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מקורות בענף מעריכים, כי הצו שפורסם 
הרכב  מבטח  של  חלקו  להגדלת  השבוע 
הפרטי בנזקי הגוף של רוכב האופנוע מ-75% 
בין שאיפת  ל-95% מהווה הכנה לפשרה 
משרד האוצר להוריד את תעריפי הביטוח 
לאופנועים, לעתירה שהגיש הפול להעלאת 
תעריפי הביטוח לאופנועים. הצו שפורסם 
מתעריף   15% של  הורדה  לאפשר  אמור 
הביטוח הנוכחי – כך מעריכים אנשי מקצוע 
בענף. אולם ברור לכל, כי כבר עתה המחיר 
הנוכחי אינו מכסה את כל הסיכון הגלום 
בביטוח לאופנוע, והורדת התעריף לצד הגדלת 

הסבסוד לא תפתור את הבעיה. 
למרות הסבסוד שנעשה לטובת ביטוחי 
האופנועים, תעריפי הביטוח לאופנועים אינם 
משקפים את כל הסיכון, וחברות הביטוח 
נאלצות בכל שנה לממן את הפסדי הפול 
יצוין כי תעריפי  בעשרות מיליוני שקלים. 
הביטוח לאופנועים טרם עודכנו בהתאם 
לתקנות וינוגרד, למרות שהפול כבר משלם 
תביעות בהתאם לריבית ההיוון המעודכנת – 
דבר שפוגע עוד יותר בתוצאות הפול ומגדיל 

את ההפסדים שחברות הביטוח מממנות. 

הנטל שמטיל הצו מוטל על חברות הביטוח, 
שיכולות לגלגל את העלות הנוספת למבוטח, 
אולם הדבר דורש העלאת תעריפים שאינה 
מהלך כה פשוט. למעשה, חברות הביטוח 
אדישות למהלך. מצד אחד, הן יגדילו את 
הסכום שמועבר לפול בעקבות כל תאונה בה 

נגרם נזק לאופנוע, אך מצד 
אחר, הפסדי הפול – בהם 
נושאות החברות – צפויים 
להורדה  )עד  להצטמצם 
הצפויה בתעריפי הביטוח 

השיורי(. 
כמס  זאת  רואים  בענף 
נוסף שמוטל על בעלי הרכב 
בעיקרון  וכפגיעה  הפרטי, 
לפיו כל מבוטח צריך לשאת 
יוצר.  בעלות הסיכון שהוא 
 40 בסך  בעלות  “מדובר 
מיליון שקל, שמגולגלת על 
הפרטיים,  הרכבים  בעלי 
נוספת  לעלות  המצטרפת 
בסך 50 מיליון שקל כתוצאה 
שלא  וינוגרד,  ממסקנות 

תורגמו לעלייה בתעריפי הביטוח, כלומר 100 
מיליון שקל נוספים המוטלים על כתפי בעלי 

הרכבים”, אמר גורם בכיר בענף. 

)ראו מאמרו של עיתונאי הרכב והביטוח 
והאופנוען בני ברק – בעמוד 3(

www.polisa.newsעיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

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

הערכות בענף: הצו להגדלת הסבסוד 
של הביטוח לאופנועים – הכנה להורדת 

תעריפי הביטוח השיורי לאופנועים
הצו מהווה פשרה בין העתירה שהגיש הפול להעלאת התעריף השיורי לביטוח אופנועים 

לבין הכוונות העתידיות של משרד האוצר להמשיך ולהוריד את תעריפי הביטוח לאופנועים

חלקן היחסי של חברות הביטוח בפול

מקור: הדוח הכספי של הפול. נתוני 2016 הינם נתונים זמניים
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הרווח המצרפי של מגזר הפנסיה לפני מס 
)רווחיות החברות המנהלות( הסתכם ב-2016 
ב-244 מיליון שקל, לעומת רווח של 286 מיליון 
שקל ב-2015 - קיטון של כ-15%. כך עולה 
מהספר השנתי שפרסמה פירמת רואי החשבון 

ארנסט אנד יאנג. 
החברות  שגבו  נטו  הניהול  דמי 
המנהלות של קרנות הפנסיה, מקרנות 
הפנסיה המקיפות החדשות ב-2016 
הסתכמו בסך של כ-1.52 מיליארד שקל 
לעומת סך של כ-1.47 מיליארד שקל 
ב-2015, עלייה בשיעור 3% שנובעות הן 
מהגידול בנכסים והן מגידול בהפקדות 
העמיתים )בקרנות הפנסיה המקיפות( 

בשיעור של 13% ב-2016. 
למרות העלייה האבסולוטית בדמי 
ירידה   2016 הניהול, נרשמה בשנת 
בשיעור דמי הניהול מממוצע נכסי הקרן 

המיוחס לתחרות בין הקרנות: משיעור ממוצע 
2015 ירד המשק לשיעור  של 0.73% בשנת 

ממוצע של 0.65%. 
בנוסף, נרשמה עלייה בשיעור של כ-7% 

בסעיף עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
אחרות שהסתכמו ב-2016 בסך של 633 מיליון 
שקל, לעומת סך של 594 מיליון שקל ב-2015. 
העלייה נובעת בעיקרה, על פי ארנסט אנד יאנג, 
מגידול בתמריצים לסוכני ביטוח ומהטבות 

ביטוחיות המוענקות לעמיתים. 
הוצאות ההנהלה והכלליות הסתכמו ב-2016 
בסך של 738 מיליון שקל לעומת 668 מיליון 
10%, שיש  שקל ב-2015 – עלייה בשיעור 

לייחס בעיקר לגידול בהיקף הפעילות של 
החברות ולהגברת הרגולציה בתחום. 

הפקדות העמיתים בקרנות הסתכמו בסך 
של כ-31.2 מיליארד שקל ב-2016 לעומת 
סך של כ-27.6 מיליארד שקל ב-2015 וסך 
של כ-24.5 מיליארד שקל ב-2014. 
האחרונה  בשנה  בהפקדות  הגידול 
וב-28% בשנתיים  הסתכם ב-13% 
האחרונות, דבר המצביע על המשך 
צמיחה של קרנות הפנסיה בשל החלת 
פנסיה חובה וכן בשל שינויים בתחום 
הרגולציה והחקיקה, שעיקר מטרתם 

היא עידוד חיסכון קצבתי. 
הצבירה בקרנות הפנסיה החדשות 
המקיפות ב-2016 הסתכמה בסך של 
כ-250 מיליארד שקל לעומת סך של 
כ-216 מיליארד שקל ב-2015, גידול 
של כ-16%, שיש לייחס בעיקר לגידול 
בהיקף הנכסים המנוהלים הנובע מהמשך 
הגידול בהפקדות העמיתים נטו ולתשואות 

החיוביות בשווקי ההון. 
 )כתבה שנייה בסדרה(

ארנסט אנד יאנג:

הרווחיות של מגזר הפנסיה ב-2016 
ירדה ב-15% ל-244 מיליון שקל

 דמי הניהול שנגבו ב-2016 עלו ב-3% ל-1.52 מיליארד שקל  הגידול בנכסים 
ובהפקדות קוזז על ידי הירידה בשיעור הממוצע של דמי ניהול מ-0.73% ב-2015 ל-0.65% 
ב- 2016 הוצאות השיווק גדלו, בין היתר כתוצאה מגידול בתמריצים לסוכני 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 

מקור: הספר השנתי של ארנסט אנד יאנג
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אנו  אלה  בימים 
מתבשרים על כוונת 
את  להוזיל  האוצר 
של  החובה  ביטוח 
הדו  הרכב  רוכבי 
גלגלי ב-15%, וכבר 
לחש  רחש  נשמע 
לשון  מצקצקי  של 
למיניהם על כך שמי 
שיסבסד את ההוזלה 
הזו יהיו רחמנא ליצלן 

