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פורסמו הבהרות לחוזר “כללים לתפעול מוצר פנסיוני”

כללים  לחוזר  “הבהרות  מסמך שכותרתו 
לתפעול מוצר פנסיוני” פורסם על ידי הפיקוח 
על הביטוח בסוף השבוע שעבר )ה-1 ביוני 
2017(. המסמך נועד, בין היתר, לתת מענה 
לחוסר הוודאות הרווח בשוק הביטוח הפנסיוני 
סביב הגדרת “שירותי תפעול”. המסמך חתום 
הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה על  ידי  על 

שוק ההון.
מסמך ההבהרות מתמודד עם שלוש סוגיות 

מרכזיות. 
האחת - תופעה שמזהים בפיקוח לפיה סוכנים 
מנסים להימנע מגביית תשלום עבור התפעול 
על ידי הסכמים צולבים בין סוכנויות ביטוח 
לחברות תפעול או הקמת חברות תפעול על 
ידי סוכנויות ביטוח. בפיקוח רואים פעילות 
לכן  ולתכליתו.  לחוק  מנוגדת  כפעילות  זו 
נקבע במסמך, כי עוסק בשיווק פנסיוני או 
גוף קשור בו הנותנים שירותי תפעול ושיווק 
למעביד בעבור עובדיו או חלק מהם, מחויבים 
לגבות דמי סליקה מהמעביד על פי החוק, 

בעבור כל עובד לגביו ניתנים 
שירותי תפעול, בין אם ניתן 
עבור העובד שיווק פנסיוני 
על ידי נותן שירותי התפעול 

ובין אם לאו.  
לידי  באה  נוספת  תופעה 
ביטוי כאשר הסוכן הוא סוכן 
אבל  מהעובדים,  חלק  של 
העובדים.  כל  את  מתפעל 
המסמך מבהיר, כי הסוכן חייב 
לגבות את עלות התפעול על 

כל העובדים. 
עוד נועד המסמך ליישר קו 
בכל הקשור להגדרות תפעול 
ובעיקר לסוגיית ההפקדה. 
הפקדה  מוגדרת  במסמך 
כ”העברת כספים בכל  אמצעי 

התשלום, לרבות: העברה בנקאית, סליקת 
כספים, תשלום בהמחאה וכדומה”. כלומר, 
סוכני  לשכת  פרשנות  את  דוחים  בפיקוח 

פקדה  שה לכך  ח  ו ט י ב ה
לחשבון  הפקדה  פירושה 
ת,  ו נ כ ו ס ה ל  ש ת  ו נ מ א נ
ול  ע פ ת י  כ ם  י ר י ב ס מ ו
הפנסיה זה ביצוע כל שירות 
שהמעסיק מחויב לבצע עבור 

עובדיו. 
הוראות  כי  מובהר,  עוד 
החוק והוראות החוזר חלות 
לקופת  הפקדות  לגבי  גם 
גמל של עובד כעמית עצמאי, 
המתופעלת עבור המעסיק 

באמצעות בעל רישיון. 
ההוראות  כי  מובהר,  כן 
גם על סוכן פנסיוני  חלות 
המקבל עמלות בשל עובדי 
מעסיק, ששירותי התפעול 
ניתנים לו באמצעות סוכני משנה או גורמים 
בהסכמי  עמהם  קשור  שהסוכן  אחרים 

התקשרות לעניין זה.

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

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

הפיקוח על הביטוח: הקמת חברת 
תפעול פנסיוני על מנת להתחמק 

מגביית דמי תפעול – אסורה
במסמך ההבהרות שפרסם הפיקוח, שנועד בין היתר לתת מענה לשאלה “מהו 

תפעול פנסיוני”,  נקבע כי הפקדת כספים על ידי סוכן פירושה העברת כספים בכל 
אמצעי התשלום לרבות: העברה בנקאית, סליקת כספים או תשלום בהמחאה 

הראל שרעבי, סגן בכיר 
לממונה על שוק ההון
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שלמה ביטוח, ביטוח ישיר ומגדל – הן החברות המובילות את 
ענף הביטוח בתשואה להון ברבעון הראשון של 2017. כך עולה 
מניתוח הדוחות הכספיים שפרסמו החברות. התשואה להון 
בשלמה ביטוח – 8.1%, בביטוח ישיר – 7.7% ובמגדל – 6.1%. 
ראוי לציין, כי שלמה ביטוח וביטוח ישיר היו בין שלוש חברות 
2016 בתשואה להון  הפניקס(, שסיימו את  הביטוח )בתוספת 

הגבוהה ביותר.
יחס התשואה להון משקף את היחס בין הרווח הכולל של החברה 
להון העצמי שלה, והוא הרכיב היחיד בענף הביטוח שמאפשר 

להשוות בין תוצאות החברות הגדולות לחברות הקטנות. 
כפי שניתן לראות, שלוש החברות שהציגו את התשואות להון 
הטובות ביותר בענף, מייצגות שלוש קבוצות שונות – חברה גדולה 
)מגדל(, חברה קטנה )שלמה ביטוח( וחברה ישירה )ביטוח ישיר(. 
שיעור התשואה להון הממוצע של ענף הביטוח )ממוצע משוקלל 
– סך הרווחים הכוללים ביחס לסך ההון( עומד על 4.7% בשיעור 
רבעוני וכ-20% בשיעור שנתי. ב-2016 עמד שיעור התשואה 
להון הממוצע בענף הביטוח על 5.6% )שנתי( - מה שממחיש את 

השיפור בתוצאות החברות ברבעון ה-1 2017. 
בחלק מחברות הביטוח מעדיפים להציג את התשואה במונחים 
שנתיים. חישוב התשואה במונחים שנתיים להלן נעשה על ידי 
נרמול של הרווח הרבעוני לרווח שנתי )הכפלה ב-4( וחלוקה בהון 

ממוצע של סוף 2016 וסוף רבעון 1 2017.

