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נשיא הראל גדעון המבורגר לפוליסה:

תקנות סולבנסי 2, שצפויות להיכנס 
מ-2017,  החל  בישראל  לתוקף 
מרכזות סביבן עניין רב בקרב חברות 
הביטוח הישראליות. לצד ההיערכות 
שהחברות הביטוח נדרשות לעשות 
לצורך חיזוק ההון, רבות מהמבטחות 
בוחנות את אפשרויות ביטוח המשנה 
כחלק מהמענה למשטר כושר הפירעון 

החדש. 
גדעון המבורגר, נשיא  קבוצת הראל 
 TEL ויוזם כנס  ביטוח ופיננסים 
AVIV RE 2017, שיתקיים השנה 

בפעם ה-11, מציין כי התופעה לא נעלמה מעיניהם 
של מבטחי המשנה, שמגיעים לכאן עם הצעה 
לפתרונות לחברות הביטוח. המבורגר בוחן לעומק 
את שוק ביטוח המשנה העולמי, ואת השפעתו על 
הנעשה בישראל, ומציין כי השוק הרך עדיין כאן, אך 
הוא מזהה בו סטגנציה, ומעריך כי ירידת המחירים 

הסתיימה. 
• תקנות סולבנסי 2 “מאלצות” את חברות הביטוח 
לחזק את ההון, בין היתר באמצעות ביטוחי משנה. 
כיצד אתה רואה את התופעה, וכיצד היא משפיעה 

על פעילות מבטחי המשנה בישראל?
המבורגר: מאז שהתקנות נכנסו בישראל ובאירופה, 
יש דרישה גוברת לביטוחי משנה, כמעין מענה 
של חברות הביטוח לדרישות החדשות. מערך 
ביטוח המשנה מקל במידה מסוימת על ההיערכות 

המחודשת, אך זה מותנה בכך שביטוח 
המשנה נעשה על ידי מבטחי משנה 
עם דירוג גבוה. בשורה התחתונה 
- הצורך בביטוח משנה, לא רק 
בישראל אלא גם באירופה )בארה”ב 
אין סולבנסי 2(, פשוט גדל. אין ספק 
שחברות ביטוח המשנה מגבירות 

את פעילותן. 
• מה עוד מושך את מבטחי המשנה 

לישראל?
המבורגר: המוניטין של ישראל 
כשוק ביטוח חדשני ומפותח אינו 
דבר חדש. בשנים האחרונות מבטחי המשנה מגלים 
עניין רב גם בנושא הסייבר, שהוא שוק ביטוח חדש 
ומתפתח. ישראל נתפסת כאוטוריטה גם מבחינת 
מוצרי ביטוח סייבר שפותחו כאן, וגם במישור 
ההגנה מפני סיכוני סייבר. ישראל היא מדינת 
היי-טק, ומבטחי המשנה יודעים שיש להם הרבה 

מה ללמוד כאן. 
הראל השיקה לאחרונה פוליסת סייבר רחבה מאוד, 
ואנו מזהים בתחום זה תופעה מעניינת, שמי שדוחף 
פעמים רבות לרכישת ביטוח הסייבר בחברות זה 
דווקא הדירקטוריון ולאו דווקא חברי ההנהלה או 
אנשי ה-IT. לאנשי ה-IT יש אמון רב מאוד במערכות 
ההגנה, ודווקא חברי הדירקטוריון דורשים מהחברות 
לדאוג לרכוש פוליסת סייבר. אנחנו רואים שלאט 
לאט, יותר קל למכור את פוליסת הסייבר. הדבר 

מזכיר לי את תחום פוליסות הדירקטורים. בתחילת 
הדרך היה קשה מאוד לשווק פוליסות לנושאי משרה, 

אך כיום מדובר בביטוח נמכר מאוד. 
• מה חדש השנה בכנס?

לצד  חדשים,  משתתפים  הרבה  המבורגר: 
משתתפים ותיקים, צפויים להשתתף השנה בכנס. 
תופעה חדשה השנה היא שסינדיקטים רבים 
וגדולים של לוידס הודיעו על השתתפותם בכנס, 
 Amlin, Aspen, Catlin-XL, Newline, בהם
Chaucer, Chanel וכמו כן ישתתף סגן יו”ר לוידס 
לשעבר  Graham White ועוד. הם מצטרפים ליותר 
מ-150 המשתתפים מחברות ביטוח משנה בכל 
העולם. השנה, איגוד חברות הביטוח חוזר להיות 
שותף בכנס, והוא נותן החסות לקבלת הפנים בערב 
הראשון. מעבר לזה, המתכונת תהיה דומה לשנים 
הקודמות ולכנסי ביטוח משנה שמתקיימים במונטה 

קרלו, באדן-באדן וסינגפור. 
ברצוני לציין במיוחד אירוע שיוזמת הראל – מפגש 
צהריים לבאי הכנס, שיכלול הרצאת מומחה לתחום 
הסייבר מחברת המודלים AIR. כפי שציינתי, תחום 
הסייבר הולך מאוד להעסיק אותנו בשנתיים שלוש 
הקרובות. מדובר בתחום חדש שמגדיל את העוגה, 
אך גם את הסיכון. כמו כן, כמסורת – תקיים חברת 
הביטוח Zurich בשיתוף עם הראל בפעם ה-11, 

ערב חגיגי במיוחד במהלך הכנס.
)הריאיון המלא יפורסם במסגרת מהדורה 

)Tel Aviv Re 2017 מיוחדת לכנס

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

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

מבטחי משנה מכל העולם מתעניינים 
בביטוח סיכוני הסייבר בישראל

גדעון המבורגר, נשיא הראל

הצורך של חברות ישראליות בביטוח משנה בתחום הסייבר, לצד תקנות סולבנסי 2, שדוחפות חברות ביטוח 
ישראליות להעביר יותר סיכונים לחברות ביטוח משנה – מהווים מוקד משיכה חזק של מבטחי משנה לישראל
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כדאי לדעת