נהגי המכוניות.
גילוי נאות. אני אופנוען ותיק,  אז ראשית, 
בעלים גאה של ב.ס.א מודל 1956 )רכב אספנות( 
ואחד מראשוני הלוחמים בעוול שנעשה לרוכבי 
האופנועים על ידי המפקחים על ביטוח לדורותיהם 
בכל הקשור לתעריפי ביטוח החובה לרוכבי הדו 
גלגלי. בנוסף לאופנוע, אשתי ואני בעלי שתי 
מכוניות פרטיות, כך שלא ניתן להאשים אותי 
במשוא פנים דווקא לאופנוענים, שהרי אנחנו 
אמורים להיפגע כפול מ”הנטל” הנוסף של סבסוד 

האופנוע שלי.
כבר בשנות ה-90 של המאה הקודמת החלה 
מסכת ההתעללות ברוכבי הדו גלגלי, כאשר חברות 
הביטוח סירבו לבטח אותם בביטוח חובה וכולם 
הופנו לפול. התורים של רוכבי דו גלגלי שהופנו 
למשרדים העלובים של הפול בבית איגוד חברות 
הביטוח בשדרות רוטשילד בתל אביב )רק שם 
אפשר היה לרכוש את הביטוח( לא היו מביישים 

את מדינות העולם השלישי.
ידיעות  שימשתי אז ככתב רכב וביטוח של 
אחרונות ותלונות בעלי  הדו גלגלי על היחס אליהם 
זרמו אלי במאות. למזלם הייתה אז אוזן קשבת 
לטענותיהם בבית המחוקקים שלנו. ח”כ גדעון 
ועדת המשנה לביטוח, נענה  שגיא, שהיה יו”ר 
לבקשתי והגיע עמי יום אחד לביקור פתע במשכן 
של משרדי הפול בתל אביב. כמוני, גם הוא זועזע 
מהמראה ונרתם לטובת הרוכבים. למרבה הצער לא 
היה בכוחו להביא גם להוזלת תעריפי ביטוח החובה 
לאופנוענים והוא לא נבחר לקדנציה נוספת לכנסת 
ה-14 כדי שיוכל להמשיך במאבק. המאבק נמשך, 
כאשר אחד “הצוררים” הגדולים של רוכבי הדו גלגלי 

היה ידין ענתבי בעת שכיהן כמפקח על הביטוח.
אצל ענתבי נשתכח פתאום העיקרון שכל ענף 
הביטוח בנוי על סבסוד צולב: נהגים זהירים 
מסבסדים נהגים עתירי תאונות, כלי רכב מיוחדים, 
כמו למשל רכב ללימוד נהיגה ומוניות, מסבסדים 
בתעריפי הביטוח כלי רכב פרטיים, נהגים ותיקים 
מסבסדים צעירים והכי בולט: נהגים מסבסדים 

הולכי רגל שאשמים בתאונות. 
וכל זה למה?

משום שכאשר החליט מי שהחליט שבארץ 
יונהג הסדר של ביטוח חובה, הסדר שבו לא 
חשוב מי אשם בתאונה הנפגע מקבל תמיד פיצוי 
מהביטוח – היה ברור שמדובר בחוק חברתי. 
העיקרון הכלכלי היחיד שעמד מאחורי ההסדר 
הזה היה שקופת הביטוח הזו, שנקראה אז אבנר, 

תהיה מאוזנת. את אבנר מימנו כל חברות הביטוח 
לפי חלקן בשוק הרכב.

חברות הביטוח, במיוחד הקטנות יותר, ידעו לנצל 
היטב את ההסדר הזה ובהמלצות עקיפות שלהן כל 
מיני תאונות, שלא היו תאונות דרכים, עשו הסבה 
לתאונת דרכים והנפגעים נשלחו להגיש תביעות נגד 
אבנר, כי שם היו שותפים נוספים לחברת הביטוח 

שצריכה הייתה לפצות את הנפגע.
העוול לאופנוענים “נעלם” גם מעיניהם של אנשי 
הפיקוח, ששיחקו את משחק שלושת הקופים. כך 
למשל, כאשר אירעה תאונה בין רכב כבד לרכב 
פרטי, נקבע הסדר שלפיו הרכב הכבד נושא בחלק 
מהתשלום לנפגע )קוראים לזה “הסכם חצייה”( - 
למרות שהעיקרון בביטוח חובה היה שכל נפגע תובע 
את החברה שביטחה את הרכב שממנו הוא נפגע. 
ההיגיון היה, שרכב כבד מסוגל לגרום לנזק גדול 
יותר מאשר רכב קל. הסדר זה לא הופעל במשך 
שנים לגבי התנגשות בין רכב דו גלגלי למכוניות, על 
אף שברור שמכונית גורמת נזק כבד יותר במפגש 

עם דו גלגלי.
התוצאה הייתה שהתביעות של האופנוענים 
מהפול היו גבוהות, ואז נזעקו חכמי האוצר והחליטו 
שצריך לייקר את ביטוח החובה לדו גלגלי. העיקרון 
שחוק ביטוח החובה הוא חוק חברתי, שבו הנזקים 
מתחלקים על פני קבוצת מבוטחים גדולה כדי 
שהפרמיות יהיו סבירות - נשתכח. לפתע הוחלט 
שכל רכב צריך לשאת בעלויות של עצמו ואין יותר 

סבסוד צולב.
התוצאה - האמרת תעריפי הביטוח לסכומים 
כאלה, שרבים מבין רוכבי הדו גלגלי העדיפו 
לרכוב ללא ביטוח. הם היו מחדשים את הביטוח 
לתקופה קצרה, אם בכלל, לפני טסט, ואחר כך 

נסעו ללא ביטוח.
המאבקים שניהלו ארגוני האופנוענים, ההפגנות 

וחסימות הכבישים שהוביל אז העיתונאי/אופנוען 
טל שביט ז”ל וחבריו, הביאו כמה מאנשי בית 
המחוקקים שלנו להבין שהגיעו מים עד נפש. הבינו 
גם שרכב דו גלגלי מוריד עומס מהכבישים וחוסך 
בדלק ויש לו גם תועלת כלכלית, שאינה יכולה 
להימדד רק דרך ההיבט הצר של תעריפי הביטוח.

אנשי הפיקוח מאוד לא אהבו את השינוי הזה 
בתפיסת העולם ובכל פעם שדיברו על הוזלת 
תעריפי ביטוח החובה, מיד נשלף מכיסם האיום 
שמי שיצטרך לשאת בנטל יהיו בעלי המכוניות 
שתעריפי הם יתייקרו בעשרות שקלים. פתאום 
נשמעה גם זעקת הקוזאק הנגזל, לפיה הפול מפסיד 
כספים וצריך לסייע לו... והרי הפול מטבע בריאתו 
נועד להיות גוף מפסיד, שהרי הוא מבטח את כל 
אלה שחברות הביטוח אינן מוכנות לבטח, וגם 
הוא מוגבל ביכולתו לייקר תעריפים. בקרב חברות 
הביטוח המסחריות הפך ענף ביטוח החובה לאחד 

הענפים הרווחיים באלמנטרי.
עכשיו, כשהוזלת ביטוח החובה המוצדקת לדו 
גלגלי שוב עולה לאוויר, שוב נשמע החרחור המוכר 
של הצדקנים על כך שמי שיישא בנטל יהיו בעלי 

הרכב הפרטי. 
נכון. וכך צריך להיות כאשר מדובר בחוק סוציאלי. 
הנטל צריך להתחלק על פני כולם ולדעתי גם על 
הולכי הרגל, שחלק לא מבוטל מהם אשם בתאונות.

