשיכה את המגמה 
של שאר מוצרי מנוביט 2015 
ברור  ביטוחי רחב,  כיסוי   –
הסיכונים  לעולם  ומעודכן 
לקוחות  כל  כאשר  הנוכחי, 
מנורה מבטחים מקבלים כיסוי 

ביטוחי רחב ומנצח. 
“הפוליסה החדשה שהשקנו 
הנה בשורה לציבור הלקוחות 
והסוכנים.  הסיכונים בסביבה 
ולכן  העסקית גדלים ומשתנים בקצב גבוה 
היה עלינו להתאים את הפוליסה למציאות 
החדשה. הפוליסה הנה תוצר של מחשבה  רבה 
ועבודה של מומחי החברה, מתוך מטרה לתת 
ללקוחות וסוכני החברה מוצר מנצח בתחום 

האחריות המקצועית”.

אלעד שלף, משנה למנכ”ל 
מנורה מבטחים
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עכשיו במגדל
הטבות ייעודיות לעצמאים 

בהצטרפות לחיסכון פנסיוני

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

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

לא מתפשרים 
על הפנסיה!

גם עצמאים

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

חברת הביטוח הפנסיוני הגדולה בישראל.

גם בחיסכון פנסיוני, טוב שיש מגדל מאחוריך

פרטים אצל המפקחים.
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בבית המשפט המחוזי בירושלים נדון ערעורה 
בע”מ  רכב  לשרותי  חברה  קאר  בסט  של 
)“המערערת”(, שיוצגה על ידי עו”ד עמית שגב 
ועו”ד עוז אלדד, נגד הראל חברה לביטוח בע”מ 
)“חברת הביטוח”(, שיוצגה על ידי עו”ד יונה 
2017, בהיעדר  דברת. פסק הדין ניתן במרץ 

הצדדים, מפי השופט אלכסנדר רון.
המערערת הינה חברה העוסקת בהשכרת 
רכבים. באחד הימים השכירה המערערת רכב 
בבעלותה לשוכר פלוני )“השוכר”(. השוכר היה 
מעורב בתאונת דרכים, בה היה מעורב גם רכב 
המבוטח באמצעות חברת הביטוח )“התאונה”(. 
אין מחלוקת בין המערערת לבין חברת הביטוח, 
כי הגורם האחראי לתאונה הינו השוכר. נציין, כי 
השוכר והמערערת לא היו מבוטחים בפוליסת 
ביטוח. חברת הביטוח שילמה תגמולי ביטוח 
למבוטח שלה, ובד בבד נכנסה בנעליו ותבעה 
בית משפט  את המערערת בתביעת שיבוב. 
השלום פסק, כי המערערת אחראית לנזקים 
שנגרמו על ידי השוכר ומשכך עליה לשפות את 

חברת הביטוח.
המערערת הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי 
נגד פסק הדין בשלום. המערערת העלתה שלל 
טענות נגד פסק הדין שניתן נגדה, כאשר, בין 
היתר, נטען כי בכתב התביעה שהגישה חברת 
הביטוח קיימים פגמים. עוד נטען, כי בנסיבות 
המקרה אין לראות במערערת כאחראית לנזקים 

שגרם השוכר.
האם בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור 
שהוגש נגד פסק הדין, בו חויבה המערערת 
לשפות חברת ביטוח בגין נזקים שנגרמו על 

ידי שוכר רכב?
בית המשפט המחוזי ציין, כי טענות המערערת 
נגד כתב התביעה שהגישה חברת הביטוח 
וכתב התביעה לא הציג  מוצדקות, הואיל 

ביטוי מינימלי לחיובה של המערערת. כלשונו 
של המחוזי: “אין בכתב התביעה כדי ללמד על 
אחריותה של המערערת”. צוין, כי די בכך על 

מנת לקבל את הערעור.
עם זאת, בית המשפט המחוזי ראה לנכון לדון 
בסוגיה מבחינה מהותית ולבחון האם ראוי 
להטיל אחריות על המערערת, בהיותה משכירת 
הרכב שאחראי לתאונה. הודגש, כי בסוגיה זו 
אין הכרעה של בית המשפט העליון והפסיקה 
בנושא אינה עקבית ואף סותרת. כך, למשל, 
נפסק בפרשה אחרת שנידונה בבית המשפט 
המחוזי: “...מצב בו לא תוטל אחריות על בעליו 
של רכב, כאשר נגרמו באמצעות רכבו נזקים 
לאדם אחר, מנוגד לכל הגיון. אי הטלת אחריות 
על בעל הרכב רק משום שהנוהג ברכב בפועל לא 
אותר, עלול ליצור מצב בו כל מי שנפגע מרכב בו 
נהג אדם שאיננו בעל הרכב, יישאר ללא תרופה 
כאשר לא אותר הנהג. על אחת כמה וכמה 
כאשר מדובר בחברת השכרה; חברות השכרה 
שעיסוקן בהשכרת רכב מודעות לכך, שלעתים 
השוכר שגרם נזק לרכב השכור או לצד שלישי 
אינו ניתן לאיתור. לפיכך, מחובתן לבטח עצמן 
מפני מקרים מסוג זה, שהרי כבעלים של הרכב 

הן אחראיות לכל נזק שנגרם באמצעותו...”.
בית המשפט המחוזי סקר פסיקה ענפה 
וציין, כי הסתירות שבין פסקי הדין השונים 
מובילות למספר שאלות ובראשן, האם ראוי 
ונכון להטיל אחריות על חברת השכרת רכבים 
לנזקיו של צד שלישי. בהקשר זה נקבע, כי עצם 
העובדה שחברות השכרת רכבים נוהגות לבטח 
את הרכבים בבעלותן בפוליסת ביטוח רכוש, 
אין המשמעות שאותן חברות השכרה נושאות 

באחריות לנזקי רכוש כאמור.
בפסק הדין נכתב כך: “במשפט הישראלי 
בכל הקשור לנזקי רכוש בכלל וביחס למכוניות 

בפרט, אין בנמצא כלל באף הקשר וכלפי אף 
קבוצה של בעלי רכבים או סוגי מכוניות, לפיו 
אחראי בעל הרכב, רק מכוח היותו הבעלים 
ואולי גם מתיר השימוש, לנזקי רכוש שנגרמו 
לצדדים שלישיים”. הובהר, כי קיימים מצבים 
מסוימים, אשר במהלכם כן תוטל אחריות 
כאמור, כגון אחריות מכוח שליחות, יחסי עבודה 
ועוד. לדעתו של המחוזי, קבלת גרסת חברת 
הביטוח חורגת מתפיסות משפטיות מקובלות, 
ואין זה מתפקידו של בית המשפט לקבוע, כי 
על חברת השכרת רכבים לשאת בנזקי רכוש 
או לבטח נזקים שייגרמו לצדדים שלישיים. 