שלמה ביטוח, ביטוח ישיר ומגדל – 
מובילות את ענף הביטוח בתשואה להון

התשואה להון ברבעון ה-1 2017 בשלמה ביטוח 
– 8.1%, בביטוח ישיר – 7.7% ובמגדל – 6.1%

שיעור התשואה להון בחברות הביטוח

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 

שם חברה
תשואה 

להון במונחים 
רבעוניים

תשואה להון 
במונחים שנתיים

רווח כולל 
)במיליוני 
שקלים(  

8.1%32.2%11שלמה ביטוח
7.7%30.8%41ביטוח ישיר
6.1%24.5%307מגדל ביטוח

6.0%24.1%207הפניקס ביטוח
5.4%21.8%228הראל ביטוח

3.9%15.5%14שומרה
3.7%14.7%16ביטוח חקלאי
3.5%14.0%21איילון ביטוח

AIG3.1%12.4%23
3.0%12.0%138כלל ביטוח

1.7%6.7%57מנורה החזקות*
1.5%6.1%24מנורה ביטוח*

1.0%4.1%4הכשרה
0.5%1.9%1שירביט

אופן החישוב: 
תוצאות חברות הביטוח בלבד ולא חברות האחזקה )למעט מנורה – הסבר בהמשך(. 

הון ממוצע של הון תחילת תקופה וסוף תקופה, מיוחס לבעלי ההון ללא זכויות מיעוט. 
רווח כולל מיוחס לבעלי המניות.

* מנורה מוצגת פעמיים – הן כקבוצה )כולל שומרה( והן כחברת ביטוח )לצד שומרה(.
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 לפי התכנית החדשה, במשפחות שלהן שני כלי רכב או יותר המבוטחים בהראל, ישלמו תוספת פרמיית 
“נהג צעיר” למכונית אחת )פרטי ומסחרי עד 3.5 טון( וייהנו מכיסוי לנהג צעיר אחד, נקוב בשם, בכל כלי הרכב 
המבוטחים בחברה  הראל: התכנית מעניקה לסוכן עוד אופציה לשיפור השירות ולמתן מענה לעוד לקוחות

כדאי לדעת

הראל משיקה את תכנית 
“נהג צעיר במשפחה”

“נהג  הראל השיקה את תכנית הביטוח 
צעיר במשפחה”, שנועדה לסייע למשפחות 
שלהן שני כלי רכב ויותר, כאשר אחד מבני 
המשפחה מוגדר “נהג צעיר”.  לפי התכנית 
החדשה, שהראל רואה בה תכנית שתוביל 
בן המשפחה  ביטוחי הרכב,  מהפך בשוק 
כלי הרכב  בכל  לנהוג  יוכל מעתה  הצעיר 
של המשפחה, בלי שיצטרך לשלם סכומי 
כסף מיוחדים להרחבת כל אחת מפוליסות 

הביטוח גם לנהגים צעירים.  
עד כה, מבוטח שברשותו יותר מכלי רכב 
אחד, נדרש לשלם תוספת פרמיה בגין נהג 
ינהג הנהג הצעיר,  בו  צעיר, עבור כל רכב 
גם אם הוא נהג יחיד נקוב בשם.  דבר זה 
גרם לכך שבני המשפחה נאלצו להרחיב את 
כל אחת מתכניות הביטוח של כלי הרכב 
שבבעלותם, לשלם תוספות משמעותיות 
של מאות שקלים בפוליסות )ולעיתים אף 
לנהג הצעיר  כדי לאפשר  אלפי שקלים(, 

לנהוג בכלי הרכב שבבעלותם.  
במשפחה,  צעיר  נהג  החדש,  במסלול 

המבוטח ישלם תוספת פרמיה לנהג הצעיר, 
הנקוב בשם, בביטוח המקיף ובביטוח החובה 

ברכב אחד בלבד )לכלי הרכב שהפוליסה 
לגיל הנהג  בגינו היקרה ביותר(, בהתאם 
וללא מגבלה של קילומטרים לנהג הצעיר, 
תידרש  לא  בהראל  הפוליסות  ובשאר 
תוספת פרמיה בגין נהיגתו של אותו נהג 

צעיר נקוב בשם.
בהראל מציינים, כי כך יוכל נהג צעיר נקוב 
בשם לקבל כיסוי ביטוחי בכל כלי הרכב  
של בני משפחתו, באותה כתובת מגורים, 
ולשלם את התוספת  המבוטחים בהראל 
עבור כיסוי נהג צעיר בפוליסה אחת בלבד. 
התכנית מתאימה לכלי רכב בשווי של עד 

300 אלף שקל, פרטי ומסחרי עד 3.5 טון.
מהראל נמסר, כי התכנית נועדה לתת מענה 
למאות אלפי משפחות בישראל, שלהן מספר 
כלי רכב בבעלותן: “החברה פועלת באופן 
תמידי להשיק מוצרים חדשניים שיסייעו 
למבוטחי הראל וייתנו מענה לפתרון בעיות 
הכיסוי הביטוחי לכל המשפחה. התכנית 
מעניקה לסוכן עוד אופציה לשיפור השירות 

ולמתן מענה לעוד לקוחות”. 

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
חדש ובלעדי להכשרה

סכום ביטוח נוסף

כיסוי לאובדן או נזק למבנה בבית משותף כתוצאה 
מרעידת אדמה, ואפשרות הרחבה לכיסוי נוסף גם 

ליתר הסיכונים הכלולים בפרק א׳ )המבנה(

כל זאת בשיעור נזק של 60% 
בלבד!