זה מזכיר לי את נאומו של מנחם בגין לפני שנים. 
קנצלר גרמניה המערבית דאז הלמוט שמידט “יעץ” 
לבגין להסכים להקמת מדינה פלסטינית. בגין 
השיב לו בתקיפות ובחריפות שהוא לא מוכן לקבל 
ממנו עצות איך להבטיח את ביטחונם של תושבי 
ישראל. דבריו עוררו מחאה בקרב “יפי הנפש”, כפי 
שבגין כינה אותם אז בנאום מזהיר. “הם מעקמים 
את אפם מהתגובה שלי, אז לא נורא, שיישארו עם 

אף מעוקם”, אמר.

שיישארו עם אף מעוקם
פוליסה מארח

מאת בני ברק

www.eventer.co.il/67xb3

בית הספר
לפרקטיקה שמאית

טלפון: 03-7542873       פקס: 03-7622513
www.etkin.co.il office@etkin.co.ilדוא”ל:

לימודי תעודה והסמכה לסיקור סיכונים והגנות למטרות ביטוח
מקצוע מבוקש ומרתק, המשלב עבודת שטח מאתגרת 

ומעניינת מאד
מתאים במיוחד לפורשי מערכות הביטחון

קורס חובה לחתמי חברות הביטוח
המעניק יכולת הבנה וניתוח של הסיכון

הזמנה

להרשמה 
לחץ כאן
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בבית משפט השלום בחיפה נדונה תביעתו 
של סמיר חמזה )“התובע”(, שיוצג על ידי עוה”ד 
ש. ברוידה בן דוד, נגד מנורה מבטחים ביטוח 
בע”מ )“חברת הביטוח”(, שיוצגה על ידי עוה”ד 
מיכה צופין ורם דורון ממשרד עורכי דין דורון-

בורובין-צופין ונגד סוכן הביטוח )“הסוכן”(, 
ששם בא כוחו לא צוין. פסק הדין ניתן במאי 
מירב  2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת 

קלמפנר נבון.
באחד הימים התייצב התובע במשרדו של 
הסוכן לשם הסדרת תשלום פוליסת רכב שרכש. 
באותו היום החליט התובע לרכוש פוליסת 
ביטוח אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח 
באמצעות הסוכן )“הפוליסה”(. שלושה ימים 
בלבד לאחר מכן נפגע התובע בתאונת עבודה, 
כאשר נפל מגובה רב ונגרמו לו שברים קשים 
)“התאונה”(. התובע אושפז למשך  בגפיים 
מספר שבועות בבית חולים. התובע יצר קשר 
עם הסוכן ולשיטתו הוסבר לו, כי הוא זכאי 
לפיצוי בגין ארבעה רכיבים: ימי אשפוז, שברים, 

נכות ומצב סיעודי.
לאחר התאונה שלחה חברת הביטוח חוקר 
מטעמה לבחון את חבותה. החוקר בירר לגבי 
נסיבות עריכת הפוליסה ומועד הנפקתה, הואיל 
וזו נשלחה לחברת הביטוח רק לאחר התאונה. 
התובע והסוכן הציגו בפני החוקר את השתלשלות 
האירועים וזה לטענתם השתכנע כי הפוליסה 
הונפקה לפני התאונה. התובע טען, שהסוכן 
הודיע לו, כי אושר לו תשלום בסך של  74 אלף 
שקל בגין השברים ובגין ימי האשפוז. עוד נטען, 
כי זכאות התובע לפיצוי בגין נכות וסיעוד טרם 

קמה, מאחר שהנכות טרם התגבשה. 
התובע ציין, כי הוא ואשתו הגיעו למשרדי הסוכן 
לחתום על מסמך לשם קבלת פיצוי בגין השברים 
וימי האשפוז. בשלב מאוחר יותר התובע הופתע 
לגלות, כי המסמך עליו חתמו הוא ואשתו הינו 
“שטר סילוק סופי”. התובע העלה שלל טענות 
נגד חברת הביטוח ונגד הסוכן וציין, כי התגמולים 
בגין רכיבי הנכות  זכאי  הנוספים להם הוא 
והסיעוד בפוליסה נאמדים בכ-485 אלף שקל.

חברת הביטוח טענה להגנתה, כי התובע חתם 
על שטר סילוק סופי ומשכך יש להורות על 
דחיית התביעה. עוד נטען, כי התובע היה מודע 
לתנאים המנויים בשטר הסילוק וחתימתו של 
התובע על המסמך מהווה חיזוק לכך. חברת 
הביטוח הוסיפה, כי הפוליסה למעשה הונפקה 
לאחר התאונה ולאור הסיכון שבהיעדר כיסוי 
ביטוחי הסכים התובע לחתום על שטר הסילוק, 

שנערך לבקשתו.
הסוכן טען, כי כתב התביעה הוגש בחוסר תום 
לב תוך ניסיון התעשרות שלא כדין. נטען, כי לאחר 

שחברת הביטוח שלחה שטר סילוק, הסוכן זימן 
את התובע למשרדו והסביר לו את המשמעות של 
המסמך. הסוכן הוסיף, כי הוא אף ייעץ לתובע 
לפנות לעורך דין, אלא שזה בחר לחתום על שטר 
הסילוק במקום. בנוסף נטען, כי חברת הביטוח 
לא פעלה על פי הוראות רשות שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון, הואיל ובין היתר, לא פירטה את נימוקי 
הדחייה. נציין, כי הסוכן נפטר באמצע ההליך 

ויורשיו נכנסו בנעליו כנתבעים.
האם הנסיבות בהן נחתם שטר הסילוק מונעות 

מהתובע להעלות טענות נוספות?
בית המשפט בחן את שטר הסילוק עליו חתמו 
התובע ואשתו. צוין, כי שטר הסילוק מנוסח 
באופן ברור ונסיבות חתימתו מפורטות בו. צוין, 
כי כאשר אדם חותם על מסמך קמה חזקה, 
שהוא מודע ומסכים לאמור בו וככל שברצונו 
לסתור את החזקה חל עליו נטל מוגבר. על פי 
העדויות שניגבו בהליך עלה, כי לא הופעל כל 
לחץ על התובע ואשתו בעניין החתימה על שטר 
הסילוק, והם למעשה הבינו היטב את משמעות 
חתימתם. יתרה מזאת, במועד החתימה על שטר 
הסילוק היה התובע מיוצג על ידי עורך דין בתחום 
הנזיקין ועל כן חל קושי לקבל את הטענה שהוא 

לא קיבל ייעוץ משפטי בעניין.
בית המשפט דחה את טענותיו של התובע, לפיהן 
מדובר בטעות, הטעיה, עושק, כפייה ועילות ביטול 
נוספות מתחום דיני החוזים. למעשה נקבע, כי 

לא נפל כל פגם בחתימה על שטר הסילוק ואין 
מקום לבטלו. עוד נקבע, כי התובע לא הוכיח 
שהסוכן התרשל כלפיו ואין הוא חייב לפצות 
אותו בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה מהתאונה. 
בשלב זה בחן בית המשפט האם חברת הביטוח 
פעלה בניגוד לנהלים החלים עליה, במסגרת חוזר 
“בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור” 
)“החוזר”(. צוין, כי לבית המשפט יש שיקול 
דעת רחב לגבי משמעות הפרה של חוזר כאמור, 
וכל מקרה ייבחן לגופו. עוד צוין, כי החוזר אינו 
במעמד של חוק, ובית המשפט לא יורה על אכיפת 