אורן מזרח משיקה 
את Best Price ריסק

 מנכ”ל אורן מזרח, אורן כהן: הלקוח רוצה להיות מעורב יותר בבחירת המוצר אותו הוא רוכש, ללמוד 
אותו ואת האלטרנטיבות בטרם יקבל החלטה - שילוב של סוכן אישי ומקצועי ומערכות טכנולוגיות 

מתקדמות הוא השילוב המנצח בענף  ניר עובדיה, משנה למנכ”ל אורן מזרח, הציג לסוכנים את 
מערכת ה-Best Price ריסק והדריך אותם על תהליך ההתאמה והמכירה המתקדם ללקוח הקצה

אורן מזרח השיקה היום לסוכניה את מערכת 
Best Price בכנס מקצועי שנערך במרכז  ריסק 
ללימודים אקדמיים. את המפגש פתח מנכ”ל 
החברה, אורן כהן, בסקירת המגמות בענף הביטוח 

ומתן דגשים ומיקוד עסקי לסוכנים. 
בפיתוח  רבים  משאבים  משקיעים  “אנחנו 
טכנולוגיה שתתמוך בתהליכי המכירה והשירות 
ללקוח הקצה. הלקוח רוצה להיות מעורב יותר 
בבחירת המוצר אותו הוא רוכש, ללמוד אותו ואת 
האלטרנטיבות בטרם יקבל החלטה. שילוב של סוכן 
אישי ומקצועי ומערכות טכנולוגיות מתקדמות 

הוא השילוב המנצח בענף”, אמר כהן. 
לדבריו, “סוכני אורן מזרח נמצאים היום בחזית 
הטכנולוגיה באמצעות מערכת Best Price רכב, 
 Best Price דירה וריסק. בקרוב מאוד נשיק את

מחלות קשות”.

ניר עובדיה, משנה למנכ”ל אורן מזרח, הציג 
לסוכנים את מערכת ה-Best Price ריסק והדריך 
אותם על תהליך ההתאמה והמכירה המתקדם 

ללקוח הקצה.
בחברות  בכירים  מנהלים  השתתפו  במפגש 
בחברת  בכיר  סמנכ”ל  שטובי,  שמי  הביטוח: 
לקסר,  אודי  המכירות;  מטה  ומנהל  הפניקס 
אשרת בן  סמנכ”ל ומנהל מרחב מרכז במגדל; 
משה, סמנכ”ל ומנהלת מטה המכירות בכלל ביטוח. 
השלושה סקרו את המגמות בענף, את תפישת הערך 
של הסוכן, שיתוף הפעולה עם אורן מזרח והמיקוד 
העסקי של כל חברה בתהליכי העבודה ובמוצרים.

המנהלים גם התייחסו למודל התגמול החדש 
לסוכני אורן מזרח, הצפוי לצאת לנוכח שינויי 
החקיקה והפרדת עמלת הסוכן מדמי הניהול, 

שנכנסה לתוקף ב-1 באפריל השנה.

www.oren-ins.co.ilשמים אותך במרכז!

ההצעה המשתלמת ביותר ללקוח בביטוח ריסק!
nir@oren-ins.co.il | 050-3613610 | להתנסות במערכת ולפרטים נוספים  <<  ניר עובדיה

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

מנכ”ל אורן מזרח, אורן כהן
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בחינת העודף או הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה המקיפות הגדולות בשוק לאורך השנים האחרונות מלמדת 
מספר עובדות, שיש בהן כדי להשפיע על בחירת קרן הפנסיה בה יחסוך אדם או עליה ימליץ בעל רישיון

ל  ש ם  ת י ב ר מ
ת  נ י ד מ י  ח ר ז א
חוסכים  ישראל 
פנסיה.  בקרנות 
ל  ש ה  א צ ו ת ו  ז
ד  ר ש מ ת  ו י נ י ד מ
האוצר לאורך שנים, 
עדיפות  להעניק 
פנסיוני  לחיסכון 
באמצעות מכשיר 
אשר יבטיח לחוסך 

קצבת זקנה לאחר שיפרוש מעבודה.  
קרן פנסיה מקיפה חדשה מאפשרת לכל 
אדם לצבור כספים על שמו בקרן, אם כתוצאה 
מהפקדות שהוא מבצע באופן עצמאי ואם כפועל 
יוצא של הפקדות המבוצעות על ידי מעסיקו. 
קרן הפנסיה תבטיח לחוסך קצבת זקנה החל 

ממועד פרישתו מעבודה לכל חייו.    
קרן הפנסיה כוללת באופן מובנה במסגרתה 
כיסויים ביטוחים משני סוגים, כיסוי למקרה 
מוות וכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה. 
לרוב מהווים חלק  ביטוחים אלה  כיסויים 
אינטגרלי, חלק בלתי נפרד מן החיסכון במסגרת 

קרן פנסיה.   
קרן פנסיה מבוססת על עקרון 
של ערבות הדדית בין החברים 
בקרן  פעיל  עמית  כל  בקרן. 
ביטוח,  דמי  משלם  הפנסיה 
לקרן  לאפשר  מיועדים  אשר 
לעמית  ביטוח  תגמולי  לשלם 
מבוטח בקרות מקרה ביטוח. 
ההתחייבות של קרן הפנסיה 
המבוטחים  לחוסכים  לשלם 
מתבססת על תחזיות לתוחלת 
 - ביטוח  ולמספר מקרי  חיים 
ושל  מוות  של  מקרים  מספר 
אובדן כושר עבודה שיתרחשו 
בקרב המבוטחים החוסכים בקרן 
הפנסיה. כלומר, עלות הביטוחים 