תפקיד כאמור מצוי בסמכותו של המחוקק.
עוד צוין, כי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים 
)הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, 
התשמ”ה-1985, קובע בסעיף 19)7(, שתנאי 
למתן רישיון לחברה להשכרת רכבים הינו קיומו 
של כיסוי ביטוחי לגבי אותם כלי רכב, שברשות 
החברה. לדעת המחוזי, הכוונה בסעיף זה הינה 

לביטוח חובה להבדיל מביטוח רכוש.
בית המשפט סיכם את פסק הדין וציין כך: 
“...מצב בו נוהגים בכבישי ישראל אלפי נהגים 
במכוניות שכורות, חלקם – תיירים, שאין 
סיכוי רב לאכוף עליהם את אחריותם גם לאחר 
שגרמו לנזקם של אחרים, אינו מניח את הדעת. 
אחריותם לוטה בערפל, עובדה שמקבלת את 
ביטויה פעם אחר פעם בפסיקות סותרות של 
והבהרת הנורמה המחייבת,  בתי המשפט, 

נצרכת”.
מכל הטעמים שלעיל, קיבל המחוזי את 
וכן חייב את חברת  הערעור של המערערת 

הביטוח בהוצאות ההליך.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

העליון. 

בית המשפט המחוזי: חברת 
השכרת רכבים אינה אחראית 
לנזקי רכוש שגרם שוכר הרכב

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 המערערת, השכירה באחד הימים רכב בבעלותה לשוכר פלוני שהיה מעורב בתאונת דרכים, בה היה 
מעורב גם רכב המבוטח באמצעות חברת הביטוח  השוכר והמערערת לא היו מבוטחים בפוליסת ביטוח 
 חברת הביטוח שילמה תגמולים למבוטח ותבעה את המערערת בתביעת שיבוב  בית משפט המחוזי 

פסק לטובת המערערת, אך קבל על הפסיקות הלא עקביות ואף סותרות של בית המשפט העליון 

 סוכן ביטוח,  דאג שהלקוחו 
שלך יהיו מכוסים!

רק בהכשרה תקבלו את הכיסוי 
הרחב ביותר בביטוח דירה.

*הכשרה חברה לביטוח בע״מ | *בכפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

ועכשיו  בהצעה בלעדית:

חודש מתנה למצטרפי  חדשי 

כיסוי דודיםכיסוי נזקי טרור חינם



25  באפריל 2017                                                                                                                   עמוד 5 / מתוך 10
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

נדחתה ייצוגית שהוגשה בטענה 
שחברות הביטוח תמחרו ביטוח 

של רכבים פרטיים כמסחריים

ייצוגית בהיקף  נדחתה 
550 מיליון שקל נגד  של 
ביטוח,  חברות  שמונה 
שהן  בטענה  שהוגשה 
מבטחות רכבים כמסחריים 
למרות הגדרתם כפרטיים. 
פרופ’  המחוזי,  השופט 
דחה  גרוסקופף,  עופר 
את  לאשר  הבקשה  את 
התביעה הייצוגית. הוא  
התייחס למצב שנוצר בו 
חברות הביטוח גבו פרמיות 
“מנופחות” מעשרות אלפי 
ושטח   פנאי  רכבי  בעלי 

ומיניוואנים משנות ייצור 2007 ושנים קודמות, 
ולא  באמצעות ביטוחם כרכבים מסחריים 
פרטיים, אך קבע כי “העובדה שנוצרה תוצאה 
בלתי מוצדקת בעליל אינה מלמדת כי המשיבות 
עוולו כלפי המבקשים או פגעו בזכויותיהם”. 
התביעה והבקשה לאשרה כייצוגית הוגשה 
מנורה  נגד החברות הראל,   2012 בדצמבר 
ביטוח  אליהו,  איילון,  הפניקס,  מבטחים, 
1640 מה-10  גיליון  )פוליסה,   AIG-ישיר ו
בדצמבר 2012(. תביעה דומה נגד שומרה נידונה 
גם היא יחד עם התביעה האמורה וגם נגדה 
הבקשה נדחתה. הראל, מנורה, ביטוח ישיר 
ושומרה יוצגו על ידי עוה”ד דני כביר ורוית כביר. 
הפניקס, איילון, AIG ואליהו יוצגו על ידי עוה”ד 

פגי שרון, תמי גרינברג ואם-לי פולאקביץ. 
בתביעה שהוגשה נטען, כי בעבר היו מוגדרים 
הרכבים על פי התקנות כרכבים מסחריים, 
פרטיים  רכבים  כולם  שבמהותם  למרות 
ששימשו למטרות פרטיות, והדבר נבע מעיוות 
וסיווגי הרכבים כפי שהיה קיים  בהגדרות 

נטען  כך  אולם,  בעבר. 
 ,2007 בשנת  בתביעה, 
במסגרת הרפורמה בענף 
הרכב, שונה סיווגם של 
הרכבים הללו והם סווגו 
כרכבים פרטיים. למרות 
התובעים  טענו  זאת, 
עוה”ד בועז  באמצעות 
שמעון,  אלי  וילנסקי, 
אדם  אריאל שימקביץ, 
לוין, ענת מיוחס ויעל דיין, 
המשיכו חברות הביטוח 
כמסחריים  להגדירם 