הוראותיו בכל מקרה של הפרה כלשהי. 
בית המשפט הוסיף, כי “ראוי אפוא מטעמי 
מדיניות משפטית, שלא לייחס לחוזרי המפקח 
מעמד מחייב בסכסוך קונקרטי שבין הצדדים 
המתברר בערכאות, אף שלעמדתו יש רלוונטיות 
ובהחלט יכול שתאומץ לגופה”. נקבע, כי אף אם 
התובע לא קיבל הודעת דחייה רשמית בהתאם 
לחוזר, הוא היה מודע לכוונה של חברת הביטוח 
לדחות את תביעתו וזאת עוד במעמד חתימתו 
על שטר הסילוק. התובע קיבל החלטה מושכלת 
והחליט לחתום על שטר הסילוק במטרה לקבל 

את הפיצוי שהציעה חברת הביטוח.
בית המשפט הורה על דחיית התביעה וחייב 

את התובע בהוצאות מופחתות. 
עד למועד כתיבת שורות אלה לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט קבע, כי כאשר אדם חותם על מסמך יש חזקה שהוא מודע ומסכים לאמור בו 
ואם ברצונו לסתור את החזקה, חל עליו נטל מוגבר  בית המשפט גם בחן האם חברת הביטוח 
פעלה בניגוד לנהלים החלים עליה, במסגרת חוזר “בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור” 

המבוטח חתם על שטר סילוק – 
חזקה שהוא מודע לתנאים המנויים בו

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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זרקור לעולם הפנסיוני 

חי  ר ז א ת  י ב ר מ
אל  ר ש י ת  נ י ד מ
חוסכים  הבוגרים 
ה  י ס נ פ ת  ו נ ר ק ב
זו  מקיפות. מגמה 
מתעצמת בעקבות 
ארוכת  מדיניות 
שנים של ממשלות 
שביטלה  ישראל, 
את המסלול ההוני 
במסגרת החיסכון 
הפנסיוני והטילה את החובה לחסוך לפנסיה 
מגיל  זקנה החל  קצבת  במכשיר המבטיח 
הפרישה מעבודה, ומקנה כיסוי ביטוחי למקרה 

מוות ולמקרה של אובדן כושר עבודה.
סעיף 20 בחוק קופות גמל מקנה 
לעובד את זכות הבחירה  במוצר 
הפנסיוני בו יחסוך. לעובד הזכות 
לבחור את קרן הפנסיה בה יפקיד 

ויצבור כספים לגיל הפרישה. 
יתרה מכך, על מנת להתמודד עם 
סיטואציות בשוק, שעלולות היו 
לפגום בזכות הבחירה של העובד, 
בחודש  גמל  קופת  חוק  תוקן 
2015 ונקבע שלכל עובד  נובמבר 
הזכות לבחור אפילו את הסוכן 
הפנסיוני או היועץ הפנסיוני עמו 
ברצונו להתייעץ בקשר לחיסכון 

הפנסיוני שלו.  
בנוסף, ההסדר החוקי מאפשר 
לכל חוסך במוצר פנסיוני להעביר 
את הכספים שצבר במוצר פנסיוני 
אחד למוצר פנסיוני אחר או לגוף 
מנהל אחר. מעבר כזה נתון ראשית 
לשיקול דעתו הבלעדי של החוסך 
ושנית - המעבר לא כרוך בכל עלות 
מצד החוסך והוא משמר את כל 
בין  ביצוע העברה  זכויותיו בעת 

גופים מנהלים שונים.   
במקביל להעצמת האפשרות של 
החוסך לבחור את קרן הפנסיה 

שבה יחסוך, עומדת בפניו האפשרות לבחור 
את רמת הסיכון שבה יושקעו הכספים שהוא 

חוסך בחשבונו בקרן הפנסיה.
בסוף השליש הראשון של השנה הסתכם 
 264 שוק קרנות הפנסיה החדשות בסך של 
מיליארד שקל. כספים אלו ברובם מושקעים 

בשוק ההון.
פנסיה  בקרנות  הכספים  מן   30% עבור 
חדשות מונפקות אגרות חוב מיועדות על ידי 
מדינת ישראל )אגרות חוב המבטיחות תשואה 
70% מן  שאינן נסחרות בבורסה(, אך יתרת 
הכספים מושקעים במגוון אפיקי השקעה. 
לאורך השנים השכילו קרנות הפנסיה להציע 

לציבור הרחב מסלולי השקעה ברמות סיכון 
שונות, שמדיניות ההשקעות בכל אחד מהם 

ידועה מראש.
מסלולי ההשקעה מאפשרים לכל חוסך לצבור 
כספים במסלול אחד או במספר מסלולים 
במקביל ולשנות את ההרכב בכל עת. מגוון 
מסלולי ההשקעה ורמות הסיכון השונות נועדו 
לתת מענה לאופק ההשקעה והחיסכון של כל 

אדם וטעמיו האישים של כל חוסך.
בפועל, מרבית הציבור חוסך ב”מסלול כללי” 
כזה, אשר מאופיין במדיניות השקעות פחות 
מוגדרת, כזו אשר מעניקה את מלוא הסמכות 
והאחראיות למנהל ההשקעות של קרן הפנסיה. 
זה אמור להתאים את אופי ההשקעות למרבית 
החוסכים במסלול, ביניהם גם כאלה עם יתרות 

כספיות נמוכות, וכאלה עם יתרות כספיות 
דרכם  בתחילת  שמצויים  כאלה  גבוהות, 
המקצועית בשוק העבודה וכאלה שאמורים 
לפרוש לגמלאות בקרוב, כאלה שכל כספם 
בקרן הפנסיה וכאלה שהכספים בקרן מהווים 

רק חלק מן החיסכון הפנסיוני שלהם.
חוסר העניין של הציבור בבחירת רמת הסיכון 
שבה יושקעו כספיו בקרן הפנסיה גרמה למשרד 
האוצר להתערב בשוק, לאסור על הצטרפות 
של חוסכים חדשים למסלולים כלליים ולאפשר 
לקרנות הפנסיה להציע לציבור מסלולי השקעה 
משני סוגים: מסלולים מתמחים שמתחייבים 
שמרבית הכספים )כ-75%( יושקעו באפיק 

השקעות מסוים )למשל, מניות, אג”ח, צמוד 
מדד וכו’(, וכאלה שמתאימים לגיל החוסך 

)המודל הצ’יליאני(.
הדיון הציבורי מתבסס על זכות הבחירה 
של הציבור בגוף המנהל, ביכולת של כל מנהל 
לנצח בתחרות להשגת התשואה הגבוהה ביותר 
לחוסכים, ולכן רוב הציבור שמקבל החלטות על 
קרן הפנסיה שבה יחסוך בוחר את הגוף המנהל.                                                                                   
אך כמה בוחרים את מסלול ההשקעות? כמה 
מנצלים את זכות הבחירה כדי לבחור את רמת 

הסיכון בה ינוהלו הכספים הפנסיוניים?
 2016 מאי  בין  האחרונים,  בחודשיים 
לאפריל 2017  מסלול המניות של “הפניקס 
פנסיה מקיפה” הניב את התשואה הגבוהה 
ביותר - 11.28% ומסלול המניות של “הראל 
פנסיה” הניב את התשואה השנייה 
בגובהה – 10.61%. באותה תקופה 
ביותר הושגה  התשואה הנמוכה 
במסלול “הפניקס מסלול פאסיבי 
- מדדי אג”ח חו”ל”, שהניב 0.35%.   
הממוצעת  השנתית  התשואה 
השנים  בשלוש  ביותר  הגבוהה 
האחרונות הושגה במסלול מניות 
 ,6.87% “הפניקס פנסיה” -  של 
את  ניהלה  גם  זו  חברה  כאשר 
התשואה  את  שהניב  המסלול 
הנמוכה ביותר - מסלול שקלי טווח 