נגזרת מהנחות שקרן הפנסיה מניחה. אם מספר 
האירועים הביטוחים בפועל קטן מאלו אשר 
נחזו להיות, נוצר בקרן הפנסיה עודף של נכסים 
על התחייבויות למבוטחים ולפנסיונרים. עודף 
זה, עודף אקטוארי, יחולק לחוסכים וישפר את 

מצבם של כולם. 
עקב  הקרן  מן  התביעות  מספר  אם  אך 
אירועי ביטוח גבוה מן התחזיות, גבוה מאלו 
אשר נלקחו בהנחות לחישוב פרמיות הביטוח 
גירעון  נוצר  ידי החוסכים,  על  שמשולמות 
אקטוארי, אשר משמעותו שלקרן הפנסיה יש 
נכסים שהשווי שלהם נמוך מן ההתחייבויות 
של הקרן לשלם קצבאות לחוסכים המבוטחים 

בקרן ולפנסיונרים. 
קרן הפנסיה נדרשת על פי ההסדר החוקי 
להתאים את התחייבויותיה לנכסים שהיא 
ולכן, כאשר תזהה  מנהלת עבור החוסכים, 
עודף אקטוארי או גירעון אקטוארי, עליה לבצע 
פעולה של איזון. פעולת האיזון משמעותה 
רישום תשואה חיובית אם קיים עודף אקטוארי 
או רישום תשואה שלילית אם קיים גירעון 

אקטוארי.       
שוק קרנות הפנסיה המקיפות מסתכם נכון 

לתום הרבעון הראשון של 2017 בסך של כ-260 
מיליארד שקל. חמש קרנות הפנסיה הגדולות 
יותר מ-96% מכספים אלו.  בשוק מנהלות 
בחינת העודף או הגירעון האקטוארי בקרנות 
הפנסיה המקיפות הגדולות בשוק לאורך השנים 
האחרונות מלמדת מספר עובדות, שיש בהן כדי 
להשפיע על בחירת קרן הפנסיה בה יחסוך אדם 
או עליה ימליץ בעל רישיון וראוי לשים לב לכך. 
• כל חמש קרנות הפנסיה הגדולות בשוק 

רשמו גירעון אקטוארי בשנת 2016. 
• כל חמש קרנות הפנסיה הגדולות בשוק 
גירעון  רצופות  שנים  שלוש  כבר  רושמות 

אקטוארי.
• קרן הפנסיה של כלל רשמה במהלך שבע 
השנים האחרונות עודף אקטוארי בשנה אחת 

בלבד.
• בכל אחת מחמש קרנות הפנסיה הגדולות 
בשוק קיימת מגמה של גירעון אקטוארי הולך 

וגדל בכל שנה לאורך השנים האחרונות.
חשוב לתת את הדעת לכך. 

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

הסיכון בקרן פנסיה מקיפה חדשה
זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

 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

2010201120122013201420152016שם קרן הפנסיה

0.47%-0.51%-0.21%-0.21%-0.27%0.20%0.13%מבטחים החדשה

הפניקס פנסיה 
0.04%-0.02%-0.20%-0.24%0.73%1.30%0.23%מקיפה

0.46%--0.45%0.42%-0.49%0.76%0.50%0.02%הראל פנסיה

0.85%-0.38%-0.42%-0.16%-0.05%0.36%-0.03%-כלל פנסיה

מגדל מקפת 
0.47%-0.43%-0.50%-0.93%0.26%0.32%0.03%אישית

עודף / גרעון אקטוארי
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נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
תביעתה של חברת א. נדב בע”מ )“התובעת”(, 
שיוצגה על ידי עו”ד שרית חרל”פ, נגד הפניקס 
)“חברת הביטוח”(,  לביטוח בע”מ  חברה 
שיוצגה על ידי עו”ד מ. תגר. פסק הדין ניתן 
במרץ 2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת 

חנה קלוגמן.
התובעת מפעילה עסק של הפעלת משאיות 
עליהן מורכבות משאבות בטון. באחד הימים 
אירעה פריצה לשתי משאיות של התובעת, 
כאשר הן חנו במגרש חניה מסודר של עיריית 
קרית ביאליק )“האירוע”(. במהלך הפריצה 
נגנבו שני שלטים המפעילים את משאבות 
הבטון וכן מקלטים מתכווננים. חברת הביטוח 
ביטחה כל משאית וכל משאבת בטון בפוליסת 
ביטוח נפרדת ובתוך כך הונפקו ארבע פוליסות 
שונות. התובעת פנתה לחברת הביטוח ודרשה 
לקבל תגמולי ביטוח בגין הנזקים שנגרמו לה 
כתוצאה מהאירוע. פנייתה של התובעת נדחתה 

ועל כן הוגשה תביעה לבית המשפט.
לטענת התובעת, חברת הביטוח דחתה את 
דרישתה לקבלת תגמולים בנימוק, כי נזקי 
האירוע נמוכים מגובה ההשתתפות העצמית 
הבטון.  למשאבות  שהונפקו  שבפוליסות 
גזרה  עת  שגתה  הביטוח  חברת  זאת,  עם 
את שיעור ההשתתפות העצמית מפוליסות 
משאבות הבטון, ובמקרה דנן יש להפעיל את 
הפוליסות שהונפקו למשאיות. נציין, כי שיעור 
ההשתתפות העצמית בפוליסות שהונפקו 
למשאבות הבטון גבוה יותר באופן משמעותי 
משיעור ההשתתפות העצמית שבפוליסות 