בניגוד לדין.
בפתח דבריו מתייחס גרוסקופף לטענות 
התובעים, ומציין כי “חוסר האחידות שנוצר 
במקרה זה, גם אם אין לו הצדקה עניינית, אינו 
תוצאה של הפרת חוק או התנהלות פסולה מצד 
חברות הביטוח”. עוד הוא מוסיף, כי גם בזמן 
אמת לא ניתן היה לדעת אם חברות הביטוח 
הרוויחו או הפסידו מחוסר האחידות. לדבריו, 
“רק באוגוסט 2014, כשנה וחצי לאחר הגשת 
בקשות האישור שלפניי, הוסר הערפל העובדתי 
בעניין זה, והובהר כי מבחינת סיכוני הביטוח 
הרכבים בהם מדובר צריכים להיות מסווגים 

כפרטיים”. 
ביחס לטענת האפליה כותב גרוסקופף, כי 
מונח האפליה אינו במקומו: “הדין אינו מכיר 
באפליה בין חפצים אלא באפליה בין בני אדם”. 
גרוסקופף מוסיף, כי המבקשים לא הצליחו 
כי סיווג  להצביע על הוראת חוק הקובעת 
הרכב לצרכי ביטוח צריך לתאום את סיווגו 
וכי המבקשים לא הוכיחו כי  לצרכי רישוי, 
ביסוד הרפורמה שערך משרד התחבורה עמדו 

שיקולים  ביטוחיים, ולהערכתו של גרוסקופף 
- זו גם עמדת הרגולטור. לכן, “אין לקבל את 
טענת המבקשים כי הסיווג לצרכי ביטוח חייב 

לתאום את הסיווג לצרכי רישוי”. 
בנוגע לטענה כי ביטוחי הרכבים הישנים לא 
תומחרו על בסיס אקטוארי, ציין גרוסקופף 
הביטוח  לחברות  שהייתה  התרשם  לא  כי 
סיבה לסטות מהמלצות מפעיל מאגר המידע 

הסטטיסטי.
גרוסקופף גם דן בהסתמכות חברות הביטוח 
על מחירון לוי יצחק וקבע כי יצירת מערכת 
פעולה  ידי החברות היא   קטלוג וסיווג על 
מורכבת, וכי “קשה לראות מהו הבסיס המשפטי 
לכפות על כל אחת מהחברות את העלות הכרוכה 
ביצרת מנגנון שכזה, ואין זה ברור כלל כי עלות זו 
וחוסר האחידות שייווצר בעקבות מהלך שכזה, 
יועילו להוזלת עלויות הביטוח ושכלול התחרות”. 
בנוגע לטענת ההטעיה כותב גרוסקופף, כי יש 
ממש בטענת המבקשים, כי החברות מציינות 
נכון, ומטיל על החברות את  תיאור שאינו 
האחריות לוודא כי הכשל תוקן ולא יישנה. עם 
זאת, אין בכשל כדי להקים זכות לסעד - כיוון 

שלא הוכח נזק.
גרוסקופף דוחה את הטענות להסדרים כובלים 
בין החברות ללוי יצחק ובין החברות עצמן, וקובע 
כי ההסתמכות על מנגנון לוי יצחק לגיטימית, וכי 
התובעים לא הציגו תשתית עובדתית המבססת 
קיום הסדר בין חברות הביטוח, אלא רק הסיקו 

זאת מן הנסיבות.
כאמור, דוחה גרוסקופף את התביעה הייצוגית, 
ומטיל על התובעות הוצאות משפט חלקיות, 
בניהול התביעה  כך שבחרו להמשיך  בשל 
הייצוגית גם כשהובהר מחקירת המצהירים כי 

סיכויי התביעה הייצוגית – קלושים.

 השופט המחוזי פרופ’ עופר גרוסקופף דחה את הבקשה וציין: העובדה שנוצרה תוצאה בלתי 
מוצדקת בעליל אינה מלמדת כי המשיבות עוולו כלפי המבקשים או פגעו בזכויותיהם  ביחס 
לטענת האפליה כותב גרוסקופף: הדין אינו מכיר באפליה בין חפצים אלא באפליה בין בני אדם

כיסוי עבור סיכונים
במקרה של אירוע סייבר

עוד
מוצר חדשני 
מבית איילון

איילון סייבר

ת ו ז ו ח מ ב ם  י י ע ו צ ק מ ם  י ק ס ע י  מ ת ח  , ך ת ו ר י ש ל

ת
פט

שו
 ה

ת
שו

הר
ר 

ת
 א

ם:
לו

צי

השופט פרופ’ עופר גרוסקופף
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זרקור לעולם הפנסיוני 

הסיכון בניהול כספי הילדים

ים  נ ש ך  ר ו א ל
רבים  של  הפנסיה 
נת  י ד מ י  ח ר ז א מ
הובטחה  ישראל 
נה  י ד מ ה י  ד י ל  ע
בשוק  והתנודות 
סה  ר ו ב ב  , ן ו ה ה
לניירות ערך, היו לא 
לעניין  רלוונטיות 
של  הפנסיה  כספי 
לפני  אך  הציבור. 
יותר משני עשורים הופסקה לחלוטין הנפקת 
)אותה  גמל  לקופות  מיועדות  חוב  אגרות 
לחסדי  נתונה  שלא  לתשואה  הבטחה 
הבורסה(, לביטוחי מנהלים ול-70% מכספי 
קרנות פנסיה מקיפות חדשות, שגם הם לא 
מושקעים במכשירים המבטיחים תשואה 

אלא מושקעים בשוק ההון. 
הפסקת הנפקת אגרות חוב מיועדות וביטול 
הבטחת התשואה לכספי החיסכון הפנסיוני 
הביאו במקביל להגדלת דרגות החופש של 
והותר  מנהלי ההשקעות של אותם כספים 
להם להשקיע במגוון גדול יותר של השקעות, 
מכשירים, סוגי השקעות ובשווקים מגוונים 