קצר - 1.59%.   
התשואה השנתית הממוצעת ב-5 
השנים האחרונות הגבוהה ביותר 
הושגה עבור החוסכים במסלול 
מניות ב”הראל פנסיה” - 7.52%, 
את  שהשיגו  החוסכים  כאשר 
התשואה הנמוכה ביותר בממוצע 
בחמש השנים האחרונות היו אלו 
שחסכו במסלול שקלי טווח קצר 

במקפת של חברת מגדל.
חשוב לשים לב לרמות הסיכון 
ולא רק  ולתשואות שהושגו בהן 
בבחירת הגוף המנהל. למשל, בחירה 
בקרן פנסיה שהשיגה את התשואה 
הגבוהה ביותר במסלול מניות והעברת הכספים 
לאותו גוף מנהל, אבל למסלול שקלי טווח 
קצר - עלולה להתברר כהחלטה לא מוצלחת 

במיוחד.  
בעל רישיון פנסיוני שמתאים ללקוח את 
ומציע למבוטח את  המוצרים הפנסיוניים 
ראוי  לו,  הנדרשים  הביטוחים  הכיסויים 
שיתאים לו גם את מסלול ההשקעות – יציע 
לו את רמות הסיכון המתאימות למאפייניו 

האישיים.

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

זכות הבחירה
בעל רישיון פנסיוני שמתאים ללקוח את המוצרים הפנסיוניים ומציע למבוטח את הכיסויים הביטוחים הנדרשים 

לו, ראוי שיתאים לו גם את מסלול ההשקעות – יציע לו את רמות הסיכון המתאימות למאפייניו האישיים

מאת איציק אסטרייכר
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הראל נתבעת לשלם תגמולי ביטוח בסך כ-160 
אלף שקל לתובעת, שהייתה בת הזוג והידועה 
בציבור של מבוטח שעבד במשך 24 שנים כמפעיל 
מתקן בבתי זיקוק לנפט בחיפה ונפטר באוקטובר 
2015 עקב מחלת הסרטן. המבוטח הוריש לזוגתו 

בצוואתו את כל רכושו.
בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בחיפה 
נאמר, כי הראל ביטחה את המנוח בפוליסת ביטוח 
“סיעודי מושלם פלוס”, שהוצאה למבוטחי קופת 
חולים כללית בה היה המנוח חבר. בנוסף ביטחה 
נוספת,  הראל את המנוח בפוליסת ביטוח 
הכוללת סיעוד שרכשה חברת בתי זיקוק לנפט 

עבור עובדיה, ביניהם המנוח. 
זכאי היה  על פי שתי הפוליסות האמורות 
המנוח בין היתר לקבלת פיצויים חודשיים עקב 
מצב בריאות ותפקוד ירודים, כתוצאה ממחלה, 
תאונה, או ליקוי בריאותי וגופני שבגינם הוא 

אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו מספר פעולות 
המוגדרות בפוליסות.

לדברי התובעת, במהלך שנות עבודתו כמפעיל 
מתקני זיקוק נחשף המנוח לחומרים מסוכנים 
ומסרטנים עמם בה במגע יומיומי, הן במגע ידני 
ובעור הגוף והן על ידי שאיפת אדי החומרים. 
בחודש יוני 2014 התגלתה בגופו של המנוח מחלת 
הסרטן בשלב מתקדם וכעבור כחודשיים הוא 
החל בקבלת טיפול כימותרפי. במחצית חודש 
אוקטובר, כשהוא עדיין מאושפז בבית החולים, 

הוא נפטר. 
בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד ניר ידיד נטען, 
כי כבר במועד האבחנה של מחלתו היה מצבו 
של המנוח סיעודי והוא נזקק לעזרה בפעולות 
יומיומיות ולעזרה צמודה שניתנה לו על ידי בת 
זוגתו, כגון לקום מהמיטה או מהכיסא, להתלבש, 

להתפשט, להתרחץ וללכת.

לדברי התובעת, הן בהתאם לתנאי פוליסת 
סיעודי מושלם והן בהתאם לתנאים של פוליסת 
סיעוד שרכשה החברה בעבור עובדיה, היא זכאית 
לפיצוי החודשי, וזאת עקב מצב בריאות ותפקוד 
ירודים כתוצאה ממחלה, בגינם לא היה המנוח 
מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי )לפחות 
50% מהפעולה( של לפחות שלוש מתוך שש 

מהפעולות המוגדרות בפוליסות.
לדברי התובעת, מאז האבחנה כי המנוח חלה 
במחלת הסרטן ואף קודם לכן ועד ליום פטירתו, 
היה מצבו של המנוח סיעודי והוא לא היה מסוגל 
שש  מבין  מהותי  חלק  עצמו  בכוחות  לבצע 
הפעולות המוגדרות בפוליסות ובנסיבות העניין 
על הראל לפצות אותה בהתאם לשתי הפוליסות 

בסך כאמור.
מהראל נמסר: “כתב התביעה טרם נתקבל 

בחברתנו”. 

אביב  בתל  לעבודה  האזורי  הדין  בבית 
הוגשה תביעה בסך של כ-100 אלף שקל נגד 
גמא גולן סוכנות לביטוח, בטענה לקיפוח 
בשכר עבודה ותשלום שעות נוספות בחסר. 
שהועסקה  פייר,  ריקי  התובעת,  לטענת 
כחתמת בסוכנות במשך כחמש וחצי שנים, 
לאורך מרבית תקופת העסקתה לא שולם לה 
תשלום עבור שעות נוספות בהתאם לחוק. 

שרון  שי  עו”ד  באמצעות  טוענת,  פייר 
אידגה, כי היא זכאית לפיצויי פיטורין, לדמי 
נוספות,  הודעה מוקדמת, לתשלום שעות 
לחופשה שנתית ולפיצוי בגין אי מתן הודעה 

לעובד. 
זו היא התביעה השנייה המוגשת  תביעה 
הדין  בבית  הסוכנות  נגד  קצר  זמן  תוך 
של  בסך  נוספת  תביעה  לעבודה.  האזורי 

יחזקאל  ידי  על  הוגשה  שקל  אלף   70 כ-
אלאיזה, שהועסק כמסלק תביעות וכראש 
צוות מחלקת תביעות, בטענה לתשלום שעות 
על  לעובד  הודעה  ואי מתן  נוספות בחסר 
תנאי עבודתו )פוליסה, גיליון 2263 מה-1 

ביוני 2017(. 
תגובת סוכנות גמא גולן לא התקבלה עד 

לסגירת הגיליון.