המשאיות.
כי במקום הטבעי של  התובעת הוסיפה, 
השלטים שנגנבו, הינו בתוך המשאיות. הקשר 
בין השלט למקלט )שמותקן במשאית( הוא 
קשר שלא ניתן להפרדה. לפיכך יש להפעיל 
את הפוליסות שהונפקו למשאיות. זאת ועוד, 
בפוליסות שהונפקו למשאיות קיימת החרגה 
מפורשת של משאבות הבטון, המורכבות 
על גבי הרכבים. החרגה כאמור אינה קיימת 
מכאן  שנגנבו.  והמקלטים  השלטים  לגבי 
ניתן ללמוד, כי השלטים כלולים בפוליסות 
המשאיות. התובעת טענה, כי הנזקים שנגרמו 
לה באירוע נאמדים בסך של כ-93 אלף שקל. 
לאחר הפחתת השתתפות עצמית מפוליסת 
המשאית, היא זכאית לתגמולי ביטוח בשיעור 
של כ-85 אלף שקל ובשיערוך ליום התביעה 

שווים לסך של 95 אלף שקל. 
חברת הביטוח טענה, כי הפוליסות שהונפקו 
למשאיות לא כוללות כיסוי ביטוחי לשלטים 

מצוי  לשלטים  הביטוחי  הכיסוי  שנגנבו. 
הבטון.  למשאבות  שהונפקו  בפוליסות 
השתתפות  כוללות  המשאבות  פוליסות 
עצמית בשיעור הגבוה מסך הנזקים. נטען, 
יכולות לפעול ללא  כי משאבות הבטון לא 
השלטים להבדיל מהמשאיות. זאת ועוד נטען, 
כי פוליסות המשאיות מחריגות כל מה שאינו 
חלק מהמשאית. לפיכך, חברת הביטוח טענה 

שיש לדחות את התביעה.
שנגנבו  לשלטים  הביטוחי  הכיסוי  האם 
מהמשאיות מצוי בפוליסות המשאבות או 

שמא בפוליסות המשאיות?
פוליסות הביטוח  בחן את  בית המשפט 
כי  וציין,  וכן את טענות הצדדים  השונות 
פוליסות המשאיות כוללות כיסוי ביטוחי 
לשלטים שנגנבו באירוע. צוין, כי הסעיפים 
עליהן הסתמכה חברת הביטוח מצויות בז’קט 
הפוליסה, בעוד בפוליסות הביטוח הפרטניות 
של המשאיות ומשאבות הבטון, לא קיימת 
התייחסות לכיסוי ביטוחי לעניין השלטים. 
היעדר התייחסות כאמור נזקף לרעת חברת 
את  שניסח  הגורם  והיא  הואיל  הביטוח, 
הפוליסות ומרבית המידע מצוי בחזקתה. בית 
המשפט הוסיף, כי כאשר חברת הביטוח רצתה 
להחריג פריטים מהכיסוי הביטוחי היא פעלה כך 
במפורש. אילו חברת הביטוח הייתה מעוניינת 

להחריג את השלטים מפוליסות המשאיות היה 
עליה לציין זאת באופן ברור. 

בית המשפט נדרש לבחון האם יש לנכות 
השתתפות עצמית פעם אחת או פעמיים, מאחר 
שמדובר באירוע אחד. בהקשר זה קיבל בית 
המשפט את עמדת חברת הביטוח וקבע, כי יש 
להפעיל השתתפות עצמית בגין כל פוליסה, 
דהיינו פעמיים. בית המשפט נימק החלטתו תוך 
שציין, כי הדבר דומה לאירוע פריצה באותו יום 
בו פורצים הן לרכב והן לביתו של אותו מבוטח. 
ברור שבמקרה כזה יש להפעיל השתתפות 
עצמית בגין כל פוליסה, להבדיל מהפעלת 
השתתפות עצמית אחת. גובה ההשתתפות 
העצמית נקבע, בין השאר, בהתאמה לנכסים 
המבוטחים. לפיכך קיימת הצדקה לטענת חברת 
הביטוח, לפיה יש לקזז השתתפות עצמית בגין 

הפעלת כל אחת מהפוליסות.
בית המשפט ציין, כי סך ההשתתפות העצמית 
שבפוליסות הינו כ-18 אלף שקל, בעוד גובה 
הנזק הכולל הינו כ-86 אלף שקל. לכן, התובעת 
זכאית למעשה לתגמולי ביטוח בסך של כ-68 
אלף שקל. בית המשפט הורה לחברת הביטוח 
לשלם סכום זה לתובעת, בצירוף הוצאות משפט 

ושכ”ט עו”ד.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

שלט המפעיל משאבת בטון נגנב 
ממשאית - האם יש להפעיל את פוליסת 

המשאבה או את פוליסת המשאית? 

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 התובעת מפעילה עסק של הפעלת משאיות עליהן מורכבות משאבות בטון  במהלך פריצה נגנבו שני שלטים 
המפעילים את משאבות הבטון וכן מקלטים מתכווננים  חברת הביטוח ביטחה כל משאית וכל משאבת בטון 

בפוליסת ביטוח נפרדת  התובעת פנתה לחברת הביטוח שדחתה את דרישתה לתשלום תגמולים 

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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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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יותר מ-1,000 שנה,  “עולם הביטוח קיים 
אך כמעט לא השתנה. ה-Insurtech הוא 
למעשה הבטחה לשינוי שיקרה בעולם” – כך 
ישראל, בכנס   AIG שי פלדמן, מנכ”ל  אמר 
 ,KPMG פינטק שערכה אתמול פירמת רוה”ח
בסוגיית  שעסק  מושב  גם  נערך  במהלכו 

 .Insurtech-ה
לדברי פלדמן, ה-Insurtech משפיע על 

חברות הביטוח בשלושה תחומים: 
במילוי הטפסים  נוחות   - לקוח  חווית   •

ואפשרות לצמצום בנייר מיותר,
• דיגיטיזציה - הנגשת המידע והשירותים 

ללקוחות.
במקום   - לקוח  מותאם  מוצרים  עולם   •
לשלם תביעות על נזקים שכבר קרו, חברות 
הביטוח יצליחו למנוע נזקים עתידיים ולחסוך 