וגדולים יותר.     
במקביל, מאז תחילת שנות ה-90 החלו 
להתפתח מסלולי השקעה במסגרת מכשירי 
עוד  לציבור הרחב. לא  החיסכון המוצעים 
המצב שבו כל החוסכים מנהלים את כספם 
באותה רמת סיכון, באותה מדיניות השקעות, 
אלא מרבית הגופים המנהלים החלו להציע, 
מי יותר מהר ומי פחות מהר, מסלולי השקעה 
מגוונים. מסלולי השקעה אשר כל אחד מהם 
הוגדר מראש והביא לידי ביטוי רמת סיכון 
מוגדרת. חוסך יכול לחסוך במסלול השקעות 
אחד או לחלק את הכספים שלו בקופת הגמל 
או בקרן הפנסיה במספר מסלולי השקעה 
המנוהלים באותה קופה, ולשנות את החלוקה 
של הכספים בין מסלולי ההשקעה מעת לעת. 
מגוון מסלולי ההשקעה ורמות הסיכון באו 
לתת מענה לאופק החיסכון של כל חוסך, היקף 
הכספים שלו וטעמיו האישיים בנטילת סיכון. 
מידת העניין והמעורבות של ציבור החוסכים 
הייתה נמוכה מאוד ומרביתו הפקיד כספים 
חדשים וחסך במסגרת מסלול השקעות כללי, 
מסלול שבמסגרתו לא הייתה כל התחייבות 

לניהול הכספים ברמת סיכון מסוימת.  
יותר מ-75% מכספי החוסכים בקופות גמל, 
גבוה מכך בקרנות הפנסיה,  ואפילו שיעור 

מושקעים במסלול כללי. 
גרם  בנושא  העניין שגילה הציבור  חוסר 

ולחייב את  להתערב בשוק  למשרד האוצר 
הגופים מנהלים תכניות פנסיוניות להציע 
לציבור קופות גמל וקרנות פנסיה המנוהלים 
על פי המודל הצ’יליאני, מודל המתבסס על 
שלהם  והקטנת החשיפה  גילאי החוסכים 

לסיכון ככל שגילם עולה.  
שיעור  השנה,  פברואר  חודש  לסוף  נכון 
החשיפה למניות בכספי קופות הגמל מסתכם 
ב-28%, בכספי הפנסיה 33% ובכספי קרנות 
ההשתלמות 31%. לאחרונה החלה להתממש 
תכנית משרד האוצר לביצוע חיסכון לכל ילד. 
במסגרת התכנית, הביטוח הלאומי מפקיד 
לזכות כל ילד בישראל, מדי חודש, עד הגיעו 
לגיל 18, 50 שקל מדי חודש. בגיל 18 יופקד 
לזכות כל ילד סכום חד פעמי בסך של 500 
שקל וכך גם עם הגיעו לגיל 21 ובלבד שלא 
משך כספים לפני כן. כל הורה התבקש לבחור 
אם לחסוך עבור ילדו בקופת גמל או בתכנית 
בנקאית. אם בחר לחסוך בקופת  חיסכון 
גמל, אמור היה ההורה לבחור את מסלול 
כאשר  הילד,  כספי  ינוהלו  בו  ההשקעות 
לכל הפחות עמדו לבחירתו שלושה מסלולי 
השקעה אשר משקפים רמות סיכון שונות, 
לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, לחוסכים 
המעדיפים סיכון בינוני ולחוסכים המעדיפים 

סיכון מוגבר. 
הבחינה של בחירת ההורים על פי הנתונים 

שהתפרסמו בסוף חודש פברואר מלמדים 
במסלול  הופקדו  שקל  מיליוני   81.6 ש- 
המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, 
כ-47% מסך כול הכספים שהופקדו עד כה 
ילד.  לכל  - חיסכון  גמל להשקעה  בקופת 
משמע, כאשר מאלצים את החוסכים, במקרה 
זה ההורים, לקבל החלטות, הם מבינים את 
וטווח השקעה.  בין סיכון, תשואה  הקשר 
שיעור החשיפה למניות של כספי חיסכון 
לכל ילד עולה על 53%. כאשר החוסך נדרש 
כאשר  זאת.  עושה  הוא  ולבחור,  להחליט 
לא מאלצים אותו, אז הוא טומן את ראשו 
יודע בכלל שכספיו מושקעים  באדמה ולא 
במסלול כללי שייתכן שמתאים לו אבל גם 
בכספים  ההשקעות  מדיניות  שאין  ייתכן 
הנצברים במסלול, רמת הסיכון בה מנוהלים 
הכספים תואמים את אופק החיסכון שלו, 
את היקף הכספים שצבר, אינם מתאימים 

לטעמיו האישיים.
אולי יש לחייב את החוסך לקבל החלטות, 
לעמת אותו מול המציאות ולחייב אותו לקבל 
החלטות  קבלת  של  והמדיניות  החלטות, 
עבורו, ראה המודל הצ’יליאני, מקבעת את 

חוסר המעורבות שלו.

ומרצה  יועץ  אינטרגמל,  יו”ר  הוא  הכותב 
בתחום החיסכון הפנסיוני.

 כאשר מאלצים את החוסכים, במקרה זה ההורים, לקבל החלטות, הם מבינים את הקשר בין סיכון, תשואה 
וטווח השקעה   אולי יש לחייב את החוסך לקבל החלטות, לעמת אותו מול המציאות ולחייב אותו לקבל 
החלטות  המדיניות של קבלת החלטות עבורו, ראה המודל הצ’יליאני, מקבעת את חוסר המעורבות שלו

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

מאת איציק אסטרייכר
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  התובעת, הגישה תביעה נגד הנתבעת, בגין ליקויים בעבודת חיפוי קירות בניין
  התובעת פנתה  לנתבעת בדרישה לתיקון הליקויים, אך הנתבעת לא נענתה לדרישה

 התובעת פעלה לתיקון הליקויים בעצמה והגישה תביעה נגד הנתבעת  הצדדים הגיעו 
לפשרה בהתאם להצעת בית המשפט  הנתבעת הגישה הודעת צד ג’ נגד מבטחתה מגדל 