התובעת טענה כי לאורך מרבית תקופת העסקתה לא שולם לה תשלום עבור שעות נוספות בהתאם לחוק

 הראל ביטחה את המנוח בפוליסת ביטוח “סיעודי מושלם פלוס” של קופת חולים 
כללית ובפוליסה נוספת הכוללת סיעוד שרכשה חברת בתי זיקוק לנפט עבור עובדיה 

 לטענת התובעת, כבר במועד האבחנה של המחלה היה מצבו של המבוטח סיעודי

בת זוגו של מבוטח שנפטר עקב 
מחלת הסרטן תובעת פיצויים 

מהראל עבור שתי פוליסות סיעוד

תביעה נוספת נגד סוכנות גמא 
גולן: קיפחה זכויותיה של חתמת

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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פוליסה פיננסים

הראל רוכשת מקבץ נכסי לוגיסטיקה 
בארה”ב בעלות של כ-380 מיליון דולר

הראל ביטוח ופיננסים חתמה על  קבוצת 
הסכם לרכישת מקבץ נכסי לוגיסטיקה בארצות 
הברית, ביחד עם שותפים מקומיים, בעלות של 
כ-380 מיליון דולר. נמסר כי העסקה בוצעה 
על רקע הצמיחה וההתפתחויות בתחום שטחי 
הלוגיסטיקה בעולם בכלל ובארה”ב בפרט. 
במסגרת העסקה, הראל חוברת לגוף השקעות 
גדול ומוכר בארה”ב, כאשר חלקה של הראל 
בהון העסקה הינו 45%. למימון הרכישה נלקחה 
הלוואה בשיעור של כ-65% מעלות הרכישה. דמי 
השכירות המתקבלים מהנכסים כיום משקפים 
תשואה לא ממונפת של כ-6.5% ביחס למחיר 

הרכישה.
בהראל מציינים, כי “הנכסים שנרכשו נמצאים 
במיקום אסטרטגי במרכז ארה”ב, עם גישה 
מצוינת לכבישים בין מדינתיים ובקרבת מסילת 
רכבת להובלה והפצה נוחה. הנכסים מצויים 
בתפוסה כמעט מלאה על ידי שוכרים גדולים 
והרכישות  ומובילים מתחום הלוגיסטיקה 
המקוונות. השוכרים הינם בעלי חוזים ארוכי טווח 
המספקים תזרים מזומנים יציב עם רמת סיכון 

הנחשבת כנמוכה יותר בהשוואה לסקטורים 
נדל”ניים אחרים בעת הזו”.

האחרונות  השנים  במהלך  כי  נמסר,  עוד 
בחנה מחלקת השקעות הנדל”ן של הראל את 
ההתפתחות של תחום שטחי הלוגיסטיקה 
בעולם ככלל ובארה”ב בפרט. מהניתוח עולה 
כי תחום זה מצוי בקורלציה ישירה להתפתחות 
תחום הרכישות המקוונות באינטרנט, שבמשך 
תקופה לא מבוטלת מצוי בצמיחה מתמדת הגדלה 
משנה לשנה. הראל מאמינה שתחום זה ימשיך 
להתפתח בקצב גובר בעתיד וכתוצאה מכך יחזק 
את הביקושים לשטחי הלוגיסטיקה, שמטרתם 

העיקרית הינה לייעל במובן של זמנים ועלויות 
את שרשרת האספקה של המוצרים השונים עד 

ללקוח הקצה.
מהראל נמסר, כי בשנים האחרונות רואים 
שינוי משמעותי באופן בו מתבצעת הצריכה 
העולמית כאשר המסחר האלקטרוני צומח 
בעקביות ובהיקפים מרשימים במהלך העשור 
האחרון. “הראל רואה חשיבות רבה בהשקעות 
במתחמי הלוגיסטיקה, וההשקעות בתחום 
מבוצעות לאחר לימוד מעמיק ולאורך זמן של 
הסקטור וביחד עם שותפים מקומיים מובילים 
ובעלי ניסיון משמעותי בתחום” ציינו בהראל. 
“ההשקעה הנוכחית היא דוגמה להשקעה בנכסים 
לוגיסטיים חדשים, הממוקמים באזור לוגיסטי 
מבוקש והמושכרים לשוכרים מתחום המסחר 

והלוגיסטיקה לתקופות ארוכות”.
בהראל הדגישו כי העסקה התבצעה למען 
החוסכים של הראל כחלק מהמחויבות של 
הראל ליצור תשואה יציבה ושוטפת והמשך 
השקעה בתחומים שהראל רואה בהם תחומים 

אסטרטגיים בעלי צפי צמיחה והשתפרות.

 עסקת הנדל”ן התבצעה עם שותפים מקומיים  בהראל מציינים, כי החברה רואה חשיבות רבה 
בהשקעות במתחמי הלוגיסטיקה, וההשקעות מבוצעות לאחר לימוד מעמיק ולאורך זמן של הסקטור

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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המבטחים הדרום קוריאניים מציגים הכנסה 
נטו בסך 2.4 מיליארד דולר ברבעון הראשון 
 24.4% של  בשיעור  גידול   –  2017 שנת  של 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כך עולה 
 the Financial מנתונים שהתפרסמו על ידי

 . Supervisory Service – FSS
הוא  בביצועים  השיפור  כי  מדגיש   FSS-ה
ודורש  פעמיים  חד  רווחים  רישום  בעקבות 
את  לשפר  קוריאניים  הדרום  מהמבטחים 

איכות ההכנסות שלהם על ידי ניהול סיכונים 
- דבר שיבטיח יציבות בתחום הרווח. 

בתחום הביטוח הכללי ההכנסה נטו הגיעה 
של  בשיעור  גידול  דולר,  מיליארד   1.068 ל 
כשיחס  הקודמת,  השנה  לעומת   32.8%
ל-78.0%   )2015( מ-82.2%  ירד  הנזקים 
)2016(. ההכנסה נטו הושפעה מסך של 2.291 

מיליון דולר, שהם תוצאה של מכירת נדל”ן. 
גדלה  נטו  ההכנסה  החיים  ביטוח  בתחום 

מיליארד   1.397 לסך   18.6% של  בשיעור 
 2.028 של  בסך  דיבידנד  הכולל  סכום  דולר, 
מיליון דולר מהשקעה בשוק המניות המקומי, 
דולר  מיליון  כ-2  של  בסך  השקעות  ורווחי 
הרווח  מקומיים.  ני”ע  של  מכירה  הכוללים 
 2017 מביטוח חיים ברביע הראשון של שנת 
ירד לעומת שנה קודמת ובביטוח כללי הייתה 
עלייה בשיעור של  4% כשהגידול בביטוח רכב 

היה 7.5%.

נוסחה  על  מבוסס  הרכב  ביטוח  תעריף 
מסובכת ואינו נותן ביטוי לניסיון התביעות 
של נהג מסוים אלא של החתך האקטוארי, 
פרמיה  הביטוח.  מחיר  את  המייקר  דבר 
ליש”ט  כ-462  היא  בבריטניה  טיפוסית 
לשנה, לאחר גידול בשיעור של 8% שנכנס 
ההשוואה  אתרי   .2017 באפריל  לתוקף 
הממוצעת  הפרמיה  כי  טוענים,  בבריטניה 
לביטוח מקיף היא בסך 781 ליש”ט ומחירי 

הביטוח גדלו בשנה האחרונה ב-16%. 
בשנת   )הוקם   Cuvva הבריטי  המבטח 
2013 והחל לפעול ב-2016( מנסה להתגבר 
לנהגים  ביטוח  מוכר  המבטח  זו.  בעיה  על 
כשהתעריף  מסוים,  רכב  על  מזדמנים 
מבוסס על שעת נהיגה. מחיר שעת ביטוח 

מופעל  הביטוח  ליש”ט.  ב-7.80  מתחיל 
באמצעות יישומון המותקן בטלפון החכם. 
שונות  גרסאות  מציעים  שונים  מבטחים 
 Cuvva אולם  שימוש,  פי  על  חיוב  של 
מבוסס  שלו  התעריף  אשר  היחיד  הוא 
אפריל  בחודש  שעה.  לפי  שימוש  על  רק 
 For חדש,  מוצר   Cuvva השיק   2017
בה  שהחיסכון  הביטוח  תכנית   ,Owners
השנתית.  מהפרמיה  ל-70%  להגיע  יכול 
מכוניות  לבעלי  מיועדת  התכנית 
שלהם.  הרכב  בכלי  להשתמש  שממעטים 
חודשית  פרמיה  משולמת  התכנית,  פי  על 
10ליש”ט ל-30 ליש”ט.  הנעה בטווח שבין 
נהגים מזדמנים משלמים פרמיה בסך 1.20 
ליש”ט לשעת ביטוח, הנמוכה יותר מאשר 