ללקוחות פרמיות. 
 ,Big Data-עוד התייחס פלדמן לעולם ה
“מערכות שמאפשרות לי לקחת את כל המידע 
אותו,  לנתח  אדיר,  והוא  אצלי,  שמצטבר 
ולהוציא ממנו מגמות. אם בעבר הסתמכתי 
על פרמטרים כגון מגדר וגיל, הרי שהיום אני 

יודע הרבה יותר על הלקוחות שלי”. 
“עולם הביטוח נמצא בעיצומה של מהפכה. 
היום החברות מבינות שהיתרון האמתי שלהן, 
שיעזור להן להצליח לאורך זמן, הוא להתאים 
את עצמן ללקוחות ולמצוא את נקודת המפגש 
שבין האינטרסים העסקיים לבין הצרכים של 
הצרכנים. זו מהותה של החדשנות הטכנולוגית” 

– סיכם פלדמן. 
נערך פאנל בהשתתפות  בהמשך המושב 
אלי טובול, מנהל תחום טכנולוגיות מידע 
בפיקוח על הביטוח, סמנכ”ל שיווק ופיתוח 
סמנכ”לית  תומר רובינשטיין,  עסקי במגדל 
ישראל   AIG-ופיתוח עסקי ב אסטרטגיה 
אורנה קרני, מנהל פיתוח עסקי בהפניקס אבי 
מנעים, מנכ”ל ארניקס אודי זיו ומנהל מוצר 
ואקטואר ב-Atidot אסף מיזן. הפאנל נערך 

אילנית אדסמן, מנהלת מחלקת  בהנחיית 
 .KPMG-ב IT סיכוני

בנושא  הרשות  פעילות  את  הציג  טובול 
הדיגיטל, והדגיש כי החוק מחייב אותה לקדם 
חדשנות בענף. לדבריו, הפיקוח פעל על מנת 
המסלקה  כגון  טכנולוגית  תשתית  לקדם 
הפנסיונית ופרוטוקולים אחידים ולאפשר 
נגישות למידע. עוד הוא אמר, כי בשנה הקרובה 
יפורסם מדד שירות דיגיטלי על מנת לתמרץ 
את החברות לקדם את התחום. הוא דיבר על 

הצורך בהסרת חסמים משפטיים, כגון מתן 
אפשרות לשמאי לבחון נזק על בסיס תמונות. 
עוד ציין טובול, כי ברשות פועלים על מנת 
להגדיל את הנגישות למידע, ומשחררים את 
הגולמי שבבסיס הכלים הקיימים  המידע 
היום – “כנראה שיש עוד אנשים שידעו לעשות 

דברים עם המידע”, הוא סיכם. 
כנציג חברות ה-Insurtech, אמר  מיזן, 
כי הוא נחשף להתעניינות עצומה – “הרבה 
יזמים רוצים לעבוד בתחום הביטוח, וצריך 
אנשי מקצוע בתפר שבין טכנולוגיה וביטוח. 
ולהכווין את  לעזור,  יכול מאוד  הרגולטור 
השחקנים. מצד שני, הרגולטור קובע את 
יזמים  גבולות הגזרה. הידברות פתוחה של 

מול הרגולטור חשובה מאוד”. 
ואנחנו  רעיון  פיתחנו  בעתידות  “אנחנו 
עוברים לשלב הבא – ניתוח נתונים. ראינו 
שחברות מחו”ל מאוד שמחו להעביר מידע, 
אבל בחברות ישראליות הקשו עלינו” אמר 
והדגיש את הצורך של סטארטאפים  מיזן, 

בתחום בשיתוף פעולה גם מצד החברות.  
רובינשטיין: “הטכנולוגיה יכולה לשפר את 
חוויית השירות ללקוחות, מהמוצר ועד סוף 
שרשרת הערך. ברמת המוצר, טכנולוגיות 
המידע יכולות מאוד לסייע לבנות מוצרים. יש 
הזדמנויות עסקיות לא קטנות, ובמכירות - יש 
מקום לטכנולוגיות מכירה וטירגוט לקוחות”. 
עוד התייחס רובינשטיין לתחום החיתום, ואמר 

כי מדובר בתחום מהותי לחברות הביטוח, 
יש מקום למודלים אנליטיים שישפרו  אך 
את החיתום ואת התמחור. הוא ציין כי 80% 
מהפעולות שמבצעת חברת ביטוח הן פעולות 
שירות ולא מכירה, ושם אפשר לשפר מאוד את 
הערך ללקוח. “גם את התביעות אפשר יהיה 
לנהל בצורה יותר אפקטיבית. מגדל פותחת 

את שעריה לסטארטאפים, זה העתיד”. 
קרני: אנחנו ב-AIG רוצים לעזור ללקוח 
 Safe-לנהוג טוב יותר. היא הציגה את מודל ה

drive, במסגרתו נהגים טובים משלמים פחות, 
וכן את המבצע החדש במסגרתו נהגים עם 
מובילאיי ישלמו פחות. דוגמה נוספת הציגה 
גם  קרני מתחום ביטוח הדירה: “מחפשים 

להקטין נזקים בבית - למשל נזקי מים”. 
מנעים הציג את פעילות הפניקס בתחום 
טרפילוג.  הטלמטיקס, שנעשתה עם חברת 
על  שרוכב  מוצר  השקנו  שנה  כחצי  “לפני 
הטלמטיקס – ‘הפניקס צעיר’. המוצר מאפשר 
לנהגים צעירים לשלם רק על הקילומטרים 
שהם עושים בפועל. בזכות כך המחיר הרבה 
ציון לנהיגה  כולל מתן  והמוצר  נמוך,  יותר 