בית המשפט השלום בתל אביב דחה הודעת 
צד ג’ שהוגשה על ידי הנתבעת חברת הבנייה  
א.ארנסון נגד מגדל וקבע כי פוליסת אחריות 
מקצועית ופוליסת חבות המוצר שברשותה לא 
מכסות את התשלום אותו היא מבקשת לקבל 
בגין הסכום ששילמה לתובעת בהסדר פשרה. 
התובעת, חברת דרבן השקעות, הגישה תביעה 
נגד הנתבעת, בגין ליקויים בעבודת חיפוי קירות 
בניין שביצעה הנתבעת בשנים 1994-1995. 
הליקוי בעבודות החיפוי התגלה לתובעת 
בספטמבר 2009, בעת שאחד מאריחי החיפוי 
נפל מקיר הבניין ופגע ברכב חונה. בסמוך פנתה 
התובעת לנתבעת בדרישה לתיקון הליקויים, 
אך הנתבעת לא נענתה לדרישה. לפיכך, פעלה 
התובעת לתיקון הליקויים בעצמה ובשנת 2012 
הגישה תביעה נגד הנתבעת על סך כ-800 אלף 
2016 הגיעו התובעת והנתבעת  שקל. בשנת 
לפשרה בהתאם להצעת בית המשפט, לפיה 
שילמה הנתבעת לתובעת סך של כ-600 אלף 

שקל.
נגד מגדל,  ג’  הנתבעת הגישה הודעת צד 
שביטחה אותה בפוליסת אחריות מקצועית 

גילוי הליקויים, אולם  וחבות מוצר במועד 
מגדל טענה להעדר כיסוי ביטוחי. עוד טענה 
מגדל, שיוצגה על ידי עו”ד א.איזנברג ממשרד 
שניצקי, כי הנתבעת לא פנתה  עמוס  עו”ד 
אליה לקבלת הסכמתה לפשרה מול התובעת, 
לא ביחס לחבות הנתבעת ולא ביחס לסכום 

הפשרה.
בפסק דין מה-15 במרץ 2017 קבעה השופטת 
הבכירה ניצה מימון שעשוע, כי יש לדחות את 
ההודעה שהגישה הנתבעת. לדבריה, התאריך 
הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסת אחריות 
מקצועית מאוחר למועד ביצוע העבודות על 
ידי הנתבעת: “התאריך הרטרואקטיבי שנקבע 
ברשימה הינו ה-1 בינואר 1996... עינינו הרואות, 
כי תאריך זה מאוחר למועד ביצוע העבודות 
על ידי הנתבעת, אשר הושלמו בשנת 1995 בו 
נמסר הבניין לתובעת. לפיכך, אין כיסוי הביטוח 
של אחריות מקצועית חל על עבודות החיפוי 

נשוא התביעה”. 
בנוסף קבעה, כי פוליסת חבות המוצר אינה 
מכסה אחריות כלשהי, מאחר שלא נגרם כל נזק 

כתוצאה מה”מוצר” שיצרה הנתבעת. 

השופטת מימון שעשוע: “הנזק הוא כלכלי 
שנגרם לתובעת עקב הצורך לבצע פעולות 
בדיקה ותיקון הליקויים בבניין. לגבי נזק כלכלי 
כזה, נקבע בפסיקה כי אינו מכוסה בהגדרת 
“נזק פיזי לרכוש מוחשי” בפוליסות דומות”. 

יש משקל לא  כי  עוד קבע בית המשפט, 
כפיפותה  אי  בדבר  מגדל,  לטענת  מבוטל 
לפשרה בין התובעת לנתבעת, תוך ויתור על 
טענת ההתיישנות שהעלתה הנתבעת ושלא 
הוכרעה, כאשר הנתבעת לא הוכיחה כלפי מגדל, 
כי הפשרה אליה הגיעה היא הסכום בו הייתה 

מחויבת הנתבעת על פי פסק דין.
בנוסף, קבע בית המשפט, כי יש טעם גם 
בטענת מגדל, כי לא ניתנה לה הודעה על ידי 
הנתבעת על הדרישה של התובעת בתקופת 
הביטוח. לדברי השופטת, הפנייה הראשונה 
2011, למעלה  של הנתבעת הייתה בדצמבר 
משנתיים לאחר פניית התובעת, זמן רב לאחר 
הגשת  לפני  וסמוך  הביטוח  תקופת  תום 

התביעה.
בית המשפט דחה את ההודעה וחייב את 
הנתבעת בהוצאות בסך של  כ-30 אלף שקל. 

נדחתה הודעת צד ג’ נגד מגדל: הפוליסות שברשות 
הנתבעת לא מכסות את התשלום ששולם לתובעת

75568_190x135_z.indd   9 12/22/16   12:43
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הרשום   ,Lemonade המבטח 
ביטוח  במכירת  והפועל  יורק  בניו 
מלאכותית  בינה  באמצעות 
בשבוע  הודיע  התנהגותית,  וכלכלה 
אליאנס  הגרמני  שהמבטח  שעבר 
כמשקיע  מקום  תופס   )Allianz(
אסטרטגי תמורת סכום שלא פורט. 
בתחום  הפועל  למונייד, 
מחשבים  מפעיל   InsurTech-ה
בעלי יכולת של למידה עצמית, אשר 
והמנהלות  מחליפים את הברוקרים 
השונים בסביבת עבודה “ללא נייר” 
באופן  בעיות  פתרון  ומבטיחים 

וירטואלי ומהיר. 
 Simplesurance החברה הגרמנית
בתחום  הפועלת  )חברה 
ה-InsurTech( הודיעה, כי המבטח 
הגרמני אליאנס השתתף בסבב גיוס 
 Rakuten גם  השתתפו  בו  )שני( 
באמצעות  יפנית(  השקעות  )חברת 
 FinTech-ה בתחום  השקעות  קרן 
)השקיע   Rheingau Founders

 .Route 66-ו הראשון(  בסבב  גם 
פורסמו,  לא  ההשקעה  סכומי 
הזרימו  כה  שעד  נמסר  אך 
דולר.  מיליון  מ-30  יותר   משקיעים 
תוכנה  מספקת   Simplesurance
מקוונות  לחנויות  מאפשרת  אשר 
בנקודת  ביטוח  מוצרי  להציע 
שנרכשו  המוצרים  עבור  היציאה 
טלוויזיות  חכמים,  טלפונים  )כגון 
פועלת  אינה  החברה  וכדומה(. 
עם  במשותף  ופועלת  כמבטח 
 Munich )כמו  שותפים  מבטחים 

 .)Re
שירותיה  את  מעניקה  החברה 
ופועלת  מקוונות  חנויות  לכ-2,000 
ב-28 מדינות של האיחוד האירופי. 
על פי הגרף הראשון שהתפרסם, יש 
העסקאות  במספר  משמעותי  גידול 