בתכנית על פי שעת נהיגה. 
לבטח  ניתן   Cuvva של  הכללים  פי  על 
הוא  המקסימלי  שערכן  פרטיות  מכוניות 
40 אלף ליש”ט, “גיל” המכונית הוא פחות 
מ-15 והנהג צריך להיות מעל גיל 19 ובעל 

רישיון נהיגה יותר משנה.
נהיגה  ללומדי  גם  ביטוח  מציע   Cuvva
ביטוח  וכן  לשעה(  ליש”ט  מ-12.73  )החל 
 3.5 עד  של  כולל  במשקל  מסחרי  לרכב 
גבוה  יהיה  לא  המסחרי  הרכב  ערך  טון. 
שנה   20 עד  יהיה  גילו  ליש”ט,  אלף  מ-20 
כה  עד  ואילך.   21 מגיל  נהג  ינהג  וברכב 
ביטוח.  שעות  ממיליון  יותר   Cuvva מכר 
ליש”ט   1.2 של  בסך  עמלה  גובה   Cuvva

לכל פוליסה.

מבטחים דרום קוריאנים מציגים גידול 
בשיעור של 24% בהכנסות הרבעון הראשון

 Pay-as-you-go - תכנית הביטוח 
החוסכת לבריטים אלפי ליש”ט בשנה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הפיקוח מדגיש כי השיפור בביצועים הוא בעקבות רישום רווחים חד פעמיים ודורש 
מהמבטחים הדרום קוריאניים לשפר את איכות ההכנסות שלהם על ידי ניהול סיכונים

 המבטח מוכר ביטוח לנהגים מזדמנים על רכב מסוים, כשהתעריף מבוסס על שעת נהיגה  מחיר 
שעת ביטוח מתחיל ב-7.80 ליש”ט והביטוח מופעל באמצעות יישומון המותקן בטלפון החכם

http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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ייצוגית: קרן ביטוח ופנסיה לפועלים 
חקלאיים המנוהלת בעמיתים 

נמנעה מלשלוח דוחות למבוטחיה 
 לטענת התובע, בעל קופה בקרן, הוא מעולם לא קיבל מהנתבעת דוחות וזכויותיו אצלה לא היו ידועות לו  בנוסף 

טען, כי רק בבדיקה אקראית שבוצעה על ידי קרוב משפחתו במנוע החיפוש של משרד האוצר נודע לו על זכויותיו

בנצרת  בבית הדין האזורי לעבודה 
הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים 
ובלתי מקצועיים בישראל א.ש המנוהלת 
על ידי עמיתים. זאת, בטענה לפיה נמנעה 
מלשלוח לעמיתיה ולמבוטחיה בקרנות 
הפנסיה וקופות הגמל שבניהולה את 
הדוחות, למרות שהוראות חוק הפיקוח 
ותקנות הפיקוח מחייבות אותה לשלוח 
את הדוחות עד סוף הרבעון הראשון של 

השנה העוקבת.
 , חבאג’ אליאס  המבקש,  לדברי 
המחוקק נתן חשיבות לעניין זה במטרה 

להגן על זכויות המבוטחים והעמיתים ולמנוע 
פגיעה ביכולתם לעמוד על זכויותיהם ולקבל 
מידע על הנעשה בחסכונותיהם, על מנת לכלכל 

את צעדיהם בתבונה.
הוא בעל קופה בקרן  כי  המבקש מציין, 
שמנהלת המשיבה ברציפות בין השנים -1964

1972 וכי מעולם לא קיבל מהמשיבה דוחות 
וכפועל יוצא מכך זכויותיו אצל המשיבה לא היו 

ידועות לו, וכי רק בבדיקה אקראית שבוצעה 
ידי קרוב משפחתו במנוע החיפוש של  על 

משרד האוצר נודע לו על קיומן.
עומר  עו”ד  באמצעות  המבקש,  לטענת 
חוסאם, אין הסבר להתנהלותה זו של המשיבה 
מלבד העדפת השקעות של כספי הקשישים על 
פני שיפור תנאי מחייתם בזקנה וכי המחוקק 
ראה חשיבות רבה למשלוח הדוחות ללקוחות 

הקופות, ולאחרונה אף הוטלו קנסות על 
חברות בסוגיה זו.

חבאג’ מבקש לייצג את העמיתים שלא 
קיבלו דוחות ולא ידעו על זכויותיהם 
את  למשוך  ויכלו  הפרישה  גיל  לפני 
כספם, עמיתים שהגיעו לגיל הפרישה 
ולא קיבלו דוחות והודעה ועל כן לא ידעו 
על זכויותיהם, וכן יורשים של עמיתים 
זכויותיהם  שנפטרו בלי שנודעו להם 

בעודם בחיים. 
לדברי המבקש, בתביעה ייצוגית זו יש 
כדי להרתיע אחרים בענף לבל יפרו את 
זכויות חבריהם או מבוטחיהם מכוח 

חקיקת המגן.
בית הדין מתבקש לפסוק לחברי הקבוצה 
המיוצגת, המוגדרת על ידי המבקש כעמיתים 
חלשים שעמלו קשה ואינם מאורגנים, פיצויים 
בגין עוגמת נפש. סכום התביעה האישית של 

המבקש הועמד על של 50 אלף שקל. 
תגובת עמיתים: “אנחנו לומדים את כתב 

התביעה ונשיב בבית הדין, כמקובל”. 

משרדי עמיתים
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תמה תקופת ההרשמה

ההרשמה  תקופת  הסתיימה  השבוע 
הוריהם  ילד, כאשר  חיסכון לכל  לתכנית 
עבורם  בחרו  ילדים  מיליון   2.1 כ- של 
הילדים.  מכלל   70%  – חיסכון  תכניות 
סכום  את  להכפיל  בחרו  מההורים   65%
החיסכון על חשבון קצבת הילדים. יצוין כי 
רק בשבועיים שחלפו נפתחו כחצי מיליון 
מהתכניות.  המנצחת הגדולה עד כה היא 
 32% לקלוט  שזכתה  שחם,  אלטשולר 
ילדים  מהתכניות שנפתחו – כ-680 אלף 

)כמחצית מהבוחרים בקופות גמל(. 
בחירתם של ההמונים באלטשולר שחם 
לו זכתה  נעשתה על רקע הדירוג הראשון 
בטבלת התשואות הכללית, שפורסמה באתר 
לביטוח  המוסד  ידי  על  שהוקם  התכנית 
לאומי. חברות גמל בולטות נוספות: פסגות 
)13%(, הראל )6%( ומיטב דש )4%(. דמי 
הניהול שתשלם המדינה לכל קופות הגמל 
יעמדו על 0.23% לשנה מסך צבירת הנכסים.
בנק  הוא  בתחום  בגודלו  השני  הגוף 
מהבוחרים   13.42% בחרו  בו  הפועלים, 

יצוין כי  – כ-280 אלף ילדים. 
בנק הפועלים הציע לחוסכים 
צעירים עד גיל שנה תכנית ללא 
תחנת יציאה עם ריבית של 4% 
בנק  ללא הצמדה )יצוין כי גם 
דיסקונט הציע תכנית בריבית 
ל-8%  זכה  לאומי  בנק  זהה(. 