ופידבק לנהג”. 
כי בהפניקס עובדים גם  ציין מנעים,  עוד 
על פתרונות מאוד מהירים לטיפול בתאונות 
ותביעות, וגם בוחנים את עתיד ענף הרכב, 

שיתוף רכבים ורכב אוטונומי. 
זיו הציג את פעילות ארניקס ואמר: “אנחנו 
ביטוח  70  חברות  מאפשרים ללקוחותינו,
ובנקים בכל העולם, באמצעות אנליטיקה 
עמוקה, להבין את הלקוחות שלהם – מה הם 
רוצים, ולנבא איזה מוצרים הם ירצו, ובאיזה 
ווין-ווין”. הוא הדגיש כי חברות  זה  מחיר. 
ביטוח חייבות להציע ללקוחותיהם מוצרים עם 
ערך מוכח ומדוד. מנגד, התייחס זיו לרגולציה 
ואמר כי אנשי הטכנולוגיה חייבים, בבואם 
לפגוש את אנשי חברות הביטוח, להבין טוב 

מאוד את הרגולציה המקומית.

 אלי טובול, מנהל תחום טכנולוגיות מידע בפיקוח על הביטוח: בשנה הקרובה יפורסם מדד שירות 
דיגיטלי על מנת לתמרץ את החברות לקדם את התחום  תומר רובינשטיין, סמנכ”ל שיווק ופיתוח 

עסקי במגדל: הטכנולוגיה יכולה לשפר את חוויית השירות ללקוחות  אבי מנעים, מנהל פיתוח 
עסקי בהפניקס: אנחנו בוחנים את עתיד ענף ביטוח הרכב – כולל שיתוף רכבים ורכב אוטונומי

מנכ”ל AIG שי פלדמן: 
ה-Insurtech הוא הבטחה לשינוי

KPMG בכנס Insurtech פאנל

פאנל Insurtech. מימין: טובול, קרני, רובינשטיין, מנעים, זיו ומיזן 
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פוליסה מארח

האם השיפורים באריכות הימים מתקרבים לסופם?

העיתונות מרבה 
לדווח לנו על תוחלת 
החיים המתארכת 
דבר  מהיר,  בקצב 
שהוא טוב לאנושות 
מאוד  בעייתי  אך 
לקרנות הפנסיה. יש 
הסבורים שתינוק 
עשוי  היום  הנולד 
יל  ג ד  ע ת  ו י ח ל
150 או יותר. אכן, 
בעשורים האחרונים היו שיפורים משמעותיים, 

אבל האם מצב זה יימשך?
הנושא מעניין אקטוארים רבים 
המעריכים את ההשפעות הפיננסיות 
על חברות ביטוח, קרנות פנסיה וגופים 
ממשלתיים. “קבוצת העבודה לענייני 
תמותה”, הפועלת במסגרת האגודה 
הבינלאומית לאקטואריה, מנתחת 
התפתחויות ברחבי העולם. במפגש 
בבודפשט,  הקבוצה  של  האחרון 
הציג יו”ר הקבוצה, בריאן רידסדייל, 
נתונים עדכניים המעלים שאלות לגבי 

המשך מגמת השיפור.
תוחלת חיים אכן השתפרה מאוד. 
לדוגמה, תוחלת חיים בלידה אצל 

סך האוכלוסייה במדינת ישראל עלתה מ-75 
ב-1983 ל-82 שנים היום. במדינות רבות 
בעולם, וגם בישראל, התגלתה תופעה מוזרה: 
אצל אנשים שנולדו בשנות ה-30 של המאה 
הקודמת, רואים שיפורים חדים ביחס למי 
שנולד בשנים מוקדמות יותר ומאוחרות יותר. 
הסברים אפשריים הם ירידה בשיעור המעשנים 

בדור הזה, שירותי רפואה טובים יותר מגיל צעיר. 
ייתכן שהאנשים הללו, שגדלו בתקופת הצנע, 
אכלו מעט אבל אכלו מזון בריא. תרומת הדור 
לשיפור בתוחלת החיים הייתה רבה, אך נחלשת 

כעת ככל שהוא מזדקן ונעלם.
יש גם לציין התפתחויות רפואיות חסרות 
תקדים, במיוחד בתחום מחלות לב. היום 
ההסתברות לשרוד אחרי אירוע לב קשה היא 
גדולה לאין שיעור מאשר בעבר, וגם אמצעי 
השיקום יעילים יותר. אחרי ירידה כה תלולה 
לשיפורים  לצפות  שאין  ייתכן  בתמותה, 
משמעותיים נוספים בתחום זה. כמו כן, יש 

היום תופעות שליליות הקשורות להתנהגות 
אנושית: תזונה פחות טובה, השמנה והעדר 

פעילות גופנית. 
מאידך גיסא, יש היום תחומי מחקר בתחום 
הסרטן וטכנולוגיות רפואיות חדישות, הנותנים 
תקווה להארכת החיים, דבר שיקזז את המגמות 
שליליות שהזכרתם. קשה לדעת מה תהיה 

ההשפעה הכוללת.
בכנס בבודפשט, רידסדייל ציין, שבמדינות 
רבות השיפור בשיעורי תמותה בחמש השנים 
האחרונות נמוך בהרבה מאשר בחמש השנים 
הקודמות. באנגליה, שיפורים של 2-3% לשנה 
במשך השנים עד 2010 ירדו כמעט עד לאפס 