.InsurTech-בתחום ה
הגידול  את  מציג  השני  הגרף 
משנה  ומבטחי  מבטחים  בהשקעות 

.InsurTech-בתחום ה

כי הוא מחפש את   האינטרפול הודיע  מטה 
לשעבר  הפיקוח  מועצת  יו”ר   ,Oleh Spilka
חבר  ואת   Oranta האוקראיני  המבטח  של 
על  וזאת   Oleksandr Tyminsky המועצה 
 Ilyashev & הדין  עורכי  משרד  בקשת  פי 
 BTA מטעמו של הבנק הקזחסטני Partners
Bank, בעל המניות הגדול ביותר של המבטח. 
שני  בעיתונות,  שהתפרסם  מידע  פי  על 
של  בהיקף  המבטח  ברכוש  מעלו  הבכירים 

בשנת  העבירו,  השניים  דולר.  מיליון   10
2008, זכויות של המבטח בתחום של סימנים 
לחברה  דולר,   223,410 ששווים   מסחריים, 
הוחכרו,  המסחריים  הסימנים  שבבעלותם. 
 IMG- אחר  למבטח  חודשיים,  לאחר 
 -  International Holding Company
 2,420,263 תמורת  שנים  חמש  של  לתקופה 

דולר. 
קרנות  על  השניים  השתלטו  כן,  כמו 

Garant- בשם  חברה  רכישת  באמצעות 
Assistance LLC, דבר שגרם לנזקים בהיקף 
של  הפלילי  החוק  פי  על  דולר.   595,757 של 
תקופת  הבכירים  לשני  צפויה  אוקראינה, 

מאסר שאורכה בין 7 ל-12 שנים. 
את  אישר  לעסקים  הגבוה  המשפט  בית 
שאושר  )חוזה  מראשיתו  החוזה,  ביטול 
בערכאה נמוכה יותר( והחזיר את הבעלות על 

הסימנים המסחריים לבעליהם.

InsurTech-אליאנס משקיע ב

האינטרפול מחפש שני בכירים 
Oranta של המבטח האוקראיני

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

 המבטח למונייד הודיע כי המבטח הגרמני אליאנס תופס מקום 
כמשקיע אסטרטגי תמורת סכום שלא פורט  גם חברה נוספת, 

סימפלשורנס, הודיעה כי אליאנס השתתף בסבב גיוס בתחום

על פי הפרסומים, שני הבכירים מעלו ברכוש המבטח בהיקף של 10 מיליון דולר
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פוליסה מארח

ביטוח אובדן כושר עבודה בחברת 
ביטוח או קצבת נכות מקרן פנסיה

ההשוואה  נושא 
נכות  קצבת  בין 
לבין  פנסיה  בקרן 
ביטוח אובדן כושר 
עבודה נלמד וידוע 

לכל סוכן.
במאמר זה אנסה 
מספר  על  לעמוד 
משתנים )החשובים 
שבהם ולא בהכרח 
נו  י ל ע ש  ) ם ל ו כ
לשקול טרם ההחלטה על ביטוח אובדן הכנסה, 

במקרה של איבוד כושר העבודה בשל נכות.

נכות מהעבודה מביטוח  קיזוז גמלת   .1
לאומי: 

א. יש לזכור שחלק מאובדן כושר העבודה 
נובע כתוצאה מתאונת עבודה. לכן, חשוב לבטח

נכות  בפוליסה שאין בה קיזוז עם גמלת 
מעבודה. לחלופין, קיימת האפשרות לרכוש 
כיסוי מורחב, המעניק ביטול ה”קיזוז” מול 

גמלת נכות מעבודה, מביטוח לאומי. 
גם בחלק מקרנות הפנסיה קיים קיזוז גמלת 

נכות מהעבודה מקצבת פנסיית הנכות.
ב. בשכר נמוך, לאדם עם ילדים מתחת לגיל 
18, שווה לבדוק קבלת קצבת נכות כללית. 
בתנאים   מסוימים, קצבה נכות כללית תהיה 
גבוהה מקצבת נכות מהעבודה, והיא אינה 

מקוזזת
מפנסיית הנכות או מהפיצוי בביטוחי אובדן 

כושר עבודה.

2. תקופת האכשרה: 
כאמור, בקרנות הפנסיה, תקופת האכשרה 
60 חודשים. ישנן לא מעט מחלות  היה בת 
המזכות בפיצוי במקרה אובדן כושר עבודה, אך 
למצער, הן אינן מזכות בפנסיית נכות )לדוגמה: 
רוב מחלות הסרטן, התפרצות סכרת מסוג 
2, וכו’( וקיימות רבות נוספות. אלה מחלות 
שלדעת הרפואה מקננות בגוף טרם הגילוי 

שלהן. כלומר, בתקופת האכשרה.
לא מעט מקרים נדחים על ידי קרנות הפנסיה 
בטענה שבתקופת האכשרה קיננה המחלה 

בגוף התובע/ת. 
את מקום ה”חיתום” בקרנות הפנסיה תופסת 
תקופת האכשרה בדרך כלל. כאן בא לידי ביטוי 
היתרון שבמילוי הצהרת בריאות - בביטוח. ככל 
שהמבוטח התקבל לביטוח על סמך הצהרת 
בריאות ארוכה, שהתשובות בה מלאות וכנות, 
היא תהווה מחסום בפני חברת הביטוח לדחיית 

התביעה וכבר מתום תקופת ההמתנה.

3. “העמית הקטן” - מפר האיזון האקטוארי
על פי הנחיות האוצר, על קרן הפנסיה חלה 

חובת איזון אקטוארי. איזון אקטוארי מבטא 
התאמה בין הנכסים וההתחייבויות של קרן 
הפנסיה. כשהם שליליים, תהיה פגיעה על חשבון 
העמיתים. כשהם בזכות, יהיה ביטוי בתוספת 
תשואה לעמיתים. האיזון האקטוארי נועד 
לגשר על הפער בין התחזית לעלות תשלומי 
הביטוח )פנסיית נכות ופנסיית שארים( לבין 

המצב בפועל.
לדוגמה: נניח שבשנה מסוימת סך התשלומים 
שהוצאו לפנסיית נכות היו גבוהים מהצפוי. 
מכיוון שבקרנות הפנסיה קיימת ערבות הדדית, 
שאר העמיתים יממנו על חשבון זכויותיהם את 
העלויות הנוספות שהוצאו לפנסיית הנכות, על 

חשבון פגיעה בתשואה. 
כלומר, כל תביעה עלולה להפר את האיזון 
יכולים להיות מצבים  האקטוארי. בהחלט 
כי היא מקטינה  שהקרן  תודיע לעמיתיה, 
להם את התחייבויותיה, לצורך עמידה באיזון 
זאת מצריכה את קרן  עובדה  האקטוארי. 