ומרכנתיל – 5%. 
תכנית  בחרו  מהציבור   64%
בקופת גמל, ו-36% בחרו בבנק. 
לא  ילדים  אלף   900 כ- עבור 
נבחרה תכנית, והמדינה צפויה 
לבחור להם בסבב קבוע ובאופן 
וזאת עד לסוף  אקראי תכנית 

החודש הנוכחי. 
אייל סיאני, מנהל מקצועי וממונה ציות 
ואכיפה פנימית בהלמן אלדובי, העריך כי 
כ-600 אלף ילדים מתחת לגיל 15 יתחלקו 
בין 12 גופי הגמל – כלומר כ-50 אלף ילדים 
15 יתחלקו  גיל  300 ילדים מעל  גוף.  לכל 
9 בנקים, כלומר כ-33 אלף לכל בנק.  בין 

להורים  יש  לדברי סיאני, אם 
מלאו  לא  אשר  ילדים  כמה 
בינואר   1 ב- שנים   15 להם 
שלהם  החסכונות  אזי   ,2017
וכך  גמל  ינוהלו באותה קופת 
גם לגבי הבנקים לעניין ילדים 
בינואר.  ב-1   15 להם  שמלאו 
ההורים והילדים יקבלו הודעה 
מהגופים שייבחרו כאמור תוך 
ימים ספורים מהיום שהילדים 
יצורפו לתכנית החיסכון על ידי 

המדינה.
ל  ע ה  ח ת מ נ ה  ב ר ת  ר ו ק י ב
מסלולי ברירת המחדל, שיצרו 
מצב שדווקא ילדים להורים חסרי מודעות 
לגופים שרשמו  יגיעו ברובם  פיננסית לא 
בשנים האחרונות את התשואות הגבוהות, 
ובכל  הגופים,  בין  אקראית  יחולקו  אלא 
מועט,  סיכון  עם  לתכנית  יירשמו  מקרה 
ולא לתכנית מנייתית, שעשויה לאורך זמן 

להניב תשואה גבוהה יותר. 

המנצחת הגדולה של תכנית 
חיסכון לכל ילד: אלטשולר שחם

שיעור מסך תכניות חברת גמל
החיסכון

כמות מוערכת 
שיעור מסך תכניות בנקבאלפים

החיסכון 
כמות מוערכת 

באלפים
13.42%282פועלים 32.34%680אלטשולר שחם 

7.63%160לאומי 12.68%266פסגות 
4.64%97מרכנתיל 6.21%130הראל 

3.34%70דיסקונט 3.72%78מיטב דש 

2.62%55מזרחי טפחות 2.19%46מנורה 

1.36%29יהב 1.80%38מגדל 
1.17%25הבינלאומי 1.48%31אינטרגמל 

15 0.74%אוצר החייל 30 1.42%אנליסט 
0.67%14מסד 1.23%26הלמן אלדובי 

34.85%סה”כ1.07%22אקסלנס 
  0.25%5אינפיניטי 

  0.8 0.04%קל גמל 
  62.97%סה”כ

מקור: נתוני משרד האוצר

לט
בי

יו 
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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

הגופים הפיננסיים שנבחרו על ידי ההורים

אייל סיאני, מנהל מקצועי 
וממונה ציות ואכיפה 
פנימית בהלמן אלדובי
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חגית ארגוב, 
מנהלת הכספים 
של הראל ביטוח, 

מסיימת את 
תפקידה

השופט עופר 
גרוסקופף בדרך לעליון

הכוונה למנות את שופט 
המחוזי  המשפט  בית 
גרוסקופף  עופר  פרופ’ 
העליון  המשפט  לבית 
רבה  לתמיכה  זוכה   –
זאת,  הביטוח.  בענף 
בהתאם להבנות שהושגו 
שרת  בין  הנראה  ככל 
איילת שקד  המשפטים 
המשפט  בית  ונשיאת 
 . ר ו א נ ם  י ר מ ן  ו י ל ע ה
בכירים,  ביטוח  אנשי 

שהשתתפו בדיונים שניהל גרוסקופף, 
רואים בו גורם מקצוען ובר סמכא 

בתחום. 
בין פסיקותיו המשמעותיות של 
גרוסקופף, שנחשב שופט דומיננטי 
בענף, ניתן למצוא את דחיית הפשרה 
בייצוגית “גורם הפוליסה”. התביעה 
מספר חברות  הייצוגית הוגשה נגד 
שחוזרי  למרות  כי  בטענה  ביטוח 

לגבות  התירו  המפקח 
סכומי כסף מן הפרמיה, 
המכונים “גורם פוליסה” 
או “דמי ניהול אחרים”, 
בפועל נגבו סכומים אלה 
עיגון  ללא  כדין,  שלא 
בפוליסות ובלא הסכמה. 
הפשרה עמדה על כ-100 
מיליון שקל. גרוסקופף 
דחה את ההסדר והוסיף 
יעמוד  ראוי  הסדר  כי 
שקל  מיליון   365 על 
)פוליסה, גיליון 2249 מה-25 באפריל 

.)2017
של  נוספת  משמעותית  פסיקה 
הייצוגית  דחיית  היא  גרוסקופף 
בהיקף של כ-550 מיליון שקל נגד 
שמונה חברות ביטוח, שהוגשה בטענה 
כמסחריים  רכבים  מבטחות  שהן 
למרות הגדרתם כפרטיים )פוליסה, 
גיליון 2187 מה-27 בנובמבר 2016(.

תחליף אותה שלומית זק”ש אנגל, 
מנהלת מחלקת רגולציה ושירותים 

פיננסיים בתחום הביטוח ושוק 
KPMG ההון בפירמת רואי החשבון

בין פסיקותיו המשמעותיות של גרוסקופף ניתן למצוא 
את דחיית הפשרה בייצוגית “גורם הפוליסה” ואת דחיית 
הייצוגית נגד שמונה חברות ביטוח, שהוגשה בטענה שהן 

מבטחות רכבים כמסחריים למרות הגדרתם כפרטיים 

חגית ארגוב

השופט עופר גרוסקופף

ת
פט

שו
 ה

ת
שו

הר
ר 

ת
 א

ם:
לו

צי

חגית ארגוב, מנהלת הכספים 
הראל ביטוח, מסיימת את  של 
תפקידה. הערכות בענף הן שארגוב 
פורשת על רקע עזיבתו של מנכ”ל 
הקבוצה רונן אגסי, שעזב בתחילת 
לאומי, שם  2017 מהראל לבנק 
התמנה לראש חטיבת שוקי הון.  
תתמנה  ארגוב  של  במקומה 
מנהלת  אנגל,  זק”ש  שלומית 
ושירותים  רגולציה  מחלקת 
פיננסיים בתחום הביטוח ושוק 

.KPMG ההון בפירמת רואי החשבון
בהודעה שנשלחה לעובדי הראל נכתב כי ארגוב “התבקשה 
על ידי הנהלת הקבוצה להמשיך לכהן בקבוצה בתפקיד ניהולי 
בכיר, במעמד סמנכ”לית בכירה, גם לאחר סיום תפקידה 

כמנהלת הכספים של הראל ביטוח, והיא ניאותה לכך”.

  
 

03-5493622  ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884

.(   )     ,   "        ,

______________:  ___________: _________:
________________________________ .____________________'

____________________. _____________________ "    

  . ___________  "      "
.2014  28 ,     

  |     |    |    |            

______________________    _____________________  '
_____________                                            _____________________ .     __________________________ "

."(  )    " !  
     ,        ,   "     
   ,      ,  .     ,   

.     ,     ,   ,  ,  

 :

. "    400 " "            . "   ,  450 :  

מבטחים ומבוטחים