)ראו גרף מצורף(.
 באירופה, היו מקרי מוות רבים בחורף הקשה 
של 2015. בזמנו, זה נחשב כאירוע חד-פעמי, 
אבל התופעה חזרה ב-2017, דבר המעלה 
אקלים  שינויי  של  השפעות  לגבי  שאלות 
קיצוניים על שיעורי תמותה בעתיד. הועלתה 
סברה שהשיפורים ימשיכו, אך לא 
בקצב של 2-3% לשנה, שהיה למעשה 

תופעה חריגה.
מה קורה בישראל? נדרשת זהירות 
רבה בהסקת מסקנות מהנתונים, כי 
האוכלוסייה יחסית קטנה, והיא עברה 
שינויים במהלך השנים, במיוחד עקב 
העלייה מחבר המדינות. יש סימנים 
להאטה בשיפורים בשנים האחרונות, 
אך לא בעוצמה שנצפתה באנגליה 
ובארה”ב. עם זאת, חשוב לשים לב 
למגמות בעולם, העלולות להשפיע 
גם עלינו במוקדם או במאוחר. אנו 
עיניים למחקרים  מצפים בכיליון 
נוספים שישפכו אור על השאלה המטרידה 

הזאת.

הכותב הוא אקטואר יועץ וחבר בקבוצת העבודה 
לענייני תמותה של האגודה הבינלאומית 
לאקטואריה. הנאמר כאן הוא על דעת כותב 

המאמר, ואינו משקף את עמדות האגודה.

מגמות הנבחנות ב”קבוצת העבודה לענייני תמותה”, הפועלת במסגרת האגודה הבינלאומית לאקטואריה, 
מעלות כי השיפור בשיעורי תמותה בחמש השנים האחרונות נמוך בהרבה מאשר בחמש השנים שקדמו להן

מאת דב רפאל

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון
מפתח תמורת מפתח

איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח
מוסכי הסדר של מספר 

חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 
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לשני  בעקרון  מתחלק  הרובוטים  עולם 
מערכי  מפעילות  אשר  תוכנות  סוגים: 
מערכות  יעוץ,  )מערכות  שונים  מחשוב 
וכדומה(  אמת  בזמן  נתונים  לניתוח 
ותוכנה  מכונה  המשלבים  פיזיים  ורובוטים 
האנושות  הקרוב  בעתיד  משימות.  לביצוע 
החיים,  תחומי  בכל  רובוטים  מוקפת  תהיה 
הביתית,  בסביבה  מסחרית,  בפעילות 
ביבשה, בים ובאוויר. על פי מידע שפורסם 
 The International Federation ידי  על 
מיליון   31 בעולם  יפעלו   of Robotics
 – 2019 עד  הביתית  בסביבה  רובוטים 
 13 של  בהיקף  רובוטים  שתייצר  תעשייה 
נמכרו  האחרונה  בשנה  רק  דולר.  מיליארד 
בנוסף  וזאת  רובוטים  אלף  מ-250  יותר 
המשמשים  רובוטים  רחפנים,  למיליוני 

בתעשייה ובחקלאות. 
פיתוחים רובוטיים פורצי דרך נמצאים גם 

בתחומים הבאים:
• שיגור מוצרי מזון – פריצת דרך במשלוח 
ארוחות ממסעדות על ידי רובוטים קטנים. 
וושינגטון,  באזור  נערך   )pilot( חלוץ 

ארה”ב, והמבורג, גרמניה. 
• תותבות רובוטיות – השילוב של הדפסה 

מאפשר  מלאכותית  ובינה  מימדית  תלת 
לנכים.  מלאכותיים  איברים  של  ייצור 
עשויות  רובוטיות  ורגליים  ידיים  זרועות, 

לשפר את איכות החיים למוגבלים. 
 Flippy הרובוט   – במטבח  רובוטים   •
גבוהה  ובאיכות  ביעילות  המבורגרים  מטגן 
מטבח  הוא   Moley והרובוט  מאדם  יותר 

רובוטי מושלם.
 Meiji היפני  המבטח   – ביטוח  מכירות   •
רובוטים  ב-100  ישתמש   Yasuda Life
החברה  בסניפי  עמדות  שיאיישו  אנושיים, 

ויתנו מידע בקשר למכירות ושירות.
שהרובוטים  מתריעים  שחורות  חוזי 
את  ולדחוק  העולם  על  להשתלט  עלולים 
איום  בו.  לשלוט  חלילה  או  האנושי  המין 
בטווח  מאוד.  הרחוק  בטווח  נמצא  כזה 
הקצר הרובוטים עשויים לעזור לבני האדם 

ועלולים גם להזיק:
אדם  בני  להחליף  עלולים  רובוטים   •
במסחר  שונים  ותפקידים  במשרות 
הרובוטית  התעשייה  אולם  ובתעשייה, 
התעשייה  חדשות.  הזדמנויות  מייצרת 
)בתקופה  איישה  ארה”ב  של  הרובוטית 
חדשות.  משרות  אלף  כ-260   )2010-2016

בתקופה זו יוצרו 52 אלף רובוטים חדשים. 
בסביבות  לפעול  יכולים  הרובוטים   •
המזוהמת  בסביבה  או  רעילות  מסוכנות, 
אדם  בני  לצד  לפעול  יכולים  הם  בקרינה. 
של  החשיפה  את  שיקטינו  משימות  ולבצע 
רובוטים  אחר,  מצד  לתאונות.  האדם  בני 
בבני  לפגוע  זדונית  בהפעלה  יכולים  כאלו 

אדם וליצור הרס.
לזקנים  לסייע  יכולים  רובוטים   •
ולהקטין  יום  היום  בחיי  ונכים  ולמוגבלים 

את הצורך במסייעים אנושיים. 
לתקיפות  מטרה  ישמשו  הרובוטים   •
כדי לתפוס את המידע האגור בהם  סייבר, 

ולאפשרהפעלה זדונית. 
התוכנה  בכתיבת  או  בייצור  טעויות   •
או  האדם  בבני  לפגיעות  לגרום  עלולים 

לסביבה האנושית.
 the Advanced-מ צ’וסט  האווי  ד”ר 
  Robotics Manufacturing Institute
ביותר  הגדולה  ההשפעה  כי  טוען,   ARM
 98.5% ובינוניים.  קטנים  עסקים  על  תהיה 
מעסיקים  בארה”ב  היצרניים  מהעסקים 
אלו  עסקים  בפני  עובדים.  מ-500  פחות 
עומדת הברירה - השתכללות או היעלמות.