הפנסיה לבחון בדקדקנות יתרה כל תביעה.
בביטוח אובדן כושר העבודה, ההתחייבות 
החוזית של המבוטח היא אישית מול חברת 
הביטוח, ללא כל מעורבות של שאר המבוטחים 

- וזה יתרון גדול.

4. התדיינות משפטית
לצערנו, לא מעט תביעות מוצאות דרכן לבית 
המשפט. ישנה חשיבות היכן תידון התביעה. ככל 
שהתביעה מוגדרת כתביעה נזיקית, הסמכות 
לדון בה היא של בית משפט השלום או בית 

המשפט המחוזי. ככל שהתביעה תוגדר כנובעת 
מהיבט הרחב של “...מהחברות בקופות או 
מחבותם של מעסיקים לקופות”, )כמפורט 
בית הדין  להלן(, הסמכות לדון בה היא של 

לעבודה.
בפסק דין מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ 
נגד פלוני )2016( חידד בית המשפט העליון את 

ההבחנות בכל הקשור לסמכויות.
בית המשפט העליון קבע כי סמכותו של 
בית דין לעבודה לדון תביעות “...מהחברות 

בקופות או 
מחבותם של מעסיקים לקופות”, לבין סמכותו 
יידונו תביעות  בית משפט שלום/מחוזי בו 

שמקורן נזיקין.
בית הדין לעבודה, בבואו לדון בתביעה של 
יכול להתעלם מהאיזון  נכות, אינו  פנסיית 

האקטוארי. 
זכויות העמית לפנסיית הנכות צריכות להיות 
ומוחלטות, טרם הפגיעה העלולה  ברורות 
להתקיים בשאר עמיתיי הקרן, בשל הערבות 

ההדדית.
בתביעה אובדן כושר עבודה, שהיא נזיקית 
)לדוגמה, אובדן כושר עבודה אישי/פרטי(, 
שתידון  בבית משפט שלום או מחוזי, שאלת 
הזכויות של מבוטחי חברת הביטוח אינה 

נושא לדיון.

* אין כוונת המחבר במאמר זה לתת ייעוץ. כל 
העושה שימוש במידע זה, השימוש הוא על 

אחריותו בלבד.

תיאור התפקיד: 
 ניהול צוות עובדים ומתן מענה מקצועי  

 טיפול בכל סוגי הפוליסות )רצף, קצבה,  
  טיפול בטופס 161, עזיבת עבודה, 

  פוליסות קלאסיות/מעורבות פרט ומנהלים( 
 ביצוע פדיונות 

 שינויים בפוליסות 
 הפקת פוליסות 

 פתרון בעיות ומענה לפניות סוכנים

דרישות: 
 ניסיון בניהול צוות תפעול ביטוח חיים 

  בחברת ביטוח - חובה 
 ידע מקצועי נרחב בחוזרים ורגולציות 

  של ביטוח חיים 
 יכולת עבודה בתנאי לחץ

 יכולת קבלת החלטות ומתן פתרונות 
  אפקטיביים

גיוס חם בהכשרה!
הכשרה חברה לביטוח )שנבחרה במקום ה- 2 מבין חברות הביטוח שהכי כדאי 

לעבוד בהן לפי סקר דה מרקר לשנת 2015( מגייסת
למשרת ראש צוות ביטוח חיים למחוז חיפה – משרה 1411

יש לשלוח קורות חיים בציון מס' משרה 
hr@hcsra.co.il למייל

מאת עו”ד שלמה ברמץ
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

ביטוח וטכנולוגיה

 החבילה מורכבת בין היתר מפלטפורמה דיגיטלית לניהול האינטראקציה עם סוכנים 
ולקוחות קצה  רוני על-דור, נשיא ומנכ”ל סאפיינס: חשיפה זו היא האחרונה בשורה של 

מאמצים ויוזמות אסטרטגיות שנועדו לחזק את נוכחותנו ומעמדנו בצפון אמריקה

 החברה תשיק באירוע חגיגי את הספר שנכתב על ידי השמאי הראשי של החברה מאז הקמתה, שלום ראובן 
ז”ל ושותפו לכתיבה דניאל ריהן  שי פלדמן, מנכ”ל AIG: הספר ממשיך את המורשת ומפעל החיים של שלום 

חברת התוכנה סאפיינס, המספקת פתרונות 
דיווחה  תוכנה לתחום הביטוח והפיננסים, 
אתמול )יום ב’( כי חשפה בפני מגוון חברות 
ביטוח ולקוחותיה את מכלול חבילת הפתרונות 
החיים,  ביטוחי  בתחום  שלה  החדשניים 
בוועידת הביטוח השנתית שמתקיימת השבוע 

באורלנדו. 
חבילת הפתרונות המשולבת והמודולרית 

מורכבת מחלקים אלה:
• פלטפורמה דיגיטלית לניהול האינטראקציה 
עם סוכנים ולקוחות קצה, הכוללת פורטל 
דיגיטלי ללקוחות ולסוכנים, מערכת אנליטיקה 
וניתוח נתונים  מתקדמת ופתרונות מגוונים 
המאפשרים ניהול מתקדם של חווית  לקוח.