*הכיסוי הנ״ל בנוסף לכיסוי התקני 
**פרטים אצל מנהלי המחוזות 

***בהתאם לתנאי הפוליסה והחברה

בית הראל
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נדונה  בבית משפט השלום בכפר סבא 
שומרה חברה לביטוח בע”מ  תביעתה של 
)“התובעת”(, שיוצגה על ידי עו”ד אמיר כץ, 
נגד דוד סעדי )“הנתבע”(, שיוצג על ידי עו”ד 
דנה שמילוביץ-משה ונגד הפניקס חברה 
לביטוח בע”מ )“הפניקס”(, שיוצגה על ידי 
משרד עורכי דין אטיאס-נוה-כהן. נציין, כי 
הנתבע שלח הודעת צד ג’ נגד הפניקס. פסק 
2017, בהיעדר הצדדים,  ניתן במאי  הדין 

מפי הרשם הבכיר צוריאל לרנר.
באחד הימים פגע הנתבע עם רכבו ברכב 
חונה )“התאונה”(. הרכב שנפגע היה מבוטח 
על ידי התובעת וזו שילמה תגמולים למבוטח 
שלה. בעקבות כך הגישה התובעת תביעת 
שיבוב נגד הנתבע ונגד הפניקס, שביטחה 
את רכבו של הנתבע בפוליסת רכב רכוש 
והפניקס התנערה  הואיל  )“הפוליסה”(. 
מהכיסוי הביטוחי, הגיש הנתבע הודעת 

צד ג’ נגדה.
הפניקס טענה, כי הנתבע נהג ברכבו עת 
רישיון הנהיגה שלו לא היה בתוקף, עקב 
שלילה ואי חידוש לאחר מכן. לפיכך נטען, כי 
הנתבע לא עמד בהוראות הפוליסה ושלילת 
רישיון הנהיגה שלו מובילה למעשה להיעדר 
תדפיס  צירפה  הפניקס  ביטוחי.  כיסוי 
ממשרד הרישוי, ואולם התדפיס לא העיד 

על הפקדת רישיון נהיגה של הנתבע.
הנתבע טען להגנתו, כי במועד התאונה 
הוא לא היה מודע לכך שרישיון הנהיגה 
שלו הותלה ועל כן הפוליסה נותרה בתוקף. 
הנתבע הוסיף, כי הוא נדרש להשתתף בשני 
קורסים של משרד הרישוי, אולם לא נמסר 
לו, שרישיון הנהיגה שלו הותלה. הנתבע 
הוסיף, כי הוא השלים את הקורסים והוא 
הציג אישורים מתאימים לכך. לטענתו, רק 
לאחר שהפניקס הודיעה לו כי היא מסירה 
ביוזמתו  פנה  הוא  הכיסוי הביטוחי,  את 
וגילה שהוא נדרש לעבור  למשרד הרישוי 

קורס נוסף, אותו כבר ביצע.
כיצד פסק בית המשפט במקרה דנן?

בית המשפט ציין, כי המחלוקת בין הנתבע 
לבין הפניקס נעוצה בשתי שאלות עיקריות. 
השאלה הראשונה – האם יש צורך בידיעת 
המבוטח לעניין שלילת רישיונו, על מנת 
כדין?  תהיה  הביטוחי  הכיסוי  שהסרת 
השאלה השנייה – האם הנתבע ידע בפועל 

על אודות שלילת רישיון הנהיגה שלו?
כאשר מדובר  הראשונה,  השאלה  לגבי 
בנזקי גוף או לצורך הרשעה בהליך פלילי, 

נדרשת ידיעה של הנהג על שלילת רישיון 
הנהיגה שלו. במקרה של נזקי רכוש קיימות 
מספר גישות בפסיקה. לפי גישה אחת יש 
לבצע התאמה למקרים של נזקי גוף ובתוך 
כך נדרשת ידיעה של המבוטח. לפי גישה 
אחרת, היעדר רישיון תקף מוביל להסרת 
לידיעת  קשר  כל  ללא  הביטוחי  הכיסוי 
המבוטח. גישה נוספת מבצעת הבחנה בין 
)אי תשלום אגרה  שלילה מסיבה טכנית 
הנוגעת  מהותית,  שלילה  לבין  למשל(, 
לכשירותו של הנהג )כגון צבירת נקודות(. 
ככל שמדובר בשלילה טכנית, אין משמעות 
להיעדר הרישיון, להבדיל משלילה מהותית.

בית המשפט מצא לנכון לאמץ את הגישה, 
יוסר הכיסוי הביטוחי מקום בו  לפיה לא 
לא ידע המבוטח על אודות שלילת רישיון 
לשאלה  מובילה  זו  קביעה  שלו.  הנהיגה 
השנייה שנשאלה לעיל – האם המבוטח ידע 
על שלילת הרישיון. בית המשפט קבע, כי 
אין כל אסמכתא המעידה על תוכן המכתב 
שנשלח לנתבע. כמו כן, הפניקס לא הציגה 
כל ראיה פוזיטיבית שתתמוך בטענה, לפיה 
נשלחה לנתבע הודעה כלשהי על שלילת 
רישיון הנהיגה שלו. בית המשפט הדגיש, כי 
הנתבע השתתף והשלים את הקורסים של 

משרד הרישוי בהתאם להודעות שהוא קיבל.
בית המשפט הוסיף, כי קשה לייחס לנתבע 
כאל גורם שהגביר את הסיכון הביטוחי של 
הפניקס, מקום בו הוא השלים שני קורסי 
נהיגה. אף על פי שהנתבע היה צריך להשלים 
קורס שלישי, אי השתתפותו בקורס הנוסף, 
הכיסוי  את  מאיינת  אינה  ידע,  לא  עליו 
יכולה להישען על  ואין הפניקס  הביטוחי 

טענה זו.
לפיכך נקבע, כי אין מקום להכריע, לצורך 
נפקות לעילת  יש  דנן בלבד, אם  המקרה 
ידע  הוכח, שהנתבע  לא  השלילה, כאשר 
עליה. כלשונו של בית המשפט: “...ודי לנו 
לקבוע, כי במכלול הנסיבות שבמקרה זה, די 
באי-הוכחת ידיעה כדי שנחיל את הפוליסה 

על המקרה הביטוחי”.
בית המשפט קיבל את התביעה נגד הנתבע 
שהגיש  ההודעה  את  וכן  הפניקס,  ונגד 
כי הפניקס  נפסק,  נגד הפניקס.  הנתבע 
תשלם לתובעת סך של כ-54 אלף שקל. עוד 
נפסק, כי הפניקס תישא בהוצאות משפט 
התובעת  של  הדין  עורכי  טרחת  ובשכר 

והנתבע. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: המחלוקת בין הנתבע לבין הפניקס נעוצה בשתי שאלות עיקריות, 
האם יש צורך בידיעת המבוטח לעניין שלילת רישיונו על מנת שהסרת הכיסוי 
הביטוחי תהיה כדין? והאם הנתבע ידע בפועל על שלילת רישיון הנהיגה שלו?