רובוטים – סיכונים חדשים 
ומניעת סיכונים קיימים

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד
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פוליסה מארח

דחיית תביעת שיבוב של מנורה מבטחים 
נגד מוסך שטיפל במשאית המבוטחת

יל  ר פ א ב  1 9 - ב
פסק  ניתן   2017
את  ה  ח ו ד ה ן  י ד
השיבוב  תביעת 
רת  ב ח ה  ש י ג ה ש
מבטחים  מנורה 
נגד המוסך שטיפל 
במשאית המבוטחת 
לפני  ים  כשבועי
ה,  פ י ר ש ע  ו ר י א
ניכר  נזק  שגרמה 
למשאית מתוצרת סקניה, בגינו שילמה החברה 

פיצוי למבוטח.  
דוח  על  הסתמכות  תוך  טענה,  התובעת 
חוקר שריפות מטעמה, שהשריפה אירעה 
נזילה במערכת צנרת הדלק, שגרמה  בשל 
להיווצרות תרסיס דלק ובבואו של תרסיס 
זה במגע עם אלמנט לוהט או ניצוץ חשמלי, 
הוא גרם להתלקחות בחלל תא המנוע ויצר 

את אירוע השריפה.
עו”ד הבר  ידי  על  המוסך הנתבע, שיוצג 
ממשרד יוסי אפק, צרף לכתב ההגנה חוות 
דעת של המהנדס ערן דובדבני, שניתנה דרך 
“פורום המומחים של בטיחות אנוש”. בחוות 

דעתו קובע המומחה, כי אין סבירות בטענת 
מומחה התובעת, לפיה הדליקה פרצה עקב 
נזילה ממסנן הסולר שהוחלף במוסך וזאת, 
במנוע  הדלק  שמערכת  מכיוון  היתר,  בין 
המשאית אינה בעלת מבנה כמתואר על ידי 
ולכן גם אופן התפתחות  מומחה התובעת, 
האש אינו תואם את מבנה מערכת הדלק 
במנוע, ולהערכתו השריפה נגרמה כתוצאה 
מקצר חשמלי, שאינו קשור לטיפול שנעשה 

במוסך שבועיים קודם.
כי  וקובע,  המומחה של הנתבעת מוסיף 
אילו הייתה דליפה ממסנן הסולר כפי שטען 
מומחה התובעת, המשאית לא הייתה יכולה 
לגמוע מרחק של 4,000 ק”מ ממועד הטיפול 
עד האירוע, מכיוון שהדליקה הייתה מתרחשת 

תוך זמן קצר בהרבה.
בית המשפט קובע, שיש להעדיף את עדות 
מומחה הנתבעת על פני עדות מומחה התובעת, 
משום שעדותו נותרה על כנה ולא נסתרה או 
נפגמה בחקירתו הנגדית וכי רישומה היה כן, 
רציני, מקצועי ועקבי. מומחה הנתבעת הסביר, 
כי אם מכסה מסנן הסולר היה נסגר שלא 
כהלכה במוסך או שהיה נסדק, אזי היה נכנס 
אוויר למערכת הדלק, דבר שהיה גורם לכיבוי 

המנוע וחוסר יכולת להניעו. המומחה הוסיף 
והבהיר, כי אילו דלף סולר ממסנן הסולר, נזילת 
הסולר הייתה כלפי מטה )בשל כוח הכבידה( 
ולא כלפי מעלה, ומוקד השריפה היה אמור 

להיות מתחת למסנן הסולר ולא מעליו. 
לפיכך קובעת השופטת קרן אניספלד מבית 
משפט השלום בחדרה, שהתובעת לא הצליחה 
להרים את נטל ההוכחה המוטל עליה ולהצביע 
על קיום קשר סיבתי עובדתי, בין הטיפול 
נוכח האמור,  במוסך לבין אירוע השריפה. 
נדחתה התביעה במישור החבות, והשופטת 
מציינת למעלה מן הצורך, כי אף אילו הוכחה 
רשלנות הנתבעת, היו ממילא נדחים רוב סכומי 
התביעה, בשל קשיים רבים ומהותיים בחוות 

הדעת של שמאי התובעת. 
בירור  כי  נקבע,  משפט  להוצאות  בנוגע 
התביעה גזל זמן שיפוטי רב, בין היתר בשל 
התעקשותה של התובעת להכריע את התביעה 
בפס”ד, ולפיכך תשלם חברת מנורה לנתבעת 
את הוצאות ההליך בסך 7,500 שקל ושכר 

טרחת עו”ד בסך כ-35 אלף שקל.

52446-02/12 מנורה  ת.א. )שלום – חדרה( 
מבטחים חברה לביטוח נ. עסלי רפקי ובניו בע”מ 

 המשאית ניזוקה באירוע שריפה בגינו שילמה מנורה פיצוי למבוטח  מנורה טענה, 
תוך הסתמכות על דוח חוקר שריפות מטעמה, שהשריפה אירעה בשל נזילה במערכת 
צנרת הדלק  המוסך הנתבע צרף לכתב ההגנה חוות דעת של מהנדס, שקבע כי אין 

סבירות בטענת החוקר, לפיה הדליקה פרצה עקב נזילה ממסנן הסולר שהוחלף במוסך 
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