 ,Sapiens New Business Platform •
הכוללת מערכת אינטרנטית לניהול תהליכי 
מכירה )eApp(, אפליקציה להדמיית חישובי 
ביטוח חיים ופנסיה )Illustration(, מערכת 
חיתום מתקדמת )Underwriting( ומערכת 

.)Need analysis( לניתוח צרכי לקוח
• מערכת הליבה Sapiens ALIS לביטוח 
תוכנה  פתרונות  המספקת  ופנסיה,  חיים 
מקיפים לניהול פוליסות ביטוח חיים, הן לשוק 
הביטוח האינדיבידואלי והן ללקוחות ארגוניים 

וביטוח קבוצתי.  
“החבילה החדשה  כי  נמסר,  מסאפיינס 
שלה היא פועל יוצא של יוזמות אסטרטגיות 
הדיגיטלי  החזון  ליישום  רבות  והשקעות 
של  ישירה  תוצאה  גם  כמו  החברה,  של 

הרכישה האחרונה של חברת 
StoneRiver, ספקית תוכנה 
של  רחב  ן  ו מגו המספקת 
ושירותים לכ-200  פתרונות 
לקוחות ביטוח בצפון אמריקה. 
של  ת  ו נ ו ר ת פ ה ל  ו ל כ מ “
במודל  זמין  יהיה  סאפיינס 
הלקוח  באתר  התקנה  של 
)on premise( וכן באמצעות 
SaaS ועם אופציה  מודל ענן 
מנוהלים  שירותים  למודל 
באופן מלא, המעוצב באופן 
את  משמעותית  שיפחית 
ויאפשר  העלויות למבטחים 

להם להתמקד בעסקי הליבה שלהם”. 
אלכס צוקרמן, סמנכ”ל אסטרטגיה ומוצר 
בחטיבת ביטוחי חיים ופנסיה בסאפיינס: 
“באמצעות אינטגרציה של חבילת הדיגיטל, 
פלטפורמות ה-New Business ומערכת 
הליבה Sapiens ALIS, יש לסאפיינס כעת 
את היכולת לאפשר לחברות ביטוח בצפון 
אמריקה וברחבי העולם לבצע דיגיטליזציה 
מלאה של העסק שלהם, באופן שיאפשר להם 
ליהנות מהטכנולוגיה הטובה ביותר,  התומכת 
בכל היבט של העסק שלהם ותסייע להם לעבור 
למודלים אופרטיביים ועסקיים מתקדמים”.

“אנו  רוני על-דור, נשיא ומנכ”ל סאפיינס: 
שמחים מאוד לחשוף בפני תעשיית הביטוח 
של צפון אמריקה את המכלול הרחב והמגוון 

ביותר של פתרונותינו. חשיפה 
זו היא האחרונה בשורה של 
מאמצים ויוזמות אסטרטגיות 
נוכחותנו  את  לחזק  שנועדו 
ומעמדנו בצפון אמריקה, תוך 
המשך הענקת התמיכה הטובה 

ביותר ללקוחותינו באזור”.
במהלך החודש הנוכחי דיווחה 
עסקה  חתימת  על  סאפיינס 
אלכסנדר  מהותית עם קבוצת 
שירותים  המספקת  פורבס, 
ונסחרת  פיננסיים באפריקה 
בבורסת יוהנסבורג. במסגרת 
העסקה, רכשה הקבוצה את סל 
הפתרונות של סאפיינס בשלמותו. סאפיינס 
צופה להניב הכנסות משמעותיות על פי ההסכם 
החדש בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019.
2017 הודיעה סאפיינס על רכישת  במרץ 
StoneRiver האמריקאית תמורת  חברת 
מאפשרת  הרכישה  דולר.  מיליון   102 כ-
לסאפיינס להעמיק את נוכחותה בשוק הביטוח 
לתחום  כניסתה  את  ומאיצה  האמריקאי 

הביטוח האלמנטרי בארה”ב.
מספקת הצצה   2017 ועידת ביטוח החיים 
בתעשיית  עדכניים  ולטרנדים  לחדשות 
ביטוחי החיים, לרבות תובנות על חדשנות, 
שווקים חדשים, הפצה, רגולציה וטכנולוגיה. 
הוועידה מתייחסת בהרחבה לנושאים חשובים 
המעצבים את עתיד תעשיית הביטוח בעולם.

חברת AIG תקיים ב-9 במאי השנה אירוע השקה 
“המדריך המלא לשמאות  הוצאת הספר  לקראת 

רכב” שנכתב על ידי דניאל ריהן ושלום ראובן ז”ל.
בחברת AIG ישראל מציינים, כי הספר רואה אור 
לאחר מותו בטרם עת של ראובן, מבכירי השמאים 
בישראל – “ראובן היה השמאי הראשי ב- AIG מיום 
הקמת החברה לפני עשרים שנה ועד סוף שנת 2015 
ונחשב לאחת האושיות בתחום שמאות רכב. שמאים 
ובעלי מוסכים עלו לרגל להתייעץ עמו, אדם מיוחד 

שידע והכיר את עולם הרכב על בוריו”. 
שי פלדמן, מנכ”ל AIG: “שמו של שלום ראובן ז”ל 
הלך לפניו בתור אושיה בכירה בתחום שמאות הרכב. 
שלום היה השמאי הראשי בחברתנו מיום הקמתה. 

אני גאה לקחת חלק באירוע השקת הספר שנכתב 
על ידיו ועל ידי דניאל שותפו לכתיבה. למרות מותו 
הטראגי, הספר ממשיך את המורשת ומפעל החיים 

של שלום”.
מלבד היותו שמאי ראשי, היה ראובן בוחן תאונות 
דרכים מוסמך, חבר בוועדת הסמכה לשמאות רכב של 
המועצה המייעצת בוועדות ערר של משרד התחבורה, 
ועדה מקצועית אזור מרכז, חבר ב”נועם” –  יו”ר 
בוררויות פנימיות בין חברות ביטוח ושמאי מכריע 
ברשימה משותפת לחברות ביטוח ואיגוד השמאים. 

הספר נכתב בשנות חייו האחרונות.
אירוע ההשקה יתקיים באודיטוריום דן אקדמי 

בפתח תקווה.

סאפיינס השיקה את חבילת הפתרונות לתחום 
ביטוחי החיים בוועידת הביטוח השנתית באורלנדו 

יוצא לאור הספר “המדריך המלא 
AIG לשמאות רכב” בהשקת

רוני על-דור,
נשיא ומנכ”ל סאפיינס

ני
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ם: 

לו
צי

עטיפת הספר “המדריך המלא 
לשמאות רכב”

מבטחים ומבוטחים