רישיון הנהיגה של המבוטח 
הותלה – האם הכיסוי הביטוחי פג?

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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שירות יוצא מהכלל

בקטגוריית פשטות בשירות בתחרות המי״ל
למצוינות בשירות וחווית לקוח 2017

על פיתוח תהליך פדיון כספים

גאים על בחירתנו במקום הראשון
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בחברה מציינים כי הרווח נובע בעיקר מענפי רכב חובה ומעבר לרווחיות בענף רכב רכוש

לדברי התובעת, חברת הביטוח ביטחה את הפרויקט בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, וכי תביעתה 
נדחתה בנימוק שלא התקיים מקרה ביטוח בהתאם להגדרתו בפוליסה, וכי אף אילו התקיים מקרה 

הביטוח - הוא לא אירע בתוך תקופת הביטוח, אלא מדובר בנזק שהתגלה בתקופת התחזוקה

שלמה ביטוח רשמה רווח כולל של 
11 מיליון שקל לעומת הפסד של 

10 מיליון שקל ברבעון המקביל

כלל ביטוח נתבעת לשלם 4.44 מיליון 
שקל לשיכון ובינוי נדל”ן בעקבות 

ליקויים שנתגלו בבנייה ותוקנו

דוחות כספיים לרבעון הראשון 2017 

כלל ביטוח נתבעת בבית המשפט המחוזי 
בתל אביב לשלם תגמולי ביטוח בסך 4.44 
שיכון ובינוי נדל”ן.  מיליון שקלים לחברת 
הרלוונטיים  במועדים  כי  נאמר,  בתביעה 
לתביעה הקימה התובעת פרויקט מגורים 
בשם “חלומות השרון” במזרח נתניה, הכולל 
שלושה מגדלי מגורים בגובה כ-20 קומות. כלל 
ביטוח, נאמר בתביעה, ביטחה את הפרויקט 
ובכלל זה גם את התובעת בפוליסה לביטוח 
עבודות קבלניות, שהיא פוליסה מסוג כל 
הסיכונים המכסה את התובעת, את הקבלנים 
ואת קבלני המשנה אשר פעלו בפרויקט, ונועדה 
לתת מערך ביטוחי נרחב ומקיף המספק הגנה 
ביטוחית מקיפה למכלול עבודת הבנייה, וכן 

לביטוח פרויקט הבנייה.
2014, נטען בתביעה, התקבלה  בפברואר 
אבן  התנתקות  על  הודעה  התובעת  אצל 
חיפוי מחזית אחד הבניינים ונפילתה לקרקע 
תוך סיכון לגוף ולרכוש. התובעת גידרה את 
אזור הנפילה והחלה בביצוע בדיקה מקיפה 
לאיתור ליקויים נוספים. במסגרת הבדיקה 
שבוצעה התברר כי אבני חיפוי רבות סדוקות 
ועומדות להתנתק וליפול, תוך סיכון חיי אדם 

וסיכון רכוש.

לדברי התובעת, היא פעלה לתיקון המפגעים 
כי  שקבע  מומחה  דעת  לחוות  בהתאם 
האריחים עומדים להתנתק וליפול ארצה וכן 
בוצעו עבודות חיזוק של אבני החיפוי בכל 
אחד מהבניינים. בתביעה נאמר, כי המומחה 
מטעם כלל ביטוח )רוברט מרכוס שמאות( 
קבע בחוות דעתו כי המדובר בנזקים שנגרמו 
בעקבות עבודה לקויה בעת הבנייה, שגרמה 
לסידוק ושברים באבני החיפוי ואשר התגלתה 
עקב נפילת אריחים במבנה. עוד קבע מומחה 
הנזק שנגרם  כי היקף  ביטוח,  כלל  מטעם 
לדברי  שקל.  מיליון   2.335 הוא  באירוע 
כי על כלל ביטוח  התובעות, אין מחלוקת 
לפצות את התובעת בגין הסכום האמור ואולם 
השמאי מטעם כלל ביטוח חולק על כל יתר 
הסכומים שהוציאה התובעת בפועל, בסך 

4.44 מיליון שקל.
דחתה  הביטוח  חברת  התובעת,  לדברי 
את תביעתה בנימוק כי לא התקיים מקרה 
ביטוח בהתאם להגדרתו בפוליסה, וכי אף 
אילו התקיים מקרה הביטוח, הרי שהוא לא 
אירע בתוך תקופת הביטוח, אלא מדובר בנזק 
שהתגלה בתקופת התחזוקה. בתביעה נטען, 
כי טענותיה אלה של כלל ביטוח הן שגויות 

ומוכחשות מכל וכל על כל פרטיהן ורכיביהן, 
וכי גם השמאי מטעמה של כלל ביטוח קבע 
בחוות דעתו כי מדובר באירוע בו נגרם נזק 

פיזי בלתי צפוי ופתאומי לפרויקט.
עידן  עו”ד  באמצעות  התובעת,  לטענת 
יכולה להיות מחלוקת כי  עקיבא, אין ולא 
שבר האריחים וכן התנתקות האריחים מהווה 
נזק פיזי פתאומי, ובלתי צפוי ומקום בו אין 
הכיסוי  בתקופת  אירע  הנזק  כי  מחלוקת 
גילוי הנזק בתקופת  הביטוחי, הרי שמועד 
התחזוקה אין בו כדי לגרוע מהכיסוי הביטוחי 

במסגרת חוזה הביטוח.
עוד טוענות התובעת, כי פוליסת הביטוח 
שהופקה עבורה הורחבה כך שתכלול כיסוי 
ביטוחי בגין כל אובדן או נזק מבוטח שאירע 
בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה. 
בכובעה  ביטוח  כלל  על  התובעת,  לדברי 
כמבטחת לפצות אותה בגין הנזקים שנגרמו 
לה, והתנערותה מחבותה לשלם לה את תגמולי 
הביטוח היא בניגוד גמור לדין ומהווה הפרה 
של הוראות הפוליסה ו/או חוק הפיקוח על 

עסקי הביטוח.
תגובת כלל ביטוח לא התקבלה עד סגירת 

הגיליון.

שלמה ביטוח רשמה רווח כולל של 11 מיליון 
שקל, לעומת הפסד של 10 מיליון שקל ברבעון 
המקביל – כך עולה מהדוחות הכספיים לרבעון 
1 שפרסמה החברה. בחברה מציינים כי הרווח 
נובע בעיקר מענף רכב חובה ומעבר לרווחיות 
בענף רכב רכוש. יצוין כי החברה רשמה תשואה 
להון של 8.1% )חישוב רבעוני( – התשואה להון 

הגבוהה בענף הביטוח ברבעון הנוכחי. 
בתקופת הדוח הציגה החברה רווח מהשקעות 
8 מיליון שקל, לעומת הפסד של  בסך של 
2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד 
- כתוצאה משיפור בתוצאות בשוקי ניירות 
הערך בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה 

אשתקד.

בתחום רכב חובה נרשמה פרמיה ברוטו של 
218 מיליון שקל, לעומת 169 מיליון שקל 
בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 29%. 
הגידול בפרמיה נובע מגיוס סוכנים ולקוחות 
חדשים ומגידול בהיקף הפעילות עם סוכנים. 
הרווח בתחום זה עמד על 12 מיליון שקל לעומת 
הפסד לש 9 מיליון שקל ברבעון המקביל, כאשר 
ההפסד בתקופה המקבילה נבע מהפרשות 

בהתאם להמלצות וינוגרד. 
בתחום רכב רכוש נרשמה פרמיה ברוטו בסך 
80 מיליון שקל  כ-122 מיליון שקל, לעומת 
ב-2016 – גידול של 53%. הרווח מהפעילות 
בתחום זה עמד על 7 מיליון שקל לעומת הפסד 
של 7 מיליון שקל אשתקד. הרווח נרשם בזכות 

שיפור משמעותי בתוצאות החיתומיות, עליית 
תעריפים ושחרור רזרבות משנים קודמות. 

בתחום ביטוח דירות נרשמה פרמיה של 9 
מיליון שקל, לעומת 7 מיליון שקל אשתקד – 
גידול של כ-30%. הגידול הושג בזכות מאמצי 
החברה לעודד את הסוכנים להגדיל פעילותם 
בתחום זה. הרווח שנרשם ברבעון עמד על 1.2 
מיליון שקל, לעומת רווח של 1.1 מיליון שקל 

– גידול של 6%. 
בתחום תאונות אישיות, שהחברה פועלת 
להגברת חדירתה בו, נרשמה פרמיה של 2.3 
מיליון שקל, לעומת 1.2 מיליון שקל – גידול 
של 88%. הרווח עמד על 191 אלף שקל לעומת 

הפסד של 114 אלף שקל אשתקד. 
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נדחתה תביעה נגד בית חולים סורוקה 
שהוגשה בעקבות התאבדות של מטופל 

בית המשפט השלום בירושלים דחה תביעה 
שהוגשה נגד בית חולים סורוקה ונגד קופת 
חולים כללית בעקבות מטופל שקפץ למוות 
אל מותו. בפסק דין שניתן ב-24 במאי 2017 
דחה השופט מרדכי בורשטיין את הטענה כי 

בית החולים התרשל. 
התביעה הוגשה בדצמבר 2010 על ידי עזבון 
המנוח באמצעות עו”ד קאזם כיואן, בעקבות 
18 שהגיע לחדר מיון של  מותו של צעיר בן 
בית החולים לשם קבלת טיפול רפואי. על פי 
נסיבות המקרה, אמו של המנוח שהשגיחה 
על המנוח, יצאה מחדר המיון וכששבה ראתה 

שאינו נמצא במיטתו. 
לאחר מספר דקות של חיפושים נמצאה 

גופתו בעגלת הכביסה שבקומת הקרקע. 
עלה  שהמנוח  הסתבר  שנערך,  בתחקיר 
לקומה החמישית בבניין, השתחל מבעד לפתח 
המיועד להשלכת כביסה וצנח דרך פיר המוביל 

מטה - אל  מותו.
קודם לדיון המשפטי התנהל משא ומתן 
בין בית החולים למשפחת המנוח. למרות 
למותו  באחריות  הכיר  לא  החולים  שבית 
הצעיר, הוא הציע למשפחה פיצוי כספי של 

מאות אלפי שקלים וזאת לפנים משורת הדין. 
אולם משפחת המנוח סירבה לפשרה ולפיכך 

התקיים דיון.
התרשל  החולים  בית  התובעים,  לטענת 
סכנת  למנוע  כדי  המטופל,  על  בהשגחה 
התאבדותו. הטענה השנייה התייחסה לרשלנות 
בכל הקשור למבנה פיר הכביסה והאפשרות 

להיכנס מבעד לפתח העליון של הפיר.
השופט קיבל את עמדת הנתבעות, שיוצגו 
ממשרד  רוביו-קימלמן  ענת  עו”ד  ידי  על 
כרמלי-ארנון ודחה את טענת הרשלנות של 
בית החולים. נקבע כי לא הוכח שבית החולים 
העריך באופן מוטעה את מצבו של המנוח, או 
שנפל פגם בכך שבית החולים לא הורה על 
השגחה צמודה למנוח. בנוסף, נקבע, כי השגחה 
צמודה תידרש רק במקרים מיוחדים, שאחרת 
ייאלץ בית החולים להשגיח על מטופליו במקום 
לטפל בחולים, ולא הוכח כי המנוח בא בקהלם 
של אותם מקרים מיוחדים. לפיכך, לא הוכחה 

התרשלות הנתבעות בהשגחה על המנוח.
בנוגע לטענות הנוגעות למבנה פיר הכביסה 
הוגשו שתי חוות דעת הנדסיות, מטעם התביעה 
ומטעם ההגנה. בית המשפט קיבל את עמדת 

דוד  המהנדס  הנתבעות,  מטעם  המומחה 
אופיר מ”פורום המומחים של בטיחות אנוש”, 
שהבהיר בחוות דעתו כי אין מדובר בפתח בקיר 
שאותו יש לגדר. לדבריו, המדובר בפתח קטן 
וצר המיועד להשלכת כביסה מלוכלכת, ולא 
בחלל שדרכו ניתן ליפול באקראי. המומחה 
הדגיש, כי צריך להתאמץ כדי להיכנס למקום 
וליפול  ניתן להגיע לשם אקראית  כזה ולא 
במקרה. בצטטו את תקנות התכנון והבנייה 
הבהיר המומחה את מטרת מחוקק המשנה 
נדרשה התקנת  זה לא  כי במקרה  והדגיש 

מעקה לפתח הפיר.
בנוסף, נדחתה טענת התובעים, כי הכלל “הדבר 
מעיד על עצמו” חל בעניין, משום שלתובעים 
היכולת לדעת מה היו הנסיבות שגרמו למקרה, 
הכביסה. לפיר  כניסתו  על  שלט   והמנוח 
בנוסף נדחתה הטענה, שכבעלי המקרקעין 
הייתה על בית החולים חובה להציב שלטי 
אזהרה, למניעת כניסה לחדר פיר הכביסה. 
נקבע כי מכול מקום, ובשל העובדה שמדובר 
בהתאבדות ומעשה מכוון, ניתק ממילא הקשר 
הסיבתי בין אי הצבת השילוט וכניסת המנוח 

מבעד לפתח.

 בין היתר נטען, כי בית החולים התרשל בהשגחה על המנוח  בית המשפט: לא הוכח, שבית 
החולים העריך באופן מוטעה את מצבו של המנוח, או שנפל פגם בכך שלא הורה על השגחה צמודה 
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 Ageas בגודלו(  )השלישי  הבריטי  המבטח 
בניהול  מלאכותית  בבינה  להשתמש  החל 
הבריטי  המבטח  הוא   Ageas רכב.  תביעות 
כדי  מתקדמת  טכנולוגיה  שמגייס  הראשון 
לסייע למהנדסי החברה לאמת את הביצועים 
של רשת המוסכים המטפלת במבוטחי החברה.
 ,2016 שנת  בסוף  בהצלחה,  השלים  המבטח 

ניתוח  מבצעת  אשר  המערכת  בחינת  את 
המעורבות  מכוניות  של  תמונות  אלפי  של 
תוצאות  פי  על  תיקון.  שדורשות  או  בתאונות 
הבחינה גדלה היעילות של תיקון הרכב, נחסכו 
כספים והתאפשר למהנדסי המבטח להתמקד 
להעריך,  יודעת  המערכת  מורכבים.  בנושאים 
הוראות  ולהפיק  התיקון  עלות  את  בשניות, 

הטכנולוגיה,  חברת  פי  על  למוסך.  עבודה 
ואת  התמונות  את  להבין  מסוגלת  המערכת 
יודעת  המערכת  אנושי.  רכב  כשמאי  התביעה 
את  ומעבירה  חשודות  הנראות  תביעות  לסמן 
ביטוח.  הונאת  למנוע  כדי  לחקירה,  התביעה 
זמן התיקון מתקצר   נהנה מכך שמשך  הלקוח 

ונשמרת איכות התיקון. 

 Ageas משתמש בבינה 
מלאכותית לטיפול בתביעות רכב

העולם נמצא בגירעון 
אקטוארי שהולך וגדל

נמשכת ירידת 
מחירי ביטוח 

המשנה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מאז אמצע המאה הקודמת תוחלת החיים הולכת 
וגדלה במהירות. בממוצע תוחלת החיים גדלה בשנה 
כל חמש שנים. תינוקות שנולדים השנה )2017( יחיו 
כ-100 שנה. תוחלת החיים עלתה משנת 1947 ל-103 
בשנת 2006 ותגיע ב-2017 ל-104. העלייה בתוחלת 
החיים משפיעה באופן משמעותי על תחום ההגנה 

החברתית והתחום הפנסיוני. 
 the World על פי דוח שפורסם לאחרונה על ידי
Economic Forum WEF, הגירעון הפנסיוני העולמי 

הולך וגדל ומושפע בעיקר מהנושאים הבאים:
• אוכלוסיית העולם בגיל מעל 65 תגדל מ-600 מיליון 

בהווה ל-2.1 מיליארד בשנת 2050. 
• 50% מכוח האדם העובד בעולם אינם מאורגנים. 
• ל-48% מכלל הפורשים לגמלאות אין תכנית 

פנסיונית. 
• שיעורי החיסכון אינם מתאימים לציפיות של הפרט 

להכנסה בעת פרישה. 
• הפרט נדרש להיות המשקיע, המנהל, האקטואר 

והמבטח בתחום הפנסיוני. 
ההכנסה בעת פרישה מורכבת מצירוף של שלושה 

גורמים עיקריים:
- פנסיה ממלכתית

- פנסיה על ידי המעסיק 
- חיסכון של הפרט  

הגירעון הפנסיוני בשנת 2015 נאמד ב-70 טריליון 
דולר, כאשר ארה”ב נמצאת במקום הראשון בתחום 

הגירעון, עם חוסר בהיקף של 28 טריליון דולר. הגירעון 
הפנסיוני העולמי גדל בשיעור של 5% לשנה ויגיע 
ל-400 טריליון דולר בשנת 2050 )פי חמישה מהגודל 

של הכלכלה העולמית(.  
שיעור הגידול של הגירעון האקטוארי הפנסיוני 
בהודו הוא הגבוה ביותר )10%( ואחריו צועדת סין, עם 
שיעור גידול של 7%. שיעורים אלו מושפעים בעיקר מ:
• גידול חד בהזדקנות האוכלוסייה – בשנת 2050 

יהיו בסין 600 מיליון גימלאים
• 9 מתוך 10 הודים אינם מאוגדים ואין להם גישה 

לחשבונות חיסכון. 
• גידול בשכר ובאיכות החיים מביא לגידול בציפיות 

של האוכלוסייה להכנסה בעת פרישה. 
הדוח מתבסס על נתונים שפורסמו על ידי מדינות. 
בכתובת למצוא  אפשר  במלואו  הדוח   את 

http://tinyurl.com/gilad-wef100

בהון  מוצף  המשנה  ביטוח  שוק 
ירידת  של  להמשך  שגורם  זמין 
 JLT של  דיווח  פי  על  המחירים. 
חברת  של  המשנה  ביטוח  )זרוע   Re
 Jardine הבינלאומית  הברוקרים 
 )Lloyd Thompson Group P.L.C
2017 התבצעו תוך  חידושי ה-1 ביוני 
כדי ירידת מחירים בשיעור של 5.1% 

)לעומת 3.1% בשנה שעברה(. 
בעודף  מוסברת  המחירים  ירידת 
של  וביצועים  עזה  תחרות  קיבולת, 
שוקי הכסף שהביאו להורדת מחירים 
בפלורידה,  שנבדקו  מדדים  פי  )על 
ארה”ב( בשיעור של 40% לעומת רמת 
המחירים שהייתה בשנת 2012. אולם 
ירידת המחירים לעומת השנים -1999
2000 נאמדת בשיעור של 10% בלבד. 
)ביטוח   retrocession-ה שוק 
מעודף  נהנה  משנה(  למבטחי  משנה 
משמעותיים,  נזקים  ומיעוט  קיבולת 
למטה.  המחירים  את  לוחצים  אשר 
משנה  ביטוח  של  זה  לסוג  הביקוש 
הוא גבוה, מאחר שהמבטחים יכולים 
ולהוסיף  העצמי  השייר  את  להקטין 
וכל  משנה,  ביטוח  של  נוספים  רבדים 

זאת - בעלות נמוכה.

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

זהו המבטח הבריטי הראשון שמגייס טכנולוגיה מתקדמת כדי לסייע למהנדסי 
החברה לאמת את הביצועים של רשת המוסכים המטפלת במבוטחים

http://tinyurl.com/gilad-wef100
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מבטחים ומבוטחים

כדאי לדעת

החל ב-2 ביוני 2017 עדכנה הראל את תעריפי 
פוליסה צד ג’ לרכב פרטי ומסחרי עד 5.3 טון.   
השינויים שנמסר עליהם מהחברה, במסגרת 
מידעון שנשלח לסוכנים והגיע לידי פוליסה:

• הפרמיה הבסיסית לגבול אחריות בסך 
500 אלף שקל לפני הנחות תעריפיות תהיה 
לרכב פרטי סך של 1,850 שקל, ולרכב מסחרי 

קל – 2,773 שקל.
• הפרמיה הבסיסית לביטוח צד ג’ עם ביטול 
השתתפות עצמית חד פעמי תהיה לרכב פרטי 
– 2,639 שקל ולרכב מסחרי קל – 4,287 שקל.

• העבר הביטוחי של  מבוטח חדש ייבדק 
ולפי  לאחר המצאת אישור היעדר תביעות 
שנה אחרונה בלבד )במקום שלוש שנים(. 
מבוטח ללא תביעות בשנה האחרונה יקבל 

הנחה בשיעור 20%, מבוטח עם תביעה אחת 
בשנה אחרונה ישלם תוספת פרמיה בשיעור 
10%. מבוטח ללא אישור היעדר תביעות ישלם 
תוספת בשיעור 30% ומבוטח עם שתי תביעות 

ויותר בשנה אחרונה לא יתקבל לביטוח. 
• לגבי חידוש פוליסות ללא תביעה בשנה 
האחרונה - מבוטח שהייתה לו הנחת היעדר 
תביעות כלשהי )ללא תלות בגובה ההנחה( 
בפוליסה שהסתיימה, הפוליסה תחודש עם 
הנחת העדר תביעות בשיעור 27.5%. מבוטח 
שלא הייתה לו הנחת העדר תביעות בפוליסה 
שהסתיימה והפוליסה חושבה עם מאלוס, 
הפוליסה תחודש עם הנחת העדר תביעות 

בשיעור של 10%.
בשנה  תביעות  עם  פוליסות  חידוש   •

האחרונה: מבוטח שהיו לו שתי תביעות או יותר 
במהלך השנה, הפוליסה לא תחודש בהראל. 
מבוטח שלא הייתה לו הנחת העדר תביעות 
בפוליסה שהסתיימה, כלומר הפוליסה חושבה 
עם מאלוס )ונרשמה לחובתו תביעה במהלך 
השנה האחרונה(, הפוליסה לא תחודש בהראל. 
לו הנחת היעדר תביעות  מבוטח שהייתה 
כלשהי )ללא תלות בגובה ההנחה( בפוליסה 
שהסתיימה, ונרשמה לחובתו תביעה אחת 
במהלך השנה האחרונה, הפוליסה תחודש עם 

מאלוס בשיעור 10%.
בנוסף, תינתן אפשרות להנחה משותפת - 
הנחה בשיעור 5% עם השתתפות הסוכן בשיעור 
4%, הנחה בשיעור 10% עם השתתפות הסוכן 

בשיעור 7.5%.

מגדל משיקה הערב קמפיין בריאות חדש, 
במטרה לעודד את רכישת ביטוח הבריאות 
הפרטי של הקבוצה כתוספת לביטוח הניתן 
על ידי קופות החולים. במגדל מציינים, כי 
בשנים האחרונות מגדל הינה קבוצת הביטוח 
ביטוחי  ביותר בענף  נתח שוק הצומח  עם 
זו ממשיכה  בריאות הפרט בישראל. מגמה 
ביטוי בפעילות הקבוצה, לרבות  ומקבלת 

באמצעות קמפיין הפרסומי הנוכחי. 
הקמפיין נותן מענה לשאלה: “האם גם אתם 
מלווה  והוא   ”?VIP מקופ”חים  מרגישים 
בסלוגן “ברגע האמת, קופת החולים זה לא 
תמיד מספיק, נחוץ לכם גם ביטוח בריאות 

פרטי במגדל”. 
אמיל וינשל, משנה למנכ”ל ומנהל חטיבת 
כי  וערוצי ההפצה במגדל, מציין  הלקוחות 
“מגדל הציבה כיעד אסטרטגי להיות קבוצה 
זהו  גם בתחום ביטוחי הבריאות.  מובילה 
תחום פעילות הצומח ביותר בעשור האחרון 
במסגרת תעשיית הביטוח, אשר מתפתח כל 
העת לאור הצרכים הממשיים של הלקוחות 
והביקוש הגובר לפתרונות הבריאות המקיפים 
והאיכותיים ביותר. בשנים האחרונות מגדל 
הינה הקבוצה עם נתח שוק הצומח ביותר 

בענף ביטוחי בריאות הפרט 
זו תמשיך  בישראל ומגמה 
בפעילות  ביטוי  ותקבל 
הקבוצה, לרבות בדרך של 
תמיכה באמצעות קמפיין 

פרסומי חדש זה”. 
 , ן י י ט ש נ י ב ו ר ר  מ ו ת
סמנכ”ל שיווק ופיתוח עסקי 
כי “לאחר  במגדל, מסביר 
מחקר השוק שביצענו בקרב 
גילינו  וצרכנים,  סוכנים 
לרכישת  שהחסם העיקרי 
ביטוח בריאות פרטי הוא 
כתוספת  בו  הצורך  הבנת 
לשירותים הקיימים בקופות 
הקמפיין  לכן,  החולים. 

ביטוח  החדש מתמקד בתוספות שמספק 
סל  המציעה  מגדל,  של  הפרטי  הבריאות 
בריאות רחב ומקיף, מעבר לשירותי הבריאות 

הממלכתיים”. 
עו”ד שרונה תושייה-פישר, מנהלת תחום 
ביטוח הבריאות במגדל, אומרת כי “מגדל 
מכיסויים  ליהנות  ללקוחות  מאפשרת 
ביטוחיים רחבים מאוד בבריאות, כיסויים 

מוספים  ערכים  בהם  שיש 
ייחודיים, המעניקים ללקוח 
וקל  חייו  בשגרת  ביטחון 
וחומר ברגע האמת, במקרים 
רפואיים שונים. מגדל מציעה 
את הכיסוי הביטוחי הרחב 
לתרופות  בישראל  ביותר 
שאינן כלולות בסל הבריאות 
תרופה  כולל   , הממלכתי
לטיפול  יעילה  שנמצאה 
במצבו הרפואי של המבוטח 
גנטית;  בדיקה  סמך  על 
פי  ל  ע ה  ר ש ו א ש ה  פ ו ר ת
תנאים  ללא   , ג’  29 הליך 
מגבילים; ותרופה שהומלצה 
על ידי רופא בכיר )בשילוב 
2 מאמרים( במקרה של סכנת חיים. מגדל, 
ללא תקרה  ביטוחי  כיסוי  בנוסף, מציעה  
ספקים  אצל  בחו”ל  מיוחדים  לטיפולים 
בהסדר, כיסוי להשתלות מתקדמות, מענה 
לאשפוז ארוך בחו”ל וגמלה חודשית לאחר 
ביצוע  השתלה - עד 60 חודשים. אלה רק חלק 
ממגוון האפשרויות והפתרונות המתקדמים 

של מגדל לטובת המבוטחים”. 

הראל עדכנה את מדיניות החיתום בביטוח 
צד ג’ לרכב פרטי ומסחרי עד 5.3 טון

מגדל משיקה קמפיין לביטוח בריאות

 העבר הביטוחי של  מבוטח חדש ייבדק לאחר המצאת אישור היעדר תביעות ולפי שנה 
אחרונה בלבד )במקום שלוש שנים(  מבוטח שהיו לו שתי תביעות או יותר במהלך השנה, 

הפוליסה שלו לא תחודש בהראל  אפשרויות להנחה משותפת שמציעה הראל: הנחה בשיעור 
5% עם השתתפות הסוכן בשיעור 4% או הנחה בשיעור 10% עם השתתפות הסוכן בשיעור 7.5%

”?VIP הקמפיין נותן מענה לשאלה: “האם גם אתם מרגישים מקופ”חים

תומר רובינשטיין, סמנכ”ל שיווק 
ופיתוח עסקי במגדל
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

מנכ”ל החברה, שי פלדמן: AIG תמשיך להוביל את החדשנות בתחום הביטוח בישראל לצד 
שירות לקוחות איכותי ודאגה לעובדי החברה, שהם המרכיב החשוב ביותר בהצלחתה

מבטחים ומבוטחים

חברת AIG ישראל מציינת 20 שנות פעילות

 AIG שמונה מאות עובדי חברת
ישראל השתתפו באירוע לציון 20 
שנות פעילות לחברה בישראל, 
שנערך בחוף דור. מפגש זה היווה 
סיום לשבוע שלם בו נפגשו נציגיה 
הבכירים של חברת AIG העולמית 
עם שורת סטארטאפים ישראליים 

לבחינת שיתופי פעולה. 
מנכ”ל החברה, שי פלדמן, עלה 
החברה  לעובדי  והודה  לבמה 
לחברה  שנאמנים  הוותיקים 
מתחילת פעילותה בישראל. לדברי 
להוביל  תמשיך   AIG פלדמן, 
את החדשנות בתחום הביטוח 
לקוחות  שירות  לצד  בישראל 
איכותי ודאגה לעובדי החברה, 
ביותר  החשוב  המרכיב  שהם 

בהצלחתה.
מיוחד,  סרטון  הוצג  בתכנית 
שצולם לכבוד האירוע, בו המורה 

לנהיגה אפי, מריאנו אידלמן, בחן את כישורי 
הנהיגה של סמנכ”לי החברה. בסרטון נוסף 
בירכו כל בכירי AIG מרחבי העולם את המטה 

הישראלי. 
מהמטה  בכירים  רשימת  נכחו  באירוע 
 2 קווין הוגאן, מספר  הבינלאומי ביניהם: 

למנכ”ל ב-AIG העולמית, גוראב גארג מנכ”ל 
בפעילות ביטוחי פרט ב-AIG העולמית ועוד. 
לאחר ארוחת הערב הופיע הזמר עומר אדם.

קווין הוגאן, מנכ”ל הפעילות ללקוחות פרטיים ומשנה למנכ”ל AIG העולמית; שי פלדמן מנכ”ל  AIG ישראל 
וגוראב גארג מנכ”ל פעילות ביטוחי פרט ב-AIG העולמית

לף
 כ

גב
 ר

ם:
לו

צי

http://polisa.news/landing/
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קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן


